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ı ı b i r b i lgi ha d isesi 
.. -
Uçüncü dil kurultayı bugün Dolmabalıçede 

Kültür Bakanının nutku ile açılıyor 

General Franko 1 -Yangın ve bombardıman 
Muvafİak ol- Bir milyon galon benzin ateş aldı. Malaga 
mazsa karnını! şehri cayır cayır yanıyor! 
deşecekmiş 

teınelmilel bir mahiget alan Dil Kunıltagına iştirak için ıelırimiı~ sıelen üç iilim: \; ... 
(Sallan sola) Bulgar profesörlerinden Peter Migatefl, dünganın en meşhur sümeroloıu olan \': ,;. . 

... ::..~nııı alimi profesör dö Barenton ue Yunanlı alim filoloji pr~~e:.~;~ .rı~~!i ~;,:~:;stopulos ·~~:J..~:~;\'.}:ih:·. 
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Cenup cephesinde Şimal cephesinde 

U rş Una d 1. z ·ı ı m es •. •• s t e n e n Fatlıt kumandanı Franko (Son gir mi dört saat içinde şimal .,. cenup cephelerinde Madrit hükumeti kuutıetlerl ile 
P~r!s, .2~ ( Radyo)-: lspan• müfrit amele teşkiltit /arı milislerinin deuam edeantaarruzları neticesinde şimalde ue cenoıpta 1 

Z 
• • f • ı 923 ya asılerının sergerdesı mat· tebellür eden lıarp uaziyetini sıöslerir lıoritalar) 

gra~r:~!~r ~:n uşn!~,~::;:1· _ .......... ~::~~=;~ ... ~k;~~ı;·~·; ..... _. ~ E h ı i s a ı i p •. 
re~~·~·grad'dayım. ·-- başkadildenkonuşanyüzlerce B diktatörlük ne A · 1 H t· ·ı k Bolşevik ihtilali beşinci yıl adam çıkıyor.. . · [ k d •• b•ı• ? 1 mıra or 1 1 e onu-

donümünün ba ramını a Bunlar Lenıngr~t •o~ıy~ti a ar su re 1 1 r j 
ınaktadır. Y Y P- tarafın~an şereflerıne verılmış • • H "fi • 

utun yolları könye ve pa- olan zıyafette bulunmuşlardır. . -- -- - - ::a"' ' ~ r n' 
1ar. 1111ımş ır•uı bıruırıne ~ • • • .. ~, .. ~.... ... l\ırıu ne kaaar surmesını ısterse.. J -

ınuvazi ve göıün alabildiğ"i dünyaya büyük bir şöhret sal- Ehlı"salı"bı· mı· hazırlıyor? 
uı, klıklara hiç kıvrılmadan, mış olan meşhur "Marinskaya. 
diimdüz varan büyük şehre tiyatrosunda Balet seyretmeğe 
&ulu ;epken bir kar Japı lapa yollanmaktadırlar. Bunların a· 
Yığıyor. rasında ben de varım. Ve so• 

1 
<;:arlığın en debdebeli gün- kağa çıkar çıkmaz bermutat; 

erınde payitahtın Aristokrat - Buvvv 1 vay canına 1 Ne 
Ve büyük burjuva ziyaretçilc- soğuk be 1 
••ni kabul etmiş olan muhtr.- Diye homurdandıjlım için 
kın Asturya oteli şimdi dün- acele acele yakamı kaldırıp 
h~ın 54 ulusundan gelmiş kalpağ'ımı gebeş Abazalar 
•htı•alciler ve komün· t efl !ar gibi kulaklarımın dibine 
1• d.oludur. 

15 ş er· • kadar bastırmakla meşırulüın. 

Saat 21 işte bu sırada Fransızca 
Sokaklara verdijli cepheler ZINOVIYEF başlıyan bir muhaverenin bir 

~Yunca, iriyarı kızıl hasoa· kaç lnırilizce cümle karıştır-
rın süngülü tüfeklere daya- tur ya Palasın kapısından yük· NI zam ettin Nezif 

'•rak nöbet bekledikleri As· sek sesle ve fakat herbiri bir [Devamı 2nci sayfada) ı 
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. .Bir teklif: .ı Sayı ile kendine geeel 1 

lımon pıyasasındakı ,., ? 1· . ..ı ··l·· ı • k 
iht'k~ I b"t ? ıveo. zmırue o uıerı le me 

1 ar ~s!_ 1 er· ile çukura mı atıyorlar? 
limonu Türkiye'ye 
Serbestçe sokmak- \ 
ta ne zarar var? 
Evvelki günden beri piyasa· 

da limon üzerine haf.! bir ha-
teket başlar gibi oldu. Dün· 
hnın limonu en bol istihlak 
ttırıeğe alışmış insanlarile dolu 
:ı•n Türkiye Jımonun en paha· 
d olarak satıldığı memleketler· 
en biridir. O derecede ki bir 
Çoklarımız temiz bir limonata 
l<;ıııek imkanından bile mah-
1~ın bulunuyoruz. 

it C11ze lelerden bazıları, dün, 
/lya ile olan ticaret ve Kli· 
bıng anlaşmasının tatbikına 
~anı oca ırümrük ambarların 
~i limonları piyasaya çıkar· 
~ilk kabil olacaıtını ve böyle· 
~ le limon bu hranımn ortadan 
~ •lk11cağ"ını yazıyorlardı. Eğer 

111llıon buhranı piyasada az Ji. 

01
°n bulunmasından doğmuş 

't~Ydı, buna inanmamak için 
~ P yoktu •. Amİna limon pi-
11ı"asının bu Kiliring merasi
lt inden son raki hali malümdur. 
~ 111 Yan li,nıonları gümrükten 
1-ı-'4r ama, çıkmalarile sır olma
._; da bir o~r. ~ira limon, P!Y:&·. 
elit ı berbad bir ihtik4r içinde· 

ve bu ihtiklrın bitmesi de 
Df!fJamı 2 nci sagfada 

Ölülerin tekmelendilini iıitmek ... ne haıin w fakat ne feci! .• 

Diriler, ölüye hürmet gös- kalmaz, hayatdan sıtkımız 
!erirler. Onları ebedi pcnah- Df!fJamı 2 nci salıifede 
!arına ırötürürlerken merasim 
yaparlar ve mezarına koyar
larken büyük bir huşü içinde 
uhrevi yeti yaşatırlar. Bu, 
her halde sebepsiz değ-ildir. 

Ôtüye karşı gösterilen şu h~r· 
metin sırrını cemiyetin varlı. 
ğının devamında, millet bir
ltğinin canlı durmasında ara· 
mamız lazımdır. Kendimizden 
pay biçelim: Ölümüze bir do
muz !eşinden farksız muamele 
y11pılaca~ını bildtğ'imiz gün 

Cemiyetle . manevi alakamız 

r1111u111111111111111111111111111ııımııuıııııııı111111111~ 

: lsvlçrede yaptıtım :: 
~ milllkatl•rdan : S 
! ~ 

1 ::-~::;~.~==~ ! 
§ - Arkadaşımız Nizamet- § 
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=

I tin Nazil'in Sabık Efgan ,-----=' Padişahile yapılmış bir mü· 
lakat ile bitecek olan bu 

j canlı reportajını beşinci sa- ~ 

f ~ hifemizde takip ediniz.. ~ 
~uıwıııut111nınu111111ııır1111111111111111111111ııııı11111111111~1 

Sofu/is, Kral Jorj ue Metaksas 
(Şazısı 5 inci sayfada) 

Kısaca Nezilıe Muhit
Bir çileden daha 

kurtuluyoruz 

lstanbul h·Jlkının iç ue dıı 
ııtıraplarındarı biri de errıe• 
biler elindeki su şirketleridir. 
Bunlardan biri muazzam bir 
belii halinde lstanbullurıun 
başına çöken ue yıllarca halkı 
inim inim inleten meşhur ue 
mahut terkos su şirketi idi. 

Su«uz bıraka bıraka şehirli· 
nin hem hagatını, hem malını 
cayır cagır gakan o şirketten 

kurtulduk. 
Bu golda son şirket Kadı. 

köy su şirketi oluyor. Kadıkög 

halkının dillere destan olan 
ıusuıluk iniltileri de görönürıe 

getirilirse bu ıirketin de bütün 

bir Anadolu mınlakasına ne· 
/er çektirdiği apaydın orta• 
dpdır. 

Bagındırlık Bbkanı Ali Çe• 
tinkaganın, lstnnbula w fs· 
lanbulluya geni bir lıiımetl de 

tin bir operet 
kuruyor 

Roman la rı, 
piyesleri, ope· 
retleri ve mü· 
cadelelerile ta· 
nınan değerli 

muharrir Ne
zihe Muhiddin 
bir operet tru· 

pu kurmak Ü· 

zere ciddi bir 
teşebbüse gi· 
rişmiş ve ilk 
hazırlıklarını da 
tamamlamıştır. 

Nezihe Muhiddin, kendi O• 

(Devamı 2 inci sayfada) 
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•0Y0ıc atR Aı.J.KA 
UY ANOUUllŞ OLAN 
EDHI tEflllKAlllZ , 

Sen Benim 
Babam 

Değilsin! · 

Viyana, 23 (A.A.) - Siyasi meh~fil. 
Amiral Horti ile Hitlerin Berhtesgaden
de görüşmüş oldukları haberini hayret• 
le karr,ılamıştır. Umumi intıba 

bu ziyaretin bir nezaket ziya
retinden başka bir şey olduğ'u 
merkezindedir. Zannolunduğuna göre 
Sovyet meselesi bu görüşmenin başlıca 
mevzularından birini teşkil etmiştir. 

Geçenlerde Linz tayyare meydanını 

ziyaret etmiş olan Mareşal Balbo'nun 
Avusturyada bulunmasının da Amiral 
Horti'niıı ziyareti ile alakadar olduğu 
tahmin olunmaktadır. Amiral, Miklaş ve 
ve Şıışniır ile de görüşecektir. 

ita/ya - Macar -Avusturya 
Peşte, 23 {A.A.) - Naib Horti'nin Hitler ile görüştüğ"G rcs· 

men teyit olunmaktadır. 
Henüz teeyyüt etmiyen diğer bir habere göre, yakında ya. 

pılacak Avusturya manevraları esnasında Horti Musolini ile de 
görüşecektir. (Devamı 2 inci sahifede) 

Yine Haşmetlu Et Meselesi 

Kasaplar kestikleri hayvanların 
derilerini niçin 

istedikleri adamlara satamazrar 

• Karaman koyununun kııyrııtuna taç gigdirildilinin remıidir 
[Yazısı Sinci aayfada} 

bu ,irketl satın almaga teıeb· 
büsil oluy~r. Halka ue onun 

kaygı ueya menfaatlerine i/. 

gllenmiye örnek Vekil ,;lan 
Ali Çetlrıkaganın bu tedbiri 
muhakkak ki, /stanbulu bir 

afetten <Je bir çileden kurla• 

rıyor. /stanbullular birbirle
~ini Çetin1<ayanın çelin şalı• 
siye/ ve iradesinde ne kadar 
hararetle kutlulasalar d•ter. 

E. !. BENiCE 

ilk ttlrıkalon olıumımıı 'olu 
kırilerinln taleltıl Oıtrine •Suad 
Otrvlı. la bu çolı •uYalfılı 

. ro•ınaıın bqtna buılia biıııt 
mQellif toralındu yapılmıı bir 

hülha lıon•uıtur. 

-DardUncU ••rt•d•-

Stalini öldürmek istiyen-. 

jlerin muhake~=.~! .. ~!~.~· 
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Suikast 

Sta lini öldürmek istiyerı- . . . . l ··. . r ' . - • . ; . . . . . . . ,, - : Ankara - Memleket ve Oünva J 
i 
rı 
1 
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Zinovyef ve arkadaşları başla- ispanya ihtil81i kebiri, şehirleri 
rını kurtarmıya çalışıyorlar yıkarak, gençliği tırpanlıyarak 

Asiler perişan oldu 

devam ediyor! 
ASiLER BURADAN DA ı r•ıııı111•••111uıı11111•••••••••Nı.ı111••••••111••11•u••"''~ ============= 

Bir Meb 'usun kumandasındaki 
İspanyol maden 

amelesi büyük bir zafer kazandı 
ihtilalciler panik halinde r .. 

ı\ır 
Ctı öl PüsKORTüLDüLER = M I h • a Yunanistanda 

Bayon, 23 (A. A.)- Gijon- ~ a aga şe rı ~ 1 ·ı· K 1 E 
dan bildirildi~ne göre asileri~ ~ ~ ngı iZ ra 1 ge Henday 23 (A.A) -- Gijon 
tahassun etmış oldukları Lı· '" t t t :1 1 cephesinden alınan haberlerde 
manca) kararg5.hı, topçu kuv- ~ U UŞ U ~ İ 

1 1 1 mebus Pena'nın kumandası al-

i 
1 

ton tipindeki on bin tonluk 
yeni Kanarya krovazürü tara• 
fından yapılmıştır. Saat ıo'a 
doğru şehrin üzerine ancak 4 
obüs düşmüştjir. Saat 15,30 
da bombarduman daha ziya· 
de şiddetlenmiştir. YenideP 
bir takım hasarat vukua gel· 
miştir. Ancak nufusca telefat 
vuku bulup bulmadıjtı bilin· 
memektedir. 

daş 
. hut 
~Ott 

.'lllle 
»re 7 

vetleri ile tayyareler tar.afından ~ ~, Denızıne geçmış tında bulun~~ ~stur_iyen m~-
yapılmış olan şiddetli bır bom• ; ' r 1 den amelesının aslierın son Si• 

bardımandan sonra zaptedil- ; y a n 1 y o r ~ perlerini zabtetmiş oldukları 
~ lllü 
~at 

.:>oıdan: Linovyef, Troçki, Karnene/ 

Moskova, 23 (A. A.)- Tet· TAVASSUTLAR BAŞLADI 

miştir. Bombardıman netces'.n· ~ 1 ~ bulunuyor h'.ldiril'."ektedir. Muhare~~ ç'lk 
de bir yangın çıkmış ve sur· ~ bi : şıddetlı olmuş ve her ıkı ta· 
atle etrafa yayılmıştır. § B~yük ve kanlı ~ ~ raf ta ajtır zayiat vermiştir. 

hişçilerin muhakemesini mev• Moskova, 23 (A. A.) - Ga· 
zuu bahseden lzvestiya ve Prav- zeteler sosyalist enternasyonal 
da gazeteleri, Troçki prensipleri bürosile Beynelmilel sendi-

Birçok infilakl.ı.r olmuştur. ~ mücad~le bda_şlama ~. 1915 d - 1 lar silAh Yüz elli asi esir edilmiştir. 
b 1 - üzere ır - ogum u a H b ·ıd·,.,· .. • · 

Karargahı işgal etmekte u u- i .. ; a er ven ı,.ıne gore .. ~ı-
.. il' k kaçmağa Cebeluttarık, 23 (A.A.)- : altına alındı! !erin yüksek rütbedeki zabıl- Zanolunduğuna göre bonı

bardmanların müdafilerin, ma· 
nevi kuvvetlerini sarsmamakta 
bilakis onları daha ziyade can• 
landırmııktadır. 

pcrdc<i arkasında Alman fa- kalar federasyonunun suikast· 
şisUerinin aleti olarak memle· cılar lehine olarak Başbakan 

::::ı~:k eo;mı::şı:;dır. Elceıire askeri makam~- ~ I Atına, 23 (Hususi) - lngil- leri hükumet kuvvetlerinin eli-
KARA TETHIŞ tına gelen haberlere go- ; tere kralı Sekizinci Edvar<l ne düşmemek için kendilerini 

kete hizm~t edenlerin vücudu- Molotofa gönderdikleri bif O . d 23 (AA) _ Aha- re, asi tayyareler Malaga· § dün Nahlin yatile Korfudan öldürmüşlerdir. 

nu ortadan kaldırmak istiyen telgrafı neşrediyorlar. 
mücrimler hakkında nefret iz- !KiNCi ENTERNASYONALE 

. vıe o, . dd. ti' alar ya yangın bombaları at· § Zakintos adasına hareket et- Sen Sebastiyen, dün biri sa-
lı ye_ karşı. 1çokk şıd. e ıScez k mışlar ve şehirde bulunan ; miştir. bahleyin ve biri öğleden sonra 
tertıp edı me le ır. u yo • . 1 : .. • • d b 

. b - d b benzın deposu ateş a mış· : Yunan Kralı Jorj Bibeli köş- olmak uzere ıkı ela bom ar· 
Şimdiye kadar bitaraf kal• 

mış olan bir çok kimseler hii• 
kümet taraftarları ile birleş· 
mişlerdir. 

bar etmektedirler. Pravda YiNE SATILIYOR 
gazetesi, lethişçileri takbih Moskova, 23 (A.A.) - lzves-

tur, aıle başına eş gun e eş tır. ; dıman edilmiştir, 
k d . künden yata kadar lngiltere ı d 

için memleketin her tarafın- tiya ve Pravda gazeteleri, 
litre su verilme te ır. Depoda bir milyon ga- § Bombardıman geçen ~r c 

DÜNYA POSTA VE TEL· Ion benzin vardır. Ateş al- ; kralile birlikte gelmiş, yalın Ferrolden çıkmış olan Vaşıng-
dan akın akın gelen telgraf· suikastçiler lehinde ikinci en- GRAFLARININ BOYKOTU! dı~ı taktirde bütün şekrin ~ içinde veda ederek ayrılmıştır. __ ,.:__.;_ ___ .....;, __________ _ 

ların manasını tebarüz et- temasyonal bürosunun ve 
tirdiklen sonra beş bin kuban Beynelmilel sendikalar fede
kazağından Stalin'e gelen tel- \ rasyonunıın telgrafını mev-

Burgos, 23 (A. A.) - Hava kül olacajtı muhakkaktır. ~ ı Nahlin yatı Korfudan ayrı- A ·ı T 1 tule saldırıyorlar' ajansından: Asi komite umumi Cebelüttarık, 23 (A.A.)- ~ lırken sahilden topla selamlan- Si er u ey 1 
sekreteri Albay Montamer, Lejion Etrangere'e men8 up ~ I mışlır. Zakintos adası ahalisi 

grafı neşretmektedir. Bu tel- zuu bahsederek Sovyetler 
grafta kazaklar Stalin'e sada- birlijti adliyesine yapılan bu 
katlerini teyit etmekte ve Troç- 1 müdahaleyi tenkid etmekte ve 
kicilerin imhasinı istemektedir. gizli Alman polisinin elinde 

Moskova, 23 (A. A.) - Sov- alet olan mücrimlerin avukat-
yetler Birliği komünist partisi lıltını yapan bu telgraf şid-
merke1 komitesi la rafından neş- delle takbih eylemektedir. Ga-
redılen bir tebliğde deniyor ki: yazılarını şöyle bitiri· 

"Troçki - Zinovief mukabil zete 
ihtilal lethişçileriyle rabıtası yor: Telgrafı imza edenler 

müdahalelerini guya haklı gös· olan ve merkez komitesi ye-
dek azasından bulunan Mişel termek için "adli teminat,, ve 
Tomski, Bolşevodaki köşkün- "dünya işçileri tesanüdünden,, 
de 22 Ajtustostıı intihar etmiş- bahsetmekten sıkılmıyorlar. 
tir. MUHAKEME BiTTi 

Moskova, 23 (A. A.) - Mah- Moskova, 23 (A.A.) - Mah-
kemenin dün akşamki celsesi kemede bugün bütün maznun-
sonunda, maznu~ların idamını Iar son sözl.rini söylemişler 
isliyen müddeiumuminin iddia- ve mücrimiyetlerini itiraf ede-
sından sonra reis Ulrih, maz- rek gayet samimi olarak ne-
nunlara hitap ederek kendile- damet getirdiklerine itimat et-
rini müdafaaya davet etmiştir. mesini mahkemrden rica cyle-

Maznunlar avukat istememiş· mişıerdır. 

1 
ler ve son sözlerini söy !emek 1 
hakkını kullanacaklarını bildir- Geç vak.il .haki"'.ler müza• 
mişlerdir. kereye çekılmışl er dır. 

11111111111111 .,•01111111111ııı111111111111111111111ı1111111111111111111ıuıı11111111111111111111111ı1111111111111ııı1111111111111111111111111111111 

Bir hatıra bir kehanet 

923 te Zinoviyefle ne
ler görüşmüştüm ! 

1 inci sayfadan dwam 
dıklan ~onra tekrar Fransızca 
devam etmesine kulak kabar
tır gibi oldum. 

Ru ipince bir sesli, bazı 

kelimeleri genzinde titreterek 
garip bir tecvitle 'öylü) or ve 
dıyordu ki; 

- B:r saat evvel size "ak-
şam şeriller hayrolsun!. diyor
dum. Bildirdiğim cevvi sebep
lerden dolayı tiyatrodan çıkar
ken size "sabah şerifler hayrol
sunln derneğe mecbur kalaca
ğım. 

Ve geriye dönüp yüzlerine 
bakmama zaman bırakmadan 
ikisi iki dirsejtime sürünerek 
yanımdan geçtiler. Bunlardan 
biri kül rengi bir kocaman kal· 
pağı kulaklarına kadar geçir
mişti ve vücudunun tıkııazlıjtını 

bir parça daha arttıran ka
barık bir çantayı sol kolu
nun altına kıstırmağa çalışı· 
yordu. Bu çantanın bir 
kenarı yırtıktı ve kalınca 

bir kitap balıkçı tel)eke
sinden tekrar denize atla
mak istiyen bir balık gibi 
mutlaka bu çantadan fırlamıya 
azmetmişe benziyordu. 

Arkadaşı ise sert ve buru
şuk suratlı, dört köşe çeneli, 
l.~skctli ve so'l derece uzun 
boylu bir adamdı. 

Adımlarımı süratlendirerek 
onlara yaklaştım ye yanlarından 
geçerken gri kalpaklıya bir 

göz atlım: 
Bu Zinoviyefdi. 
Moskovaya ,.e Leningrada 

gidinceye kadar onun bir 
resmini görmemiştim. Fa
kat iki gündenberi, Smolni 
enstitüsünde, Kızıl meydanında 
ve Kronştatta yapılan sayısız 
merasimde hep o ortada, 
hep o kürsülerde belirmişti ve 
nihayet az evvel Asturyada 

1 verilen ziyafetin sonunda da 
1 onun bir hitabesi ni dinlemiştim. 

Birden içimde bir arzu bur
kulandı: 

- Zinovyef ile bir uzun 
siyasi mülakat yapamaz mıyım? 
diye düşündüm. 

Neye yapamıyacaktım? Fe
lekiyata dair münakaşalara 
bile vakit bulan fakat çan. 
tasını diktirmeyi unutan bu 
zat san'atine ve zevkine 
en uygun bir mevzu olacağı 
için siyasi bir mülakatı elbette 
isteye isteye kabul edecekti. 

Amma muhteşem bir otelde 
verilmiş bir bankeden çıkıp 
muhteşem bir tiyatroda bale 
•eyretmeğe gide:ı bu ihtilal 
liderine sokakta teklifsizce 
yanaşılamazdı. 

Protokol böyle bir teklif. 

Ne konuştuklarını anlamıştım: 

sizliğe müsait olabilirdi amma 
Vrangelin henüz denize dökül
düjtü genç Sovyetler diyarında 
bir ihtilal liderini saran şahsi Leningrat şimal kutbuna 

yakın memleketlerden oldujtu 
• için yılın bazı aylarında gecesi 

ve bazı aylarında da gündüzü 
pek kı•a olur. 
Tıknal adam yanındakine bu

sebepleri ile ve hesabları ile 
izaha çalışıyordu ve aramızdaki 
altı adım aralığın bana ulaştı
rabildiği cümleler gösteriyor
du ki anlattığı mevzuun biç te 

• yabancısı değildi. Fakat kimdi? 

ihtiyat, inzibat ve "her ihtimale 
karşı tetikle durmakn kaide· 

leri buna manidi. 

Bahsettijtim tiyatro h»h· 
sellijtim otele UZ"k deltildir. 
Dikkatlerini üzerime çekme· 
den adımlarımı hızlandırdım 
ve başımı geriye döndürmeden 
Marinskaya'nın bol ışıklı kapı. 
sından içeriye daldım. 

(Devamı var) 

Nlzamettln Nazif 

• 

gazetelere beyanatla buluna- _ bin beş yüzden fazla asi a Kral Edvardı karşılamak için Lizbon, 23 (A. A .• Röyter) - Asi kuvvetler Toiedo üzerine 
rak Bern beynelmilel telgraf ve 200 kişilik bir suvari § ı pek büyük hamlıklarda bulun- yürümektedirler. Bu şehirde hükumetç.lerin muhasarasına mu• 
muhaberat bürosu tarafından müfrezesi Malaga üzerine §' muşlardır. Fakat kralın bu kavemet gösteren ve Alkazar akademisine tahassun etmiş olaP 

ittihaz olunan ve bütün memle- yapılacak taarruza iştirak §1 adada ancak bir kaç saat ka. asiler vardır. 
1 1 • ' 1 ,. h b ·ı ktedı'r Bu şehrı'n zaptı Madrı't u"zerı'ne yapılacak taarruzun anahlarl ketleri spanyanın asi er tara- etmek üzere Alceziras tan § aca,.ı a er ven me • 

tından işgal edilmekle bulunan E.topaonaya hareket et· §1 Nahlin yatı Korent.kanalından olacaktır. 

• • 
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lsveç hükumetinin garip bir talebi ~~~ 
-~-- u~ 

mıntakalarından gelen telgraflar> : miştir. . • § geçerek Ege denizine girecek 
ve mektupları nakle tavassut § Dijter taraftan, dahılı ; ve Kral, Akdeniz adalarından 
elmemeğe davet eden kararı § harbin bidayetinden beri bu- §, Skiros, Girit ve Sakızı ziyaret 

P
rotesto etmiştir. Mumaileyh ~-- raya gelmiş olan yedi yüz- __ ; edecektir. 

den fazla komünist mülteci d A · demiştir ki: § §_ Sekizinci Edvar ın tınayı 
ı Malaga'ııın müdafaasını tak- - · · 'ht' ı·d d "- On beş milyon spayol, § ; zıyaret etmesı ı ıma ı e var ır. 

viye etmek üzere mezkür - ATINA GAZETELERi VE 
ispanya 

1 
liman ve şehirlerinin harP ıri1 

·er böyle bir ablokayı ya bir an· ; h . . 1 d' i 
h : şe re gıtmış er ır. :, !NGIL Tf.RE 

laşamamazlık veyahut asma· n 1111111111111111 , 111111 11111uıım11•111111 11111111ıııı1111111111111ii 
ne bir hareket olarak te'akki MESELENiN ŞEKLi BAŞKA 
etmek mecburiyetinde kala- AMMA METICESI BiR 

Atina, 23 (Açık Söz) - Vra
dini gazetesi evvelki gün Kor
fuda Mibeli köşkünde şerefine 
verilen· ziyafetten sonra lngi
liz kralile Yunan kralı arasın· 

rnıntakası ~ar 
addedilmelerinden tabii ne olabilir1 ~Jı. 

!stokholm, 23 (A. A.) - Galya adındaki !sveç vapurunuP Bun~ 
Cadiks açıklarında ispanya hükümet gemileri tarafından. bonı• 'ıort 
bardıman edilmiş oldujtu öjtrenilmiştir. Ancak Vapura bır şe'f •rını 
olmamış ve Portekiz limanlarından Otubal'e gidebilmiştir. ~or 

caklardır. Bern, 23 (A.A.) -Alakadar 
Rabat,~3 (A.A.)- Sevil rad· makamat, beynelmilel telgraf 

yosuna göre kızılların Seville muhaberat bürosunun lspan-· 
üzerine bir taarruzda bulun- yanın a•ilerin ellerinde bulu. 
malan bir kaç zamandanberi nan mıntakaları ile ecnebi 
,_,., .. ıeıııhneknı.idi. Düşmırnın la- rnemlekeller arasında •telgraf 
arruza hazırlanan kuveliniıı mev· muhaberalını ve posta mü-
kii tayareler tarafından keşfe- nakalatını tatil etmek gibi 

da yapılan uzun mülakatın bü· 
yük bir siyasi ehemmiyeti ol
duğunu teyit etmektedir. 

Kral Edvard ,ile kral Jorj 

Hariciye Nazırı, vapurun uğramış oldujtu bu taarruz hakkı?• •• 
da tafsilat gelmesini beklemekte ve di~er devletlerin Madrıd 
hükümetinin asilerin işqoali altında bulunan bütün limanlar• 
harp mıntakası addetmek suretinde ittihaz etmiş olduğu karat 
üzerine ne gibi bir haltı hareket ittihaz edeceklerini öjtrennıek 

dilmiş ve hemen üzerine yÜ• bir karar ittihaz etmemiş 
rünmüştür. Kordobadan hareket olduğunu beyan ve büronun 

1 

arasındaki mülakatı mevzuu 
bah•eden bugünkü gazeteler 
lngiltere ile Yunanistan ara
sındaki münasebetlerin sami· 
mili~ine ve siyasi kıymetinin 

büyüklüjtüne işaret etmekte· 
dir. 

istemektedir. 
1111111111111111111111111 ıııııuııııııııııuıııııınııı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııııı111111111111111••ıJtll' 

etmiş olan kuvvetler hariçten bu kabilden herhangi bir ka-
gelmiş olan takviye kı- rar almajta hakkı olmadıjtını 
taatı ile iltisaklarını le- ilave etmektedir. Büro, muhte-
min etmişler ve Marksistleri lif memleketlerin posla, telgraf 
ajtır bir bozgunluğa ujtratmış- ve telefon idarelerinden almış 
!ardır. Marksistler, 25 telefat olduğu bazı tebligatı neşrel-
vermişlerdir. mekten başka birşey yap-

Açık Söz - Bu telgraf dü- mamıştır. Bu tebligatta bü-
pedüz uydurmadır. Zira Kord- ro ile münasebatta bulun-
da hükumet tarafından işgal majta yegane salahiyet-
edilmişlir. Hem ağır zayiat, tar lspanyol müessesesi olan 
hem de sadece 25 ölü! De- Madrid posta, telgraf ve !ele-
mek ki asiier buradaki bükü- fon müdiriyetinin ispanya ile 
met kuvvetlerine saldırmışlar, yapılacak telli veya telsiz mu· 
fakat büyük bir kuvvet kar· haberalın bazı muayyen istas-
şısında kaçmıya mecbur ol- yonlar nıarifetae yapılacagını 
muşlardır. Bu telgraftan başka bildirmiş olduğu beyan olmuş-
türlü mana çıkarmak mümkün tur büro bu tebligatı azadan 
deıtildir. · olan diğer memleketlere teb-
BORGUS FENA SIKIŞMIŞA liğ etmiştir. 

BENZiYOR! 
Borgus 23 (A. A.)- Fas si

lahendazlarından mürekkep 
yeni bir tabur dün öjtleden 
sonra buraya gelmiştir. Bu ta
bur kamyonlarla cepheye bare• 
ket etmiştir. 

40,000 GAZ MASKESi 

Bareelon, 23 (A.A.) - Şim· 
kırk bin gaz maskesi hazırlan
mıştır. imalatı idare eden eski 

Oviyedo silah fabrikası direk
törü ve eski Segoçiya harp 

akademisi profesörü topçu 
alayı Jimenz la Beraza methe
dilmektedir. 

MEKSIKADAN iSPANYAYA 
MÜHIMMA T GÖNDERiLiYOR 

Meksika, 23 (A. A.)-Yerak
ruz dok amelesi ispanya hü· 
kumeti hesabına mühimmat 

nakletmekte olan Magillanes 
vapuru mürettebatıııa, vapur 
açıklara çıkan Faşistler tara

fından yapılması muhtemel hir 

taarruzu püskürtebilmeleri için 
silah vermişlerdir. 

Filhakika öğrenildiğine göre 

vapurun zabitleri silahların 

gemiye yükletilmesine mani 

olmak istemişler ise de mü. 

rettebat •ilahları gemiye sok. 
muşlardır. 

FASTAN HALA ASKER 

GETiRiLiYOR 

Tetnan, 23 (A. A.) - Havas 
şehir normal bir manzara arz. 

etmektedir. Bütün !spanyol 
fasında tam bir sükun vardır. 
Buradaki kışlalarda pek az 

askeker kalmıştır. Hepsi ispan
yaya gönderilmiştir. Mamafih 
bir avcı alayı burada kalmıştır. 

Tayyare meydanında faali
yet geçen günlere nazaran da· 
ha az ise de asker sevkiy.tlı 
her gün devam etmektedir. 

General Franko 
1 inci sayfadan devam 

rut General Frankn, meşru is

panya hükumeti kuvvetlerine 
mağl üp oldujtu takdirde hara

kiri yapmak suretile barsakla
rını deşip intihar edeceğini 

söylemiştir. 

[ AÇlK SÖZ - Paris radyo 
merkezinin Frankoya matrut 

General demesi, meşru hükume
te karşı ayaklandığı içindir. 
Madrit hükumeti Franko'yu 
ordudan tart ve gıyaben ida
ma mahkum etmiştir. Harakiri: 
Japon usulü, barsakları bıçakla 
deşmek suretile intihardır.] 

SiLAH AL TINA! 

Alina, 23 (Açık Söz) - Har
biye nezaretinin emri üzerine 
teşrinevvelin 18 inden 20 sine 
kadar 1936 sınıfı yani 1915 

tevellütlü kur'a efradı silah 
altına çağrılmıştır. 

YUNAN ZEYTINY AGLARI 

Atina, 23 (Açık Söz) - iaşe 
nezilretile zeytinyajtı tüccar
ları arasında husule gelen iti
laf üzerine zeytinyağının pera
kende satışında okkasına 46 

clrahmi fiyat takdir edilmiş ve 
ihracı serbest bırakılmıştır. 

BAZI ESNAF KOMiTELER! 
Atina, 23 (Açık Söz) - Bu 

gün öjtle üzeri Atina ve Pirenin 
bazı esnaf komiteleri kollektif 
itilafnamelerin imza.sını tes'it 
için Başpiskoposluk kilisesinde 
bir dini merasim yapmışlardır. 
Bu merasimin hitamından son• 

ra meçhul asker abidesine 
çelenkler koymuşlardır. Bu 
merasimde Başvekil ile bütün 
nazırlar hazır bulunmuşlardır. 

Neziha Muhiddin 
1 ne/ sahifeden devam 

peretlerine gerek Halk ope· 
reti, gerek Şehir Tiyatrosu 
tarafından lazımgelen itinanın 

gösterilmedigini söylemekte ve 

san'at namına böyle bir teşeb:" 
büsü lüzumlu gördüğünü ilave 
etmektedir. 

Sahne elemanı olarak Halk
evleri temsil kollarında varlık
lar gösteren gençlerden yardım 

görecektir. Nezihe Muhiddinin 
eserlerini genç bestekarları
mızdan Ruhi Dervişojtlu bes• 
teleyeceklir. Trup önümüzdeki 
sezonda temsillere başlıya. 

caktır. 

Bir teklif 
Birinci sayfadan devam 

ancak limonun Türkiyeye ser· 
bestçe ithaline müsaade eyle
mekle mümkündür. 

Acaba limon serbe•t ithal 
edilse bundan kim ziyan eder, 
hükumet mi? 

Bilakis limon fazla ithal edi
lecejti için hükumet bu kalem 
üzerinden fazla gümrük resmi 

almış olacaktır. 
Kendi limonlarımız mı? Bunu 

da sanmak hatalıdır.!stanbul piya 
sasında ispanya, !tal ya ve Trab
lus limonları satılır. 

Halk mı? Halk ucuz alacajtı 
limondan elbette memnun ola
caktır. O halde kim zarar 

ecleceklir: 
Limon piyasasını iki üç ele 

inhisar ettirmiş olan yarı inhi
sarcı ve yarı ihtikarcı gruplar. 

Limon her yıl bu mevsimde 
biraz pahalılanır. Fakat niha
yet tanesi altmış para iki ku
ruşa satılırdı. Bu yıl l•panyada 
ihtilal olduğu için, tekmil dev
letler !talyan Trablus mallarına 
müşteri olacaklarından limo
nun biraz daha pahalı olması 
akla yakındır. Amma bugünkü 
pahalılık dereces.~ de. hiçbir 
hesap ile haklı gostcrılemez. 

B r ıandık limonun 34 • 35 
liraya satıldığı ne görıılmüş, 
ne de işililmiş şeydir. Limo
nun serbest bırakılmasi"hiçbir 
tahdit olmadan ve dunyanın 
her tarafından mal alınabil
mesi., demek olacajtından hem 
harice az para çıkarmış ola
cağız, hem de ajtız tadile şu 
yaz giinlerinde birer limona-
ta içebileceğiz. 

Küçük 
Haberler 

• Büyükderedeki Orman 
mektebinin bu sene Bursaya 
nakli kararlaştırılmıştır. 

• lstanbul Defterdar muavin· 
lijtine tayin edilen Urfa defter
darı Cemal şehrimize gelmiş
tir. Bugün yeni vazifesine biış
lıyacaktır, 

Mezarlar 
1 inci sayfadan d.vam 

sıyrılır. Ölülerin gömüldük• 
leri yerlere ( meza zi yartl 
yeri ) denilmesinin sebebin~ 
ölüye karşı hürmet gösterme~ 
lüzumunda aramalıyız. 

Fakat maalesef dünyanıP •ı. 
hiç bir memleketinde, hattJ ~ı 
yamyam kabilelerinde bil.e ·~~i 
ölüye karşı bizim gösterdiğinııı a~e 
liıübaliliıS'i göstermezler. i al 

Şimdi gelelim lzmirde işlen' 'O 

miş ve belki şu dakikada bile lı;ı~ 
işlon"'.ekte olan faciaya... ı "h 

lzmırde çıkan ( Anadolu ) \ lı 
arkadaşımız yazıyor ki: r 

" Geçe" günler içinde Paç1 t 
mezarlığına cenazelerini götn• 1 ı 
ren vatandaşlardan dinlediğ~ ıı~ 
mize göre, burada cenaze gc- 'liQ 

mülme merasimi tamamiy11 

hürmetsizce, laübaliyane bir ~e 
şekilde yapılmaktadır. HastB' l 
hane arabaları ile getirilnıil ndi 
cenazeler, arabalardan rastgell 1tun 
indirilerek mezarın kenarıol lı 
konmakta ve çukura yuvarlaP' C 
maktadır. (Tabii yuvarlamanı 1~~ 
en normal şekli olan tekmelt' ~ 
mek suretile olacak 1) MezarlıJ •1111 
içinde kol, bacak, kafa kenıi~' ~i 
!eri görünmektedir. MezarJrJ lli 
alçak kazılmakta ve ölüler ' 1~ '

1n 
sık biribiri üstüne gömülme~· '~ 
tedir. Usulen dini merasim yJ' er 

pılmadığı bile vaki imiş. • , '~ 
lzmirli arkadaşımızın, içli bıl 1 

vatandaşın göz yaşları gi~ ter 
sıraladııtı şu acı cümle~ere b~ ~e 
şey ilave edecek değilız. Yw tı.;,1 
nız, düşünüyoruz: ,~aı 

Acaba o tekme ile çukU11 ~a 
(kabre dejtil) yuvarlanan vata~ ıı,' 
daşlar arasında kimbilir kinıl lt 
var?. Bu işi yapanları inss.~ ıa: 
lığa davet ediyoruz. Sayı 1 ~e 
kendinize geliniz baylar 1 

l
rAçık Söz'ün 

Sürpriz kuporııJ 
Bu kuponu kesip saklayı!1l1 
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igorta rezaletinin içyüzünde 1 

milyonlar ._uyukluyor! [ ~ 

Telefo~ No: 20827. Telq-rı! adred: lstanbıl Açık Saı 

igortalar zengin' 
rmenilerin parala·'===H=ız=v=e=g=ü=c=ü=nu=··=v=a=t=a=~=a=t=ın=s=e=v=g=is=i=~=e=n=a=l=an=g=a=~=t=e=d=lr-~= 
ını nasıl iç etmişler?\ Sahibi ı Etem !net EENICE Sayı· 127 Her yerdo 5 kuruı 

lfesaptan anlayanlara göre : Tamam be, Xöpekleri n 
milyon lira ortada yok ! ıf Yetim ve 

Azrail ruhlarını kabzetme- man, aradan seneler geçti, b•ı ltlaa f ına 
e~ öldürülen elli kadar va· tehcir edilmiş Ermenilerden 

1 f!.ulların j 

Uç aylıkları , adaşın sigorta şirketlerinden bir kısmı öldü, bir kısmı da 
. hut şimdilik sadece Ünyon başka memleketlere gittiler. • Başlandı 
ıorta şirketinden aşırılan Bunların içinde ölenlerin, ya· / 

1

1 

.'llılcrinin yekunu, bir hesaba hut hayal sigortası için konu· [ -·- ' 1 

·ıre 70 tin liradan fazladır. laıı müddeti lamamlananla- lstanbul sokakları kı ı. 
~ llıüthiş rezalet bugün tah. rın, yahut buradaki sigorta j - ı 
~at safhasında bulunmakla· ettirdiği evi yananların sigorta d k" k ' 
it. Bu işin elebaşılarından 1 borçlarının verilmesi la1.1m ge- ısa zaman a ope -,ı 
~n aramızdaki kanatsız az- liyor. Fakat başka memlekete 
Utrden Onnik şu dakikada giden adam buradaki şirkete lerden temizlenecek: 
~kuftur. müracaat edemiyor, yahut öle· 
hiıim çok mevsuk memb.ı· nin varisleri bu ölümden ha· 
dan öğrendiğimize göre, berdar olamıyorlar. Hele bu-
ltkarlar kaleyi içerden !et· rada sigortalı evi yanan kim· 
llıişlerdir. Sizin anlayacağı· sefer de bu müracaati ihmal 

ıı, Onnik ve şürekası Ün· veya imhal ediyorlar. Ve bu 
sigorta şirketinin bazı arada da seneler birbirini ko-

saftaki elemanlarile anlaş· valıyor. 
\~ suretiledir ki bu .:ür'etle- işte bu suretle şirketlerden 

1~de 1926 senesindenberi alınamıyan paralar bugün çok 
~•affdk olabilmişlerdir. Yok· kabarık bir yekfim tutmakta· 
.: senelerce dirilerin ölü dır ki bunun mühim bir kısmı· 

-·- 1 

Eylülün sekizinden 
itıbaren maaşlar 

verilecek 

Haber aldığımıza göre 
yetim, dul ve mütekaitlerin 
üç aylıkları önüınüzdeki 
Eylıilün sekizinden itibaren 
dağıtıimağa başlanacaktır. 

Bu seferki üç aylık maaş

lar Eylül, Birinci Teşrin ve 
ikinci Teşrin aylarına aittir, 
Emlak Bankasından maaş· 
farını iskonto ettirerecek 
olanlarda Eylülün birinden 
itibaren Bankaya müracaat 
etmeğe başlayacaklardır. 

Bunlar mal müdürlüklerin· 
den alacakları vizeler ile 
bankaya müracaat edecek
ler ve Birinci Kanun, ikinci 

Sıkıntılı iş .. 
İstanbul - Mudanya arası 
yolculuğu rahat olacak 

Vapur buhranı yakında halledlllyor, Bursa 
kaplıcaları da buhrandan kurtuluyor 

Vapıır buhranı yüzünden bu sene zorlu bir duruma diışerı 
Bursa kaplıcalarına bir bakış .• 

''ıterilmesi ve bunun sigor· da hükumete intikal elmiş bu· 
Cı gibi açıkgöz ve zeki lunmaktadır. Fakat bu milyon· 
~lar tarafından yutulma., lıır şu dakikada vaktile o sigor· 

!anılmasını söy. 
lemıştik. Ôğ
rend i ğ i m i z e 
göre; lstanbul 
belediyesi Is. ""'&~--
tanbul sokaklarının köpekten 
tamamen temizlenmesi için 
kat'i karar vermiş ve bu ka
rarın tatbikatına da geçilmiş. 
tir. 

Birkaç gün evvel yazmıştık: 
Kanun ve Şubat üç aylık- 1 
!arını kırdırabileceklerdir. stunbul ile Mudanya arasında 

dikkat nazarlarını çektiği için 
bu sıkıntının halledilmesine ka· 
rar verilmiştir. 

nsızdır. Demek ki dışar- taları yapan şirketlerin kasala. 
~i suçlular, içerdeki suçlu· rında uyumaktadır. 
tla elbirlij!'i yapmışlar ve işi Hesaptan anlıyan ve hu işin 
~ne kadar pürüzsüzce yü· içyüzünü bilenlerin söyledik· 

''"'ii•lerdir. ~ • !erine göre, bu müdhiş para 
·•kat bizim bugün anlatmak beş milyon Türk lirası radde-
!di~miz mesele bundan sindedir. 
_ıbutün başka ve çok daha 
lhiş birşeydir. Tarihi ise 
~Ük Harbin başlangıcına 

Haber aldığımıza göre, yu· 
karıda bahselliğimiz sigortalı· 
!arın ve varislerinin bir kısmı ·•ar uzanır. Anlatalım: 

lııııumi harbin başında er. seneler geçtikten sonra bu şir. 
iler tehcir ~dilerek başka kellere müracaat etmişler, fa. 

!ı!ere naklolunmuştu. Bunla· kat çok garip bir muamele ile 
arasında zenginler, milyo· karşılaşarak paralarını bir tür-

;tleı, ve eşraftan ermeniler lü alamamışlardır. 
td4 Hükümetin ehemmiyetle na-

8unlardan birçoi!'u o zamanki zarı dı kkatini celbediyoruz. 

1ıotta şirketlerine hayat. Bu mes'ele inceden inceye tet-
'•nı sigorta ettirmiş bulu- kik edilip hazinenin ve sigor-
Yorlardı. Gelzaman, git za. talıların hakları lcurtarılmatıdır. 
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Denizde bir 
POLiS 

facia 

ir çocuk Beyler
beyin_de __ boğuldu 
ı~ cambazın direkleri yıkıldı, kendlslle 

beraber bir seyirci 
~aralandılar, simdi hastahanededirler ... 

Bu cümleden olarak BeyoJt· 
lu cihetinde, bilhassa Nişan. 

taşı ve Şişli taraflarında sa· 
kak köpekleri iki gündenberi 
itlaf edilmektedir. lstanbul 
sokaklarını köpekten temizle. 
mek, bu suretle kuduz vukua. 
tının önüne geçilmek üzere 
alakadar belediye müstahdem· 
leri emir almışlardır, 

Halkevlerinde 
dil faaliyeti .. 

Merasim va konfa· 
rans bugUn batlıyor, 

Üçüncü dil kurultayı müna· 
sebetile şehrimiz halkevlerinde 
bugünden itibaren törenlere 
başlanacak ve dil mevzuu üze. 
rine konferanslar verilecektir. 
Konferanslar ve merasim bu
günden başlıyarak yarın, Ö· 

bür gün devam edecektir. 

/''=============''/ bir tek vapur işlemekte, bu da 

Tramvay 
Gece seferleri devam 

edecek 
Bundan bir müddet evvel 

belediyenin tramvay şirketi 
nezdinde yaptığı bir teşebbüsle 
gece tramvay seferlerinin bire 
kadar işlemesi temin olunmuş· 
tu. Tramvay şirketi belediyeye 
müracaat ederek bu seferlere 
rağbet olmadığını söylemiş ve 
lağvedilmesini istemiş, fakat 
bu müracaat kabul edilmemiş· 
tir. 

Lağımlar 
kapatılıyor 
~--

Yapılan şikayetler Üzerine 
Belediye akan lajtımlardan bir 
kısmını kapatmıştı. Şimdi de 
Etfal hastanesi ve Harbiye 
mektebi arkasındaki bostan
lardan geçen lağımların, etrafı 
rahatsız ettiği görülmüş ve 
bunların da kapatılmasına ka. 
rar verilmiştir. 

Yapılan tetkikat neticesinde 
bu civarda eskiden kalma bir 
takım lağımlar bulunduJtu an. 
!aşılmıştır. 

1htiyaca kifayet etmemektedir. 
Kaza ihtimaline karşı, bu va· 
pura istiap haddindtn fazla tek 
yo!cu alınamadığı için Bursa 
yolcularından mühim bir kısmı 
rıhtımda kalmakta, vapura gi· 
remedikleri için de Bursaya 
gidememektedirler. 

Bu yüzden Bursa kaplıcaları 
da sıkıntıya düşmüşlerdi. Bi· 
zim bu yazımız alakadarların 

Cerrah paşa 
Hadisesi 
Ve "Haber,. 

Dün "karilerinizden Azap· 
kapıda eczacı kalfası Naim. 
imzasile bir mektup aldık. Bu 
zat bizden şunu soruyor: 

"Üç gün evvel Haber gaze· 
tesi Cerrahpaşadaki fırıncı me· 
selesini yazarken size hitap 
ediyordu. Neden cevap ver· 
miyorsunuz? ~· 

Neden mi cevap vermiyoruz. 

Öğrendiğimize göre, lstaıı. 
bul - Mudanya yolculuğuna 

bir vapur daha tahsis edilecek 
ve yolculuğun d~ha rahat geç• 
nıesi imkanları da ortaya ko· 
nacaktır. Bu suretle lstanbul· 
dan Bursaya daha çok yolcu 
ve gezgin gi tmeai temin edil· 
miş olacak, netice itibarile 
Bursa kaplıcaları da müşteri· 
siz kalmakt1n kurtulacaktır. 

1 

Saray burnun
da yüzme 

1
havuzu 

ı ~~~~~ 

\ 
Müteahhit ile Bele

diye anlaıştılar 
Sarayburnunda bir yüzme 

havuzu yaptırmak için, bun· 
dan bir müddet evvel beledi
yeye bir müteahhit müracaat 
etmiş ve havuzu beş yıl kendi 
he•abına işlettikten sonra be· 
lediye ye devredeceğini bildir
mişti. 

Belediye müteahhidin müra. 
caatını kabul etmiş, fakat müte. 
ahhidin teklif etliği şartname. 
de bazı tadilat yapacağını söy
lemiştir. Müteahhid de beledi· 
yenin yaptığı tadilatı kabul et
miş ve uyuşulmuştur. H~\·uz 
937 senesi yazına yetiştirilmek 
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Günün ·~vocİvili . ı 
• ~.;-~ ·,~· "1..,;. ' J 

Zavalll dUnya ! 

Loit Corc, l,panya hadiscle· 
rinc bakıyor da dünya ~ulhu· 
nun tehlikeye girebilmesi ihti
malinden korkuyor! insan ır.eş
hur dünya diplomatlarının bu ı•a. 
zılarını okuyunca <lünya<la sul
hun dini bütün bir halde kalmış 
olduğuna müteselli oluyor. Son
ra gazrteleri karıştırıyorsunuz: 

Bir haber: Ç iııde harp baş· 
lıyor' Şimal kuwetleri Kanto
na hücum ettiler 1 
Diğer bir haber: Adis-Ababa 

dvarında ltalyanlarla Habeş. 
liler arasında sıkı muharebeler 
oluyor 1 •• 

Diğer bir haber : Filistinde 
yahudller araplarla tekrar ş id· 
detli müsademelere başladılar .• 
Diğer bir haber : ispanyayı 

kan götürüyor 1 
Alıklaşarak tekrar meşhur 

diplomatın makalesine avdet 
ediyorsunuz. Bir d'lha dikkatle 
okuyun: 

- Dünyada sulh var 1 
Zlvallı dünya!.. Eğer dünya· 

da hala sulh varsa,psulh perisi 
yaşıyorsa muhakkak ki bu sulh 
perisi bakir değildir f 

Limon buhra. 
nından sonra 

Bizde bir şey memleket dı· 
şıqa ihraç olundu mu, minta· 
ra{illah, buhrana tutuluyor : 

limon gibi 1 Zahar. mahsulleri· 
miz, yemişlerimiz de çok vatan· 
perver ki \"alanından ayrılınca, 
velev ki limon da olsa, üzerine 
buhran geliyor f.. 

Şimdi bütün yemişlerimizın 

ihracı için de pek hayırlı gibi 
görünen teşeboüsleri sevine· 
rek okuyup duruyoruz. Fakat 
yemişlerimizin (10) milyon Ji. 
ralık ihraç olunabileceğini gö
rünce insana ayni endişe ge· 
liveriyor : Bizdekı yemişler, 
bilhassa ihraç olunabilecek 
oianları • ki öyle ağza layık 
olanını pırlanta fiyatına bile 

' bulmak ne kadar güç 1 • acaba 
10 milyon lira tutar mı? insan 
limon işi gibilerine bakıp ta 
korkuyor : Sakın kavun kar. 
puzlarımızı tadabilmek için 
(Londra) veya (Berlin) e kadar 
seyyah olarak gitmeye mec· 
bur olmıyalım 1 

Serdengeçti 
------
Heybeli çamları 

tutuştu 

Yirmi kadar çam 
ağacı yandı 

:Ün bir beğulma faciası ol· 
. t 13 yaşında bir çucukca· 
.~1 boğulmuştur. Facia şöyle 
· llıiştir: 

J -~Ylerbeyinde Abdullah ağa 
1 

ailesinde Hacı Keriın sa. 
~1nda 18 nu.naralı evde otu· 
L 13 yaşındaki Mahmut dün 
"'lh saat dokuzda Bcylerbe

ya çalmış, fakat yakalanmış· 

tır. Aırsızın üzerinde bu 
çalınan şeylerden hiç bir! bu. 
lunamamıştır. Sabıkalı Bahattin 
çaldığı malları yolda attığını 
söylemektedir. 

Halkevlerinde radyo terti. 
batı da yapılmış olduıtu için 
herkes serbestçe halkevlerine 
giderek] Dil Kurultayının mü· 
zakeratını dinliyebilecektir. 

Bu münasebetle Eminönü 
Halkevinde bugün saat 14 te 
bir toplantı yapılacak ve ay. 
ni zamanda radyo ile Dil Ku. 
rultayı müzakereleri dinlenile. 
cektir. 

Çünkü Haber gazetesi fırıncı 

Nuri meselesini elan bizim ka· 
dar tekemmül etmiş bir tarzda 
verememiştir de ondan. Biz 
onun iki günlük bir teahhurla ve 
bir muvaffakiyetmiş gibi gös· 
tererek büyük serlavhalarla 

Avcılar bayram 
yaptılar 

Av mevsimi geldiği için şeh· ve yaygaralı bir tarzda ver· 
rimizdeki avcılar dün sabah diği "Marangoz Hulüsi tevkif 
Sirkeciden 8,30, 9,40 ve 10,30 edildi. haberini iki gün önce 

~~i'::~illerde 1 

su satılacak 
1 

Dün öğle üzeri Heybeliada
da deııi• kenarındaki çamlık

lar<!a yangın çıkmış, neticede 
elli metre mürabbaı kadar sa. 
hada 20 kadar çam ağacı yan
mı~!:ır. Bu zararın sebebi ora
ya gezmiye gidenler tarafın· 

dan ateş yakılmasıdır. Çamıarı 
yakaıı suçlu zabıta tarafır.dan 

ya.kal anmıştır. 
) . rıhtımına inmiş, balık tutmı· 

t ba~Iamışbr. Fakat Mahmut 
.•talık mic\ye çıkarmak için 

• , •ıe girmiş, bu sırada derin 
/ere kaymıştır. Yüzme bil· 
.tıı küçük Mahmut denizin 

e ~ın yerinde boğulup kayna· 
r ~ cesedi de bulunamamıştır. 

e acıdır ki bir ana ve ba· 
13 yaşındaki çocukcağızı 

Qd· 
1 ~ ı başına bırakıyor ve ço· 

1 ubn ne yaptığından haber· 
• •le olmıyor. 

c ou,tu 
lo edik paşada Asma Kandil
,_ kağında 13 numaralı evin 

~ "'itil katında oturan 313 do
' ~~ Karabet sarhoşluk ne
r ~li 1• olarak 12 metro yük
~ Iİ i•ndeki odasının pence· 

1 
nden bahçeye bakmakta 

' ~~ düşmüş, mühtelif yerle· 
• ~en tehlikeli surette yara• 

1 ~ış, Cerrııhpaşa hastanesi· 
if aldırılmıştır. 

ti t
1 
.Yaralandıhu 

· ~/•köyünde ikinci ayAzma 
tı,t •sinde 63 numaralı evde 
~~:ı:. Niyazinin oğlu 12 ya. 

1, ~ ı Ali, çoban oğlu soka
~~ :ırsada canbaz seyret
\ e •ken direkler yere düş· 

ti Ali belinden, Canbaz Ali 
lla da sol kolundan yaralan

jll ie tdkır, Her ikisi de hasta• 
·aldırılmıştır. 

~tf Bir hırsız 
•kalı Bahaettin adında bir 
; :1ı Kadıköyünde Emin 
ltir0kağında Hüseyinin evi· 
Uk erek bir palto, iki altın 

' bir iş bankası kumba. 
39 lira para ve sair eş· 

Yaman hizmetçi 
Büyükadada Kadı yoran 

caddesinde 57 numarada otu. • 
ran avukat Hüsamettinin ailesi
ne ait 10 altın bilezik çalan evin 
hizmetçisi Zehra yakalanmıştır. 

Şehrimizde Kurultay müna
sebetile resmi ,.e hususi dai. 
reler ile evler bayraklarla do. 
natılacaktır. 

da kalkan trenlerle Küçükçek- vermiş ve üstelik Huliısinin 
meceye giderek oradan da bir de resmini neşretmiştik. 
hususi otobüslerle Çobançeş· Halbuki bu resim Haberin ko· 

leksl·yonuna ha· la girmemiş mesinde Anbarlı köyüne geç-
mişler ve bayramlarını kutlu. bulunuyor. • 

•ııııım1111111111111ııııuııı111111111111111111111111uııı111111ıı\u 
lamışlardır. işte cevabımız. 
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Pr. Bakster 
Dönüyor 

Faallyetini 10 EylOle 
kadar bitirecek 

/lf:ster !Jakster 

Sultanahmette bir müddet
tenberi eski Bizans eserleri 
etrafında hafriyat yapmakta 
olan lngiliz arkeoloji profesörü 
Mister Bakster 10 Eylülde fa· 
aliyetine nihayet vererek mem· 
leketine dönecektir. 

Bahtiyar 

bet baht 
Kon yanın 
Kon yanın 

yanında 

silueti! 
Konya ve Konyalılar bu yıl 

kıtlıktan kurtuldular. Yanlnız 

kıtlıktan kurtulmakla kalmadı. 
1 !ar, buğday bolluğunun efsa• 

nevi varlığına da kavuştular. 
Nadas zamanı tam gününde 

yaıtmur yağdı, yağmur tohu· 
mun intaşı sıralarlnda tam gü. 
nünde döküldü. Ve ekinin ye
şil sapları: "Su.. sul .. ,. diye 
bağırmadan tam vaktimerhll· 
munda bereket yağmuru düşe• 
rek Konyalı vatandaşın yüzü· 
nü ve gönlünü güldürdü. 

Up uzun, gep geniş Konya 
ovası, Sadri Etemin step den 
farksız gördüğü Konya ovası, 
baharda yemyeşil bir halde idi. 
Bu gün de sayısız harmanla
rında öbek öbek kümelenen 
sap sarı, altın parıltılı başak 

yığınlarile Türk efsanesinin 
altın dağlarını andırıyor. 

Fakat "Açık Söz. okuyucu• 
!arı inanırlar ki, bu bahtiyar, 
bu şen ve ~irin Konyanın ya· 
nında bu gün içi paslı, betbaht 
bir Konyanın silueti canlanıyor. 
Sebep mi? •• Şu: 

Konyalı çiftçi vatandaşın 
elinde o bereket yığınlarını 
harmandan anbara devrettire· 
cek vasıta eksiktir, yahut yok. 
tur. Bu eksiklik ve bu yokluk 
Konyalı yı düşündürmekte, 
sevgilisi ölmüş kız gibi içlen. 
dirmektedir. 

Konyalı vatandaş endişe edi· 
yor ki: 

- Harmanlardan ekinlerimi 
daha kaldıramadım. Halbuki 
son bahar yağmurlarını getiren 

bulutlar uzak ufuklardan be· 
lirmeJte başladı. O çürütücü 
yağmurlar düşmeğe başlama• 

dan önce zahiremi harmandan 
anbara nakledemezsem insaf. 
sız yağmurun altında çürüye· 
cekler, mahvolacaklar. 

Konyalı vatandaş bu endi· 
şesinde haklıdır. /'.mma ve la· 
kin yalnız hak vermekle iş 
bitmiyor kil .. Konyalı vatan
daşa yerden göke kadar hak 
verirken bazı günde harman 
ve taşıma vasıtası vermek la· 
zım geliyor. 

Ve konyanın çalışkan çiftci· 
si bu şekildeki dileklerini açı· 
ğa vurup söylediği halde bu 
güne kadar onun bu isteğine 

ne •Evet!,, ve nede •Hayırı. 

diyen bulunmamıştır. 

Konya gazeteleri geçenlerde: 
•Mahsulü barınanlardan çabuk 
kaldıracak yeni vasıtalar ve
riniz!,. diye yazıp çizdiler. An
laşılan Zıraat Vekaletinin ku
laklarındaki mikrofon düşmüş 
olacak ki bu sesleri işitmez ol· 
muş. Çünkü Konya gazeteleri 
ayni dileği tekrar :edip duru
yor. Fakat aldıran nerede? .• 

Zıraat Vekaletinin sayın mü
düriumumileri, müdürleri, mü
fettişleri şu dakida da acaba ne 
işlerle meşgul bulunuyorlar? 
Bunu bilmiyoruz. Fakat bildiği
miz şudur ki bu sayın baylar 
her halde Konyalının derdile 
uğraşmıyorlar. 

Haydi bakalım baylar. Fırsat 
bu fırsattır, Başlarınızı bakış· 

larınııı biraz da Konyadan ta· 
rafa döndürünüz de birer 
•Aferin!,. kazanınız. 

lstanbul Vakıflar Başdirek· 
törlüğü müzeye devredilmiş o
lan sebilleri, şiır.diki vaziyet· 
!erini bozmadan tamir ettire
rek içinde Evkafın memba su· 
lan ol&n Alemdağ ve Defneli 
sularını buralardu sattıracaktır. 
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IAnayurda göç
men akını 

Gelenler derhal is· 
tihsala baflıyacakl~r 

Göçmenler şehre çıkarken 

Romanya ve Bulgaristaodan 
memleketimize yeniden 13 bin 
kadar göçmen geleceğini yaz
mıştık. Haber aldığımıza göre 
bu göçmenlerin iskan mınta· 
kaları ayrı ayrı tesbit edilmiş· 
tir. 

HOCANIN KÖŞESi 

Nanı aziz torbası ... 
Dün ak~am, Karagümrük 

futbul uhasından geliyoruz .. 
Acele tramvaya atladık, iki 
kişilik bir yere oturmak üzere 
iken yanımdaki Bayanda bir 
tereddüt sezdim. Dikkat ettim. 
Oturma yerinin sırtlığında ya. 
rı torbamsı, yarı çuval bir 
nesne serili duruyordu. Arka 
sırada oturan köbekli, et su• 
ratlı, pos bıyıklı bir zata tevec
cüh ettim: 

- Lütfen kaldırırmı!>lnız? 

Kaş lannı çatarak, bıyıklarını 
bükerek, ayını da çatlatarak 
sert bir çehre ile cevap verdi: 

- Kirli değildir. Nanı aziz 
torbasıdır. 

Durakladım, yanımdaki genç 

l 
kadın ise Nanı aziz ne oldu· 
ıtunu anlıyabilecek bir çağda 
olmadığı için nedir diye baka· 
kalmıştı. Mukabele ettim: 

- Olsun, lutfen alınız! Üzeri· 
mize sürünecek.-
Adamcağız olduğu yer-

den şöyle bir dikilip ne kera
\ met savursa beğenirsiniz, 

- Temizdir. A11ah rızkı, Nanı 
aziz torbasıdır dedik yal.. 

Ve bcr n:utad yan gelıp key· 
fine bakdı. 

Ne buyurnrsunuz bu kara
kütüjte? .. 

M. Sami Karayel 
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TARİH ONUNDE 

İspanya ihtilalleri 
Kraliçe İkinci İzabel taç ve 

tahtını birakıp kaçıyor 
Yazan : SUheyll GUldlken 

- 2 - [' ] 

1854 isyanı da çok kanlı ol
du: Bu ayaklanmada gene pa
paslar büyük mikyasda rol 
oynadılar. Fakat ordu ile te
rakkiperverler zafer kazana
rak istipdadı devirdiler. lstip
dada karşı ihtilal ile cevap 
veren ordunun başında Jene
ral O. Donnel bulunuyordu. 
Jeoeral O. Donnel kıraliçeyi, 
ordu ile terakkiperverlerin 
müşterek arzularını kal.ıule ic
bar elti, bunun üzerine sarayın 
diktatörlüğüne nihayet verile
rek parlamenter bir ida!e te
essüs etti. Hükümetin başında 
O. Donnel bulunuyordu. 

General asker olduğu için 
muhafazakar davranıyor, libe
rallerin ve terakkiperverlerin 
mufrit sayılan prensiplerini tak
bih etmekten kaçınıyordu. Bu
nun neticesi olarak tera'<kiper 
verler kendisinden ayrıldılar 
ve O. Donnel de istifa etmek 
r.aruretinde kaldı. 

Bu vaziyet kraliçe ikinci lza
bele kanunu esasiyi ilga etmek, 
idareyi tek başına ele almak, 
istediği ıribi asıp kesmek ce
saretini verdi. Fakat ordu kra
liçenin ve saray taraftarlarını!' 
bu teşebbüsü karşısında yem
den ayaklandı, kanlı kavgalar 
tekrar patlak verdi ve bu 
sefer ordu kati bir galebe 
kazanarak Kraliçe lzabe
lin istiodadına tamamen ni
hayet .verdi. Çünkü ikinci 
lznbel bu seferki mağlübiyet
ten sonra tacını ve tahtını 
terk ederek ispanyadan kaç
mağa mecbur oldu. 

Ordunun bu defa yaptığı 

lhlilale, istibdat ve saray aley
hindeki bütün fırka ve zümre
ler müzaheret etmi ~, bunun ne
ticesi olarak ordu erkanile 
Terakkiperverler, Liberaller, 
Demokratlar ve Cümhuriyet
ciler birleşmişlerdi. 

Artık iktidar mevkiini 
bunlar ele almışlardı. Parla
menter hayat yeniden daha 
kuvvetle tesis edilmişti. Fakat 
bu muhtelif zümre ve fırkalar 
era•ında tam bir anlaşma te
min etmek mümkün olamıyor
du. Bu ~ebeple ispanyada altı 
sene kadar yer yer kargaşa
lıklar, küçük isyanlar ve anar
şi tezahü rleri patlak vermiş ti. 

Bu sıralarda hükümet başında, 

mutedil bir siyaset takip eden 
Jeneral Serrano bulunuyordu. 

Papa•larla Karlistler, siyasi 
fırkalar arasındaki ihtilaflardan 
istifade ederek ha l kı isyana, 
ihtilale teşvik ediyorlardı. 

bir tarzda idare etmeğe baş
ladı. Fakat gerek vilayet mec
lisleri, gerek muhtelif siyasi 

l partile; ve gerekse papaslar 
yeni krala karşı aleyhte bir 

ı vaziyet aldılar. Bilhassa papa~ 

( 

lar, karlistler bu aleyhtarlıkta 
mufrit derecede ileri gidiyor
lardı. Bunun neticesi olarak kral 
daha fazla tutamadı, üç sene 
sonra, yani 1873 tarihinde is
tila edip çekildi. 

Bu istifadan sonra ispanya 
da yeni bir devir açıldı. Cüm
huriyet fırkası derhal harekete 
geçli, kralsız kalan ispanyada 
çok seri bir emrivaki yaparak 
cümhuriyet ilan etti. Cümhu
riyet fırkası, ehemmiyetsiz bir 
akalliyet fırkası idi. Böyle oldu
ğu halde Cümhuriyeti ilan etme
jte muvaffak olmasının sebebi, 
büyük bir cüretkkarlık göste
rip kargaşalıktan istifade et
mesidir. Fakat bu ilk Cümhu
riyet lspanvada ömürsüz oldu. 
Cümhuriyetçiler, müttelıi' bir 
cephe teşkil edemediler, fikir 
ka,·gaları, ihtiras azgınlıkla
riyle bo!l"ustular, yedi ay sonra 
da Cümhuriye\ son nefesini 
verdi. Şu yedi ay gibi kısa bir 
devrede dört Cümhur reisi 
değiştiğine göre vaziyetteki 
anarşisinin şiddetini anlamak 
mümkündür. 

Böylece yıkılan cümhuriyet
ten sonra ispanya yeniden as
keri diktatörlüğün şiddetli ida
resi altına girmiş oldu. Madrid 
valisi General Pavya ordu na
mına diktatörlüğü eline alarak 
cümhuriyetçileri ve tarakki
perverleri sıkı bir rej im altın
da ezdikçe ezdi. Artık her şey 
ordunun elinde, bütün otorite 
emrinde idi. 

General Pavya ordunun ge
niş halk kitleleri arasındaki 
manevi nüfuzunu da temin için 
papazlara bolca yüz verdi. 
Artık memleketin her tarafın
da papazlar ve krallık taraf
tarları hakim bir rol oynuyor
lardı . Papazlar halk arasında 
kralcılık propagandasına ha
raret vermişlerdi. Dıktatör 
General Pavya da bir taraftan 
matrut kraliçe Eliıabelin oğlu 

ı on ıkinci Alfonsu ispanya
ya getirip krallık tahtına 
oturtmak için uğraşıyordu. 

Bu sırada ordu yeniden şid
detle ay aklandı, Cümhuriyet
cileri sindirdi ve on ikinci Al
lonsun ispanya kırallıJı"ını ilan 
etti. (1874) Kıra! Alfons he
nüz çok gençdi, on yedi ya
şında bir toydu. Buna muka
bil ispanyanın şimalinde kar
list muharebeleri cereyan edi
yor ve kan gövdeyi götürü
yordu. On ikinci Alfons mü-
temadi buhranlar neticesin de 
karlist harplerinin ( 1876) da 
önüne geçti. Bir tarafdanda istib· 

Hükümet reisi general Ser
rano bütün bu ihtilafların ve 
kargaşalıkların nihayet bulması 
için yeni bir Kral intihap et
mek ten başka bir çare olma
dığına kanaat getirmiş ve bu 
kanaati de bir emri vaki olarak 
kabul ettirmişti. Bunun üzeri
ne ltalya Kralı Viktor Emanu
elin ojtlu Amede dö Savua is
panya tahtına oturtuldu. 

Yeni kral ispanyayı meşrut 

dada nihayet vererek kanunu 
esasiyi ilan etli. Böylelikle kan 
ve ateş ispanyasında nisbi bir 
sükün havası esmeğe başladı. 
Fakrt demiştik ya .. lspanyol 
kavga etmeden, kan dökmeden 
duramaz. ispanyanın bu nisbt 
sükuna kavuştuğu tarih olan 

(•] Blrlncl makale "Açık Söz,, 
in 22 Aiu•toa tarihli ıayısında 
7ioe bu ıUtunlardadır. 

"Açık Söz,, ün edebi romanı: 13 

·• • • 
Sen Benim Babam 

D v ·ı . ' egı sın ... 
Yazan: Suat Derviş 

ŞiMDiYE KADAR ÇIKAN 1 
KISIMLARIN HULASASI 

~l d6rt yatında güzel bir 

aebet idame etmiş, fakat ondan 
ayrılıp Cıvltle ev)enmlyc razı ol• 
mımıttır. 

BUtün hayatının aıkını l'izle• 
m.lye ve sevdiği kadını blr baş· 
k.aıının kadını j'3rmtye taham
mül etmit olan cavldin lıyanı ıa
mlmldlr. Çtinkü o bu adama yal• 
nıı aşkını değll bir de kendi ev .. 
lldını hediye etmiştir. Sevdiği 

kadınla milnaaebellerinden vücu· 
de relmiı ol"n Selma hakikatte 
babası zannettiği adamın değil, 

Cavldin kızıdır, ve Cavit mUnev• 
yer bir kadın olan Selmaya an .. 
nesinin ölüm yatağından tkl adım 
ötedeki odada bu hakikati itiraf 
keder Ye Selmadan kendlılnl ter
etmemeılni, kendlıile yafamaaını 
lıter. 

Faşistlik 
Ve 
Balkanlar 
Bulgar başvekili 
Faşizmin aley· 
hinde söylüyor 

raşfzm karşısında cephe tutan 
Bulgar Başvekili Köse fvanrıf 

Balkanların her tarafında 
Faşist bir takım teprenmeler, 
kımıldanmalar hissedilmekte
dir. Yunanistanda girişilen ye
ni tecrübe ve Romıtnyada gizli 
kapaklı çalışarak bütün evlerin 
duvarlarına gamalı haç resim
leri yapılması Bulgaristanda da 
diktatörlükten hazeden bazı 
elemanların bir takım faaliyet
lere girişmek için umutlanma
larına yol açmıştı. Fakat Kö
se lvanof hükümeti demokra
siyi canla başla muhafazaya 
karar vermiş gibidir. 

Varnada bulunanBulgar baş
vekili Gospodin Köse lvanofun 
Sofya gazetelerinde şu beya
yanatını okuduk : 

" Ecnebi örnekler üzerine 
bir takım •Milli hareketler(!) . 
kurmağa çalışanlar maksatla
rır.a vasıl olamamışlardır. Ben 
bizim halk liderlerile, siyasile-
rimizin böyle bir şuursuz gafa 
düşeceklerini zannetmemekte
yim. Çünkü böyle bir hareket 
hiçbir menfaat getiremiyeceği 
gibi, memlekette müthiş bir 
sarsıntı yapacak ve muhakkak 
surette memleketin mahvına 

sebep olacaktır. 
Sağ veyahut sol, hangi ta

raftan gelirse gelsin, milletin 
arzularına uygun olmadığı için 
siyasi mücadeleler de dikta
törlük, en kötü seçilmiş hedef 
ve alettir. 

1876 dan sonra bazı vilayetler 
de kanlı ayaklanmalar ve hü· 
kümet darbesi teşebbüsleri ol
du. Bununla beraber on doku• 
zuncu asrın başlangıcından o 
tarihe kadar hiç bir gün kan
sız geçmiyen ispanyanın dahili 
politikasında nisbi bir istikrar 
kendini gösterdi. 

Dört siyasi fırka teşekkül 

etti. Yeni l..anunu esasiden en 
çok papaslar istifade etmiş, 

onlara geniş selahiyetler ve 
haklar verilmişti. Cümhuriyet 
fırkası çok zayıflamış, bir avuç 
kalmıştı. Karlistler de bir fırka 
teşkil etmişlecdi. Bunlar eya
letlere muhtariyet verilmesini 
istiyorlardı. Bu arada bir de 
muhafazak:ır fırka teşekkül et
mişti. 

Süheyla GUldiken 
(Üçüncü makale de 1879 

dan bugüne kadar ıafhalar 
tetkik edilecektir.) 

mukaddeı varhktır. Hiçbir insan.• 
saah oldu(u kabul edtlmlyeo 
lhanet 1 yalan bllmlyen bir mah• 
\Qk. . Bunun için Cn !dl yalan 
ıöylemekle ittlham eder. Hayır 
Selma Cavldln çocuju dejlldlr • 
O tlmdlye kadar babası olan. ba· 
baıı o!duğunu bildiği adamdan 
her feyl tevarüı etmemif midir. 
Hattl menfaatini bile. BUyük btt 
edip olan Fazılın kızıdır. Onun 
için yazar. ona benzer, onun ıibl 

düşUnUr, onun sevdiğif eyleri ıever. 
H:ılbuk\ Cavlt ıırar etmekte

dlr. Anneıintn yatatının üatilne 
liıen aöyle. yalan olduğunu aen 
ıöyle,, diye bağırar.Jc atılan ıenç 
kızı kucatına alıp öteki odaya 
geçirmiş olan bu adam onu haki· 
kate inandırmak, onun müsama· 
haıını kazanmak için annesiJe 
arasındaki sevrlnln naııl başlı· 
dığını anlatmaktadır. ) 

Bu sevgi ile aıkmadığını pek 
yakından görüyorum. 

- Ben Fatmayı sevmiyor 
muyum? diye bana sordu. 

Ben de onun gözlerine dik 
dik baktım: 

- Bunu sana sormalı dedim. 
Sen Fatmayı seviyor musun? .. 
Sevmiyor musun?. 

kız ve bir muharrir olan "Selnıa,, 
allelerlııln çok. yakın bir do•tu 
olan "Cavit" le birlikte anneıl· 
ain 81dUtU odanın yanında bu
lunmakta ve matemi içinde çır 
pınmaktadır. Bu ıırada bir tel .. 
graf rellr. Bu telrraf dışarıda 
bulunan Selmanın babasından 

gelmektedir, ve içinde kendisi 
gelmeden evvel cenazenin kal• 
dırtlmamasını istemektedir. Bu
nu okuyan Cavit bliyük bir is
yan duyar. Çünkn o yirmi bet 
•eııeye yakın bir zaman içeride 
yatan ölüyU ıevmit ve o kadın 
tarahndan ıevllmittlr. Fakat ko· 
c:aıının hayahnı bozmak lateyml· 
7en f .. tma onunla rlzli bir mUna-

Fakat Selma buna inanmak la• 1 
teme:ı. Aııne blr evllt için ea 

Odanın içinde geziniyordu. 
Birdenbire durdu. 

AÇ 1 K söz -
Düşüncele!:J 

Sokak, evle bayat, aile ile 
cemiyet, yalnızlıkla topluluk 
arasındaki ge(ttir. Sokağa 
çıkmaktan korkanlar, ce· 
miyetin ve bayatın iyilik· 
!erine de, kötülüklerine de 
alıımamıı olanlardır. 

m m 
Şu sözleri miltereddi bir 
1arhoıtan dinledim: • 
- Hayatta her çeşit insan 
lazım. C•miyetin iyilere 
de, kötülere de ihtiyacı 
vardır. Hırsızı, katili bu· 
lunmıyan bir cemiyette 
hayat, kim bilir ne kadar 
tataıı geçer. 

s m 
Ev, bütün kusurların ser• 
bestçe işlenebileceği, ya· 
but cemiyet arasında ku• 
aur telakki edilen hareket• 
!erin mü bah sayıldığı ye
ırane yerdir. 

l!l l!l 

Tavuk kesmekten korkan, 
kurban kesilirken bayılan 
ne kadar yufka yürekliler 
tanırım ki günün birinde 
gözlerini kan bürüdüğü 
zaman adam öldürmekten 
çekinmemişler, öldürdük
lerinin kanını bile lıkır 
lıkır içmişlerdir. 

m m 
Topluluk içinde ayrılığa 
kalkışan adamı:ı hayatta 
muvaffak olabileceğini hiç 
zannetmiyorum. - S. G. 
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DOKTOR 

Bir günde on 
öğüt 

1 - Keyif veren zehirlerin 
en belalıları : kokain, eroin, 
sedol, esrar ve içkilerdir. 

2 - Vusletle nihayet bulmı
yan hakiki zevda, insana ne 
kadar büyük bir tatlı beladır! 

3 - Çalışkanlığa ve sebat
karlığa hiçbir zorluk karşı 
gelemez 1 

4 - Sazlık, kamışlık, batak
lık yerlerde oturmayınız 1 Bu
ralarda yetişen ve (Anofel ) 
namı verilen sivrisineklerden 
sakınınız. Sonra (malarya) de
ni:en sıtma hastalığına ve kan
sızlığa tutulursunuz. Senelerce 
üzülürsünüz. Ezilirsiniz f 

5 - Süpürülürken kalkan 
tozları yutup hasta olmamak 
için uzaklaşınız. Toz yutma
mak için ağzınızı kapayınız. 
Burnunuzla soluk alınız. 

6 - işret, içki herkese mu· 
zırdır. Bohusus çocuklara, 
gençlere, ihtiyarlara zehirdir! 

7 - Yazın herkes te rler. 
Ter çıkarken, ter deliciklerini 
( mesame ) !erini tahriş eder. 
Dürter, zedeler, kokar, deriyi 
kabartır. Buna isilık ( Sılik = 
südamina) derler. Kaşıntı ve
fir. Vücud •ahun ile yıkanıp 
temizlenirse geçer. Denizde yı
kanılırsa çok defa fayda verir. 

8 - Nerede ki su yoktur. 
Orada hastalık çok tur. Çün
kü hiç temizlik yoktur. Mik
ropları öldürecek vasıta yok. 
tur 1 

9 - Her türlü içki, (ince 
hastalık) denilen ( verem ) in 
bereketli yatağıdır. Bazı has. 
talıklar vardır ki, ilaçtan zi

yade hava tebdili ile, teselli ile 
iyi olur. Bu cihetle aile doktoru 
nuzun tavsiyelerine çok dikkat 
etmelisiniz 1 

10 - Denizin temiz yerin
den, akıntılı olan cihetinden 
bir şişeyi deniz suyu ile dol
durunuz 1 Günde bir veya iki 
defa gargara yapınız 1 Burnu
nuzun içine hafifçe - abdest 
alır gibi - çekiniz l Brunun iki 
arka deliklerinden boğazınıza 
suyu geçirip tükürürseniz eski 
nezleye çok fayda verir. 

Lokman Hekim 

Fatma benim için her 
şeydir dedi. 

- O halde neden onu bed
baht ediyorsun, ona karşı da
ha müşfik, daha dost daha 
iyi, daha tatlı olamaz mısın? 
Onu üzmeğe lüzum var mı?. 

Gözlerimin içine öyle tuhaf 
bir bakışla baktı ki... Umumi 
bir yerde zorla soyulan bir 
insanın duyacağı hicabı hisset
tim. Biraz şaşırdım. Belki de 
kızarmıştım: 

- Ben Fatmayı severim. 
dedi. 

- Bu nasıl sevgi diyecek 
oldum, fena bir istihza ile gü
len gözleri karşısında şaşala

dım. O hep böyle gülerek: 

- Dikkat et, dedi, sen ga
liba Fatmaya Aşık oluyorsun. 

Bu neden aklına gelmişti? 

Her halde böyle bir şeyi 

kat'iyen muhtemel görm~diği 
için bu nevi bir şaka yapıyor
du. Fakat şaka da olsa, ne de 
olsa bu münasebetsiz bir şey 
idi ve münasebetsiz olduğu için 
hiddetle: 

24 Afiusto• -===-

BEN" KiMiN 
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Tefrika No. 36 

içine yeni bir şüphe girmişti: Acaba Nesrin Şefiğin i 
yüzünü iyice anlamak, onu 
işe kadar takip etmek mi istiy·ordu?· ... 

son yapacagı 
Bravo Mıgır, bu kadar ko· 

lay olacağını sanmıyordum. 
Meğer sen de harp zamanında 
Rıza Beyden iyilik görmüşsün.! 

\ 
önünde şu hükmü vermekten 
kendini alamadı: 

' duvarda bir çalar saat.. birka( 
yaJı"lıboya tablo. Yerde teın~ 
bir halı.. Boğaza bakan bit 

Diye mırıldanarak cebinden 
zarfı çıkardı.. etrafı gözünün 
ucile tecessüs etti.. köşede 
tavla oynıyan iki kişiden baş
ka müşterisi olmıyan bu kü. 
çük dükkanda bile Şefik ken
disinin takip ve tarassut edil· 
diğinden şüphe ediyordu. 

1 
- Dünyanın en büyük en

trikalarında muhakkak bir ka
dın parmağı vardır. lngilizlerin 
en meşhur polis hafiyeleri bile 

pence .. e. 
Şefik pencerenin önüne " 

turdu : 

Yavaşca zarlı açtı .. 
Riza bey ona bu mektupla 

kim bilir ne mühim talimat 
vermişti. 

Mektuba şöyle bir göz gez
diren Şefik, birdenbire olduğu 
yerde buz gibi donup kalmıştı •. 

Gözlerine inanamıyordu .. 
Mektupta Nesrinin imzası 

vardı .. 
Ve içinde sadece şu kelime

ler yazılıydı : 

• Bu gece saat ondan sonra 
seni apartımanda bek/iyece• 
ğim. Sakın g<lmemez/ik etme, 
emi, şeker nonoş Şefikciğim!. 

Nesrin 

Şefik bu satırları birkaç ke
re okudu .. Ve okudukça sinir
lenmeğe, içini çekerek düşün

meğe başladı. 
Acaba Şefiğin Rıza beye 

gönderdiği mektup ta Nesrinin 
eline geçmiş miydi? 

Şefik kendi kendine mırıl

dandı: 
- Demek ki beni Mıgır da 

aldattı ha.. vay canına. Bu 
numaraya hiç diyecek yok 
doğrusu. 

Şefik merakından çatlıyordu. 
Kahvede fazla duramadı .. 

Saat ona grliyordu. 
- Her yerde eli olan bu ka

dından korkmağa başladım .. 
Diye söylendi .. Sokağa çıktı. 

içine yeni bir şüphe daha 

girdi : 
Acaba Nesrin, Şefiğin iç

yüzünü iyice anlamak, onu 
son yapacağı işe kadar takip 
etmek mi istiyordu? 

Ona lngilizlerin böyle bir 
talimat verdikleri de hatıra 
gelmiyor değildi . 

Fakat, Nesrin onlara filen 
de yardım etmemiş miydi? 
Kumkapı silah deposunun 

boşalmasında Nesrinin az mı 
yardımı dokunmuştu?. 

Bir gece kumkapı meyhane
sinde oturan Muhsin ve Riza 
beylerin meçhul bir el vasıta
sile aldıkları o esrarengiz pus
lanın bile Nesrin tarafından 

yazıldığı meydana çıkmış .. Fa

kat, Şefik bunu Nesrine aç
mağa lüzum görmemişti. 

Şefik apartımanın kapısına 
vardığı zaman dizleri titriyordu. 

Ondan hakikaten korkuyor 
muydu? 

Hayır .. 
Şefik, Nesrinin kendisini çok 

sevdiğinden emindi. Bu emni
yetle kapıyı çaldı ve kapının 

- Şimdi şakanın sırası mı 

dedim, kabahatlisin, kabahatinin 
tahlil ve tenkit edilmesine ta• 
hammülün yok, ı:ıkırdıyı alaya 
boJı"uyorsun. 

- Ne yapayım?. Söyle ne 
yapayını? Sana karımı sevdi 
ğimi söylüyorum bu ıeni tatmin 
etmiyor. Her insan kendisine 
göre sever.. Ben aşkımı size 
beğendiremiyorum. Ne yapayım 
bilmiyorum. 

Fazıl o gece beni almadan 
gitmedi. Kim bilir belki de 
şakasını ciddi telAkki edebil
memden korkmuştu. 

O gece eve geldiğimde an
neni her zamankinden sol. 
gun buldum. Elini öptüğüm 
zaman adeta mahcup bir hali 
vardı. Fazılla aralarında geçen 
sahneye şahit olan insanın ya
nında sıkılıyor gibi idi. 

O geceyi unutturmak için 
bütün gayretimle neşelenme

ğe ve neşelendirmeğe çalışı

yordum. Fakat annen neıelen
miyordu. içimde o gece tuhaf 
bir hercümerç vardı. Annene 
Fazılla darılmadığı, beni Fazılın 

Hindistan oihirbazlarını ancak 
güzel kadınlarla avlamağa mu
va!f ak olmuşlar .. 

Nesrin beni sevdiği müd
detçe ondan hiçbir fenalık 

görmiyeceğimden emin ola b ı-
lirim. 

Kapıyı hizmetçi açmıştı. 
Şefik hizmetçiye sordu: 
- Hanımefendi yok mu? 
- Buyurunuz efendim .. Ev-

dedir. 
Hizmetçi Şefiği apartıman 

odalarından birine götürmiiştü. 

- Haııım 

- Şimdi 

Bir misafiri 
diyor ..• 

nerede? 
gelecek beğiı9-
vardı.. fakat fi" 

Şefik sigarnsını yaktı : 
-- Misafir erkek mi .. ? 
- Ev.ol.. bir lngiliz zabili. 
- ismi ne .. ? 
- Vallahi bilmiyorum .. f.ıll 

onların çetrefil adların. M 
a~lımda tutamıyorum. Haniı 1 

şu sarı bıyıklı yılışık ada~ 
yok mu canım? Ara sıra uğr•' 
buraya. işte o.. , 

- Ne zamandan beri burada 
- Yarım saat oluyor geleli· 

f Bitmedi J 
Şefik şimdiye kadar bu 

odalara girmemışti.. Ortada 
bir yuvarlak masa .. koltuklar .. 
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SAN~T. 
KiTAP, REfiM. TiYATROıMUS"iKf 

Resimli Kitaplar 

Bazı İnsanlar resim ve kitabı ayrı ayrı ve biribirine yar 
laşmıyacak ve yaklaşmaması /ôzrm olan iki hôdise olarak j 
rüyorlar. Resimli kitabın, zannelmiyorufn ki iyiliğinden Jaıl' 
fenalığı olsun. 

Resimsiz bir kitap belki şahsi, yani (personel} bir muha! 
yilenin doğmasına yardım edebilir, fakat istediğimiz norrrı.1' 
bir muhayyilenin inkişafı ise bunu resimli bir kitapla bulabi/ir•1

1 
Romanlarda, hôdiS< ve vak'a/arla dolu kitaplarda hal 

resim isliyor. Kavga, dövüş sahnelerini tehayyül kolaydır. FakO 
umumi fikirler,bu lcolay düşılnülecek, kolay yaratılacak bal 
sahnelerin bile resimle canlandırılmasını istiyor. 

Sonra resin1/i bir kitap, resimsiz, şekilsiz bir kitaptan daA~ 
ziyade muhayyileyi işletecektir. Hen bir kitaptaki .·esim/er' 
haritalardaki nirengi nokta/arma benzetiyorum. Tabii bir zek• 
tabii suretle işlemiş bir muhayyile bunlara tutunarak haya//<" 
rini ve düşünüşlerini yürütebilecektir. 

Resimli kitabın pratik bir faydası daha var: Eı•ine yorgıı' 
dönen iş adamını yormıyacak bir sure!te okumıya teşt1ik etınt5 

dir. 

Bence resim bir kitaba lıizınıdır ve resmi tamamile p .<ik~1 

lojik bir hôdise olarak ka~ul ediyorum. Nesim, zekô üzerind< 
muhayyile üzerinde müessir olacak bir hôdisedir. 

Çocuklara bak,nız: Resirdi bir hikôye kitahınr ne koda' 
çok seviyorlar. Resiınli mecmualar, resiınli bilmeceler on/ar 
resimsiz/erden daha fazla meşgul ediyor ve resimli bir bi/met' 
onların zekôsını, dikkat ve telıayyül hasseleri[li daha faıl• 
inkişaf elliriyor. 

Çocuğu bırakınız; halka geçelim. Büt ı1n insaıılardan lam bil 
tahsil, lam bir muhayyile kudreti beklenemez ve içtimai stf!I' 

.l/ •Yİ yüksellmek için resimli romanlara ve kitaplara çok /ati 
i ~!liyacımız. v ar. Tip yarutan muharrirlerin romar.larını alınt1 
Orııek olarak Dikensin romanı Davi-1 Yoperfildi ele alalı~ 
Romanda hôdise çoktur, fakat o kader çok tip var k i bunlar 
lelıayyül etmek normal bir muhayyile için epeyce zordur ve bt 
filimde de anlaşılmı~lır. 

Al/ons Dode'nin (Tarnskonlu Tartaren} adlı romanını ok~ 
yalım. Ta.m bir tasvire mukabil şişman Tarlaren'n resmi bi~ 
yalnız ve resimsiz okuduğumuzdan daha fazla güldürüyll' 
Nizameltin Nazi/in (Kara Davut} nuu herkes okudu. Kahrarrıa 
Kara Davul'u herkes gözleri önünde canlandırJı, yahut ca~ 
la11dıramadı. Fakat roman resimli çıktığı vakii kimse o~ 
Münif Felıimin fırçasından çıktığı gibi güzel ve levent il 
kahraman d<likanlı olarak tasavvur edemedi. 

Ben ressamın içtimai vazifesinin büyüklüğünü ~urada /. 
rüyorum. San 'at, cemiyet içindir, prensi pi görülüyor ki ;J 
doğrudur. 

R<!ssam herkesten fazla çalışacak, okuduğunu herkesle11 /ati. 
anlayacak, harkeslen iyi tehayyül edecek ve bu hayalini celfl' 
yetin anlamasını kô ğıl üstünde maddeleştfrecek adam o/mo/I 
dır. Ressamın görülüyor ki hemen hemen bir romancı kod 
tesiri vardır. 

evinde kaldığı, Fazılın hakare
tine tahammül ettiği için adeta 
hıncım var gibi idi. Ve buna 
rağmen o bunları hissettiğimi 

anlayıp ta muazzep olmasın 

diye üzülüyordum. Zahiri neşe 
ile sakladığım can sıkıntım pek, 
pek müthişti. Bir kaç kere bir 
şeyler kırmak, bir şeyler kırıp 
parçalamak ve bu evden kaç
mak istedim. 

Sofrada bir iki kere Fatma
nın bakışla~ı benim üzerimde 
dalmıştı. Ve bu iki kere de 
on un gözlerine bakarken 
kalbimde tatlı çarpıntılar his
settim. 

O gece eve döndüğüm za-
• man, portmantonun aynasın-

da solgun yüzümü görünce 
gayriihtiyari şu sözü düşün
düm: 

- Sen galiba F atmaya Aşık 
oluyorsun 1 

işte Selma, içimdeki sırrın 
mahfazasını açan, kafe~inde 
kilitli arslana yol veren 
anahtar bu cümle olmuştur •.• 
Bu cümle içimdeki mübhem 
duyıruları tebellür ettirdi. Fazı-

T. Z. Tunay• 

lın bana bu şakayı veya ııl 
ihtarı yaptığı , günden bir -~ 
sonra ben Fatmayı delicesi 
sevdiğimi müdriktim. 

Fazıl bir kaç gün suı' 
bir pişmanlık devresinden s 
ra yine eski hayatına dalııı; 
tı. Ve Fatma ile benim yal 
geçirdiğimiz geceler başlaıll~ 
tı. O gecelerde lambanın 
tında bin bir renk ipekle 
rikulade işler işleyen bu bepel 
gibi kadının yanında kendi . 
dünyanın en mesudu hi.;seÔ 
yordum. En mesudu ve aşkt 
maddi hiç bir şey beklemiY 
dum. En büyük saadetim f\ 
manın havasında yaşayabl 
mekti. 

Büyük sevgiler, inan, barı' 
en az isteyici olanlarıdı' 
Aşk samimi olduğu nisbe1 

kanaatkar kudretli o!dO 
nisbette temizdir. 1 

Esasen bir mektep arkad; 
şının kadını ..• Dostların erı ~~ 
kınının kadını... O Allah • 1 
mukaddes ve irişilmez bir şı. 
değil midir? il 

f Bitmı;::;t -
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Efganistanın eski krallık hanedanı lsviçrede: 
~-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=--~~ 

Amanullah Han ve ben ... 
Kraliçe Süreyya manikürlü el/erile siliihı 
kavradı nişan alıııasile tetiği çekmesi bir o/dul 

Lozan Umumi Emniyet müdürU mirala!f Jakiyar ensesini kaşıdı: 
- işte size bir teşrifat ve siyaset meselesi daha ı 
Şimdi ne yapacağız? Efgan hanedanı muahedenin 
imzasında hazır bulunabilir mi, bulunamaz mı ? 

DÜN ÇIKAN KISMIN 
HULASASI 

/Ntzamellin Nazif ile Ulus 
muhabiri Neş'et Halil lsviç
rede festival müna.-betile 
açılan bir panayırda Amanul
lah Han ile karşilaşıgorlar. 

Nizamettin Nazif sabık padi
şahı tanıyor, foka/ Neş' et 
Halil onun aldandığı kanaa
tindedir. iki arkadaş biribir
lerile • odur, değildir. diye 
münakaşa ederlerken bir ta
raftan da Nizameıtin Nazif 
şapkasına havada geniş bir 
daire resmettirerek Amanullah 
Hana debdebeli bir selam 
rakıgor. Amanu ilah on/ora 
evvela dikkatle ve hogretle 
bakıyor ve sonra sür'atle kaçıp 
ileride bir otomobil kümesi 1 

içinde gözden siliniyor./ 

- iKiNCi FASIL -

Arkasından baka kalmıştım. 
Bu hal dostum Neşet Halilir> 
şakrak bir kahkaha daha al
masına sebep oldu. 

- Haydi yürü.~ Dedi. Adam
cağız seni deli sanmıştır. Hem 
beyhude ısrar etme. Onda öy
le padişalıa benzer bir hal 
yoktu. 

Cevap vermedim. Tekrar 

Büyilk hlr nitancı olduiunu kendi 
göıJerlmle g3rerek taıdik etti .. 

fim sabık Efgan Kraliçesi 

S. M. SÜREYYA 

mış. Al sana mühim bir teşri
fat ve sıya set meselesi daha .• 

Acaba sabık Efgan Kralı 
ve Krallık lıanedanı Boğazlar 

mukavelesinin imzasında hazır 
bulunabilirler mi? 

Ve can sıkıntısı ile ensesini 
kaşıyarak, yüzünü buruştura

rak düşünceli düşünceli ya
nımdan uzaklaştı. Ben de şap· 
kamı kapınca sokağa fırladım. 

Kati karar vermiştim. Ema
nullaha tekrar rastgelirsem 
evvela özürlerimi sunacak ve 

ıonra mutlaka kendisile konu
şacaktım. 

Doğrusu ya... Bu sıcak 

Temmuz gününde benim 
iyi talihim vardı. Beş yüz 
genç kızın bir ağızdan şarkı
lar söyledikleri halin yanıba
şındaki nişan barakaları önün
den geçerken kime rastlasam 
beğenirsiniz? 

Bizzat Kraliçe Süreyya'ya. 
Evet.. Bir parça yaşlanmış 

olmasına rağmen onu derakap 
tanıdım. 

Çok sade bir elbise giymiş· 
ti. Biri düz siyah, biri düz lu· 
runcu giyinmiş, biribirinden gü
zel iki esmer genç kızın ara
sında ve iki minimini çocu
ğun arkasında salıntılı bir yü
rüyüşle ve yanındaki k11.ların 
büyük alakalarını celbeden 
bir şeyler anlatarak baraka
lardan birine yaklaştı. 

Onlara karşı gayet lakayit 
bulunuyormuşum gibi bir hava 
takınarak, sigaram ağzımda, 
iki elim iki cebimde yanlarına 
vardım. Bu sırada kraliçe 
barakada çalışan sarışın, uzun 
boylu ve tatlı gülöşlü bir 
genç kızın doldurduğu tüfeğe 
itinalı bir manikür görmüş 
ellerini zarif bir jestle uzatı
yordu. 

(Devamı garın} 

Nlzamettln Nazif 
dolaşmağa başladık. Ve çok 
geçmeden hava kararınca otel-
lerimize döndük. !========================== 

(!) l!I 

Yemekten sonra pipolatın, 

halis Havana cıgaralarının ve 
en nefis Türk tütünlerinin du
manları halka halka büyük sa
lonun yaldızlı tavanına yükse
lirken yabancı gazetecilerden 
birkaçiyle latife eden miralay 
J1kiyar gözüme ilişti. Ha ... Tam 
,istediğim adamı bulabilmiştim. 

Efgan padişahının Montrö'de 
buluııup bulunmadığını Vaut 
kanlonunun umumi dirt:~ktörün
den daha iyi kim bilebilirdi? 
Duruşundan ve giyinişinden 

asker o lu}ununu belli etmesine, 
çok aranılır, tatlı konuşur bir 
salon adamı olmasına rağmen 

gözlerinin cevval, zeki ve al
danmaz bakışlarile miralay Ja· 
kiyar bir lsviçreliye emniyet 
verir hir zabite amiridir. He· 
men ona yaklaştım, fakat 
muhaverelerindeki neşeyi boz
mamak ıçın konuştukları 

mevzuun bltmesini ve toplan
mış bulunanların kendilikle
rinden dağılmalarını beklemi· 
ye de karar wrdim. Bununla 
beraber çok beklemedim. Zira 
miralayın yanındakiler hep Pa
ri,(i gazekcilerdi ve birkaç 
dakika sonra Fransa başmu
rahhası Pal Bonkur'un kendi
lerini davet ettiğini duyunca 
hepsi asansörlere doğru ko
ıuştular. 

O zaman hiçbir mukadde
meye lüzum germeden mira· 
laya sordum: 

-Eski Efıran Kıralı lsviç· 
rede midir ? 

- Eğer iki saattenberi hu
dutlarımızdan çıkmamışsa mut
laka. 

Ve gülürosiyerek ilave elti : 
- Amanullah Han çok iyi 

otomobil kullanır ve haftada 
bir iki deta Roroaya kadar 
uzanır. Benim bazı işlerim 

vardı da, büroya iki saatten· 
beri uğrayamadım. Mamaafih 
şimdi öğrenirim. 

Sonra çevik birkaç adımla 
ilerde bilardo salonunun 
kapısında duran siyah elbi. 
seli bir adama yaklaşarak ona 
birşeyler ıordu ve yine ayni 
çeviklikle yenıma dönerek: • 

- Müjd.,I • dedi - burada 
imiş. Konuştuğum zat arka
daşlarımdan bir komiserdir ki 
sabık kralın muhafazasına me
mur edilmiştir. Hatta ya• 
rım saat evvel kayın, 

biraderi Tarz! han buraya 
gelmiş. Maksadı beni görmek 
ve imza günü konferans sa
lonunda bulunmak için Kral 
Kraliçe, prensesler ve kendisi 
için duhuliye kartları istemek-

Yunanistan mektupları: 

Bu diktatörlük ne 
kadar sürebilir? 

Kral ne kadar sürmesini isterse ••• 
Atina, 20 ( Hususi muhabi

rimizden ) - işte on beş gün 
oluyor ki Yunanistan, Metak. 
sas diktatörlüğü altında yaşa
maktadır. Her ne kadar şim
diye kadar ne başvekil ve ne 
de diğer bir ağız tarafından 
adı açıktan açığa söylenilme
yen (belki de cesaret edilme
yen ) bu diktatörlüğe kıralın 
muvafakati alındıktan sonra 
teşebbüs edildiği ve bu teşeb
büse sebep olan hadis de ma
lümdur. 

Bütün işçi leşekkiilleri ayın 

beşinci günü hükumeti protes
to makamında bir grev ilanı
nı kararlaştırmıştı. O gece her 
kes grev illin edileceğini bek
lerken Diktatörlüğün kuruldu
ğu görüldü. General Metaksa
sın bu tasavvuru mevkii file 
koymadan evvel ordunun ku
manda heyetinde kendisine 
kuvvetli müzahereUer temin 
etmiş bulund~ğu muhakkaktır. 
Bugün kara ve deniz ve hava 
kuvvetlerinin başında bulunan· 
lar istisnasız eski kralcılar ve 
daha doğrusu anti Venizelist. 
!erdir denilebilir. 

Son günlerde bilhassa libe
raller ile Mill! Ahali Partisinin 
parlementodaki ekseriyetleri
ne dayanarak müşterek bir 
kabine kurmak hususundaki 
itila!ları bu zabitler arasında 
bir hayli endişe doğurmuşdu. 

Liberallar yani venizelistlerin 
bu itilafda gösterdikleri en 
mühim gaye hükumeti ele al
makla beraber 1935 Martında 
isyan edip affe mazhar olma· 
!arına ragmen henüz ordu 
kadrosuna dahil edilemeyen 

zabitleri iş başına getirmek 
idi. Bunu pek iyi takdir eden 
bugünkü yüksek mevkideki 
zabitlerin mevkilerini kaybetme· 
mek için Metaksasın proğramını 
kabul ve takviye etmeğe koş
malarından daha tabii ne ola
bilir? Aynı zamanda koyu 
Kralcılıklarını hala muhafaza 
etmekte bulunan bu zabitlerin 
Kralın tasvibinden ayrılmıya

cakları da pek aşikardır. Or. 
dunun kendisine destek olma• 
sına rağmen Metaksas dikta. 
törlüğü ilıln edince kabineye 
umumun emniyetinin kazan
mış olan bazı şahsiyetleri de 

almak mecburiyetinde bu1undu. 
Faraza Başvekil muavinliği ile 
birlikte Maliye nezaretine ııe· 
tirilen Zaviçyanos ve sosyal 
yardımların başına getirilen 
Korizis'i bunlar arasında say
mak lazımdır. 

Zaviçyanos vaktile Venize
los kabinesinde bulunmus Ha
riciye Nazırlığı yapmış tecrü
beli ve m~slekten yetişmiş bir 
diplomattır, Kovizis'in de bil
hassa münevverler arasındaki 
mevkii çok yüksektir. 

Metaksasın Diktatörlük ka
binesine aldığı arkadaşlarından 
en ziyade dikkate şayan olanı 
iş müşteşarı Dimitrakostur. 

Bu zat senelerce hatlA amele 
teşekküllerinin Yunanistanda bir 

mevki sahibi olmağa başladığı 
zamandanberi onların başında 

bulunmuş, teşkilatlarını yap
mış ve hükümete daimi müca
dele halinde bulunmuş ve he
men bütün amele teşekkülleri
nin de itimadını kazanmıştı. 

işte Başvekil, ilan ettiği dik
tatörlüğün, memleketteki muh
telif sınıf ve zümrelerin düş

manlığına maruz kalmamak için 
bunları yanına katmış ve böy· 
lelikle ameleleri, münevverleri 
tatmin etmek istemiştir. 

ismi söylenmeyen diktatör. 
lük kurulduktan sanra kabine
den çıkan bütün kararlar, mu
vakkat kanunlar hep mail ol
ması ve birçoklarının da ikti
sadi ve içtimai yardımlara 
taalluk etmesi de Metaksasın 
fakir sını!lar arasında sempati 
toplamağa ne kadar ehemmiyet 
verdiğini göstermektedir. Bun
lara Başvekilin siyasi dediko
dular ile kafaları dolmuş bu
lunan gençliğe mili! heyecan 

verici hitabeler ile vatan se
verlik aşılamağa çalıştığını ka
tarsanız Metaksas diktatörlü
ğünün iç politikasını anlamış 

olursunuz. 
Fakat burada saklanmasına 

imkan olmıyan bir hakikat te 
tebarüz etmektedir. Eğer "K
ral başta olmasa idi General 
Meteksasın diktatörlük tasav
vurunun ortaya çıkmasına im
kan bulunamazdı. denilebildi

ği gibi yine bunun aksi olarak 
•Kralın başta bulunması dik· 
tatörlüğün çok sürmiyeceğine 

-AÇIK SÖZ-
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Kağıt kebabı - Börek - Megva 

Kağıt kebabı: D&rt kişi için 
bir buçuk kilo but alınız. Ke
miklerini atıp kuşbası doğra-

yağlı kağıt ~ ~ 
yınız. Beyaz R 
ü~e.rine d~şe- ~1K~ 
yınız ve bıraz ~ .) 
tuz, karabiber 

ve jki soğan, üç domatesi ka• 
saba etlerin üzerine doğratı

nız. Hepsini karışbrıp evvela 
yağlı kagıdı plket yaptıktan 
sonra kalın et kağıdına sıkı 
sıkı bağlatıp fırına veriniz. 

Kebap tam bir saatte pişer 
ve hiç yorulmadan taze, ko
lay ve lezzetle bir yemek ye
miş olursunuz. 

e Börek : Yufka alırsınız. 

Bunu ister bohça böreği deni
len şekilde muska biçiminde 
peynirli olarak tavada kızar
tırsınız. isterseniz tepsiye yuf
kaları dizer, arasına peynir, 
yumıırta, r maydanoz halitası 

döşeyerek tepsi böreği ya
parsınız. 

8 l!I 
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- Ayşe sen Cevadla •. 
Diyebildi ve sustu. Ben ve 

Cevat hiç bir şey söyleyeme
miştik. Cevat: 

- Güzin, Ayşe ile burada 
biribirimize rastladık .• 

Diye bir cümle söylerken 
Güzin: 

- Sus .• Sus.. izahat istemi· 
yorum!. 

Dedi ve birden o bembeyaz 
renkli Güzin kıpkırmızı olarak 
tersyütü geri döndü ve bir 
şimşek hızile Haylayften çıktı 
gitti. Ben şaşkın bir haldeydim. 
Ona: 

-Nereye gidiyorsun ·Güzin? 
Diyemediğim gibi ne oldu. 

ğunu da birden aİılıyamamış
tım. lıkönce aklıma, 

- Ne münasebet bu .. Cevat
la bir pastanede buluşmanın 
münasebetsizliğini düşünmedin 
mi sen?. 

Gibi bir mülahaza ile Güzi
nin bana kızdı~ını sandım. 
Sonra, sonra biraz daha ken
dimi topladım. Onun Cevada : 

- Sus.. Sus .. izahat istemi. 
yorum .• 

Deyişindeki manayı tahlile 
çalıştım. Bu tahlil bana her
şeyi ihsas ediyor. Hemen 
Cavada: 

- Senden artık ayrılıyorum. 
Bu son konuşuşumuz. 

Dedim. Elimi uzattım. Cavat 
bu sözüm karşısında: 

- Deli misin ayol? .. 
Dedi, beni yerimde oturtmıya 

savaştı ve izah etti: 
- Güzin belki beni seviyor. 

Benimle konuşmak istiyor. Fa. 
kat, ben ondan zerre kadar 
hoşlanmıyorum. 

En küçük bir sempatim yok. 

YAZAN: Etem izzet BENICI! 

On sırada Duglas bıyıklı bir genç arada bir 
heyecanla yerinden kalkarak Ayşe ile gözgöze 
geliyor ve ... 

Bütün isteklerini reddettim. 
Kendisi ile konuşamıyaceğımı, 
hoşuma gitmediğini söyledim. 
Halbuki, o benimle evlenmek 
de istiyordu. Zengin olmasına 
güveniyordu. Kendisi ile ni. 
şanlandığım ve evlendiğim tak· 
tirde bana büyük bir servet 
getireceğini söylüyordu ..• 
Ayşe sözlerine devam eder

ken dinleyicilerin ön sırasında 
oturan genç, iri siyah gözlü, 
siyah kaşlı, Duglas biçimi bı

yıklı, bol ve arkaya taranmış 
siyah saçlı, yirmi iki yirmi üç 
yaşında, erkek güzeli, yağız 
bir delikanlı aradabir heyecan
la yerinden kalkarak Ayşeyi 

dinliyor, gözlerini onun gözle
rinden ayırmıyor, halta bazaıı 
nefes bile almıyordu. 

Ve.. bu genç adam yanın

dakilerin gözlerinden kaçmı

yordu. 

Ayşenin söylemesi inkıtasız 
devam ediyordu : 

- Fakat, ben buna ratmen 
ona kendisile ne evlenebilece
ğimi, ne de hatta konuşamıya
cağımı söyledim. Şimdi beni 
seninle görünce tabi! çok kız
dı, müteessir oldu. Aldırmamak 
lazım. 

Cavat, bunlar; söyledikten 
sonra, bana teminat verdi: 

- Artık mektebi de bitirdim. 
[Bitmedi J 

Kit•? kUJ>ORll 

BiR CiNAYET D"VASI 

No : 125 
Bu kuponlan keıl., b\rl\ct\• 

renler roman ra'l.ete:ls bltt1 ~l 
vakit ldarehane-ntxe gS.ııderı, 

hiç para vermeJo.ı kltıbJıu ~
ıacaklardır. 
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Yine Haşmetlu Et Meselesi ... 

Çocuğu mutlaka ana südile 
beslemek lazımdır. Ana südü, 
çocuğun çabuk gelişip inkişaf 

etmesinde, büyüdüğü zaman 
sağlam olmasında büyük bir 
ehemmiyeti haizdir. Bir Ame
rikalı doktor, ana südile bes .. 
!enen çocuklarla ana südün
den mahrum rçocuklar arasın
da fenni mukayeseler yapmış 
ve çok şayanı dikkat netice
ler elde etmiştir. Diğer taraf
tan da yüzer çocuk almış. 

Ana südile beslenenler arasın
da ölüm nispeti yüzde ikiden 
yukarı çıkmadığı halde ana 
sijdile beslenmiyenlerde bu 
nispet yüzde altıyı bulmuş. 

Ana südile beslenenlerin diş· 
Jeri daha çabuk çıkmış, kilo
ları daha (azla olmuş ve da
ha önce yürümüşler. Şu pra
tik tetkikle de sabit oluyor 
ki ana südü, sağlık ve inkişaf 
sigortasıdır. 

I Kasaplar kestikleri hayvanların 
1 derilerini niçin 

RADYO 
24 Ağustos PAZARTESi 
18: Senfo1oik muıikl (plak), 19: 

Haberler, 19.15: ft1uhtellf pl5k1ar1 

20: Keman ve viyolonsel solo 
(plA.k), 20.30: Stüdyo orkeıtraları, 
21.l(): Son haberler. 

Saat '22 den ıonra Anadolu a• 
jansının gazetelere mahsus hava .. 
dis servisi verilecektir. 

m m 
Kadıköy Süreyya Bahçesinde 

HALK OPERETi 

Bu akşam 21,45 te 

ŞiRiN TEYZE 

Operet 2 perde 2 tablo 

en kat'i bir delildir" de deni· 
le bilir. 

Diktatörlük ne kadar süre· 
cektir; Kral Yorgı ne kadar 
sürmesin! isterse ... 

işte bunun için Başvekil Me
taksas ile hükumeti şimdi bir 
taraftan da yakında yapılacak 
intihapta halk tarafından be
ğenilir bir hale ulaşmak isti

yorlar. 
Bugünkü halin Yunanistan 

için çok muvakkat sürecek bir 

merhale olduğunu söylemek 
herhalde kehanete hamlolunmaz. 

Bir iki al' evvel veyahut sonra 
yeni bir seçim yapılacaktır ve kral 

behemehal bu seçimi yaptıra• 
caktır. O zaman~vaziyet tabi

atile deltişiverecektir. Yuna
nistanda partilerin esaslan 
kuvvetli ve bwıların ahali ile 
olan bağları sağlamdır. Bil
hassa liberaller (Venizelistler) 
ile ahali partisinin , ortadan 
kaldırılmasına imk!n tasavvur 
edilemez. Hükü 'lletin bütün 

tedbirlerine rağmen dünyadaki 
yeni temayüller dolayısile bu 
partilerden liberallerin ekseri
yeti kazanmaları ve iktidarı 

ele almaları en büyük ihtimal 
dahilindedir. Binaenaleyh "Ge
neral Metaksasın halefi Sufulis 
olacaktır" denilirse pek hata 
edilmiş olmaz. 

istedikleri adamlara satamazlar? 
•Açık Söz. ün tetkikler ile 

ve neşriyatile sabit olmuştur ki: 
1 - lstanbullular eti paha· 

lı yiyorlar, çok pahalı yiyor• 
lar. 

2 - Pahalılık yüzünden bir 
çok lstanbullular et yüzüne 
hasret kalmışlardır. 

3 - Pahalılığın sebeplerin· 
den· biri etin mezbahadan ka
sap dükkanlarına kadar (nakli) 
meselesidir. 

4 - Bugün bizzat kasaplar 
(nakliye) parasının fazla oldu
ğunu teyit ve tasdik etmek
tedirler. 

Et yiyemeyen, et yüzüne 
hasret yaşayan lstanbullunun 
soluk benzi, cılız bünyesi şunu 
emrediyor: 

Eti mutlaka ucuzlatarak bu 
gıdadan halkın makul derece
de istifadesini temin etmek 
lazımdır ve bu umumf arzu 
karşısında biz iddia ediyoruz.: 

Eti bugün kilo başına on 
kuruş ucuzlatmak tezelden 
mümkün ve pek kolaydır. E~er 
daha başka tasarruflar yapı

lacak olursa haşmetlQ et haz
retlerinin kilosunu on beş ku
ruş ucuzlatmak işten bile de
ğildir. Ve bunun böyle olma
ması için hiç bir sebep yoktur. 
Zira bugünkü halde mübarek 
kuyruğunda taç taşıyan haş
metlü et hazretleri, koca ls
tanbulda nihayet üç beş kişiyi 
zengin etmektedir. 

Etin şu füzul! olan pahalı
lığında rol oynıyan sebepler 
arasında aklımıza gelmişken 
şu iki sebebi de sırlayalım: 

1 ;;. Bar•ak 
2 - Deri 

Bugün lstanbulda barsak 
ve deri ticareti, yani mezbaha· 
da kesilen hayvanların bar. 
saklarile derileri de hususi bir 
teşekkülün, bir şirketin adeta 
inhisarı albndadır. Bu şirket 
mezbahadaki deri ve barsak
ları sahiplerinin ellerinden va· 
satı olarak piyasa fiatından 
yüzde otuz beş nisbetinde 
aşağı fiatla alıyor. Mezbahada 
lstanbul istihlAki için hayvan 
kesen kasaplar deri ve bar· 
saklarım o şirkete piyasadan 
yüzde elli aşağı fiatle satma-

Memlekette et meaeleslnl canlandıran llal.!:ltaytn bir resim : 
Gaılatepte et nakltyatl 

/Orada da mezbaha vardır, orada da mezbahadan 
kasap dükkanlarına el kamyonlarla nakledilir "' 

]
orada da ticari zeka işler.. Fakat Gaziantep/• et, 
stanbula nazaran bir hayli ucuzdur./ 

ya birçok sebeplerle, birçok ucuz kapatılması yüzünden et 
entrikalarla mecbur olmakta- fiatlerine vuran tesiri tetkik 
dırlar, Bunun neticesi olarak, edelim: 
mezbahada et kesen kasap, Bu yüzde otuz beş bir kilo 
deri ve barsaktan daima yüz. ette sekir. kuruş kadar bir 
de otuz beş kaybetmekte ve fazlalık husulüne sebep olu. 
bunu çıkarmak için bu parayı yor. 
da eline geçen et mıktarına Kilo başına altmış para da 
zammetmektedir. işte eti pahalı nakliye masrafının pahalılıtını 
yememizin, yahut pahalılık yü- ilave ederseniz, bir kilo etin 
zünden hiç et yiyemememizin bugün niçin dokuz buçuk ku· 
mühim Ve maliım bir sebebi ruş pahalı olduğu •çıkça mey-
daha. dana çıkar. 

El 111 HuUisa : 
Şimdi bir sual sorabilirsiniz: Eğer belediye de mezbaha 
- Mezbahada et kesen top- masraflarından ve sair taraf-

tancı veya perakendeci kasap- !ardan biraz fedakArlık yapa-
lar deri ve barsaklarını niçin cak olursa bir kilo eti bugün-

kü piyasa fiyatından on beş 
o şirkete yüzde elli eksiğine 

kuruş ucuz yememiz mümkün 
satmaya mecbur oluyorlar? olacakbr. 
Cevabımız hazırdır: 
- Mecburdurlar. Çünkü bü. 

tün kasaplar o şirkete borçlu
durlar. Eğer bay kasap deri 
ve barsağını başka yere sat
mıya kalkışırsa derhal bir 
mali tazyika uğrar. Zira etini 
satamaması için bin1 türlü 
entrika başlar. Etini satamazsa 
toptancıya olan borcunu ver· 
remez, hatta toetancı komisyon
cuya ve komisyoncu da ilk j 
mal aldığı köylüye olan bor

Yarın yine bu sütunlarda et 
meselesinden tekrar bahsede-
cek ve bir hayli mühim olAn 
bir hesabı ortaya atacağız. 

Bütün f:>förlerln parasız· 
hktan ve az itten 9lki .. 
yet ettikleri fU gilnlerdes 

On kamyon, Uç mo· 
tör bir gUnde kaç yUz 

llra kazanabilir ? 

cunu ödeyemiyeceği için bu ı Yarın Açık Söz'de 
yüzden epey mühim ve zincir- Ha,metlQ Et meselesl 
leme bir buhran doğar. 1 sütunlarında 

Şimdi deri ve barsakların '-------------! 
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IL-_s u_ .. T_ü_N_M_E M __ L-r:-E ___ K_E T_ .. _. I, 
\Gemlik Zeytinleri bir 

gün mahvolabilir! 

Milyonlar de(Jerlnde bulunan zeytinliKierl 
büyük bir tehlike karşısında bulunan Gemlik· 
ten bir görünüş: llerideKI sırtlarda zeytinlikler 
görülüyor. On planda da bir fabrika şahmerdanı 
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Adanada, ölüm do
ğumdan __ fazla ! .. 

Frengililer tedaviye gelmiyorlarmı,. Fakat 
gariptir ki bunlar tedaviye icbar da 

edllmiyormu' ! 
Adana gazetelerinde okuduk : Sıhhat ve içtimai muavenet 

müdürlüğünün haziran ayı içindeki faaliyet raporuna göre, ge. 
rek kaza nüfusunun çokluğuna ve gerek mevsim icabatı olarak 
taşradan akın eden amelenin kc_safetine rağ'!'e!' bölgenin sıhhi 
durumu memnuniy~ti çekecek hır derecede ımış. 

Adana ve köylerinde mezkur ay içinde 2.59 ölüm ve 144 
doğum kaydedilmiştir. 

Doğumun ölüme nazar~ az olması da, aralıkta diplomasız; 
doğum yapan ebelerin çoğalması bu yüzden hakikf kayıd ya
pı lamamuından ileri gelmektedir. 

J 296 mukayyet frengiliden her hafta ancak 400 - 500 ka· 
darının tedavileri yapılabilmekte ve geriye kalanı tedaviye ge
lememektedir. 

AÇIK sôZ - Frengi tedavisi mecburidir. Gelmiyorlar veya 
gelemiyorlıusa böylelerini tedaviye getirtmenin çaresi mutlaka 
bulunmalıdır. Adana sıhhat müdürlüğü bunu temin etmiyor veyt 
edemiyorsa vazifesini iyi yapmıyor demektir. 

••• 
esrarengiz bir Hayli 

cinayet işlendi 
Buldan, (Açık Söz) - Günay kamununda hayli esrarengiz 

bir cinayet işlenmiştir. Bir kaç meçhul şahıs eski efelerd.en ya· 
rıcı Mehmedi bir gece yarısı uyku arasında yakalayıp bır yor
gana sarmışlar ve bağlamışlar, sonra da bir kaç yerinden bıçak
layarak kaçmışlardır. Efenin iniltisini duyanlar bağını çözmüş
ı~r ve zabıta Mehmedi hemen Deni:ı:li hastahanesine ıröndermiş
tir. Yaraları çok ağırdır. Meçhııl şahısların kimler olduğu bili
nememektedir. 

Bursa fabrikatörlerinin 
şikayetl~ri var 

Vergi memurlarının bo,ubotuna sıkıntıya 
du,urdUklerl iddiasını il6rl sürüyorlar 

Bursa, (Açık Söz) - Bura
daki fabrikatör ve tüccarların 
bazı dertleri ve göz önüne 
alınmağa değer bir takım şi
kayetleri vardır. Bunlar vergi· 
!erini severek vermekte olduk
larını ve bunun için diyecek 
hiç bir şeyleri olmadığını söy· 
lüyorlar. Ancak Maliyecilerden 
bazı küçük memurlarda tuhaf 
bir zihniyet olduğunu ve ha
zine menfaati uğruna kendile
rini çok sıkıntıya uğrattıkları
•• anlatıyorlar. 

Mesela: olur olmaz sebep
lerle nakdi cezalar almağı bir 
vazife icabı zannettiklerini söy
lüyorlar. Ezcümle: "Ecnebi 
ınemlekete mal gönderenler 
allı ay içinde gümrük şeha· 

detnamesini ibraz edemezlerse 

muamele vergisini verirler .• 
Diye bir kanun maddesi var. 
dır. Bura fabrikatörlerinden 
namusile tanınmış bir vatan· 
daş Avrupaya bu suretle gön· 
derdiği malın gümrük şehadet· 
namesini maliyeye bizzat teslim 
eyledijj'i halde şimdi ker.disinden 
o malın muamele vergisi isten. 
mekte ve mallarına haciz kon· 
makta imiş. 

Düzetilmesi kabil olan ve 
kanuna hiç te aykırı bulunmı· 

yan muameleleri tüccarlardan 
esirgememek mümkün iken bu. 
nun ters tarafından hareket 
edilmesi hiç dojj'ru dejj'ildir. 
Bilhassa yurda hariçten para 
getiren müstahsili okşamak, 

hazinenin en büyük menfaatleri 
arasındadır. • • 

Zabıta romanı: 12 
. 

, Altı El Ateş 
Polise ifade vc:mek icap etti· ı 

ti zamanlar, Valkur'un da ya•. 
nında bulunmasını görmekten 
büyük bir zevk duyacağı na
zenin edasından da anlaşılı· 

yordu. 
- Doğrusunu isterseniz, de

di, hayatımda hep zengin ol
mak hulyası ile yaşadım. 

- Niçin? 
Bu suali zait görmüş gibi 

sordu: 
..- Canım hangi insan var

dır ki, parayı sevmez. 
- Hayır, bu para ile ne 

yapmak istediğinizi sormak 
istemiştim. 

- Doğrusunu isterseniz, ben 
artık zengin kadınların haya. 
tına alıştım ve bu hayattan 
ayrılmak da istemiyorum. Ne 
~? Fakat siz ziyaretinizin se
bebini söyJer misiniz? 

Yazan : Rufus King 
- Belki burada bazı mese

leleri Mis Vinteston'un evin
den daha rahat konuşabiliriz 
diye geldim. 

- Hangi meseleleri? 
Valkur Mis Aş'ın tavrındaki 

değişiklikten yeni birşeyler ko· 
paramıycajj'ını anlamıştı. Bu 
değişikliğin sebebini de bili
yordu: Çünkü miraı meselesi
nin cephesi şimdi hayli değiş. 
miş bulunuyordu. Mis Aş ba. 
sit bir kadın olarak şöyle dü
şünebilirdi: Taker'in ölümü
nün tabii olduğu veya 
bir kaza yüzünden ileri gel· 
diği tahakkuk ederse, vasiyet· 
namesinin icra mevkiine kon• 
ması kısa bir zamanda tahak· 
kok edebilirdi. Fakat bu ölü
mün sebebi bir cinayetse va
siyetnamenin tatbiki bir hayli 
müddet geçebilirdi. 

ÇUnkU ha,arat mU· 
cadelesl pek yava' 

ve kıt gidiyor 
Gemlik, (Açık Söz) -Gem

lik ve Mudanya gibi zeytin 
yetiştiren bölgelerde başka 

türlü zıraatlara okadar önem 
verilmemektedir. 

Buralarda balkın en büyük 
akarları zeytin ağaçlarıdır. 
Gemliğin bütün sahilleri, ya
maçları ve dağları hep zey. 
tin ağaçlarile birer orman ha· 
!indedir. Bu ağaçlar geçen kı· 
şın fırtınadan berbat bir hale 
gelmişlerdir. Bu gibi afetler 
belki kırk senede bir kere gc. 
lir ve bu zarara da katlanmak 
bir şey değildir. Fakat, bir 
afet daha vardır ki bunun 
önüne bir türlü geçilememek• 
tedir. Bu da, zeytinlere mu• 
sallat olan sineklerdir. Bu si· 
neklerden birisi Daküs diğeri 
de Tinca haşeresidir. Bunlar 
ağaçlardaki zeytinleri harap 
etıııektedir !er. Gerçi hükumeti. 
miz tarafından bir mücadele 
yapılıyorsada mahdut olduğun• 
dan hiç bir faydası görüle
memektedir. 

Bu haşaratı bütün bölgeler· 
de birden imha için bir -vasıta 
ve bir çare bulunmazsa halkın 
hali haraptır. Burada yirmi mil· 
yon kiloya çıkan zeytin maal
esef tehlikededirlYapılan ehem
miyetsiz mücadelelerin ise hiç 
bir vakit faydası yoktur. Bu 
mücadele, ancak halka müca
dele, göstermek içindir. Halk. 
da ise bu mücadeleyi yapmak 
için ne mali bir kudret ve ne 
de fenni bilgiler yokrtur. Dev
let hazineleri için de büyük 
bir gelir olan bu zeynelleri 
korumak gerektir. Halk, bu 
yüzden çok endişededir. 

Burada postahane binası ka· 
sabanın işlek ve şerefli yerin. 
de büyücek bir dairedir. Bu
nun alt katında dükkanlar ve 
zeytin depoları bulunduğundan 
yalnız Ü•t katından istifade 
olunabilmektedir. 

Halk bir mektup vermek için 
25 basamaklı dik bir merdi· 
venden çıkmağa mecburdur. 
Halbu ki postahane gişeleri 
hep alt katlarda yapılmaktadır. 
Zeytin kokuları posta ve tel
ırraf memurlarının da silıhat
lerini bozmaktadır. Bu aykırı 
hareketin önüne geçmek lazım
dır. 

KÜÇÜK HABERLER 

• Mersinde bunaltıcı sıcak. 
lar devam etmektedir. Hararet 
derecesi gölgede 38 bulmak
tadır. 

• Bu yı 1 içinde Mersinde 
bir Halk evi binası yaptırıla
cağı haber veriliyor. 

• lzmirde üzüm piyasası 
müsait bir hava içinde açılmış. 
tır. Satışlar hararetlidir. 

Kızı!cahamamda C. H. Par
tisi Ocak kongreleri eylülün 
ilk gününden itibaren başlıya
caktır, 

• Kızılcahamam Sorgu haki
mi Remzi Akdağ Keskin kazası 
Surgu hakimliğine tayin edil· 
miştir. 

* Adana vilayet Hukuk iş
leri müdürü Dilaver, Dahiliye 
vekaleti Mahalli idareler 4üncü 
şube müdürlüğüne tayin olun
muştur. 

Diğer taraftan Valkur"ıın iki 
elleri bağlıydı. Çünkü yaptığı 
tahkikat resmi değildi. Hiç 
istemek hakkı ve herhangi bir 
otoritesi olmadan sağdan sol
dan malümat dilenciliğinden 
başka birşey yapmıyordu. 

Dedi ki: 
- Canım, şu haritaların 

kayboluşu, kaptan Eriksonun 
katli hakkında konuşacaktık. 

- Allah Allah! Ben hiç bir 
zaman cinayetten bahsetme
dim ki ... 

- Anlamadım. 

- Yani ... O adamın kaptan 
olup olmadığına emin değilim. 

- Cesedini gördüğünüz a
damdan bahsediyorsunuz de
ğilmi? 

Evet. 
- Ceset nerede bulunuyor

du? 
- Kaplan köprüsüne çıkan 

merdivenin altında 1 
- Ne zaman görmüştünüz? 
- Sandala doğru koşarken. 
- iyi amma, yerde yatan 

adamın kaptan Erikson oldu· 
ğunu nerepen anladınız? 

AÇ 1 K söz- 24 Ağustos 
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Birinci sayfadan geçen yazılar 

Londosla Dinarll güreşecekmiş .. 
.... 

Ala, fakat kolu sakat adam 
istese de güreştirilemez. Bu 
ne hesapsız, ne kalpsizce 

verilmiş bir karardır 

Dünlcü güreıttn 

Serbest güreş müsabaka\a. 
rına dün de öğleden sonra 
Taksim stadyomunda devam 
edildi. Cim Londosa karşı çı· 
karılacak olan Türk pehlivanı· 
nı tayin için seçme müsabaka· 
!arının sonuncusu olan Dinarlı 
Kara Ali maçına başlamazdan 
evvel amatörler arasında mü
sabakalar yapıldı. 

ilk önce 79 kiloda Ali Os
man ile Yunus Emin karşılaş. 
dılar. Bu maçın hakemi 61 
kiloda dünya birincisi Yaşar 
ve yan hakemleri de dün ya 
üçüncüsü Mersinli Ahmet ile 
bunların hocası Saimdi. Maça 
başlandı ve Yunus Emin gii
zel bir oyunla 2 dakikada has· 
mını tuşla mağlüp etti. 

ikinci maç 
Bundan sonra ayni hakem

lerin idaresinde 87 kiloda ya
rım ağır Seyyit Ahmetle Abi
din karşılaşdılar. 

ikisi de güz el güreşiyorlar
dı. ilk devrede n•tice alına
madı amma puvan hesabile 
Abidin muvaffakıyeti kazan
mıştı. ikinci devrede ise Abidin 
12 dakikada tuşla galip geldi. 

Üçüncü ve son maç 
Üçüncü ve son müsabaka 

başlamadan evvel orta hakem
liğine Çoban Mehmet çağrıldı 
ve Çoban halkın alkışları ara
sında ringe çıktı. 79 kiloda 
Mevlüt ile lsa arasında yapı· 
lan bu maçta iki dakikada 
Mevlüt tuşİa galip geldi. 

Dinarlı-Kara Ali 
Dinarlı Mehmetle Kara Ali 

halkın şiddetli alkışları araşın. 

da ringe çıktılar. Orta hake
mi itfaiye muallimi Mazhar, yan 
hakemi de Çoban Mehmelti. 
Kara Alioin geçen haftaki maç
ta bilek kemiği çatladığı için 

- Ôy le olduğunu zanneder 
gibiyim. 

Mis Aş cevaplarında bile ka· 
rarsız görünüyordu. 

- Peki, katledildiğine nere
den hükmettiniz? 

- Ben öyle bir şey söyle
dim mi? 

- Evet, söylediniz. Mis Vin
teston yanımıza gelmezden ev
vel söylediniz. 

- Hiç hatırlamıyorum. 
Ve manidar bir tarzda ilave 

etti : 
- Zaten bizi kimse işitme· 

mişti ki .•. Benim de işte hazan 
böyle hayali şeylerden bahse. 
dişim tutar. Hele sinirli oldu
ğum zamanlar ... 

- Pekala 1 Taker'e de "bu 
seyahatin ölüm sularına doğru 
bir seyahat olduğunu" söyle
diğiniz zaman da sinirli mi idi· 
niz ? 

Mis Aş sapsarıydı, bembeyaz 
kesildi. 

- Kim söyledi size bunu ? 
- Kim mi ? Üzerinde daima 

tabanca taşımak itiyadında ol· 
duğunu söyliyen birisi. 

lıtgeçanll bir a"'-

sarılı kolile maç yapıp yap
mıyacaıtı soruldu. 

- Yapacağım.. dedi . Bu
nun üzerine pehlivanlara 15 
dakikada bir iki dakikalık is
tirahat teklif ettiler. Bunu da 
Dinarlı reddetti. 

Maça başlandı. Dinarlı kara 
Alinin yaralı bileğine hiç do
kunmuyordu, bu hareket her
kesi memnun etti ve halkın Di
narlıya olan muhabbeti bir 
kat daha artdı. ikisi de hücum 
ediyorlardı. ilk beş dakika 
böylece geçti ve sonra kara 
Ali Dinarlıya galip güreşme

ğe başladı. 
Dinarlının kafasını oağlam 

koliyle sarmış, "kı~tırıyordu. 

Faka! Dinarlı çevik hareket• 
!eriyle bu vaziyetten kendini 
kurtardı. 

Ve Ali muhakkak ki çok 
kuvvetli :ıdam. Dinarlı 

müşkilat çekiyor ve bir kısım 
h~lk bu vaziyet karşısında Di
narlının Aliye mÜ•amaha et
tiğine ve onun da bundan isti
fade ettiğine hükmediyorlardı· 

20 inci dakikada Kara Ali 
bacaklarile Dinarlıyı karnından 
makasladı. Dinarlı fena sıkış
mıştı. Faht Alinin ayağını 

bükmekle bu vaziyetten kur. 
tuldu. Bundan sonra Dinarlı 

daha faik güreşmiye başladı 

amma bu az devam etti ve 
oyunun 25 inci dakikasından 

ı sonra her ikisi de ayni oyun
larla biribirlerini ayni derecede 
ezmiye başladılar. 

Maçın bu devresine kadar 
Kara Alinin aldığı puan Di
narlıdan çoktu. Banun için Di
narlının daha faik güreşerek 

puan kazanması lazımdı.Meh
met hiç acsle etmiyor ve has. 
mini yormak, yujj'urmak ve 
kelayca majj'lüp etmek iste-

- Haydi canım, doğru de· 
ğil. 

- Doğru olduğunu söyle. 
mekte ısrar edersem, beni 
mazur görünüz. 

Mis Aş karşısındaki adama 
dik dik baktı. Acaba bu adam 

1 daha başka neler biliyordu 
ve bunları kimden öğrenmişti? 

- Vallahi siz nasıl düşünür
seniz düşününüz, orası beni 
alakadar etmez. Bir defa eli
nizde deliliniz yoktur. Sonra 
ne diye böyle manasız bir 
ifade vereyim? Sorarım size? 

- Bazı ..• esbabı .•. maliyeden 
dolayı Mis Aş? 

- Ne gibi esbabı maliye? 
- Canım, :üks hayata alış· 

kın olduğunuzu söylemiyor muy
dunuz? Sonra bu meselede eğer 
kendinize reklam yapmasını da 
bilmiş olsaydınız .. 

- Açık söyleyiniz. 
- Pekala! Siz Taker'in öl-

dürüldüğü, Klay'ın öldürüldüğü 
sandaldaki içilecek suya uyu
tucu ilaç karıştırıldığı, merdi-

' venin dibinde görrlüğünüz ada
mın bir insan cesedi olduğu 
kanaatindesiniz. 

Beynelmilel bir bilgi hadisesi 

Üçüncü Dil Kurultayı bugün 
Dolmabahçede Kültür 

Bakanının nutku ile açılıyor 
Türk bilgi aleminin orijinal 

bir tesisi olan Türk Dili Ku
rultayı üç yıl içinde beynel
milel bir bilgi kongresi mana· 
sına yükselmiş bulunuyor. 

1 si ile şehrimiıe gelmiş olan 
Fransanın ve dünyanın en ma
ruf Sümerologu profesör Hila 
ire de Barentonda dün saraya 
giderek Dil kurumu umum: 

katibini ziyaret etmiş ve ko
nuşmuştur. Parisli profesör 
saraydan çıkarken otomobilde 
kendisi ile konuşan bir arkada
şımıza şunları söylemiştir. 

- Ben Sı1merologum. 

Zira bu seferki kurultaya 
üç Sovyet, bir lngiliz, iki Fran
sız, bir Bulırar, bir Yunan, bir 
Alnıan, bir Macar, bir 
Avusturyalı bir Polonya. 
lı, bir Japon ve iki ltalyan 
olmak üzere beynelmilel şöh

reti haiz 15 profesör iştirak 

etmektedir.Profesörlerden üçü 
dün şehrimize gelmişlerdir. 

1 Benim iddirım, bütün dıinga 

Fransız Profe· 
sörUnUn sözleri 

Dün nbah Semplon ekspre-

diği anlaşılıyordu. Lakin Ka-
ra Ali de pek yorula-
cak pehlivana benzemi-
yordu, A~sğı yukarı tek kolla 
güreştiği halde Dinarlı ile pek· 
ala baş edebiliyordu. 28 inci 
dakikada Dinarlı, Aliyi kar· 
nından makasına aldı, dehşetli 

surette tazyika başladı. Hani 
Cim Londosuo söylediği kadar 
da vardı. 

Allah insanı Dinarlının ma• 
kasına pek düşürmesin. Ali 
dayanamayıp inlemeğe başladı. 

Lakin bütün kudretini sarfede
rek bu cendereden kendini 
kurtardı. 

Dinarlı bir kaç defa da ayni 
makasla Alinin kafasını sıkış

tırdı. Puyan kazanmak istiyor
du. Fakat henüz Aliye yetişe- ı 

memişti. Bununla beraber 1 

on dakikaya kadar puan· ı 
tarın müsavileşeceği zannolu
nuyordu. Fakat güreşin 36ın

cı dakikasında herkesin kork
tuğu akıbet gelip çattı. 

Dinarlı hasmını yakalıyarak 
şiddetle yere atmış ve Ali 
tıpkı geçen halta olduğu gibi 
sağ kolunun üzerine düşmüş, 
yaralı bileği altında kalmıştı. 

Zavallı Ali can acısile fer
yat etti. Çünkü bilek kemiği 

kırılmıştı. Dinarlı derhal raki
binin üzerinden kalktı. Ali can 
acısiyle ringin kenarına geldi. 
Doktor hemen yaralının yanına 
yardımına koştu. Zavallı, Ka
ra Alinin sevimli yüzü buruşu
yor, yürekler acısı bir hal alı

yordu. Doktor muayene eder- ı 

ken: 
•- Aman doktor beyi.,, 
Diye inliyor, başka bir şey 

söylemiyordu. Rıngde ilk le. 
davisi yapıldıktan sonra Kara 
Ali can kurtaran olomobilile 
hastahaneye kaldırıldı. 

Hadisenin vukunna kadar 
Kara Ali 23, Dinarlı 19 puan 
kazanmışlardı. Hakem heyeti 
Dinarlıyı hükmen galip ilan 
etti ve Cim Lonposla Mehmcd' 
in karşılaşacağını halka bildirdi. 
Dinarlı şiddetle alkışlandı ve 
bu suretle seçmeler bi iti. Di
narlı-Cim Londos maçın•n ya
pılacağı gün yakında teshil 
edilecektir. 

ÇIN • FRANSIZ MAÇ! 
Paris, 23 (A. A.) - Reed 

Star lakıını ile olimpiyad mü
sabakalarına iştirak etmiş olan 
Çin takımı arasındaki maç b~

raberlikle neticelenmiştir. 

- Olabilir. 
- Siz söylediklerimi ıınla

mamakta ısrar ediyorsunuz. 
Venezuella va;>uru buraya 

1 geldiği zaman, bu mesele et
rafındaki esrar perdesini 
büsbütün kalınlaştırmak isti
yordunuz. Yani bir cinayet 
yapıldığında ısrar ediyordunuz. 
Gazeteleri ve polisi harake
te getirdikten sonra, ilk fır· 
salta ön plana geçecek ve 
bütün dünyayı Takcr'e söy
lediğiniz kehanete inandırmağa 
çalışacaktınız. 

- Böyle bir şey düşünme
dim. 

- Düşündünüz. Yalnız mi
ras meselesi üzerine fıkriııizi 

değiştirdiniz. 

- Bütün bunları söylemekle, 
yaptığınız tahkikatta ne de
receye kadar ilerlediğinizi an
lamıyorum. 

dillerinin lıalt<i Fransızcanın 
bile Sümer dilinden geldiğidir. 
Bütün dünga dillerinin gef[<ine 
kaynağı olarak Sümer dilin i 
görüyorum. Bunu üçüncü Dil 

. Karultagınızda da m ılda/aa 
ederek ispat elmige çalı~a
cağ1m. 

Fransız alimi 42 yıl evvel 
lstanbula geldiğini ve yarım 
asır içinde Tiirkiyede beş asır 
lık bir terakki gördüğünü söz
lerine ilave etmiştir. 

Bunlardan Bulgar profesörü 
Peter Miyateff gelen profesör
ler içinde en genç olanı ve 
Bulgaristanın da ilk ve biricik 
Türkoloğudur. 

Solya mil!! kütüphanesi şark 
şubesi şefi olan profesör Peter 
Miyateff dün bir mubarririmi
ze şu beyanatta bulunmuştur: 

-•Türkçe, Almanca, Macar· 
ca, Arapça ve Farisi., tahsil et· 
tim. Türkçemi kuvvetlendirmek 
üzere 1932 senesinde lstanbula 
gelerek Edebiyat Fakülteniz
de bir yıl talebelik yaptım. 

Şimdi Bulgaristanda eski Türk 
vesikaları üzerinde etütler 

yapmaktayım. Ben kurultaya 
gelmiş olan Macar Profesörü 
Nemct'hin talebesiyim. Kurul
taya çok geç çağrıldığımdan 

bir tez hazırlayamadım ama 
Bulgar hükumeti namına bir 
kaç söz söylemek arzusunda· 
yım. 

Genç Bıılgar alimi Bulgaris
tanın en büyük gazetelerinden 

biri olan Zor anın da muhabiri· 
dir. Kurultayın müzakeratını 

günü gününe gazetesine bildi
recektir. 

Yunan Profe· 
sörü ne diyor? 

Atina üniversitesinin Filoloıı 
proıcsörü Yorgi Anagnasto
pulos'da dün Bulonya vapu· 

riyle şehrimize gelmiş ve doğ
ruca Dolmabahçe sarayına gi-

derek lbrahim Necmi 
Dilmen ile görlışmüştür. Yu
nan a1imi kendisini Dolmabah· 

çe sarayında ziyaret eden bir 
muharririmize şu beyanatta btt· 
lunmuştur. 

- Yanyada doğdum. Kü· 
çük iken Lir Türk me~ le binde 
okuduğum için Türkçeyi öt· 
renmiş ve sevmiştim. Kurul
taya çok geç çağrıldığlm için 
bir tez hazırlamak imkanını 

bulamadım. Dil üzerinde yap-
tığınız çalışmalarla yavaş 

yavaş dünya dilcilik ale-
minin nazarı dikkatini üze· 
rinize çekiyorsunuz. lstanbula 

ilk defa geliyorum. Güzel şeh· 
rinize gelirken Alina Üniver• 
sitesinden lstanbul Üniversite
sine muhabbet ve sevgi getir• 
dim. Ben şahsan üç bin yıllık 
mazisi olan Grek lisanı ile uğ· 
raşmaktayım. Bizde de bilhas· 
sa imla üzerinde büyük isla
hat yapmak lazım geliyor. 

Yunan profesörünün, (Klasik 
Dillerin mukayesli grameri)adlı 
bir eseri vardır. 

Kurultayın toplanacağı Dol
mabahçe sarayının ön salonu 
nun hitabet kürsüleri, oturacak 
yerler, ziya ,.e radyo tertibatı 

dün sabah tamamen bitmış 

bulunmakta idi. i'lütüıı davet· 
lilere dün akşama kadar kart· 

1 
lan dağıtılmıştır. Kırmızı kart 
alanlar ön salonda oturami
rcak kurultay müzakerelerini 
muayede salonunda oparlör ile 
dinleyeceklerdir. 

- Olabilir. Fakat Mis Aş, ' 
ben de size söyliyeyim ki, şu
kadar uzun yıllardır polis hiz
metinde çalışırım, daha hiç bir 
cinayetin gizli kaldığını bilmi· 
yorum.l 

Ayrıca, beyaz kart alanla· 
rada kapıdan girerken dil ce· 
miyetinin neşriyatından olan 
bazı kitaplar dajj'tılacaktır, {Bitmedi/ 
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lzmir fuarında 

Sahtekarlık 
suçlusu 

muhtarlar 

LLOYD 
TRİESTİNO 

1 l • f lstanbul Belediyesi ilanları 
OlçU sahiplerinin nazarı dikkatlerine: 

l • l '1 

İstanbul 
'ticaret Odası bir 
J>avyon daha aldı 

Bir Eylülde açılacak olan 1 
hınir Fuarı hazırlıkları sona 
ermek üzeredir. 

Şehrimizde bulunan Sanayi 
umum müdürü Reşat, ticaret 
odası ile temas ederek pana
Yir hakkında izahat almıştır. 

Sanayi müdürü, Fuarda ls
tanbul namına tutulacak pav· 
Yonlara ne kadar ve ne çeşit 
mal yollandığını tetkik et· 
mektedir. 

Adana (Açık Söz) - Sahle 
ilmühaber yapmaktan suçlu 
Karaisalı kazasının Çarhpare 
köyünden muhtar Durmuş 

Mehmet, azadan aşık Osman 
ile Bekir Sıtkının muhakeme· 
sine şehrimiz ağır ceza mah
kemesinde devam edilmiştir. 

Gelecek celsede karar verile
cektir. 

Bir cinayetin mu· 
ha kemesi 

Fenlcla 
Perş. 27 Ağustos, saat 171 
Burgaz, Varna, Köstence, 
Odesa, Batum, Trabzon, 
Samsun, Varna, Burgaz 

QUIRINALE 

lı Cuma 28 Ağustos, saat 9 
Galata rıhtımından 

Pire, Brindisi, Venedik, 
Trieste 

Albano 
Cumart 29 Ağustos, saat 17 
Selanik, Midilli, lzmir, Pire, 
Patras, Brindi•i, Venedik, 

Trieste 

Meran o 

. 

İstanbul Belediyesinin 936 senesine aid ölçülerin mıı• 
ayenesi 31 Ağustos akşamt sona erecektir. Müddeti 
içinde ayar memurluklarında ölçülerini muayene ettirip 
damgalattırmıyanlar hakkında kanuni takibat yapılacağı 

tekrar ilan olunur. (B) (612) 
• ... 

Sahası 
M.murabbaı 

Aksaray yangın yerindC- -
43 ncü adada yüzsüz arsa 139-40 
Fatih yangın yerinde hafız 
paşa caddesinde Başhoca 
sokağında 77 nci adada 
9 metre 50 santim yüzlü 
arsa 
Fatih yangın yerinde 

24,22 

178 inci adada yüzsüz arsa 17,90 

Bir metrosunun Muvakkat 
değer kıyın.!!! teminatı 

2,50 26.14 

5 9,10 

1,50 2,02 
Fuarda lstanbul ticaret odası 

namına ayrılmış olaıı pav· 
Yondan başka panayırın açıl· 
ma gününe kadar yapılacak 
müracaatları kabul etmek üze· 
re büyük bir pavyon daha ay
rılmıştır, 

Adana (Açık Söz) - Katil
den suçlu Ad:ın•nın Çınarlı 

köyünden Durmuş oğlu Hacı 
ve suç ortakları hakkında ağır 
cezada yapılan duruşmada 
Eşme hakimliğine yazılan ta
limatın gelmediği anlaşıldığın· 
dan tekidi ve duruşmanın 2 
eylüle bırakılmasına karar ve· 
rilmiştir. 

. Cumart. 29 Ağustos saat 17 
Burgaz. Varna, Köstence, 
Sulina, Kalas, lbrail, Su!ina, 
Köstence, Varna, Burgaz 

Mezkür vapurlar mahalli 
maksutlarının başlıcası için 
ltalya'da Kara ve Deniz 
servislerile telaki ederler. 

Yukarda semti sahası ve kıymetleri yazılı olan arsalar satılmak 
üzere ayrı ayrı açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri leva
zım müdürlüğünde ı;örülür. istekli olanlar hizalarında gösterilen 

1 muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 25 Ağustos 
936 salı günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B) (29J) 

• 
Birkaç gün evvel lzmirden 

gelmi~ olan Oda tedkikat mü· 
dürü Galip Bahtiyar ve odanın 
Fuar servis şefi Emin Nuri 
Pavyonların son hazırlıkları ile 
meşğul olmak üzere bugün 
lzmire gideceklerdir. Galip 
Bahtiyar bir müddet sonra dö· 
necek, Emin Nuri de panayırın 
devamı müddetince lzmirde ka· 
lacaktır. 

Fuar komitesi, şimdiye kadar 
herhangi bir sebep veya ma· 
zeret ile müracaat edemem'şle
re bir kolaylık olmak üzere 
bir eylül açılma gününe kadar 
Yapılacak müracaatları kabul 
edecektir, 
lstanbulda daimi bir 

seneyi sergisi 
iktisat Vekaleti lstanbulda 

daimi bir senayi sergisi açma· 
ğa karar vermiş ve bunun için 
tetkikat yapmağ"a başlamıştır. 

Bu hususta malümat ve mü
talaasına müracaat edilen ba1.1 
mütehassıslar bu serginin sitat· 
Yum sahasının etrafında yapıl
masının çok muvaffık olacağı
nı söylemişlerdir. 

Tacirlerin işini gUç· 
leştiren yeni bir 

mesele 
Türkiyeden ihraç edilecek 

mallara ait menşe' şehadetna
melerinin Hindistan gümrük 
idaresi tarafından tasdik edil
memiş olması alakadar bir kı
sım tacirleri idhalat yapama
mak vaziyetine sokmuş ve işler· 
de bu yüzden tamamiyle dur
muştur. Mevcud döviz ahka
mına göre; ihraç edilecek mal
lara mukabil eşya ithali için 
buradan gönderilen menşe şa· 
hadetnamelerinin tasdikli ola
rak iadesi lazımdır. 

Halbuki Hindistan gümrük 
idaresi menşe' şahadetnamele· 
rine hiç bir şerh koymayarak 
ayrıca bir vesika vermektedir. 

Takas heyeti, gümrüğün 

yapmış olduğu bu muameleyi 
uygun bulmadığı için vaziyeti 
iktisat Vekaletine bildirmiştir 

Takas heyetin vaziyeti bildi
rilmesi bir hafta olduğu halde 
henüz cevap alamamıştır. 

lktısad Vekaletinin bu işi 

tedkik ettiği anlaşılmaktadır. 

Alakalı tacirler de diğer ta· 
raftan toplanarak Nr telgrafla 
Vekalete müracaat etmişlerdir. 

Köpekler 
Mersin belediyesi 
bunları itlaf ediyor 
"Yeni Mersin. den: Şehri· 

mizde çoğaldığını yazdığımız 
köpeklerin itlafına devam edil
tnektedir. 

Bir taraftan köpekler zehir
lenmekte diğer taraftanda köy
lerden akın akın şehre köpek 
gelmektedir. 

Mamafih köpek adedi göze 
Çarpacak kadar azalmıştır. 

Mersinliler et
lerden şikayetçi 

Mersinde (Yeni Mersin) d~n: 
Halde satılan etlerin bir bs
mının kokmakta olduğu ve 
mahalle aralarında kaçak et 
satıldığı idare evimize bill.iril
mektedir. 

Belediyemizin kaçak el 1. • 
senleri sıkı sıkı takip ettil ni 
ve yakalananları cezalandır I• 

ğını memnuniyetle görü yon ı. 
Bu takibatın biraz daha şid. 

detlendirilmesini belediyemiz· 
den dileriz. 

Akhisarda 
Garip bir cinayet ki 

faili meçhul 
Akhisar, (Açık Söz) - Bük· 

nüş köyünde bir cinayet ol
muş, Hatip oğlu lbrahim 
adında birisi, sabah tarlasına 

gitmek üzere evden çıkarken 

tabanca ile öldürülmiiştür. 

Katil meçhuldür. Zabıta işe 

el koymuştur. Cinayetin, mak· 
tul lbrahimin oğlu tarafından 
bundan evvel öldürülen bir 
kız ile alakadar olduğu söy
lenmektedir. 

Artvinde elektrik 
Artvin ( Açık Söz ) - Şu 

son günlerde de Artvin bir 
lstanbul havası içinde yaşıyor: 
Hava bir gün yağmur, bir gün 
güneş. Hele şu son günlerde 
hava ekseriyetle bulutlu geç
mektedir. Fakat mahsul yağ
murlardan zarar görmemiştir. 

Havaların iyi olduğu zaman. 
larda, halk (çay kenarı) na gi
diyor. Bu, meyvası ve sebzesi 
bol mıntaka Artvine 5 kilo-
metre mesafededir. Kasabanuz 
Cumhuriyet bayramında elek
triğe kavuşacaktır. 

Yeni bir fabrika 
Kızılcahamam (Açık Söz) -

Burada ticari teşebbüslerile 

tanınmış bir zat tarafından, 
kasabanın yakınlarında ve Be
lediyenin göstereceği bir ma· 
halde bir kereste fabrikası 
yaptırılacaktır. Fabrika kasa· 
b ının elektriğini de lemin ede. 
cektir. 

Dr. 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 
(9 112 • 12) saatleri hakiki 
fukaraya mahsustur. Her. 
kesin haline göre m ııa• 
mele oluur. 
Yazlık telefon Kandilli 38 

Beylerbeyi 4.8 

Tadilat veya teahhürattan ' 
Kumpanya biç !ıir suretle 
mes'ul tutulamaz. 

Faz.la malO.mat almak için 

1 

Galatada Merkez Rıhtam ha
nında uLloyd Triestino,, Umu
mi Acentahğma (Tel. 44877-8·9) 
ve Beyoğlunda Galatasaray 

1 

civarında Yolcu Dairesine (Tel. 
86) müracaat olunur, 

1 
·~~~~~ ............... ----

8 ey koz icra Memur· 
luğundan: 
Açık artırma ile paraya çev

rilecek olan gayrimenkulün ne 
olduğu: 6 oda iki sofa, matbah, 
bahçe ve müştemilatı saireyi 
havi ıırf mülk ahşap bir yalı· 
nın dörtte bir hissesi. 

Gayrimenkulün bulunduğ:ı 
mevki mahallesi, sokağı, numa· 
rası: Boğaz içi Pa~abahçesi 

1 ncırköy Sultanı ye caddesı es
ki 26 yeni 25. 

Takdir olunan kıymet: Ta
mamına (3000) liradır. 

Artırmanın yapılacağı yer, 
gün ve saat: Birinci artırma 
25 9 936 cuma günü saat 11 
de ikinci artırma 12 '10 936 
pazartesi günü saat 11 de ya
pılacaktır. 

1 - işbu gayrımenkulün art
tırma şartnamesi 25/8 936 dan 
itibaren 533 numara ile her
kesin görebilmesi için açıktır. 

2 - Arttırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetten mah
cuz kısma isabet mikdarın 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
pey veya milli bir bankanın 
teminat mektubu tevdi edile
cektir. 

3 : ipotek sahibi alacaklılar 
ile diğer alacaklıların ve irti
fak hakkı sahiplerinin gayri· 
menkul üzerindeki haklarını iş 

bu ilan tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbite' e ·i ile bir-

likte memuriyetimize bildirmeleri 
icabeder. Aksi halde hakları 
tapu sicili ile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 : Gösterilen günde arttır
maya iştirak edenler arttırma 
şartnamesini okumuş ve lüzum· 
lu malumatı almış ve bunları 
temamen kabul etmış sayılır-
lar. 

5: Tayin edilen zamanda 
gayrimenkul üç defa bağırıl
dıkdan sonra en çok artlırana 
ihale edilir. Ancak arttı··ma 
bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış isteyenin alacağına 
rüchanı olan diğer alacaklılar 
bulunub da bedel hunların o 
gayri menkulile temin edilmiş 
alacaklarının mecmuundan faz. 
laya çıkmazsa en çok arttıra
nın teahhüdü baki kalmak 

ıizere arttırma 15 gün daha tem
did on beşinci günü aynı sa
atde yapılacak arttırmada be
deli satış isteyenin alacağına 
rüchanı olan diğer alacaklıla
rın o gayrimenkul ile temin 
edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartile en çok 
arttırana ihale edilir. Böyle b~r 
bedel elde edilmezse ihale ya
pılmaz ve satış talebi düşer. 

6 : Gayrimenkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal ve 
ya verilen mühlet içinde para
yı vermezse ihale kararı fesh 
olunarak kendisinden evvel en 
yüksek teklif de bulunan kimse 
arzu etmiş olduğu bedelile al
mağa razı olursa ona razı ol-

Cemaziyelahır 1 Ruzu Hızır r Abone Şartları 
6 (1355) 111 

~~2;;4_A_;ğ~us-l-oı.;_P.:.a-za-r-te-,:..i :..1:..9-36-I TÜRKİYE iÇiN 

' maz veya bulunmazsa hemen 
ı on beş gün müddetle arttır

maya çıkarılıp en çok arttıra
na ihale edilir. iki ihale ara
sındaki fark ve geçen günler 
için yüzde beşten hesap olu
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıdan 
tahsil olunur. 

Vakitler 1 
·;:u:; 
: ~ l ı 

__!!!. N 

1 Sa Da jsa Da 

Günet 10 23 S 1~ 

lnıaak 8 33 3 29 

Öjile S 21 12 16 

ı Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 " 
3 " 325 " 
ı " 125 • 

HARiÇ 
1 Senelik 
6 Aylık 

3 .. 

iÇiN 
2500 Kr. 
1300 • 
700 • 

l ikindi 9 6 16 2 n 
Akoam ı~ 00 19 SS 1 Nuruosmaniye, Şeref 3okajlı 

TELEFON' 20817 
.... ..__v_._ı._'~~~-!..ı~-3~s~2_0~3.:..ıs~.._~~~~~~·~~~~·-' 

işbu gayrımenkul yukarıda 
1 gösterilen 25 9, 936 tarihinde 

1 

Beykoz icra Memurluğu oda
sında işbu ilan ve gösterilen 
şartnamesi dairesinde satıla

cağı ilan olunur. 

• • Senelik muhammen kirası 72 lira olan Fatihte Kirmasti ma-
hallesinin Hafız paşa sokağında 136 metro 21 santim murabba· 
ındaki arsa 937 veya 938 • 939 seneleri Mayısı sonuna kadar 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 540 kuruşluk mu
vakkat teminat makbuz •eya mektubile beraber 25 Ağustos 
936 Sah günü saat 14 de Daimi encümende bulunmalıdır. B. (260) 

• •• 
Büyükçekmecede lstanbul caddesinde 46 N.lı ahşap binanın 

mülkiyeti açık artırmaya konulmuştur. Bu binaya 300 lira bedel 
tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. 
istekli olanlar 22 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile beraber 25 Ağustos 936 salı günü saat 14 de 

daimi encümende bulunmalıdır. (i) (289) 
• •• Senelik muhammen kirası 180 lira olan Beyazıt Cumhuriyet 

caddesinde 22 N. h arkasında bir odalı ahşap dükkan 937 veya 
938, 939 seneleri mayisı sonuna kadar kiraya verilmek üzere 
pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde gö
rüliir. istekli olanlar 13 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 25 Ağustos 936 salı günü saat 

14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B) (258) 

1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ı 
Satınalma Komisyonu ilanları 

Mütercim Aranıyor 
Askeri Fabrikalar 

Umum Müdürlüğünden: 
Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya tcrcü• 

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

* * 

Doktor Alınacaktır 
Askeri 

Umum 
Fabrikalar 

Müdürlüğünden: 
Biri Dahiliye mütehassısı ve biri Operatör olmak üzere 

üç doktor alınacaktırt. İş görecekleri yerleri ve çalışma 
şartlarını öğrenmek üzere istida ve vesikalariyle birlikte 
bizzat veya bilvasıta sıhhat şubesi müdürlüğüne müracaat• 
!eri. (304) 

• 
* 

100 ton Bi sulfat 
Tahmin edilen bedeli 1037 lira olan 100 ton bisul• 

fat 8 eylül 936 salı 14 te Salıpazarı Askeri fabrikalar 
Yollamasındaki Satınalma komisyonunda pazarlıkla satı• 
lacaktır. N ümune ve şartnamesi her gün komisyonda gö· 
rülel>ilir. İsteklilerin 78 liralık ilk teminatlarını Beyoğlu 
malmiıdürlüğüne yatırarak o gün ve saatta komisyonda 
bulunmaları. (616) 

Cinsi 

Kaput 
Yazlık elbıse 
Çamaşır 
Fotin 
Çorap 

• •• M ulıammen fiati 

Adedi 

54 
78 takım 

153 " 
130 çift 

383 " 

Lira Kr. 

10 
7 
1 
5 

00 
50 
50 
00 
40 

Tutarı 

Lira Kr. 

540 
585 
229 
650 
135 

2157 

00 
00 
50 
00 
20 

70 

Tahmin edilen umumi bedeli 2157 lira 70 kuruş 
olan yukarıda yazılı beş kalem melbusat 8 eylül 936 ta• 
rihinde salı günü saat 15 te Salıpazarl Askeri Fabrikalar 
yollamasındaki Satınalma komisyonunda açık eksiltmeye 
konulmuştur. Şartname ve nümuneleri her gün komis
yonda görülebilir. İsteklilerin (161) lira (83) kuruşluk 
teminatlarını Beyoğlu malmüdürlüğüne yatırarak makbuzu 
ve 2490 numaralı kanunun istediği vesaikle o gün ve o 
saatta komisyonda bulunmaları. (617) 

.. 
* * 

Tahmin edilen bedeli 1915 lira 20 kuruş olan Silah· 
tarağada kain fabrika çatısının tamiri Salıpazarı Askeri 
Fabrikalar yollamasındaki Satınalma komisyonunca 11· 
Eylül-936 Cuma günü saat 14 de açık eksiltmeye konul. 
muştur. 

Şartname her gün komisyonda görülebilir. İsteklile• 
rin 143 lira 64 kunışluk teminatlarını Beyoğlu Ma1mü• 

dürlüğüne yatırarak makbuzu ve 2490 No. lu kanunun 
istediği bu gibi işleri yaptıklarına dair vesıikle o gün ve 
saatte komisyonda bulunmaları. (618) 
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lstanbul Vakıflar DlrektörlüğU ilanları 1 
Değeri 

Lira K. 
312 83 

15 83 

512 84 

106 84 

156 16 

Peyparası 

Lira K. 
23 47 Süleymaniye: Elmaruf mahallesinde Tiryaki. 

ler çarşısında 57 Nr. lı dükkan~n 90'120 
hissesi. (5681) 

1 20 Büyükçarşı : Sahaflar caddesinde 23 Nr. lı 

dükkanın 6 50 hissesi. (2369) 
38 45 Yemiş: Ahıçelebi mahallesinde eski yu· 

murtacılar yeni Zındankapı caddesinde 
eski - 298 yeni • 62 Nr: lı dükkanın 480 de 
60 hissesi, (5022) 

8 05 Unkapanı: Yarnzersinan mahallesinde Fı
rın sokağında eski - 9 yeni. 11 Nr: lı ha· 
len üzerinde 9 Nr: sı olan dükkanın 1 4 
hissesi. (1168) 

11 75 Tahtakale: Demirtaş mahallesinde Uzun· 
çarşı caddesinde eski· l'..!4 yeni - 299 Nr: 
lı dükkanın 1382400/ de 138240 hissesi. 

(5913) 
• Yukarda yazılı hisseli mallar satılmak üzere 31 gün müddet-

le açık arttırmaya konulmuştur. ihalesi 9 9 936 Çarşamba günü 
saat 15 de Komisyonda yapılacaktır. isteklilerin Mahlülat ida· 
resine gelmeleri. (263) 

istanbul Defterdarhğından : 
Adet Cinsi 

1 

11 

2 

1 

1 
1 

1 
3 
1 
1 

4 
1 Çift 

1 " 
2 " 
1 " 
1 .. 

1 " 

1 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
1 

1 
1 

.. 
" .. .. 

1 Çift 
1 • 
8 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

10 
1 

1 Çift 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
I 
1 Çift 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Altından mamul tek elmas taşlı Platin erkek 
yüzüğü. 

Büyük S. E. harfli altından mamul enli er• 
kek yüzüğü • 
Büyük S. E. hufli altından mamul elmas taşlı 
erkek yüzüğü. 
Altından mamul elmas ta~.lı kalemli erkek 
yüzüğü (Yılan şeklinde) 
Altın:ian mamul kan taşlı erkPk yüzüğü. 
İngiliz b:çimi :idi taşlı :!ltıııdan mamul erkek 
yiizi\ğü 

Altından mamul 

" 
" > 

" 

• 
" • 

• 

kafesli elmas yüzük 
elmas taşlı kadın yüzüğü. 
pırlanta taşlı ,, • 
Zümrüt taşlı ve etrafı elmas 
ta7lı kadın yüzüğü. 

Adi taşlı yüzük. 
Elmas dut küpe. 
Elmas mina küpe. 
Altından mamul adi taşlı küpe. 

• • • mavi taşlı küpe. 
• • El n;ash ispati kı1 pe. 
• • Elmas taşlı veda küpe (birisi· 

nin vidası yoktur.) 
Elmas taşlı küpe (birisinin taşı noksandır.) 
Altın köylü küpesi. 
Altından arap küpesi (bir çift kaplamadır.) 

• Peruze Türk kfıpesi. (Peruzesi taklittir.) 
Altından mamul elmasll ka:lın göğüs iğnesi. 

> • pırlantalı gö,:tüs iğnesi. 
• • adi taşlı kadııı gö!l"üs iğnesi. 
• > elmaslı kıravat iğnesi. 
• • incili ve kırmızı taşlı kıravat 

iğnesi. 
> > adi kırmızı taşlı kıravat iğnesi 
• > adi taşlı kıravat iğnesi. 

Gümüşten marn ııl yayraklı kravat iğnesi : 
Altından mamul yakut taşlı İstavroz : 

• • adi taşlı muhtelif istavroz : 
• > G1ytan Köstek : 
> • Pullu kadtn kös'eği : 
> • Kolye (biri kaplamadır) 
• > Pırlantalı Kol Düğmesi : 
• • Avrupa kol düğmesi: 
• • Pırlantalı Gö)tüs düğmesi • 
• • adi taşlı göğüş düğmesi : 
• > Gömlek yaka düğmesi : 

Altından kaplama kurş·,ın k~lem : 
Altın KorJon ucu : 
Altın parçası : 
Avusturya altını: 

Altın Hazreti İsa resmi 
Yuvarlak Reşadiye altın madalyon: 
Yirmilik altın: 
Altın yürek: 
Muhtelif çeşitten adi çubuk küpeleri: 
Altından mamul Elmas Bilezik: 
Altından mamul elmas dut küpe. 

> • maa zincir pantantif. 
" ,, kuronlu elmaslı İstavroz. 

" 
" 
" 
" 
" .. 
• 

• 
• 
" 
" 
" 
" 
• 

I~iyongolu elmaslı İstavros; 

Pırlantalı madalyon. 
Elmaslı pantantif. 
Elmaslı dallı gö;;:üs iğnesi. 
Zincir bilezik. 
Elmaslı yürek yüzük. 
Ay kravat iğnesi. 

,, • Sıra elmaslı göğüs iğnesi. 
Altından mamul elmaslı maa kordon ıstavroz 

• 
• " 

" " 

Pırlantalı göğüs iğnesi 
tek taşlı elmas küpe. 
bir incili ve bir pırlantalı 
kravat iğnesi incisi Japonestir. 

• • tek taşlı elmas yüzük/ 
• ,. elmas taşlı yüzük. 
> > > ,, çapraz yüzük. 

Altından mamul burgulu kadın kordonu. 
Avusturya altını inciyle beraber. 
Zincir şeklinde altın saat kordonu 
Altıudan mamul pırlantalı ve elmaslı daı ıgne. 

Yukarıda aeet ve evsafı yazılı mücevherat 8 Eylıll 
936 Salı günü saat On dörtte Sandal Bedesteninde açık 
arttırma ile satılacaktır. İşbu mücevherat Ağustosun yirmi 
sekizinci Cuma gününden itibaren Sandal bedesteni meş• 
herinde teşhir olunacaktır. Taliplerin mahalli mezkftrda 
müıeşekkil komisyona müracaatları. (B) (619),. 
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ADEMi İKTiDAR 

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

Yalnız ismine dikkat ediniz. 

.... 
L-:ı 

ö 
:l z -111 d 

Sizde· 
tş 

Banka 
sından 

Bir kumbara 
alınız. 

Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş 
bir çok 

paranız olur. 1 

AÇIK SÖZ-

Mes'ud birtesadüf 
neticesi olarak bir 

Kimyagerin 
Cildi beyazlatmak 
için şayanı hayret 

bir keşfi 
Parisli bir kimyager, laboratuva

rında tecriibe ve melekelerle meş

gul iken tesadüfl olarak kolu üze
rine düşeıı biraz "Beyaz oksijen,, in 
beyazlatıcı bir hassası olduğunu 

görerek hayrette kalmıştı r. Cildin 
kırmızılıktarı ve lekeleri hemen za. 
il olmuş, beyaz, saf ve açık bir cild 
meydana çıkm11tır. Bir çok kadın-

/ ıarın yüzlerinde tecrübe edilmiş ve 
cildlerini 3.5 !evin daha beyazlat• 

1 

mış ve yumuşatmış ve vücudün na
zik ve son derece itina edilmiş aza
larına tamamen benzemiştir. 

j 
ı 

Hususi imtiyaz olarak bu "Be
yaz oksijen,. ( yağsız ) beyaz yeni 
tokalon kreminde mevcuttur. Cil
de nüfuz ve bütün siyah benleri 
hal ve izale eder. Açık mesameleri 
kapatır ve tene yeni ve kamaştırıcı 
bir manzara verir. Beyaz rengfode
ki yeni Tokalon kremine bu şayanı 
hayret "Beyaz oksijen,. in ilave 
edılmiş olmasına rağme fiatı arttı

rılmamıştır. Hemen bu günden kul
lanmağa başlayanı~ ve seri ve müs
mir tecrübelerini görünüz. 

BASURA ÇARE ÇARPINTIYA TERi KOKUYU 

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

dünyada tanmmı1 bir iUlçtır. 

birebirdir. Bütün sinir nöbetlerine, derhal keser. Vücuda zarar vermez, 
teessürle bayılanlara hayat verir. elbise ve çoraplarınızı çürümekten 1 
Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. kurtarır. Eczanelerde 40 kuruştur. 

•Pehlivan güreşleri~• 
Kızılcahamam T. Hava kurumu 

Başkanlığından : 
en <111 "' 

SAGLAM o Jı: ::ı< 

GI "' 1. N 

o.. ::s d 

fi>' "' ~ 
l&J GI ., 

> "" c o~ 
• ..ı ;;;ı 

U)ı = ..!! 
- iLi ..: ... o !! 

.d 

cı :ıı: ~ c en 
... _ 

" ..o 
ı:: 
..: 
tl ..... 

•• •• 
BUT UN .. • 

TUR Ki YE 

ucuz 
YALNIZ BU 

TRAŞ BtÇAGıNf 

KULLANIYOQ 
- --- - - -- ----- -- -- --,--------------.... -------,--------------------... ı- ()evlet Demiryolları ve Limanları işletme 
L_ U. idaresi ilAnları 

l\lulıammen bedeli J 112 lira 50 kuru? olan muhtelif şekil ve 
ebatta 3670 adet lamba makinesi 3-9-936 Perşembe günü saat 

10 da Haydarp1ş3da gar binası dahilindeki 1 inci işletme komis
yonu tarafındae açık eksiltme ile s<ıtın alınacaktır. Bu işe girmek 

isteyenlerin 8344 kuruş muvakkllt teminat vermeleri ve kanunun 
hyin ettiğ i veı:ı:klebirlikte eksiltme günü saatine kadar komis
yona müracaatları !fızımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan 
parasız olarak dağıtılmaktadır. (525) 

Dr. Hafız Cemal 
D•hlllye mUtehassısı 

Pazardan başka günlerde (2 

den 6) ya İstanbul Divanyolu 

(104) yeni numaralı hususi ka• 

binesinde hastalara bakar. 

Salı cum.artesi sabah (9/12 l ·2 

eaatleri hakikt fukaraya mah· 

sustur. Herkesin haline göre 

muamele olun ur. · 

Yazlık telefon Kandilli 38 
Beylerbeyi 48 

CiLDiNiZi 
Tehlikeden koruyunuz:. 

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

1 - 30 Ağustos uçak bayramında Kızılcahamamda ve 1 

Eylillde de ayni kazanın Ankara yolu üzerinleki Pazar nahi· 

yesinde T. H. Kurumu menfaatı:ıa Pehlivan güreşleri yapı• 
laca,ktır. 

2 - Kızılcahamamdaki ğüreşlerde başa 100 başaltına 50 

Hayvan Sağhğı küçük Sıhhiye Memurları 
ve Nalbant Mektebi Direktörlüğünden: 

Mektebin 1936 mali yılı ekmek ihtiyacı için 21-S.986 gününde 

yapılan açık eksiltmede verici çıkmamış olduğundan eksiltme 

4.9.935 Cuma günü saat 14 de tehir edilmiştir. 

Senelik ahnııcak ekmek 10,000 kilo ve ilk teminatı 88 lira 

12 kuruştur. Şartname Selimiyede mektebte bet gün görülebilir. 

İsteklilerin muayyen gün ve saatte İstanbul Yüksek Mektepler 

Muhasebeciliğindeki komisyona gelmeleri. (632) 

Tijrk Hava Kurumu 

• 

1 Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

1 
5 ci Keşide 11 ı EylOI ı 936 dadır. 

BüyÜk ikramiye 35,000 liradır 
1 -::....~:ıca: 15.000, 12.000. 10.000 Liralık ikra. 
~elerle (20.000) liralık bir mükafat vardır 

Sahibi ve Umum! neşriyatı idare eden yazı işleri müdürü 

Etem izzet Benice 
Basıldığ"ı yer: Matbaai Ebüz<iy,. 

24 Ağustos 

İnce ruhlu ve duygulu kibar kad:nlar 
bu çok cazip e pırlanta ( rillant) 

Hasan T nak Ci 
bayıhyorlar 

ların 

Beyaz ve kırmızı 1 O ve 20 kuruş. Sedef 40-60 kuruş 
Hasan Deposu: 1STANBUL, BEYOGLU 

p•ÇANTALA R ·ELDİVENLER~ 
ve öriimcek ağı inceliğinde 1 

I 

ÇORAPLAR 
Satışında mütehassıs bütün Bayanların mağazası 
lstiklAI caddesi Hacopolu pasajı ~arşısında No. 283 

, .A: • • - • , • ~. t 

Nafia 
Vekaletinden : 

28 Eylül 1936 Pazırtesi günü saat 15 de Ankarada N1fia 
Vekaleti Malzeme eksiltıııe komi&yonu odasında 18540 lira mu• 
hamınen bed!lli 13 kalem atelye tezgalı?nın kapılı z ırf usuli ile 
eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferrııatı Ankara ·a 
Vekalet Mal•-:ıme Müdt1rlüğünden parasız alınabil!r. 

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

ve 3297 sayılı nüshutnda çıkan talimatnameye göre Naiia Vekil• 
!etinden alınmış vesi1'a ile birlikte ~8 Eylül 19:!6 Paz~rtesi gfınii 
saat 14 de kadar Ankarada Vekalet malzeme Mıidürlüğüne ver• 
mel eri lazımdır. (305) (240) 
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