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Haşmetlü et 
mesele•inda is
tanbul halkinın 
zararı 900.000 li· 
radır. K.aaaplar 
fİrketinin cebi· 

n~ g!ıc-11 ve febir halkının 
sırtından çıkan bu paranın 

hikıiye ve tafsilatını bugün 
3 üncü sayfamızda okuyacak-

üncO 
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Çok mühim ve kat'i hadi
seler arifesinde bulunuyoruz 
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Hükumet orduları asilerin 
ricatve irtibat yollarını kesiyor 
Faslılar, ispanya asilerine karşı şiddetle 
ayaklandılar, Malaga ateşler içinde .. 

Hendaye, 26 (A. A.) - Ha
vas ajansı muhabirinin öğren
diğine göre ihtilalcilerden mü· 
teşekkil 7000 kişilik güzide bir 
kuvvet, Oyazun civarına gel
miştir. Bu kuv eller, orada lrun 
ve San Sebastien'e taarruz et· 
meğe hazırlanmaktadırlar ... 

Taarruzun ilk safhası 

Hendaye, 26 (A.A) - Reuter 
ajansından: lrun ve San Sebas· 

lien'e karşı yapılmakta olan 
taarruz en şiddetli devresinde
dir. ihtilalciler bu sabah fecir 

vakti, Lapena dağ ı ile lrun, 
San Sebastiyen ve Pasayes'den 
müşterek bir taarruz hareketi 

yapmışlardır. Ri/in kahrc:.manı Faslı Abdüllc•rim men/asında~ kaçlı veye. 
Fransa-ispanya hududu he· kaçırıldı. Oy/o an/asılıyor ki şimdi onu ıspanyol Fasındaki asi 

2 inci sayfada kuvvetlere karşı mücadeleye girişmiş görecekiz • 

.................................... üiü'ilca .... : ........ c.ı·m ..... [o·ı;-a·ö·s ..... ça·9 .. r'l'·ı·a .. ı 
Bir şantaj ve 
Böbürlenme 
Siliiıhı. 

E, 1. Beolce 

Büyük, büyüğün büyüğü, en 
büyük adamların yanı sıra kü· 
çük, küçiikün küçüğü, eıı kü· 
çük adamların da bir fotoğraf 
devolopmanı içinde ve gazc· 
te/erJe resfmlerinin çıktığını 

görürsünüz. 

Ya bir karşılama, ya bir 
uğurlama, yahut la bir toplan• 
/ıda araya girı:n ve felôşla 
objektife baktığı duruşların• 

dan anlaşılan bu adamları ya· 
kındatt tanımıyan/ar : 

- Allah versin. Aldı, gürü• 
dü. Artık baksana kimlerle 
düşüp kalkıyor!. 

Derler. Ben d~ bıı bir iki gün 
içinde böyle birinin resmini 
hayretle gazetede gördüm. Ke
nardaydı, obiekli/e sığmama• 
nın korkusu içindeymif gibi 
gii>üaüyordu. 
Arkadaşıma : 

(Devamı 2 inci sahifedı) 
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1 Yakında : ·ti 
1 i Bütün memleket genç• f 
~ liğini alakadar edecek ~ 
i yeni bir ank~t neırine ~ 
§ başlı yacağız. § 

IJ Milli B i r Edebiyat f 
~ .Yaratamaz mıyız? § 
j Anketl yapan : ~ 
Jj Nusret Safa Coşkun ~ 
Iİtttlllltllt!UtlMlllllllllHtKthllHUllUUIUUIUIUIHllllUIUt~ 

Yunanlı güreşçi Komitenin 
telgrafına muvafakat ceva
bı verdi, geleceğini bildirdi 

Geçen Pazar 
serbest güre f 
müsabakalannın 

seçmeleri yepıldı 
ve Dinarlı Meh· 
met ile Kara Ali 
karşılaştılar. Çok 
çetin bir musa· 
raadan sonra Ka· 
ra Alinin kolu kı· 
rrldı ve Dinarlı 
Mehmet'de galip • 
ilAn 'edildi. Fes
tival Komitesinin ~ 

yaptığı program 
mucibince şimdi 
Dinarlı Mehmet 
ile Cim Londo· 
sun gür~melerl 
lazım ı;ehnekte

dir. Festival Ko-
mitesi dün bir tel· 
grafla Cim Lon
dosu lstanbula 
davet etmiştir. 

Yunanlının önü
müzdeki Pazara 
kadar buraya ge
lip Dinarlı ile 
güreşmesi icabe
diyor. Cim Lon
dos komitenin bu 

.ı\.ara AH ile güre9en Dinarlı Pazar ıilnü de Cirv 
Londoıla l'ilretece!,,Haftaların bütiln ded.iko· 

dusunu üzerine çeken bu güreftne baka-
lım naııl olacak? 

telgrafına mu~a~a~at. ce~a?ı ve- ı ~ondos güreşi seyredilecek· 
rerek geleceıımı bıldırmıştır. O tir. Fakat bunun şike olması• 
halde Paur ıünü Dinarlı • Cim nı da temin ct.ıııek lazımdır. 

o 
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• 
Antakya ve Iskenderun u 

istiyoruz ? • • 
nıçın 

Cenup hududumuzu tayin 
eden Ankara itilafnamesi 1921 
senesi tcşrinie vvclinin yirminci 
günü imza edildiği zaman, as
keri ve siyasi vaziyet şu idi: 
Şarkta ermenileri maglüp et
miş ve Sovyet Rusya ile 
münasebetimizi tanzim eden 
Moskova muahedesini imzala
mıştık. Garpte birinci ve ikinci 
lnönü zaferini kazanmıı, Sa
karyada da Yunanlıları hezi
mete uğratmıştık. lnönü zafer
leri garp devletlerine anlat
mıştı ki Sevr muahedesini 
tatbik etmek mümkün değildir. 
Fakat buna rağmen, Yunanh
lar Anadoluyu tahliyeye yanaş
mıyorlardı. Sakaryadan sonra ı 

bile garbi Anadolu, Afyon
karahisar ve Eskişehire kadar 
Yunanlıların işgali altında idi. 
Bunun içindir ki cenupta Fran
sızlarla anlaşmak milli hükü
met ıçın birinci derecede 
ehemmiyetli bir mesele olmuş
tu. Nihayet Ankara itilafı Sa
karya zaferinden bir ay kadar 
sonra imzalandı. 

Büyük Şef, bu muahedenin 
elıcmmıyctini tarihi nutukların
da şu sözlerle tebarüz ettirdi : 
•Bu itilafname ile amali milli
ycmiz, ilk defa olarak, düveli 
garbiyeden biri tarafından tas
d,k ve ifade edilmişti.,, r•J 

Ankara itilafnamesinin im
.ası büyük. bir siyasi muvaffaki
yet idi. Ve nihai zafere büyük 
mikyasla yardımı oldu. Fakat 
bu itilafnamenin ehemmiyetli 
bir Türk kitlesini hudutları

mızın dışında bıraktığı yine 
aynı muahedcnin 7 inci mad· 
dcsinden anlaşılmaktadır. Çün
kü bu madde ile Suriye tara
fında kalan mıntaka için hu
susi bir idare derpiş edilmekte 
idi. 

Büyük Harpten sonra Fran· 
sa ile aramızda kalan yegane 
pürüzlü mesele, işle lskende
run ve Antakya'ya ait bu 
hususi idare meselesidir. 

Cümhuriyet hükümeti, için 
imzaladığı mukaveleye hürmet 
etmek, dış politikasının en ileri 
şiarıdır. Bunu aöylemekle si· 
yasct edebiyatı yapmıyoruz. 

!.ozan sulhunun imzasından· 

beri takip ettiğimiz dış poli
tika meydandadır. iki tarafın 
imzasını taşıyan mukavelenin 
iki tarafın rızasile değişmesine 
taraftarız. Boğazlar üzerindeki 
haklı iddiamızı da alakadar 
devletlere bu yolda kabul et· 
tirdik, Suriyenin vaziyeti de
ğişmek üzeredir. Suriyeliler ile 
Fransa arasında bu nokta üze· 
rinde müzakere yapılmakla 

olduğu haber verilmektedir. 
Fransa ile Suriye arasındaki 

münasebetlere yeni bir 
düzen verilirken, lskenderun 
ve Antakya meselesi1>in de 
halledilmesini ileri sürüyoruz. 
On beş senelik tarih göster
mi\tir ki lskenderun ve An· 
lakya için 1921 muahedesinin 
derpiş ettiği hususi raareyi 
tatbik etmek mümkün olmu
yor. Bundan sonra da bunu 
yapmak daha çok güçleşe-

cck. O halde bu mıntakayı 
Türkiye'ye geri vermek bu 
işin en kolay hal çaresidir di
yoruz. 

Bunu yapmakta iki mahzur 
ileri sürülebilir : 

1 - Suriye manda altında 

bulunduğu için lskenderun ve 
Antakya yalnız Fransanın mu
vafakatile Türkiyeye geri ve· 
rilemez. 

2 - lskenderun ve Antak
yanın iadesini, Avrupadadaki 
reviziyonist devletler, başka 

hudutları değiştirmek için bir 
bahane olarak ileri sürebilirler. 

Ancak bu mülahazaların hiç 
de varid olamıyacağı meydan
dadır. 

Bir defa Antakya ve lskende 
run 'un bize terkedilmesile man 
da altında bulunan memleket 
hududu lehimıze olmak üzere 
ilk defa değiştirilmiş olmıya

cak, 1922 anlaşması bile manda 
hududunun lehimize değişmesi 
demekti. Bundan sonra hudut 
bir defa daha lehimize değiş
miştir. Bunu yapmak i~in Mil
letler Cemiyetinin muvafaka· 
tini almak lüzumu hissedilmedi. 
Sonra esasen Fransa ile Suri
ye arasındaki münasebetlere 
yeni düzen verilirken, Milletler 
Cemiyetinin muvafakati alına

caktır. Belki de bu yeni dü
zenden sonra Suriye Milletler 
Cemiyetine aza olacaktır. O 
halde bu kararlar hep birden 
verilir. Fransanın ve Türkiye
nin, üz~rinde uyuştukları bir 
meseleye, hele nüfusu Türk 
olan bir mıntakanın Türkiyeye 
verilmesi gibi haklı bir davaya 
Milletler Cemiyeti hayır diye
cek değildir. 

Bunun Avrupadaki hudutları 
degiştirmek için bir misal teş· 
kil edeceği hakkındaki müla
hazaya gelince; bu, hiçbir 
zaman varit değildir. Antakya 
ve lskenderun mukadderatına 
sahip ve müstakil bir memle
ket parçasından koparılmıyor; 
manda altından kurtularak 
islikl&line kavuşan bir memle
ket hudutları yeniden tayin 
edilirken, Türkiyeye geri ve. 
riliyor. 

Hakikat şudur ki hu•us! bir 
idareye tabi olan lskenderun 
ve Antakya mın.takası, hiçbir 
zaman, hükmen Suriyenin par· 
çasını teşkil etmiş değildir. 

Bundan başka şu da söylene· 
bilir ki bütün alakadarların 

rizasile ve Milletler Cemiyeti· 
ninde tasvibile Avrupada her 
memleket hududu deltişebilir. 
Milletler Cemiyeti misakının 
19 uncu maddesi bunun için 
yazılmıştır. 

Şunu da söyliyelim ki l~ken
derun ve Antakyanın bize 
geri verilmesini isterken, mu
kavele ahkamının değiştirilme· 
sini istiyen biz değiliz. Suriye
nin siyasi vaziyeti yenıden 

tayin edilirken, bir değişiklik 
yapılıyor demektir. Bu deği· 
şiklık yapılırken, on beş sene
denberi devam eden bu pürüz 
de ol'tadan kalksın, diyoruz. 
Ok adar. 

-------~ - -

- A Ç I K SÖZ 27 Ağustos 

Siyasa'.,., Dunyasından Haberler · 
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Sayı : 130 Heryerde 5 kuruş Telefon No: 208J7 • Telgraf adre•i: lstanbul Açık Söz 

,, 
kadar Düne 

Stalin ' e 
şimşekli 

" l ı · zves ıya ,, da 
dayanarak etrafa 
tehditler savuran 

Ankara - Memleket ve Dünya J 

Stalin Sovyet ordu· 
sunu hazır 

bulunmıya çağırdı 
''Çok mühim ve kat'i hadi
seler arifesindeyiz,, diyor. Radek de '' IGepeu'nun kurşunlarile delik-

Londra 26 (A. A.) - Ewening News gazetesinin Mosko\'a 
ı muhabiri bugün Stalin tarafından radyoda Sovyet müsellah kuv· 

vetlerine yapılan hitabenin başlıca kısımlarını gazetesine bildir• 
mektedir. 

son 
deşik olarak mı 
nefe s ini ve recek? 

Staı;n ezcüın'e demiştir ki: 

"Çok mühim ve kati hadiseler arifesinde bulunuyoruz. Ar· 
tık h.e~ a.n _proleter vatanın müdafaası için canınızı fedaya çağ· 
rılabılırsınız. Bu anı siz derpiş etmiştiniz. Düşmanlarımız vaziyet 
almaktadırlar. Binaenaleyh hazır olunu~. Sizler ki büyük mem· 
leketimizin hududunda bulunuyorsunuz, . iyi bekçilik yapınız . ., 

Evvelki sabah Moskovada - Benim ve ailemin ihtilalci ı vik Radek koyu bir Troçki ta- e e e 
kurşuna dizilen Zinoviyef, Ka. mazisini hepiniz bilirsiniz. lhti- rafdarı olmasına rağmen Zinov-
menef ve on dört arkadaşlarının ıaı zamanında kendi elimle on y~f ve arkadaşları tevkif ei~d~- Macaristan da Trianon mua-
sovyet Rusyada yapmak iste· dört beyaz zabiti öldürdüm. ğı zaman bunların ve Troçkının 
dikleri geniş suikastlerin içyü· / Bunlardan başka öldürdüğüm a~eyhinde harikulade şidd~tl! hedesini bozacak mz ? 
zü yeni gelen tafsilattan ·daha aristokrat ve burjuvalardan bır makale yazmıştı. Fakat alı • 
iyi anlaşılmaktadır. bahsetmiyorum. mahkeme müddeiumumisi bu Varşova 26 (A.A) - iyi bir mebmadan öğrenildiğine göre 

Müddeiumumi talepnamesin· Maznun bundan sonra Sta- makaleden bir gün sonra Ra. M. Hitler ile Amiral Horthy, Trianon muahedenamesi ahkamı 
de, su;luların nıçın suikast linin metlıü senasına geçerek dek'i tevkif ettirdi. Son gelen hilfıfına Macaristanda mecburi askerlik hizmetinin ilanı mese:e-
yoluna saptıklarını izah ederken demiştir ki: lzvestiyadaıı Radek'in bu ma- 1 s

0

ini görüşeceklerdir. 
demiştir ki: - Zinovyefcilerin iflasından kalesinin bazı parçalarını alı- ------ ---------- -

-"Çünkü bu adamlar Sla· ı sonradır ki ben kullanılan yoruz: J *}t K J 
lin'in güttüğü politikanın sağ- tabiyeyi öğro!ndim ve Stalini "Bu Faşist katiller çetesinin ngı ere ra 1 Trakyada 

eski eserler lamlığını bildiklerinden tekrar daha ziyade sevdim. Onun şefi Troçki, maznunların malı· 
iktidar mevkiine gelmek için içindir ki müddeiumumi benim keme huzurunda verdikleri ifa- Kral Edvard bazı YU· 
başka imkan bulamadıkların· idamımı istemekte haklıdır. delerden sonra, kendisini kur-
dan bu yola sapmışlardır. Yine suçlulardan Evdokimov: tarmak için bütün söylenenle-

Suçluların mukabil ihtilal "Bütün bu işlerden Zinoviyef rin yalan olduğunu iddia edi-
teşebbüslerini tethiş usullerine ve Troçki haydutları mesuldür. yor ve hiçte tesiri görülme-
istinat ettirmeleri, bu teşeb- Biz de hayduduz, biz de kati- yecek tekziplere girişiyor . ., 
büslere daha caniyane bir !iz, biz de faşistiz, Gestaponun Radek bu yazısında, Troçki-
mahiyet vermektedir . ., uşaklarıyız. Hakkımızda en müna- nin nasıl 1928 kanunusanisinde 

Müddeiumumi talepnamesini sip hükmü istediği için müddei kendisinin başka memleketlere 
şöyle bitirmiştir: umumiye teşekkür ederim . ., gitmesi yollarını hazırladığını 

- " Karşımıza tehlikeli, sa- Drayçerde aşağı yukarı ve Rakofski ile dostlarını dış 
bıkalı, milletimize karşı, ideal· aynı şeyleri söylemiştir. Rayn- memleketlerde Sovyel Rusya-
lerimize karşı, zimamdarları- gold'ün Zinovyef, Karnene!, daki Troçkist hareketin mer· 
mıza karşı, bütün dünya ame- Smirnof ve Troçki aleyhindeki kezlerini kurmağa teşvik eıti-
lesine karşı merhametsiz ve ithamları bir saatten fazla sür· ğini anlatmaktadır. 
zalim insanlar bulunuyor. Bu müştür. Nihayet o da hakkın- Radek yazısında şöyle de. 
kadar hain düşmanları cezasız da istenilen idam cezasının nıektedir. 
bırakmak mümkün değildir. Bu pek yerinde olduğunu kabul .,Ben o zaman Troçkizmin 
adamların irtikllp ettikleri suç etmiştir. bir esiri olmakla ve bu suretle 
karşısında bütün dünya titri.. Bakayev'in yarım saat sü.. partiye karşı ağır bir cinayet 
yor ve İğreniyor. iddia makamı- ren sözleri ise pek heyecanlı işlemekle beraber burjuva hü-
nı ve hükümeti temsil eden ben olmuştur. Maznun bütün suç- kıimetin himayesi altında Sov-
barbar nefretlerini haykıran !arını itiraf ettikten ve Stalini yet Rusyaya karşı harekete 
milyonlarca işçiı\ip sesine ter· köklere çıkardıktan sonra bir geçmek fikri beni korkutmuş 
cüman oluyorum ve bu ku· aralık, bitkin bir halde yanın- ve Troçkinin hazırladığı bu firar 
durmuş köpeklerin hiçbirisinin da duran Zinoviyefe doğru e- teşebbüsünü akim bırakmıştım. 
de istisna edilmiyerek kurşuna ğileıek : •Katibini bile intihar Troçki ecnebi memleketlerde 1 
dizilmelerini istiyorum.., etmeğe sen mecbur etmedin Merkez komitesinin politikası 

Suçlular talepnameyi haklı mi ? ., diye bağırmıştır. O da aleyhinde bir propaganda mer-
gördüklerini ve istenilen idam sözünü şöyle bitirmiştir : kezi tesis etmekle kalmadı,cina. 
cezasını yerinde buldukları _ Mahkumiyet nekadar ağır yeller de tertip elti. 1929 da 
için müdafaadan vazgeçtikle- olursa, okadar adil olacaktır. Troçkistlerden Bliumkini Sov-
rini söylemiş'erdir. l!I l!I yet ticaret mümessillerine kar. 

Bununla beraber, mahkeme şı hücumlada bulunmak üzere 

nan adalarını da 
gezecek 

Alina, 26 (Açık Söz) - in· 
giltere kralı Sekizinci Edvard 
dün buraya geldi. Yat Faler 
limanına 11"irerken toplarla se
lamlandı. 

Saat beş buçukta karaya 
çıkan kral doğruca Akropole 
gidip uzun müddet eski Yunan 
eserlerini tetkik etmiştir. Akro· 
polden dönüşte lngiliz elçi· 
liğinde büyük bir çay ziyafeti 
verilmiştir. E'çilik öuünde 
büyük bir halk külesi toplan. 
mış bulunuyordu. Kral bir 
aralık elçiliğin tar asasına çıka
r ak halk ı selamlamış ve ahali 
tarafından hlraretle alkıştan . 

mıştır. 

Kral yemekten sonra davetli 
bulunduğu lngiliz Rigk'ın göş
künde bir müddet kaldıktan 
sonra yalına dönır.üştü,.. 

lngiltere kralının iki gün bu
rada kaldıktan sonra Sporad, 
Kiklad adalarından bazılarını 

ziyaret edeceği haber veril. 
mektedir. 

Ağustosta Alpulluda 
hafriyala başlanacak 

Türk Tarih Kurumu geçen 
ıene Alacaköyde başladığı haf· 
riyata bu yıl da devam et• 
mektedir. 

Bu maksatla geçen hafta ku· 
rum yardımcı üyelerinden, ls·I 
tanbul üniversitesi eski zamany 
tarihi doçenti ve lstanbul mü
zeleri yar genel direktörü ar

keolog Arif Müfid'i bu höyükler 
görmek ve hafriyat yerini tes· 
bit etmek üzere Trakyaya bir 
tetkik seyahatine göndermiştir. 

Üç gün evvel şehrimize dö· 
neı. Arif Müfid'in bu tetkikat 
hakkında verdiği rapor kuru• 
mun dünkü toplantısında okun• 
muş ve Alpullu şeker fabrikası 
civarındaki höyük bu seneki 

1 hafriyat için en muvafık o!ara 
seçilmiştir. 

Arkcolol!' Arif Müfidin riya· 
set edeceği bir hafriyat heyeti 
ağustosun sonundd Trakyaya 
hareket ederek derhal hafri 
ta başlıyacaktır. 

Şoförün ıztı rabı! 
Radek'e gelince kendilerine söz vermiştir. Bun- tertibat almağa memur etti. 

!ardan Marçkovski kendisini lzvestiyanın başmuharriri sı- Bundan maksadı Sovyetler Benzin 
acındırmak için şunları söyle- !alile yıllardanberi sağa so- aleyhindeki faaliyetine lazım 

tröst ve 
geçmek 

ihtikarının 
lazımdır .. miştir: la dehşet saçan Yahudi Bolşe- olan parayı tedarik etmekti.,, 
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ve ateş içinde İspanya Kan 

Hükumet orduları asilerin 
ricat ve irtibat yollarını kesiyor 

•• •• onu ne - -
Dört kumpanyanın eleleverip fiat 

yükseltmeleri 
karşısında hareketsiz kaltnamaz .. 

(•J Nutuk, sahife 385 Diplomat 
•• ıtııııımuııı11111111111111111111111ııımıuııuıııııııııııııııııuııı111111111uıı1111uuıı11111111111ııııı1111111111111111111111111uıuıı1 

Faslılar ispanya asilerine karşı şiddetle 1 

ayaklandılar, Malaga ateşler içinde .. 

I iııci sayfadan dovam 

mobil vardır. Sabahtan gece 
yarısına kadar bunlar iş ya
pıı·or, biz hava alıyoruz . Bizim 
canımızı yakan dertlerden bi
ri de benzin ihtikarıdır. Üç sene 
evvel benzir.in şişesini 90 ku. 
ruşa alırdık, iki sene evvel 
bir şişe benzin 105 kurşa çıktı. 
Bugün ise ancak 125 kuruşa 
alıyoruz. Bunun sebebi lstan· 
bulda iş yapan dört benzin 
kumpanyasının el birliğile fiat
leri yükseltmiş olmasıdır. Bu 
kumpanyalar bazı şoförlere 

gizlice istisnai muamele yapa
rak benzini onlara 105 kuruşa 
satarlar. Bize 125 kuruştan beş 
para aşağıya vermezler. 

kumpanyanın anlaşma fiyati 
olan bu l 25 kuruştan aşağı 
benzin satacak olursa kum• 
panyalar bu adamı piyasada 
yaşatmazlar. Mesela Divanyo· 
!undaki benzinci Topal Saim 
115 kuruşa benzin sattıj!'ı için 
kumpanyalar bunu cezalandır• 
mışlardır(!) Keza Eminönündo 
benzincilik yapan Civan Ali de 
120 kuruşa benzin sattığı 

için az kalsın batı büyük der· 
de giriyordu. 

Kendi kendini yiyen İspanya 
1 inci sayfadan devam 

harekete geçmiştir. Etyopyada rideki bir Avrupa harbinin ne 
ilk müstemleke harbini, lspan· kadar korkunç birşey olaca. 
yada da ilk deniz ve sınır aşırı ğını da az çok gösterse ge-

b 
rektir. Çünkü Avrupanın her 

ihtilalini yani mezhep har ini memleketi, ispanya kadar için-
vermiştir. den parçalanmıştır. 

Etyopya hadisesini tetkik Avrupa memleketlerinde gör-
etmek, Faşizmin bir müstem- düğümüz sükün, ya gayet ııkı 
leke harbini nasıl yapacağını bir baskının, yahut demokra-
öğrenmek için lazımdır. tik idareye olan alışkanlı. 

ispanyadaki korkunç manza· jtın eseridir. Baskılar kal· 
ra ise, faşizmim kendisine ram kar yahut alışkanlıklar tav. 
olmıyan yahud kendisini mağlüp Avrupanın hemen her sarsa 
eden memleketlerde, hangi kuv- memleketinde, bir ordu d%'. 
vetlerden istifade etmek sure- manı bir ordu da içerdeki 
tiyle neler yepmağa muktedir ihtilalin başını beklemelidir. 
olduğunu göstermektedir. - insanlık için, medeniyet için, 

• Hep hatırlarız: Bir gün, bir sevdiğimiz ve yüksek tanıdı. 
ayinde, Sof yadaki kiliseyi bom• ğımız bütün değerler için bir 

Avrupa harbinin olmamasını 
ba ile havaya uçurdular. Ve temenni edelim. Fakat, harpten 
dendi ki, bu işi yapanlar ko· kolay bahsedenlere ispanyayı 
münisllerdir. gösterelim ve ,jiyelim ki: 

ispanyada havaya uçurulan " Ya harp ya ihtilal parolası 
bir kilise değil bütün bir mem• eskimiştir. Bundan sonra hem 
leket ve bütün bir millettir. harp, hem ihtilal olacaktır. 

• •. Var mısınız?• 
ispanya hadiseleri, bize ile- Burhan Belge 

1 rnci sayfadan detJam üzere milislere yardım etmiş 
men kapatılmıştır. Muharebe- oldukları bildirilmektedir. 
ler, kesif bir sis altında yapıl- Londra teyit eder gibi 
maktadır. görünüyor 

ihtilalcilerin taarruzu, işi· LondrJ, 26 (A. A) - lspan-
tilmemiş derecede şiddetlidir. yadan haber verildiğine göre, 

Hüıdımelçiler bir köprüyü Saint.Sebaıtien cephesindeki 
uçurdular nasyonalist kuvvetler, Legion 

Hendaya, 26 (A.A.) _ He- Etrangere kıta'lariyle takviye 
defi lrun şehri olan muharebe edilmiş bulunmaktadır. 

Madrid'den Röy ter ajansına 
bütün şiddetile devam etmek· haber verildiğine göre, şe-
tedir. Şehre daha şimdiden hirde yiyecek işleri gitgide 
200 bomba ve obüs düşmüş· müşkülleşmekte fakat hükümet 
tür. merkezinde sökün hüküm sür. 

Hükümet kuvvetleri, Bitraton mektedir. Malaga şehrinin bü· 
önündeki köprüyü berhava yük bir kısmının yanmakta ol. 
etmişlerdir. duğu Nasyonalist umumi ka-

Malaga ihlilıi lcilerin eline rargahın<lan bildirilmektedir. 
geçli mi? Hükümelciler irtibatı kesmek 

Cebelüttarık, 26 (A. A.) - istiyorlar 
Reuter ajansından: Barselon, 26 (A. A.) - Ha-

Malaga'nın ihtilalcilerin eline vas ajansının hususi muhabirin· 
düşmüş olduğundan şüphe edil· den: 
mektedir. Çünkü Madridden Aragon cephesinde merkez 
gelen son haberlerde Malaga mıntakasında binbaşı Perez 
civarında muharebeler vukua Farras ile sendikalist Durutti'· 
geldiği fakat hükümet tayya- nin kumandası altındaki kuvvet 
relerinin asıleri püskürtmek Saragosse ile Hueska arasın· 

daki irtibatı kesmek maksadile 
Monegrillo ve Farlete kasab1-
ları civarında büyük mikyasta 
bir hareket yapmıştır. 

Uzunca : 
/ Birinci sayfadan devam J 

Hayret, Bak seninki de 
aldı, yürüdü/ 

Dedim. Gılldü: , 
- Buna şantaj .. derler .. 
Dedi, sözün·! ekledi : 
- Bunlar karasin ekgibidir

ler. Nekadar kovarsan oka· 
dar sokulurlar. Büyükler de 
bunlardan bıkmışlardır, bık· 
mışlardıı amma, onlar yine 
işi pişkinliğe vurur "e soku· 
lurlar. Geçimleri, hüviyet, şah· 
siye/ ve vorlılcları hep o fo
toğraf çerçevesi içine sığabil· 
meklen ve onunla öğünmeklen 
ibarettir. Bunu bilen bilir. Fa· 
kal, bilmiyenlere karşı : 

- işte biz buy)tz. Görüyor· 
sun ya?. 

Demek için en büyük silô.h
ları odur. Onun içindir ki bu 
böbürlenmenin adına ben : 

- Şantaj .. 
Derimi .. 

E. 1. BENİCE 

Ali Rıza söylü yor 
Sirkeci taksisinde şoför Ali 

Rıza Tekçevik'de şunları söylü
yor: 

- Benzin çok pahalıdır. Ben
zin, burada iş yapan kumpan• 
yalara seksen kuruşa mal oldu
ğu halde biz şoförlere 125 ku
ruşa satıyorlar. Bütün kumpan
yalar söz birliği yapmışlardır. 1 

Hiç fiat kırmıyorlar. 
Biz de mecbur kalarak 125 

kuruş veriyoruz. Halbuki kum· 
panyalar benzini çok daha 
aşağı satabilirler. Şayet ara 
yerde perakende benzin satan 
komisyoncular ve bayilen, dört 

[3 !!] 

işte, şoför vatandaş kendi 
derdini kendi ağzından yana 
yakıla böyle anlatıyor. Şoför 

leri kurtarmak için "dolmuş. 
meselesini tatlıya bağlamak, 

benzin tröst ve ihtikarının da 
mutlaka önüne geçmek lazım• 
dır. 

KÜÇÜK 
HABERLER 

• Alman ekonomi bakanı ve 
Alman bankasının eski direk• 
törü Schacht, tayyare ile Pa· 
ris'e gitmiştir. 

• ltalyada büyük manevra• 
!arın ilk harekatı, evvelki ge
ce başlamıştır. . 

• Londrada bulunan NecaŞ1 

Vokingdeki camii dün ziyaret 
etmiş, birçok müslimanlar ta• 
rafından karşılanmıştır. Nutuk• 
lar söylenmiştir. 

ı. 
da 

•ı 

p 
ı. 

•• 
ıu 

b 
Çt 
ç 

( 

1 
1 
1 

tt 
d 
B 

~ 

t 

t 
l 

d 
d 
ıı 

1 

t 

' 1 

' l 
t 
l; 
~ 

i: 
l 

' t 
t 
t 

~ 
~ 
t 



~7 AQuslo• - A Ç 1 K S Ö Z - 3 
~-====-----==,-=======~-======--======:=--=-============-=========----==-===============================~~==========-= 

Wil 
1 SUtlerlmlze dokun-

-- mayın! 
:I 

Yapma deniz 
- Seyahat mektupları -

I Bükreş, deniz oeviyesinden aşağ'ı ve denize de kilom•tre· 
dtrJ°e uzak oldutu için yazın cehennemi •e daimi bir ııcak 

l ıraıı İçindedir. 

lstanbulun sütü bozuk oldu
ğu dillere destandır. Bunu söy

i =====================================================I !erken, galiba, artık yüz!cri· 
Sahibi ı Etem luet BENiCE Sayı: 130 Her yerde S kuruı Telefon No: 208'27 • Telrrrı! adreıl: lstınb1l Açık S8ı mizde yoğurt gibi kızarıyor. 

sevgisinden Hız ve gucünü vatandatın alan gazetedir 

Bnkret belediyesi, halkını bu atır havadan, bu bunaltıcı 
ttcaktan kurtarmak için şehrin birçok yerlerinde yeni yeni 
Pl~klar, bahçeler yaptığı ıribi altı yedi yerde yüzme havuzları 
1•111 etmittir. Romanya ovalarının ıun'i ormanları ıribi (Bük· 
'•t) tehrinin de ıun'i plajları, sun'i denizleri var. Okadar 
•un'i ki bir ikisinde ıun'i dalıralar bile yapıyorlar. 
b 'fa.biatin kuldan esiraediğini kul k~ndi emeğile arayıp 
uluyor, yapıyor. Bükreş halkı ötledeo •onra yemyeşil bah

Ç•ltre ve havuzlara koşuyor. Resmi daireler de öğleden ıonra 
l~lııınadıklari için her yer adeta bir pazar manzara11 göıte
~1Yor. Halk neşeli, şen. Ucuz eğlence yerleri okadar çok ki 
~r aile yemeğini dışarda yiyebiliyor. (Viyana) da olduğu gibi 

~~tıııe havuzlarında serinliyeıı küme kilme kadın ve erkek 
ıç ıriyinmlye lüzum &"Örmeden mayolarile masa başlarına 

l•çip lt'Üle eğlene yemeklerini yiyo"l'lar. 
lıtanbulda dört beş nüfuılu bir ailenin meo.li bir Ada 

~tinU.inin dört bet liraya maloldutuou itilmiştim. Burada 
. Yle bir aile l:ol bol ve herşeyden evvel hilesiz ve dalavere• 

111 Yemeklerini de yemek ıartile bunun yarı fiatine ıreı.ip 
•tl•niyorlar. Her yerde olduğu lt'ibi buranın da çok lüka olan 
hrlerl yok detil. Fakat umumi yerler, halkın çok ratbet 
•ttıaı yerler herhalde mukayese kabul etmiyecek kadar ucuz. 
b liiç denizle alakası olmıyan (Bükref) de hemen herke. 
u Jilzme havuzlarından iıtifade ediyor. Bunu ırördüglim 

t•nıan her tarafı deniz olan lstanbulumuzda mevcut nüfusun 
~llealc yüzde on betinin denizden latlf~de edeblldlğir.i hatır• 
bldl ıın. Florya'ya ıridip ırelmenin il'.i liraya mal olduğunu 

dikten aonra bunu tabii aörmeliyiz. 
Allah bize her9ey vermiş. Fakat o feylerden kendimizi 

lıı•lırum edecek şeyleri biz icat etmişiz detil mi? 
I>-... Burhan Cahid Morkaya 

Yine et hazretleri! 
Bir kasap acı acı 

, Sigorta 
ı dolandırıcıllğı 

rezaleti 
Bazı ••rket memurla· 
rının da bu rezalette 

alAkaları var, yeni 

yeni safhalar çıkıyor 
Beyoıtlu polis merkezi, diri· 

leri ölü gibi göstererek Ün
yon sigorta şirketinden para 
çeken şebekenin tahkikatına 

dün de devam elmiş ve Onnik 
ile doktor Asaf ve Emanoilidi 
bazı snçlularla yüzleştirilmiş· 

!erdir. Beyoğlu Sulh Ceza 
Hakimi evvelki gün Sahak 
oğlu Misa~ , Anastas kızı lz
nıari ve Petro oglu Dimitriyi 
tevkif etmişti. Mevkuflar dün 
müddeiumumilite getirilmişler

dir. 
Bu üç mevkuf dün müddei

umumiliğe birer istida vererek 
levkiflerıne itiraz etmişlerdir. 

Müddeiumumilik dosyayı po· 
listen istemiştir. Bugün itiraz
larını asliye mahkemesine ve· 
recektir. 

Tahkikat devam ettikçe şe
bekenin yeni yeni bir çok kolları 
meydana çıkmaktadır. Şirket 
memurlarından bazılarının da 
bu işle alakaları tesbit edil· 
miştir. Ş'mcli zan altında hulu· 
nan doktorların evvelce ver
dikleri ölüm raporlarının bir 
çokları şirketin Parisleki mer
kezine gönderildiği için bun
lar istenmiştir. Tahkikatın 
uzun süreceği ve alakadarla
rın sayısının yüzü bulacağı 

tahmin edilmektedir. 

1

,. 4 

iki çeşit 
Birinci 
Ekmek 
Olur mu? 

~ ı 
' 

Ekmek on para dah~ 

ucuzlayarak birinci nevi 
on bir kuruşa indi. Fakat, 
Bazı s~mtlerde yine bazı 

fırınların çıkardıkları bi
rinci nevi ekmekler iki tür· 
lüdür ki bunların biri ger
çeklen birinci ekmek ol· 
duğu halde ötekiler aşağı 

kalite unlardan yapılıyor 

galiba ... Çünkü, bu dedi
ğimiz yalandan birinci nevi 
ekmekler şayet evde yirmi 
dört saat durarak olursa 
üzeri bembeyaz unlanıyor 

ve adeta küflenmişe yakın 
bir manzara arzediyor, çeş• 
nisi de küf gibi kokuyor. 
En çok mahalle bakkal
lnrının ve seyyar ekmekci
lerin birinci diye sattıkları 
bu ekmeklerin çojtunun ar
kasında fırının adresi ve 
ismi de bulunmuyor. Acaba 
biz mi yanılıyoruz, hakikat 
mi böyl? eŞu işe bir dikkat 
buyurulsal 

Yeni memurlar 
Belediyenin 936 bütcesi ali 

lastikten çıkmışhr. işlerin geç 
kalmaması için uzun zaman .. 
darrberi bek!enen bülce bugün
lerde teblilt edilecektir. Yeni 
bülce ile belediyedeki münhal 
memuriyetler de doldurulacak
tır. 45 lira ücretli memurluk
lara dahi lise mezunlarının 
alınması kararlaşlırılmı,tır. 

dert yanıyor 
"İstanbul halkı-·et nakliyatı yü- 1 

lÜnden dokuz senede tam 900 1 

bin lira fazla para vermiştir!,, 1 

1-Deri meselesi, 2- Barsak mese
lesi, 3- Nakliyat meselesi ha~ledi
lirse et 30kuruşa ferah ferah satıhr 

P o ı ; s Almanyaya 

h ,giden muallimler 
iYSIZ çe- döndüler 

- Ne söylüyorsun bayım.. Eğer bu deri ve barsak 
tt nakliyatı işinden yalnız halk üzermden Kasaplar Şirketinin Sir 

1 

Adliye: 

Fırıncı Nuriyi 
Soyanlar · 
Polis 
dün 

suçluları 

adliyeye 
verdi -On beş gün evvel Cerrah· 

paşada bir hadise olmuştu. Fı· 
rıncı Nurinin elleri ayakları 

hağlanar ak para.ı alındığı 
iddia edilmişti. Polis dün bu 
hadi•enin suçlusu olarak ma
rangoz Hulüsi ile birader 
zadesi Cemili müddei umumi· 
!iğe verdi ve Sultanhmel 
Sulh ikinci Ceza hakimi iki
sini de tevkil elti. Hulü•inin 
iki ayaklarında sargı vardı. 

Polisle dayak yediğini ve kol
larından asıldığını iddia edi
yordu. 

Müddeiumumilik tabibi adil
lere mu1yene ettirdi. Ayakla
rında, sırtında ve kollarında 
yara izleri tesbit edilmiştir. 

Bir muharririmiz Hu'üsi ile 
görüşmek imkanını bulmuştur. 
Hadiseyi şöyle anlatıyor : 

Nuri beniru kapıkarşı kom· 
şumdur. Kendisine altı yüz elli 
lira bırakmış.tını. f,tedim. Ver
med;. Bunu yaln1?ken kendi· 
sinden istediğim zaman birkaç 
gün müsaade et diyordu. 

Bunu bir kaç arkadaşın ya
nında söylersem. Her şeyi in
kar ediyordu. Nihayet bir gün 
odada yalnız kendini yakala
dım. Kafasını yere vurdum. 
Alnından yara aldı. O sırada 

kasasındaki parayı çıkardım. 
içinden (415) lira almışım. Ben 
iki elli liralığı birer lira gibi 
saymışım. Halbuki altı yüz elli 
lira aldıgımı sanıyordum. Fazla 
kalan 125 lirayı almadım. Masa
nın üstüne bıraktım. 

Kadastro 
Postaları 

çalışıyorlar 
Birçok yerlerde Ka

dastro faaliyeti 

sonuna eriyor 
Kadastro postaları çalı~mn

larına devam elmektedırler. 

Heybeli Ada kadastrosu sa
hasındaki çalışma faaliyeti ya
kında bitirilecek ve kütükle
rin yazılmasına başlanacaktır. 
Kumkapıda Yalı, Katip Ka

sım, Kemal Paşa mahalleleri
nin de kadastro tahrirleri bit
miş ve kütüklerin kaydi ikmal 
edilmiştir. Yakında p'an su· 
retleri mahallelere talik edi
lerek kütükleri Eminönü sicil 
muhafızlığına devredHecektir. 

Balıkpazarı civarındıki Sarı 
demir, Rüstem Paşa. mahalle
lerinin kadastro lahrirlerinin 
ikmaline de çalışılmaktadır. Bu 
mıntaka sahasında bulunan Fa
lih kazası kadastrosunda 10 Ey
liilde Gureba Hüseyin, Baba 
Hüseyin Alemi mahallel~rinin 

kadastrosuna ba"ılal\acaktır. 
Kadastro için icabeden hazır
lıklar nihayet bulmuştur. 

ikinci Kadastro müdürlüğü 
mıntakasında da Süleymaniye 
mahallesinin tapu sicilerine ait 
kayitler ile fenni muameleler 
ikmal edilmiş Eminönü sicil 
muhafızlığına devreJilmşitir. 

Beyog'1u Kadastro müdürlü
ğü mınlakasında çalışan iki 
postaya da bir posta daha 
ila'e edilmiştir. Üçüncü posta 
yakında çalışmağa başlıyacak· 

tır. 

Yeni kurulan Tapu sicil 
muhalızlıkları da çalışm~larına 
devam etmektedirler. 

Hayret edilecek şey, süt re· 
zaleti ayyuka çıktıgı halde 
kimsenin de ağız açmayışıdır. 

1 
Hoş, pek hayret edilecek bir 
şey de yok: 

7.avallı lstanbul halkı süt 
diye okadar sade suya kola 
içt; kı a~zının, bo~azının delik
leri yapıştı zaarll Seyyah celbı 
için harikalar arıyoruz. Ne 
gaflet: 

lstanbulun sütlerini göz önü
ne getirirseniz, bir de, susuz
luğu darbımesel olan Adalar
da içilen sütün harikasını varıp 
kıyas edinfl 

Seyyahlara dünyada insan
ların böylesine bir süt içl!ikle
rini seyrettirmek Belediyeyi 
milyoner etmez mi ? 1 

Modern lstanbul, sütü bile 
türlü içkilerden karıştırılmış 
(kokteyl) halinde içerek moda 
düşkünlüğünde Amerii<ayı bile 
geçiyorll 

Gazetelerde bir haber var : 
Süt talhnatnamesinden bir fay
da elde edilemediği görülmüş, 
çok şükür! Kamilen değiştiri· 
lip başka bir talimatname ya
pılacakmış, çok şükür! 

Demek halis talimatname 
sütleri içeceğiz!! 

Bu seferki talimatnamede 
yapılacak bir cihet pek anlaşı· 
lama yor: 

Yalnız sütçülerin tabi olacağı 
şartlar değil, bu defa süt istih
sali !şartları da islah edilecek
miş. 

Neden? 
Sütlerimiz çelik gibidir ma

şallah 1 Boyuna su veriliyor!.. 
Anlıyamadık, yoksa, çelik sa
nayii de mi değişiyor!! 

israfı 

Bir muharrir arkadaşın yaz. 
dıjtına göre 40 gün 40 gecelik 
festival ile lstanbu!da eğlenen. 
ler varmış 1 Böyle ciddi şey
lerle eğlenmeye kalkışanların 

başka işleri yok mu Allah aş· 
kına? 

, 

~tğil, biz de zarar ediyoruz. inhisarı kalkacak ve nakliye 
ıktık, usandık bu işten. ücreti de makul hadde indiri-
_Ye kasap vatandaş izahata lecek olursa : 

• 
tesı yakalandı ı Alman Muallimh:r Birliğinin 

daveti üzerine Almanyaya gi
den Türk muallimleri şehrimıze 
dönmüşlerdir. Mual imler ucu•
ca yaptıkları bu seyyahatten 
ve Almanyada gördükleri mi
safirperverlikten memnun ol
duklarını söylemektedirler. Mu
allimler gelecek sene de Avru
panın dığer yerlerine gide. 
ceklerdir. 

Nuri çok kurnazdır. Ben 
gittikten sonra amelesine kendi 
elini ayağını bağlatmış ve 
yaygarayı basmıştır. Ben bu 
yaygarayı duyunca evdeki fn .. 
giliz tabancasını birader za
dem Cemilin evine kaçırdım. 

Aldığım paraları da ona ver
dim. Ben hırsız değilim, ihti· 
yarım. Beş le çocujtum vardır. 

İstanbul yolları 

Fakat bu arkadaş bu 40 
gün 40 gece içinde hakikaten 
eğlenceler geçirenleri gördü
jtünü iddia ediyor: iyi saatte 
olsunlar! Bundan pek mem
nun olarakda belediyemizde bir 
(Eğlence işleri direktörlüğü) 

kurulmasını isliyor 1 

2'ırişiyor : lstanbulda et 30 kuruşa mü-
Sarhoş bir kadın da 

dUn sabah erkenden 
- Kasaplar şirketi 1926 se- kemmelen satılır ve kasaplar 

~c . 
sınde kurulmuştu. Yalnız da, halk ta kiir eder. 

C~l,plik, yani diri hayvan ımııııom•••••ıuıııı•••11•1•••••••11111oı111111111• ''"""'''''''! 
t~careti yapacaktı. Fakat bi
~1111 şirket sonradan deri 
~Şlerine de haşladı, deri !abri-

b~sı açtı. Bu da yetmemiş gibi 
1. 
zıııı şirket şu meşhur Feld-

=anın ihdas etliği ( Mezbaha
dan_ şehre et nakliyesi ) işiııi 
c uzerine aldı. 
Fak at doku1. yıldanb~ri ya

tılan bu et nakliyatı, lstanbul 
alkına tamam 900 bin liraya 

'ı\J olmuştur. Çünkü belcdi
)enin ilk yaptığı şartnamede 
~t nakliye ücreti okka üzerin-
b en alınacaktı. Halbuki şirket . 
~Unu parçaya çevirdi ve bir 

0Yuna 30 kuruş, bir kuzuya 
~ kuruş, bir sıtıra da 220 ku
, uş gibi çok yüksek nakliye 
~ereli koyduğu için lstanbul 
.,j.lkı cayır cayır zarar elti ve 

1Yor, 
'v~ bu kasap arkadaş kasap
li"ır Ştrketinin de ne olduğunu 

Yle anlatıyor: 
d " - Kasaplar şirketi 1926 
da lstanbul kasaplarının yüzde 
0ksanını temsil ederek, nama 

llıuharrer hisse senetleri çıkar
llıalt surelile kuruldu. Fakat 
~adan seneler geçtikçe kasap
ı:rın ellerindeki hi!se senet
tırı . şirketin kodamanlarının 
b crıne geçti. Çünkü kasaplar 
İi~rçlanmışlardı ve borcunu 
t eyeıneyen kasaplar mecbu
I '"'- senetlerini şirketin büyük
,'rine devrettiler. Bugün ka
,al>lar şirketinin yüzde dok
e~·ıı hissesi dört, beş kişinin 
1,

111dedir. Ve lstanbul kasap. 
~:~~ın yüzde doksanı bu şir-

c alakadar değildir. 

1
• Bugün kasaplar şirketi deri 
bı Ve barsak işi yapar. Mez
/hada kesilen hayvanların de

ı \• b da e • arsaklarını, bazı yollar· 
d 11 Yurüyerek piyasadan yüz
df ~ili noksanile sadece ken· 
~. a ır. Ve mezbabada hayvan 
~~senler deri ve barsaklarını 
te saplar şirketinden başka ye. 

satamaz. 

Talebe kaydı 
Lise ve Ö·;lamektep- 1 

lerde kayıtlar devam 

ediyor 
Lise ve Ortameklcplerdc 

kayıtlara devam edilmektedir. 
Talebe daha ziyad~ kendi 
semtindeki okula razılmakta. 
dır. Mekteplere yapılan müra
caatlardan hiçbiri geri çnril
nıiyeccklir. 

Üniversitede 

Bu yıl Üniversitede kayıt· 
Jara bir eylülde başlanacaktır. 
Lise mezunlarının şahadetna
meleri bir müddet geciktiıti 

için mektep idarelerinden 
liseyi bitirme vesikası alınacak 
ve Üniversiteye bunlarla mü
racaat edilecektir. 
-~-

İzinli Belediye 
memurları 

Bundan sonra izinli memur
ların izin sebepleri devam 
cetvellerinde izah edilecektir. 
Aksi takdirde hem memur, 
h.em de şefi cezalandırılacaktır. 

Resmi mektep 
hocaları 

bir şoförü yat'aladı 

Sarıyer polisi, o civarda ne 
zamandır soygunculuk yapan 
bir 'şebekeyi meydana çıkar
mıştır. Evvelki akşam devriye 
gezen polisler, Büyükdere'de 
Sovyet sefaret konağı arkasın
daki sokakla iki kişinin hızlı 

hızlı yürüdüklerini görmüşler, 

takip etmiye başlamışlardır. 

Bu iki arkadaş biraz ötede 
bir çukura inmişler, ellerindeki 
çuvallara çukurdan eşya dol
durmaya başlamışlardır. Po. 
!isler de bu vaziyetle hemen 
çukura inerek ikisini de cür
mü meşhut halinde yakalamış
lardır. Tahkikat neticesinde 
bunların bir çok evleri soy
dukları, bu arada Sivas Sayla
vı Remzinin evinden de halı 
ve s•ir eşya çaldıkları anlaşıl
mıştır. Birinin adı Kel Enver 
diğeri de Remzidir. Başka ar. 
kadaşları olup olmadığı tahkik 
ediliyor. Çalınan eşyadan bir 
çoğu bulunmuştur. 

Sarho• mu? 
Dün sabah Hasekide hasta

ne önünde garip bir cinayet 
olmuştur. Sarhoş olduğu zanne
dilen genç bir kadın yokuş aşağı 
inerken karşıdan gelen cenaze 
otomobilinin önünden çekilme
miş. Şoför Bekir, otomobili fi. 
renle mi ş ve : 

- Be kadın ... Çekil yoldan 
demiştir. 

Orta tedrisat kadrosu hazır. Fakat kadın yine aldırma-
lanmaktadır. Müsabaka imtiha- mış ve küfür etmeye başlamış-
nında kazanan muallimlerin tır. Bunun üzerine soför ata· 
listesi de Kültür Bakanlığınca ~ inerek kadınt kolundan tu· 
tudlk edildikten sonra yeni tup çekmek istemiş, bu sefer 
kadro tamamen hazırlanmış kadın bir sustalı çıkararak şo· 
olacaktır. Bu sene muallimler för Bekiri salt bacağından ya. 
husus! mekteplerde 24 saattan ralamıştır. 
fazla ders alaınıyacaklardır. -----
Resmi mektep muallimleri de • lstlfft eden muallimler 
ayni zaman~a özel o~ullarda lstanbul erkek ve kız lise. 
der~ v.e~emıyeceklerdır. Boş !eri müdür ve muavinleriyle 
vakıtlerını fazla ders almakla Pertevniyal yardlrektörü isti. 
dolduracak ve bu. suretle. re~ml fa itmişlerdir. Makam maaşlıı· 
ortamekteplerdekı muallım az- rındakl azlığın bu istifalara se-
ğıhnı telafi etmiş olacaklardır. beb olduğu söylenmektedir. 

Harp okulunda 
diploma 

Harp okulu 1936 yılı me
zunlarının diplomaları 30Ağus
los 936 Pazar günü saat on 
beşte törenle okulda verile
cektir. Bunun iç·n parlak bir 
müsamere de hazırlanmıştır. 

Sıhhat Vekili lstan
bulda 

Sıhhat Vekili Relik Saydam 
evvelki gün şehrimize gelmiş
tir. Vekil lstanbulda bulundujtu 
müddet zarfında buradaki sıh
hi müesseseleri tetkik edecek
tir. 

Evvelki gün sıhhat müdür-
lüğüne uğramış ve Sıhhat Di· 
rektörü Ali Rıza ile görüşe. 
rek bazı izahat almıştır. Vekil 
dün sabah da Haydarpaşa 
Nümune hastahanesini gezmiş
tir. 

Halbuki iddia şöyledir: 
Hulü•i evvela Nurinin sekiz 

yüz lirasile iki tabancasını 
çalmış, sonrada ellerini, ayak
larını bag:amak surelile bin 
lirasını almıştır . Paralar ve 
tabancalar Cemilin evinde bu
lunmuştur. 

Suçlular bugün Müstantik
liğe verileceklerdir. 

KaragümrUk nüfus me
muru mahkemede 
Yakoıni isminde bir delikanlı 

askerlıkten kurtulmak için mü
badele komisyonundan aldığı , 
bir tezkerenin üstündeki (322) 
rakkamını (312) yapmak sure
tiyle yaşını büyültmüş ve bu
nu Karagümrük nüfus memu
runa gö;lererek bir nüfus ka
jtıdı almıştır. Askerlik Şl•besi 
bu tezkereden şüphe elmiş ve 
tahkikat yapınca tahril edilen 
kağıt ele geçmiştir. Bu işle Kara
gümrük nüfusm emuru Talat da 
alakadar olduğu iddia edilmiş 
ve işden el çektirilmiştir. Dün 
asliye üçüncü ceza mahkeme
sinde bu il..i suçlunun davasına 
başlandı. Suçluların çağ'ırılması 
için muhakeme başka bir ııüne 
bırakıldı. 
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:-.-: SORUYORUZ" ·: 
İşsizlik ve iş buhranı 

Memlekette iş kaynakları çoktur. Ve samimi söglügorvz, 
Türkigede işsizlik yoktur, işsizliğe sebep teşkil edecek vazi· 
yet/er de mevcut değildir. Biltikis geni açılan fabrikclar, 
yeni inşaat, dtmiryolu insaatı, ziraat işlerinin genişlemesi 

ve yeniden iktuadi müesseseler kurulması, çalışmak mecburi
yetinde olanlar için birer fırsattır. Fakat buna ra~nıen bugün 
lstanbulda birçok işsi%/ere tesadüf ediyoruz. Bu vatandaşlar 
iş arıyorlar, fakat bir türlü bulamıyorlar. 

Halbuki başka yerlerde, mesela bu sene Adanada işçi 
l:ıtlığı yüzünden çiftlik sahipleri çok sıkıntı çektiler. Anla
tılıyor ki memlekette işçi tevazünü temin edecek bir 
müesseseye ihtiyaç vardır. Bunn geçende de yine "Açık 
Söz,, mevzuubahs etti, işçiye iş bulmak için bir müessese 
kurulmasını ileri sOrdü. 

Fakat o zam•ındanberi altikadar makamların hiç bir 
hareketle uulunmadıklarını görerek soruyoruz: 

- Acaba niçin bekliyoruz. Yoksa organize olmanın fay• 
dasına akıl mı erdiremiyoruz? 

Belediye fen işleri müdür
lüğü belediyenin 936 yılı büt
çesi teblig edildikten sonra 
bozuk lstanbul yo!larını tamir 
için bir proje hazırlamağa ka
rar ,·ermiştir. Bunun için ta
mire muhtaç yolların lesbitine 
şimdiden başlanmıştır. Bu yıl 1 

bülçesile çok boıuk ve işlek 
yollar yapılacak, diğerleri ge
lecek yıla bırakılacaktır. 

Belediyede tele
fon konuşmaları 

Beledıyede telefon mükale
melerini azaltmak için tetkik· 
ler yapan komisyon çalışmala
rını bilirmiş, raporlarını ha
zırlıyarak Belediye riyasetine 
vermiştir. Raporda, eski Te
lefon şirketinin yaptığı tenzi
latı temin içiıı mükaleme ade
dinin en az yarı yarıya indiril· 
meainin icap ellijti kaydedil
mektedir. Ayrıca yeni telefon 
iıtiyen dairelerin müracaatları 

da esaslı şekilde tetkik edile
cek ve ancak en mübrem ihtiyaç 
halinde yeni telefon verilecek· 
lir. 

KÜÇÜK 
HABERLER 

• Dil kurultayının devamı 

münasebelile şehrimizdeki bü
tün Halkevlerinde konferans· 
lar veriliyor, törenler yapılıyor. 
Muharrir Nusret Sefa da Pa· 
zartesi akşamı Eminönü Halk 
evinde ( Dil ve devlet) mev
zulu bir konferans vermiştir. 

C. H. partisi Alemdar na
hiyesi ile Kızılay ve Hava ku
rumlarının tertip etlikleri eşya 
piyangosu l 8 eylül cuma ak
şamı Tepebaşı bahçesinde çe
kilecektir. 

• Bazı gazinoların kapıları 

önündeki fiat listelerile içerde 
alınan !iatl er arasında müşteri 
aleyhine fark görülmüş, taki
bata başlanmıştır. 

• Şehrimizde limon bolluğu 
başlamıştır. Fiatler normal had
de doğru yaklaşmııtır. 

ş:mdi lstanbulu durup du
rurken israfa sevketmeye ne 
lüzum var · Zaten, şimdiki di
rektörlüklerden çoğu bu vazi
feyi görüyorlar il 

İsimsiz hocalarımızı 

Çocuklarımızın terbiyesine 
halk arasında da fisebilillah 
gayret eden hayır sahibi bü
yüklerimiz eksik olmasın. Oku
dunuz mu? 

Çamlıcada bir tiyatroda ço
cuklar arasında kavga çıkmış. 
Büyüklerden iki kişi yatıştır

mak için müdJhale etmişler, 

sonunda bu iki zattan biri di· 
ğerini bıçaklayıvermiş !.. Afe
rin! 

Demek iki büyiik, çocuklara 
kavga nasıl olur göstermişler!! 

Serden geçti 
tl\lllllllUHllllllllllllllllUllUlllllll\llllllllllllllllltllllflUll ,- l Hava 

Tehlikesine 
Karşı 

HAVA Tt.HLIKESiN/ 
bilenlerin arasına kalılmı· 
yanlar I Acele ediniz. Yurt 
sizi ödeııe çağırıyor. 

!lava filolarımız hergiin 
biraz daha kuvvetleniyor. 
Bu gelişmeyi istediğimiz 

dereceye cıkarmak ıçın 
HAVA TEHLIKESIN/bi· 
len üye yazılmalıyız. 

Türk ulusu el attığı her 
işi başarı ile bitirmiştir. 

Hava tehlikesini yok et
mek için giriştiğimiz sa• 

1 
vaş ta zaferle bitecektir. 

Türk Hava Kurumu 

r Açık Söz'ün ""\ 

1 
Sürpriz kuponu 1 

Bu kuponu kesip saklayııuı 

\.. No. 130 _J 
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Hergün bir yazı 1 ,-======°' 1 DOKTOR 
Muhtelif hadiseler Tayyarecilik kurulurken Askerlik 

l 
? Harp sahasıl\da mo· 

1 nele_r __ d_u_··_ş_ünm_e_ i • tör::a:~~~:!~rln öksürüğü!) (Yaz hastalıkları!) 1 M ET R Es y 1 M 
Adam ihtiyacı. Benzin, meydan, 
Bomba· Hava endüstrisi 

Yazan : Şakir HAzım Ergökmen 

-·-Bütün bir milletin iyi duy
gularını kullanarak büyük bir 
havacılık yapmak azmile çalı
şıyoruz. Çalışmak, bilgi ve 
tecrübe denen iki başlı kuvveti 
tamamlar: Onsuz bilgi ve tec· 
rübe çarçabuk manasızlaşır; 
bilgi ve tecrübeye dayanmıyan 
çalışmaların daima manasızlığa 
vardıkları gibi. 

Hava işi, her memlekette 
halkın ve anlayanların alakası
nı celbetmekte ve havacılık, 
-tddia edilene inanılırsa· en 
çok okunan ve üzerinde en 
çok konuşulan mevzuları mey
dana getirmektedir. Türkiyeye 
gelinse, mesele daha büyük 
bir ehemmiyetle ele alınıp mü
talea edılmek bana çok doğru 
görünür: Çünkü tayyare silii· 
hının taazzuvunda vatandaşın 
emeği, ihmal edilemiyecek ka
dar yüksek değerdedir. 

Bütün bunlardan dolayıdır ki 
birkaç yazı ile, memleketin em
niyetini hakkile koruyabilecek 
takatte bir tayyareciliğiıı nasıl 
kurulabileceğini tecrübelerimi
ze, bilip gördüklerimize, oku
duklarımıza ve günün şartları
na uydurarak tesbite çelışaca
ğız. 

Bir havacılık yaratmak az· 
mile ortaya çıkanlar şu birkaç 
davayı ayni 7.amanda hep 
birden gözönünde tutmak mec
buriyetinde bulunurlar. 

1 - Uçan ve uçmıyan adam 
yetiştirmek; 

2 - Meydan, benzin, bom
ba triyosunu temin etmek; 

3 - Hava endüstrisi mey
dana getirmek. 

Teyyareciliğin güv~nilir bir 
duruma irişebilmesi için, bu 
üç esaslı meselenin tam bir 
şekilde halli lazım geleceğini 
anlamakta güçlük var mıdır 
bilmem. Amma bildiğim odur ki 
henüz birçokları, büyük ha· 
vacılık davamızı, layık olduğu 
gibi kavramamakta ve teyya
renin Türkiyeye temin edeceği 
üstünlüklerle ayni zamanda, 
çıkar ve doğru çıl•şma yolla· 
rını görememektedirler. 

Bundan dolayıdır ki bu üç 
meseleyi, sözü mümkün olduğu 
kadar kısa tutarak, ilıcelemeyi 
vazife bilmekteyiz. 

Adam meselesi, çok zaman
da yetişen ve memleket çocu
ğu markalı olmak mecburiyeti 
ile ele alınmalıdır. Memleket 
dışından tayyare tedarik edi· 
lebilir. Fakat tayyareci bulu
namaz; para hırsı ile gelen de 
olsa bunlar işe yaramazlar. 
Bir tayyareci sulh zamanında 
iki senede yetişiyor. Harpte 
ihtiyaç zoru ile 6 ayda yetiş
tiğini kabul edelim. F •kat 
harbin istediği bilgiler ile 
gerideki mekteplerde yetôşen 
bir genci, uluorta muharebe· 
ve atmak, dünya savaşı gös· 
İermiştir ki mutlak bir cina· 
yeltir. Çünkü, harp tecrübesi 
eksik olan !:ıu gençler, bir ta
kım hava kurdları tarafından 
en geçi bir haftada ele geçi
rff p alt edilmektedirler. De· 
mek oluyor ki geride altı ay 
harcıyarak bir genci, cepheye 
götürüp orada, cephe hayatı

na ve muharebelere alıştırmak 
kat'i bir mecburiyettir. Ki be· 
nim dünya harbi bilgi ve tec
rübelerime göre, bu müddet 
en azı 3-4 ay olarak hesap 
edilmek lazımdır. 

Bunlardan çıkan netice şu
dur: ilk harp veya seferber
lik günü tayyareci mektep
lerine girecek gençlerden 
ancak 9-10 ay sonra hizmet 
beklenebilir. Fakat lıu netice, 
9-10 aylık bir harp müdde
tince, uçan adam ihtiyacının 

nasıl temin edileceği gibi bir 
suali ortaya almıyor mu? 
Böyle bir sualin karşılığını . 
vermek için, harpte tayyareci 
ihtiyacının ne olacağını da bil
mek icap eder. 

Dünya harbi göz önüne ge
tirilince görülüyor ki hava 
sınıfı • harbin son aylarında. 
her ay bütün uçucu eşhasını 
yenilemek zorunda kalmıştır. 
Az tecrübeli Amerikan hava 
kıt'alarının 5-6 gün içinde mev
cutlarının yüzde 55-60 mı el
den çıkardıkları bile görül
müştür. 

Tayyare kıt'alarında insan ih
t.yacının, yüzde yüz olacak yer
de, yüzde otuz veya elli olarak 
hesabı · zarar ve tehlikenin ifa. 
desidir. Birtakım ölçüye gel
mez, manasız mütalealara yer 
vererek "bol adam. ihtiyatını 
i~mal etmek, yarın korkunç 
bır darlıkta kalmak neticesini 
doğurmaz mı ? 

En ileri havacılar, tayyare 
kıt'alarındaki uçucuları her ay 
baştanbaşa yenileri ile değişti
mek zaruretinde bulunulacağı
nı kabulde birliktirler. Biz de, 
böylece düşünmekteyiz. 

Bu arada iki noktaya işaret 
etmekte mühim faydalar var
dır: 

a - Bugünkü tayyarecilik, 
dünya harbinden daha çok 
geniş mikyasda vazifeler üze
rine almaktadır; ki bu, adam 
ihtiyacının yarınki harplerde 
d3ha büyük olacağı manasına 
kolayca gelebilir. 

b - Eşhasın her ay değiş
tirilmesi mecburiyeti bunların 
yaralı veya ölü olarak elden 
çıkacakları gibi bir manaya 
alınmamalıdır. Uçmak, alışma
mışlar için, ve havadan kara
ya, denize ve düşman tayya
reciliğine karşı inkişaf edecek 
harplerse bütün uçucular için 
ayağı, k~rada veya bir tekne 
üzerinde olarak yapılan harp· 
!erden daha çok insanı yoru
cudur. 

Uçan birinde asap yorgun
luğu kendini gösterir göster
mez, kıt'aların kumandanları 
ve doktorlar, bunları hemen 
gerilere gönderirler. 

Bu asap yorgunluğu üç 
yahut beş haftada mı meydana 
gelir ?... Bunu önceden kes
lirmek güçtür; fakat şurası 
muhakkak ki bir günde çetin 
birkaç harp vermiş olan genç 
adamın asap muvazenesini 
kaybetmesi mümkündür ve bu 
çok görülmüştür. Bu gibilerini 
uçurmakta devam etmek, bile 
bile bu adamla kendine ve· 
rilmiş malzemeyi öldürmek 
demektir. 

Hava kıt'alarında ölüm ve 
muvaffakıyetsizliği çoğaltmak, 

daima gözönünde tutulacak 
biricik kuvvet olan ( asab) 
muvazenesinin bütün uçucu .. 
!arda daha kısa zamanda bo
zulmasına ve paniğe sebep 
olmak neticesini doğurur . 
Bunu anlamakta ne güçlük 
vardır? .. 

Bütün bunlardan çıkan şu· 
dur ki havacılığın adam ihti
yatını normal kadro mevcudu
nun on misli olarak hesap 
etmek lazımdır. Beş yüz tay
yarecinin arkasında beş bin 
tam bilgili insan bulundurmak 
muvallakıyet şartı olmuştur. 

Halbuki, bir malzeme kad
rosundan lam randman al
mak aklı başında olan ve işini 
bilenler için insan kadrosunu 
daha büyük ve geniş tutmak 
ihtiyacını da yaratmaktadır. 

Tayyarecinin çok uçurulması, 
çabuk yorulması manasına ge
lirse bir tayyarecinin her gün 
kaç saat uçabileceği gibi çok 
mühim bir suali kendi kendi· 
mize sormak, tam bir karara 
varmak için, pek yerinde ola
caktır. 

Bir tayyareci, hergün ayni 
takati gö•termek üzere, benim 
kanaatimce, günde ancak 3-4 
saat uçabilir. Ve civcivli bir 
harp d~vrinde, bukadar bir 
uçuş, maddeten ve manen iyi 
beslenen en sağlam tayyare
cinin bile, ay sonunda istira
hate gönderilmesini icap 
ettirir. 

Şu halde günün 24 saatini 
değerlendirmek, yani tayya
reye 25 saat boyunda iş gös
termek için, her tayyarenin 
arkasında birinci sınıftan dört 
seri ilk saf tayyarecisi bulundur. 
mak, münakaşa götürmez bir za
ruret ve iş bilirlik değil midir? 

Bu yazıda, bir havacılığı gü
venilir takalte kurmak düşü
nüldüğü müddetçe, adam ih
tiyacının nekadar büyük bir 
dikkat ve ehemmiyetle tesbit 
ve mütaleası lazımgeldiği 
anlatılmağa çalışılmıştır ve söy
lenenlerden de anlaşılmıştır ki 
her kadro tayyaresinin arka
sında, biribirinin gerisinde bil
gi ve tecrübe derecelerile yer 
alan, tam on beş tayyareci 
bulundurmak, yalnız hakikate 
ayak uydurmak ve mesuliyet
lerimizi takdir etmek demek
tir. ; 

Ben, her zaman çok tayya· 
recinin esas ve muvaffakiye· 
tin sırrı olacağını iddia ettim. 
Birtakımları, bu iddianın doğ
ruluğunu anlamamakta hala 
ısrar ederlerse ne çıkar? .. Ben, 
pek insafsız olan zamanın öğ
retici olduğuna inanırım; yal· 
nız temennim odur ki, bn id
raki kıt olanlar, bu dersi bi
zim sırtımızda almasınlar! ... 

Gelecek yazımda pek mühim 
olan (meydan, benzin, bomba) 
triyosunu inceliyeceğim. 

Şakir Hazım 
Ergökmen 

kışa nisbeten daha çok uzar. 
Tabiyenin gösterdiği lü- Ve daha çok zarar verir. 

zuma göre bölümlere ayrıl- Çünkü, insan kışta olduğu gibi 
mış motörlü bir Tümenin harp kendi kendini soğuktan, hava 
sahasına nasıl girebileceğini cereyanından gözliyemez. 
düşünmek, eski ve yeni sevk 2 - Mide_ bir düzüye çalı-

şamaz, istirahate çok muh· 
ve idare arasındaki farkı gös· taçtır. 

terir. Böyle bir Tümenin yü· 3 - Fare, sıçan ısırmaların-
rüyüşte oJdu~nu kabul ede- da kuduzun bulunabileceğini 
!im : ve hastalığın yayılacağını asla 

E b 1 b unutmayınız. 
mniyet terli atı a an u 4 - Karnınız tok iken 2-3 

fırkanın ayrılmış kademeleri saat geçmedikçe yemek yeme· 
arasında evvelce pek kısa hı· yiniz l Böyle yapmazsanız, mi-
rakılan mesafeler, bugün 20, deniz bozulur. Hazımsızlık baş 
30, 50 kilometreye kadar çık- gösterir. Sarılık olabilirsiniz l 
tı .• Çünkü, motörlü kıtaların Lokman Hekim 
bu mesafeleri geçmeleri 45 
dakikalık, nihayet bir saatlik 
zamana bağlıdır. O halde, 
motörlü bir Tümenin, yapa
cağı keşif de dahil olduğu hal· 
de, yaya ve topçu birlikleri· 
ni harp sahasına sokması için 

lüzumlu olan zaman eskiye 
göre pek kısalmış, 2 • 3 sa· 
ate inmiştir. Yani, motör tü
menin tabiye harekatına k uv
vetli bir yardımcıdır. 

(Osman Cemal) 
ve (Akbaba) 
Değerli muharrir arkadaşla

rımızdan Osman Cemal Kaygılı 
(Akbaba) mizah mec.nuası aley
hine dün Matbuat Cemiyeti 
haysiyet divanına bir ş'kayet
name vermiştir. Bu şikayetin 
sebebi Akbaba mecmuasının 
Osman Cemalin bundan on 
on iki yıl önceki Akbabada 
çıkmış yazılarını, kendisinin Daha dün, bir fırkanın 

sevkülceyş yürüyüşü, yol
lar veya demiryolları bo
yunca yapılabilmesi demek
ti. Ordular motörleştikten 

sonra nakliyat ile harp bir
birinden ayrılmış oldu .. Bu 
gün bir tümen motörlü te
kerlekler üzerinde taşını

yor. Bu vasıtala:l"ın hızları 

ve başkınlara yardımları 

o tümenin kazancı oluyor 
ve harp sahasına varış ve 
girişte düşman hücumları· 

na uğramalarını önlüyor .• 
Bundan başka, motörlü bir· 

tiklerin emniyet tertibatı 

alabilmeleri için sarlede
cekleri zaman evvelkine 
göre pek farklıdır. Bu yüz
den artık tabiyeye de "mo
törleşıniş tabiye ~ demek 
yerir.de ve doğru olur. 

1 
haberi olmadan tekrar yeni 
yazılmış gibi neşretmesidir. 
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Motörleşmiş tabiye ko
mutanların harp nzifelerini 
kolaylaştırmıştır. Çünkü, 
harp sahasında yapılan ma
nevrelerin hızı ve motörlü 
birlikler ileri sürülerek da

ha başlangıçta 10 : 12 kilo 
metrelik bir mesafeden ha
rekatın gizlenmesi, komu
tana, düşünmek, esaslı ka
rar vermek ve kuvvetini 
maksada göre yaymak za
manını kazandırıyor. 

M. Ersu 

Ouşünceıe~ 

Kuvvetli olduğunuza ka
naat getirdiğiniz zaman 
hızlı konuşmaktan çekin· 
meyin. Seıinizi kimse b~ 
ğamaz. 

El [!) 

insanı muvaffakiyetsizliğe 
götüren sebeplerin en ba· 
şında yarım tedbirler gelir. 

l!l ı;ı 

Temizlik, yalnı• su ve sa· 
bun ile temin edilseydi, 
dünyada tek kirli kalmaz· 
dı. Gönül temizliğinin tek 
lliıcı: hüsnü niyettir. 

m CiJ 

Yalnız güzelliğine mağrur 
olan, bütün kuvvetini gü
zelliğinde bulan kadının, 
kısa bir müddet sonra 
ağır felaketlere uğrıyaca
ğına hiç şüphe ctmcyiniı. 

. ~ ' , 

BULMACA" 
•• Açık Söz ,, Un 

Bulmacası 

Okuyucularımız, gazetemizin 
bu köşesinde her gün bir bul· 
maca bulacaklardır. Bu:macalar 
neşrinin ertesi günü nihayet saat 
2 ye kadar matbaamıza gön
derilmelidir. Bulmaca zarfları· 
nın üslüne okunaklı bir surette 
BULMACA kelimesi yazılma
lıdır. 

Bu bulmacaları doğru çözen 
okuyucularımıza derecelerine 
göre işe yarar hediyeler tak
dim edeceğiz. 

m m 
Bugünkü bulmacamız 

Aşağıya koydutumuz resim
den ibarettir : 

Ne demek istiyoruz ? Bili
niz bakalım. 

llu bulmacayı doğru çözen-
lere: 

1 inciye portföy 
2 inciye 1 kravat 
3-5 inciye birer diş macunu 
6-50 inciye birer kartpostal. 

DIKKA T: Bulmacayı doğru bu
lanlara gazetemiz bir 
kart verecektir. Bun
lardan 20 tanesini bi. 
riktirenlere puasız bir 
sinema bileti sunulur. 
Bu kartları saklayınız. 

Açık mektup: 
• " Baya1 Nez.ihe Enerj~k ,, e: 

Bulmaca kuponunu 1 ıayıh (hal 
verakanıza) koymamı,ıınız.. 

• Bazı okuyucularımız bulmaca· 
1arı doğrJ çöz.d , klerl halde 
kuponu koymayı, bazıları da ad· 
reılerinl yazmayı unutuyorlar. Bu 
gibllerln hediye alamıyaca~lannı 
söylemek lsteriı. 

• Bilmecemiı.l doğru çö2en ve 
he.:'iye kazanan okuyucularımız.ın 

birer reıfmlerini de getirmelerini 
deleriz: 
,~·~~~~~--

Açık söz bulmaca 

kuponu 

Sayı: 3 

"Açık Söz,, ün edebi romanı: 16 

• • • 
Sen Benim Babam 

·o ... ·ı · ı egı sın ... 
Yazan: Suat Derviş 

Ve !sayı gammazlayan bir 
Yuda derisine bürünmüşüm gi
bi kendimden iğrendim. O 
kendisinden umulmıyan bir 
tatlı hava içerisinde idi: "Yor· 
gunum Cavit diyordu. ıŞu be
nim içimdeki öteki yok mu?. 
Otekl adam ..• Benim düşmanım 
olan adam .• 

Mektep sıralarını düşündüm. 
Fazılın haşarılığı gözümün önü
ne geldi. Benimle kavga etti
ği zaman, daima ve daima 
onun bir kabahati yüzünden 
döğüştükten sonra yanıma o
turur, tıpkı bugün yaptığı 

gibi büyük bir samimiyetle 
gözlerimin içine gülerek: 

"-Biliyor musun Cavit derdi. 
Ben seninle kavga etmek iste
medim. Benim senin kalbi

:ni kırmağ'a ve seni üzmi .. 
ye hiç niyetim yoktu am
ma... içimdeki o öteki ço
cuk yok mu? .. Ôteki çocuk!,, 

Fazılın ötedenberi bu emni
yeti vardı. Kendi varlıı;ını iki 
benliğin paylaşamadığını söy
ler dururdu. Gece yatakhane
de, yavaş sesle dert yanardı: 

" sar ki içimde bir başkası var
mış gibi oluyor, istemediğim 

şeyleri yapıyorum. Kalp kır
maktan zevk duyuyorum. Kav
gadan... O 7aman sevdiğim 
insanları sevmiyorum. Sevme-
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Tefrika No. 39 

Riza Bey·, lngiliz divanıharbi reisine sordu: Beni 
kurşuna dizmekle Türk milletinin r·uhundan doğan 

millicilik mefkuresini de idam etmiş olacak mısınız? 
Cevap yaz da yarın muhake· 
meden evvel götürüp vereyim. 

Şefik çok düşünceliydi : 
- Vaziyetin çok tehlikeli 

olduğunu söylüyor. Canına 
kıyacaklar mı acaba zavallı

nın ... ? 
- Zannetmem. FakAt, belli 

olmaz. Herhalde onu burada 
idam edemezler. 

- Niçin? 
- lngilizler için bir Türk 

zabitini idam etmek mühim 
bir hadisedir. Olsa olsa bu
radan başka bir yere sürerler. 

Ve hemem ilave etli: 
- lnğilizler de pekala bilirler 

ki vatanını seven her Türk zaboti 
kendi memleketi, kendi ondu· 
su hesabına çalışacaktır. 

- O halde neye tevkif et
tiler onu? 

- Güya lstanbulda gizli bir 
şebeke varmış .. Riza bey bu 
şebekeyi idare ediyormuş. 

Tazyikın manası budur işte. 
Onu sıkıştırarak, ölümle teh
dit ederek gizli teşkilatı mey• 
dana çıkarmak istiyorlar. Ka
piten Benetin gelişi de bu işle 
alakadardır. O bu teşkilatın 
peşinde. (Meydana çıkarırsam, 
Amerikayı keşfetmiş gibi se· 
vineceğim.) diyor. 

- Ne yuık ki biç bir şey 
elde edemiyecekler. Çünkü 
lstanbulda bu işlerle meşgul 
olan fertler vardır belki.Fakat 
böyle bir teşkilat yoktur. 

Şefik bu konuşmadan ~onra 
Rıza Beye kısaca bir mektup 
yazarak Nesrine verdi. 

- Kuzum şeker yavrucuğum! 
Bunu kendi elini" ver ona. Ve 
yarın akşam sakın başka bir 
yere gitme.. Doğruca eve gel. 
Bana divanıharpte geçecek 
muhakeme safhasını anlat. 
Yarın akşama kadar yine gö
züme uyku girmiyecek. Acaba 
ne karar verecekler Rıza Bey 
hakkında? 

- Merak etme dedim ya. 
Kılına bile dokunamazlar. 

Nesrin bu kelimeleri söyler· 
ken, elinde bir kuvvet varmış, 
tekrar ona yardım edecekmiş 

gibi manalı bir tavırla Şefiğin 
gözünün i\ıne bakıyCJrdu. 

Şefik birdenbire fırladı: 

- Sen istersen onu kurla· 
rırsın, Nesrin! Bir entrika, bir 
dolap.. • ne bileyim ben? -
bir düzme raporla ortllığı 
altüst edebilirs·n sen! 

Nesrin gülerek mırıldandı: 

- Canım, ben orada, on
ların nihayet biraz fazla 
itimat gösterdikleri bir memur
dan başka birşey değilim. Fa
kat, mademki bukadar ısrar 

ediyorsun.. ona elimden gel· 
diği kadar yardım edeceğim. 
Senden de buna mukabil bir
şey istiyorum ... 

Şefik birdenbire şaşaladı: 

- Ben sana ne verebilirim, 
Nesrin? 

- Yapacağım iyiliklere karşı 

diklerimden nefret ediyorum. 
Hoşlanmadığım şeylerden zevk 
alıyorum. Zevk aldığım şeyler
den bana iğrençlik geliyor. 

O zaman sana bile düşman 

oluyorum. Annemin yüzünü 
bile göremiyorum. Sanki liki 
kişi imişim gibi .. ,, 

Bu, bütün çocukluğumuzda 

ve bütün gençliğimizde böyle 
olmuştu. Biz onun kararsız 

tabiatli olduğunu, egoist ol· 
duğunu, fena, hain ve güve
nilmez insan olduğunu söyler
dik. O bunu kabul etmez ve 
mütemadiyen kabahati mev
hum bir ikinciye atmak isterdi. 

"0 ikinci yok mu? Oteki?,, 
Şüphesiz ikinci ve öteki 

yoktu ve esasen senelerdenberi 
Fazıl bile ötekinden bahsetmeyi 
unutmuştu. Fakat o gün ne
den yine ötekinden bahsedi
yordu: 

- Cavit diyordu. inan ba
na, varlığım tamamile ikiye ay
rılmış gibi. Kendimi her za
man mücadele halinde his
sediyorum. Sanki benim kal
bim ve başım bir kal'adır, iki 

nankörlükle mukabele etme-
meni istiyorum .• 

- Benden bunu umuyor 
musun? 

- Ummuyorum. Fakat, in
sanların ben nekadar nankör 
olduklarını bilirim ... 

- Senin iyiliklerini ben an· 
cak hayatımla ödiyebilirim, 
Nesrin l 

- Okadar fedakarlığa lü
zum yok. Seni nekadar çok 
s~vdiğimi bilirsin l Senden sa
dece kalbini istiyorum... Kal
binde yalnız ben yaşamak isti
yorum. Vamık beye karşı fazla 
müsamaha etmemn~i istiyorum. 
işte okadar l 

- Fakat, onun da seni ne· 

- Bir değil, bin diyeceği'" 
var, dedi, fakat bütün söyliye< 
ceklerimden önce bir şeyi all' 
lamak istiyorum: lstanbuldJ 
kurulan ve kendinde ban• 
idam cezası vermek kud
retini gören bu Divaııı 
harp heyeti, kendi milletinin 
varlığını temin uğrunda çalr 
şan ve bütün suçu bundan 
ibaret olan bir Türk zabitin' 
mütareke devresinde kurşun' 
dizmek saliihi}etini kimd<P 
almıştır? D.vanı harp rei•ine 
soruyor um: lngilizler ben' 
kurşuna dizmekle, Türk mi~ 
!etinin ruhundan doğan milli· 
cilik mefküresini de idam etınil 
olacaklar mı? 

kadar sevdiğini biliyor musun? Reis bu sözün manasını teı• 
Deli olacak zavallı senin aş- cüman vasıtasile anladıktan 

kından .. Ha'a seni benim ley- sonra, gözlerini açarak yanın• 
zezadem sanıyor. Bu komed- daki azalarla konuşlu . 
yaya onu ilk görüşümde niha- lngiliz divanı h~rp hey'eti 
yet vereceğim artık. Mademki 

- muhakkak ki • o güne kadaf 
sen de böyle istiyorsun .. Ona: 
(Nesrin benim sevgilimdir!) bu derece. dürüst ve sert ko-
diyeceğim. nuşan bir maznunla karşılaş· 

Riza bey lngiliz divanı mamıştı. 
harbinde.. Riza bey kendi varlığından 

lngiliz müddeiumumisi uzun aldığı kuvvet ve cesaretten 
iddianamesini ·okuduktan son- başka bir kuvvete güv~nıııi· 
ra, Riza beyin cürmü lngiliz yordu. 
ordularına karşı hazırlanmış Azaların tereddüt içinde b<>' 
bir isyan ve tecavüz mahiye- caladıkları yüzlerinden ve k•' 
tinde olduğunu söyliyerek as- rarsızlıklarından belli idi. 
kerl ceza kanununun tasrih et- Rıza Beyin gittikce dinamit• 
tiği idam cezasını isted'. !eşen se•i Müddeiumumiyi bili 

Riyaset mevkiini işgal eden sindirmişti ••. lngiliz Yüt· 
!ngiliz Miralayı S. F. Rıza Be-
ye sordu: başısının çehresinden de anla· 

- Bir diyeceğ'n var mı? şılıyordu ki, idam cezasını iste< 
Rıza Bey soğukkanlılığını mekle büyük bir pot kırmış!•· 

.. ~.~~~.~~.:! ... ~~,~~~l~: ........ ı.ııııııııtıflllllllllllllllllllllllllllllllllll..,,,,,,,,11111111111 ,,(.,~:.~:~.~:.!:, 

SAN~T 
KiT.b\P, REfiM. TiVATRO,MUS"iKt 

Sevgim ve ıztırabım 
Bayan Mükerrem Kömil bu romanında basil bir genç kıl 

hayalı tasvir etmek istiyor. Anlatılması ve anlaması gayet kıY 
/ay olan bu romanda sporcu üülserenin sevgisi her sayfo!I'. 
kap/;yor. Çünkü kolay görünen fakat güç olan ruhi tahliller' 
sade bir üsiiıbun perdesi altında görüyoruz. 

Koşan, ağlıyan, gülen, ve danseden Gülseren çok saminıt· 
sanki aramızda yasayan bir genç kızdır. 

Sevgilisi tayyareci Metin de mert bir türk delikanlısıdır· 
Gülserenın babası, ve her vakit anılan annesi ikinri planJ# 
kalıyorlar. 

Romanın eksik olan tarafı bayan Mlikerre"ıin maddi 1.a$" 
virlerden ziyade ruhi tasvirlere ehemmiyet verme5idir ki bu Jı 
genç romancının epeyce romuntik olduğunu ispat ediyor. Tat' 
virlerde hakiki (reel) bir renk görmemize rağmen, genç kalbİP 
genç ıztırapları bize Dode tıe Dikns'den fazln Jorj San'ı fll 
Lamartinin ağlıyan düşüncelerini hatırlatıyor. Digebiliri~ ki 
romanda hakiki bir ın "tim bin romantik bir tarzda anlatıl• 
mrştır. Romanın diğerlerine nazaran olan Ü<tünlüğ1 milli daf 
gulara büyük bir rol vermesidir. Şimdiye kadar bu mevzuda 
bu anlatışla romanlar:.ı rastlamadık değil, fakalhiç bfri r.lt 
ile sarsılan genç kız kalbine millet sevgisini sokmamıştır. 

Gülsertm ve Melin için ilk ve büyük aşk yurt aşkıdır. 
Öyle zannediyorum ki bayan Mükerum kahramanlarına bil 

şekil, bir portre verir rle sahnelerini biraz da 1ıa can/ondu ırs• 
~debigalımız.ın en ünlü romancıları arasına kaillacaktır. 

düşman durmadan onu zaptet
nıek, ona sahip olmak onu 
idare etmek için biribirlerile 
boğuşuyorlar ... Halbuki esasta 
ben... ben fena adam değilim 
anlıyor musun .. hayatta hıçbi

rinize ... ne anneme, ne sana, 
Fatmaya, ne de bir başkasına 
hiç, hiçbir fenalık yapmadım. 

Neden o gün bana bun
ları söylüyordu, neden ? . 
itirafıma mani olmak için mi?. 

Elini bana do~ru uzatmıştı. 
Masanın üzerinden elimi tutu· 
yordu: 

- Hepinizi ne kadar çok 
severim bir bilseniz.. Ne çok 
severim •. 

Nisan güneşi ılıktı. Pencere 
açıktı, açık pencereden hafif 
bir hava giriyordu. Eli, elime 
temas ettiği anda derimin yan· 
dığını hissettim. Elimi onun eli 
nin altından çekmek ona : 

- Bırak Fazıl elimi. Seninle 
ciddi konuşmak istiyorum de· 
mek istedim. 

Fakat bunu yapamadım. Bu 
hafif bahar havası içinde ağır 
pis bir hava teneffüs edermi
şim gibi boğuluyordum. 

Tarık Z. Tunayı 

Fazıl elini çekmişti, eliıl" 
deni Şimdi büsbütün haf 
ka şeylerden konuşuyorM 
Neş'eli idi. Abus ve hırçın de" 
ğildi. Fatma ile beraber 
yapacağı bir seyahatten ba~ 
scdiyordu. Karar verilmişi 
bir parça bu muhiti teğiştif' 
mek istiyordu. Her büyük ihS' 
netinden sonra onun FatmaY1 

böyle avdet edişleri, dönüşler 
ve merbut oluşları vardı : . 

- Yeni kitabımı bilirdim 01
' 

yordu. Bir harika azizim ioa0 

bana en iyi eserim oldu. 
Ve sonra Fatmayı unutuyof· 

bizi unutuyor, her şeyi unulr 
yor ve eserini metlıe baş 1' 
yordu .•. 

Demek ondaki bu yorgun' 
luk ve yumuşaklık tıpkı bir dO' 
ğumd an sonra genç bir anot:' 
nin içine düştüğü sükünet '°' 
tarif edilmez o rabaUık hissi~ 
bi bir şeydi. Eserini yapını~ 
içinin kördüfrümlerini gevşet 
miş b:r san'atkardı o. 11 Son fırça darbesi, son cüı!I 
veya son notadan sonra sa~; 
atkarın varlığına dolan isiııtJ~ 
zevkin kııcağında bu!unuyor 

f R•ım•rl.!J. 
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Kalitaryada et bayramı 
Bu bayramı yapanların hepsi de lstanbulun 
yerli halkıdırve ucuz et almıya gidenlerdir! 

Burada pahalılıktan et yüzü göremiyenler, 
orada haftada bir 

•• gun olsun seviniyorlar .. ucuzluğa kavuşup 

Florya kasapları arasında da 
rekatet başladı. Pazar günii, 
baktım, Kalitaryadaki karşı
lıklı kasaplardan birinin yafta
sında (30) yazılı, ötekinde (27). 
Ve ikisinin de önü hıncahınç 
müşteri dolu idi. 
Ucuzluğa 'karşı olan alaka 

bizde okadar alıp yürümüş 
ki Pazar günü Floryaya giden 
halkın hemen yarısı Kalitar· 
Yadaki kasaplara uğramadan 

dönmüyordu. Hele akşam saat 
dörtten sonra Floryada söz. 
de tatlı tatlı eğlenmeğe gel
nıiş olan kadın erkek, çoluk 
Çocuk bir alay insan kafile, 
kafile Kalitaryaya dökülüyor 
ve oraya ellerini kollarını sal
lıya sallıya gidenler ellerinde 
kollarında birer ikişer, hatta 
üçer dörder paketle dönüyor
lardı. 
Akşam, geç vakit ellerinde 

kollarında dörder beşer paket 
etle dönmüş olan bir kadın 
kafilesine rastladım ki bunla
rın e!lerindeki, kollarındaki pa
ketlerden birer ikişer tanesi 
kendilerine ait olduğu halde 
öteki paketleri komşularına 
götürdükleri besbelli idi. 

O gün Kalitaryadaki kasap 
dükkanlarında kadın erkek 
Öyle müşteriler gördüm ki bun. 
lar, üçer dörder kiloluk but
ları, dörder beşer kiloluk dış 
kapakları hele yine dörder 
beşer kiloluk kuyrukları ora
dan yüklenip ta lstanbula ge
tiriyorlardı. 

( Hani diyebilirim ki dönüş 
lrenimi;ı;dc. et p;ıketindeıı adeta 
insanlara oturacak yer kalma
mış gibiydi. Şimdi siz bana: 

- Ya sen diyeceksiniz, ha
zır oraya geçmişken sen de 
kendine biraz et almadın mı? 

Almaz olur muyum? Ben de 
tuttum, alemin kapış kapış 
kapıştıkları o buı gıbi etleri 
ıtörünce kasap çırağına: 

- Arkadaş suradan bana 
yarım kilo pirzolar çıkar da 
akşama taze taze cünbuş'ene
lim ı. .. 

Diyecek oldum. Fakat herif 
hiç oralı bile olmadı ve ben 
sözü tekrarlayınca b:ıktım o 
terazinin gözünden kaldırdığı 
iki bu~uk kiloluk pirzolayı 
iıözüme dayadı : 

- Al bakalım, ye de pirzola 
gör! 

Şaşırdım: 

- Ayol bu çok, biz iki ki
şiyiz, bukad:ır pirzolayı ne ya. 
pacağız. 

- Yediğinizi yer yemediği
nizi kavurma yaparsınız. 

Deyip çabucak yaptığı paketi 
elime tutuşturdu. 

Yazan: Osman Cemal Kaygılı 

Pazar [<Ünleri Floıyanın Ka/ilarya köyıine el almaya giden 
çoluk çocuklu bir kafile yolda dinlenirken 

gürı oraya giderken, orad:ı ve 
oradan gelirken düşünmeden 
bir sürü lüzumsuz masraflar 
yaptım da sonra tuttum, lstan
buldan (15) kuruş ucuz diye 
oradan buraya iki buçuk okka 
et taşıdım. 

lstanbulda da et artık ne 
vakit ucuzlıyacaksa ucuzlasın 

da herkes haltada bir günlük 
eıtlence günü, pazar günleri 
et hamallığından kurtulsun! 

Kalitaryadaki et satışının 
çokluğuna bakın ki ancak yüz 
elli, iki yüz evlik köyde şimdi 
lam dört tane kasap dükkanı 
var. Ve her kasap dükkanında 
da en aşağı yirmi, otuz koyun 
birden asılı ... Halboki eskiden 
bu köyde ancak bir kasap 
dükkanı vardı. 

Yukarda demi~tinı ki Flor
yadaki kasaplar arasında da 
rekabet başladı. ()rada bu re· 
ka.bcti açan kimdir, bi1iyor 
musınız ? Bundan iki yıl önce 
Karagümriikle de böyle bir 
kasap dükkanı açıp o zaman 
etin okkası kırk beş, elli ku
ruş iken (35) kuruşa el sal
mak suretıle orada kas3plara 
lam bir yıl rcka bet yapmış 
olan Köstenceli ~işman bir 
kasaptır. Şimdi Kalikralyado 
öteki ka~aplar (30) kuruşa sa
tarken o (25) e diye bağırıyor. 

Fakat otuza salanlar da şöy
le diyorlar: 

- Onun etleri karaman, bi· 
zimki halis burma kıvırcık! 

Kend"si ise böyle diyor: 
- Etlerimiz ayni ettir. iste

yen Baytara muayene ettiıır. 

Yarın 
Bu sütunlarda 
Amanullah Han 

benden nasıl 
-kaçtı? 

Hula:;a Baylarını, Ha.yanla
rım, Pazar günleri Flor:;anın 

beş dakika arkasındaki Kali
tary a köyünde dört başı mamur 
bir et panayırı kuruluyor. Ner
deyse bu gidişle oradaki çeş· 
melerden bu S<cak yaz günleri 
buz gibi et suyu akacak 1 

Osman Cemal Kaygılı 

Davetler 

1 
Tam ehliyetna-

ı meli kısa 

il hizmetliler 
Eıninö nü askerlik şubesinden: 
Tam ehliyelnameli kısa hiz

metliler 1 eylü de ihtiyat zabit 
okuluna sevkedileceklerinden 
muamelelerinin ikmali ıı·ın 
31·8-936 pazartesi günü şubede 
bulunmaları ilan olunur. 

332 doöumluların 
son yoklaması 

Eminönü Askerlik Şubesln· 
den' 

1 - 332 Doğumlu yerli ve 
yat.ancı erlerin son yoklama
ları 1-Eylül-936 tarihinden iti
baren her gün zevale kadar 
yapılacaktır. Bu doğumlular ve 
bunlarla muayeneye libi er
lerin hangi gün şubeye gele
cekleri nahiyelere bildırilmiş 
ve kendilerine de tebliğal ya
pılmıştır. 

2 - 1-9-936 tarihınde Ye
dek Subay okuluna sevkedi· 
lecek, kısa hizmetli ve tam 
ehliyetnamelilerin de son yok
lamaları 1-9-936 tarihinde tU· 
bede yapılacak ve o gün sev
kedilecekl~rdir. 

3 - Yüksek ehliyetnamcli 
kısa hızmelliler mahallelerin 
davet edildikleri tarihde mua
yeneye geleceklerdir. 

4 - Her mahallenin ne günü 
şubeye geleceği kendılerine 
yapılan tebliğatnamelrrde ya
zılı olduğu gibi Nahiye Mü
dürlerine verilen c•tvellerde 

Arkadaşımız Nizamet
tin Nazif'ln reportajı 

tarihleri yazılı c' Juğundan 
uzu• müddet işlerinden dlıkoy
mamak ga:·esile istenilen tarih
lerde şubeye gelmeleri lüıumu 
ilan olunur. 

•AÇIK SÖZ-

Yemek 
2 7 Ağuslo• Peroembe 

So~anlı yahni - Ztglin ya~lı 
taze fasulye içi - Yo~url 

tatlısı 

• Eti kuşbaşı kestiriniz. Ka
vurunuz. Pişmesine yakın içine 
evvelce soyu
lup hazırla'l

mış küçük so
ğanlarla bera
ber domates, 
isterseniz pa
tates, tuz, biber, mıkdarı kafi 
su ilave ediniz. Mutedil ateşte 
pişiriniz. 

• Taze fasulye içlerini az su 
içinde kaynatınız. Pişmesine 
yakın içine doğranmış sogan, 
domates ve yağ, tuz bir mık· 
dar şeker ilave ederek pişir-
meğe devam ediniz. 

• Altı yumurtanın evvela 
sarısını ayırınız. Büyük bir 
kasede sabun köpüğü gibi o
luncıya kadar çalkalayınız. Bir 
kase yoğurt, bir kase irmik, 
bir kase şekerin hepsini bera· 
ber karıştırınız. Yumurtaların 

, sarısını da koyup bir kahve 
kaşığı karbonat ilave ediniz. 
Hepsini yağlanmış bir tepsiye 
dökerek hrında pisiriniz. Fı
rından sonra dılim dilim kesi
niz. Yarım kilo şekeri kestirip 
tatlının üstüne dökünüz, hafı! 
ateşte bırakınız. Çok güzel 
kararır. Güzel, hnlif bir yaz 
tatlısıdır. 

ili l!I 

ÇOCUK BAKI~ 

Temiz kıyafet 
Çocuk hoyrattır, yaramaz

dır. Temizliğin ve pisliğin ne 
demek olduğunu henüz bilme
yen şuursuz bir varlıktır. Ona 
şimdi giydirdiğiniz tertemiz 
bir entariyi beş dakika sonra 
kirleltiğini görebilirsiniz. Bu 
vaziyet sizi sinirlendirmemeli. 
dır. Böyle hadiseler karşısında 
yapacağınız yegfi.oe hareket 
beş dakikada kirlenen o enta
riyi derhal değiştirmek, temiz 
bir entari giydirmek olmalıdır. 
Çocuğunuzu kirli kıyafetiyle 

sezdirmemek tnesefe,ine .son 
derece dikkat etmelısiniz. Bir 
çok çocuk hastalıklarının pis· 
lik, bilhassa pis elbise yüzünden 
vucud bulduğu bugün doktor. 
lar arasında sabit olmuş bir 
hakikattır. Daima temiz, her 
zaman temız ... işte çocuk ba
kımında bu kaideyi sadakatle 
tatbik etmelisiniz. 

RADYO 
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ISTANBUL 

IB' Danı musıklıl (Pllk) 19, Ha· 
herler. 19,l!i Muhtelif plik lar. 20~ 
Sthh1 konferans: Or. Hüsevin Ke• 
nan Tu.aakan tarafından (Su te• 
davlıl ht1kkında) 20,lO Sti.i.Jyo or• 
keılrah1.rl- 21,lO:Son haberler. 

Sa~\ 12 den •anr;ı Anadolu a• 
janıının ga~etelerıe mabsuı hav•• 
dia ıerviıi verilecektir, 

PRAG 
'10.10: Riegerparktan nakil. As· 

kert bando. 2l: Prag. Rradyo or· 
keıtraa1. 21,30: Çeykıplrln bir p'· 
ye.si 23: Haberler Haberler. 23.1~. 
Çek salon ot'kestrası. 

BUDA.PEŞTE 
2(): Radyo ıalon orkeıtraeı. 21: 

Baktım bizim bayanda surat 
bir karış oldu: 

- Ayol sen delimisin, lstan
bclda ~t kıtlığına kıranmı girdi 
ki ta buradan oraya hem de 
iki buçuk kilo pirzola taşıyor
sun! 
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Klllsik dramlardan parçalar. 2lı40 
Çlg•n mu•lklıl. 22,4S: Haberler. 
23, 10: Almanca konreranı. 23,lOı 
Budapeşte konıer orkeatraıı. 1,5: 

- Ne y~palım, dedim, ce
maa te uydd<, ol<iu bir kere 1 
. Diyeceğim, Pazar günleri 

f !oryaya gezmeğe gidenlerin 
Çc ğu oraya gezmeğe değil, 

adeta oradan lstanbula okka 
okka et, but taşımıya gidiyor
lar. 

Lakin ne garip.. şu lstan
bulıulara Kalitaryada ucuz et 
satıldığını ıreçen yıl ilk defa 
ıtazetelerle haber veren ben 
olduğum gibi bundan bir kaç 
Yıl Ö!lce Pendikte ve Mecidiye• 
köyünde de böyle ucuz et
~er satıldığını yine gazetelerle 
ılk defa herkese duyuran ben 
olmuştum. Pazar günleri Fi
loryadan ucuz ve buz gibi 
eti alıp lstanbula getir
mek pek de lena değil, am

ma insan oraya gezmeğe, 
eğlenmeğe mi gidiyor, yoksa 
et hamallığına mı? Ben ki o 

Vali Muhiddin Üstündağ Darikatür sergisini gtziyor 

Karikatür Sergisi çok beğenildi 
Kırk gün kırk gece şenlikleri münasebetile tertip edilen Ka

rikatür sergisi çok rağbet görmektedir. Emlak şirketinin Tak
sim meydanında yaptırdığı yeni binanın üst salonu hergün do
lup boşalmaktadır. Halkı mızın sergiye bu kadar alaka göster
mesi üzerine Festival Komitesi sergiyi ııelecek yıl daha geniş 
mikyasda tertip elmeğe şimdiden karar vermiştir. Karikatürler 
ve mizah gazeteleri hakkında bir merour halka izahat ta ver
mekte ve tenvir etmektedir. 

Haberler. 

MOSKOVA 

18.30: Şarkılar. 20: Göthenln li
rik eserlerinin beatelerlndcn par• 
çalar. 21: Yeni ınualki. 22: Alman• 
ca netr iyat. 24: lıpanyolca netri• 
yat. 

BÜKREŞ 
13,50: lll 15; Plak ve haberler. 

19t03: Aıkert bando. 19,SO: Konfe· 
rans. 20,10: Konıcrln dcvam1.2013S 
AktGalite. 20.45:P1Ak konoerl.21, ıs 
Konutmalar. 21,.90: Rady (trkeat ... 
raıı (Romo n besteleri) 22,30: Ha• 
herler. 22,45: Sandu Marku orkcı· 
trası: 2a.45: Franıııca, Almanca 
haberler. 

BELGRA.T 
19,30: Halk şarkı:,. ·ı. 20120: Mil· 

li neşriyat. 21: Sc · .)nik konser 
(Sarayın senfonik orkeıtraıı ta· 
rafından) 23: Habed!r. 23120: Kon• 
aer nakli. 

EINDHOVEN -----(16, 88 mel<e) saat 14,3J: Vil• 
holmus. 14.40: PIAk. 14,4~: Haber• 
ler. t5: Gitar ile aerenad muıiklal 
lS,'20: Reportaj, IS,35: Gitar ıerc• 
nadların devamı. 15,S~: Plik. 16110 
Konu~malar, 
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Noı 128 YAZAN: Etem lzzel BENICI! 

Maksadımız Cevadın odaya 
nasıl girip çıktığını Öğrenmek
tir. Şimdi, şahit birçok geceler 
Cevadın odasına gelip gittiğin
den bahsediyor. O halde, 
mesele daha ziyade şümul bu
luyor, demektir. Acaba Cevat 
geceleri sokak kapısından ge
liyor ve yine o tarikle mi 
çıkıyordu. Yoksa, bir başka 
yoldan mı gelip gidiyordu?. 
Acaba konakta sokağa çıkan, 
kimsenin bilmedi!ri gizli bir 
yol mu vardı ? 

Muzaffer böyle söyleyince, 
Ayşe bütün bütün sinirlendi. 
Gözleri kısılmış, yüzü öfkeden 
bumburuşuk olmuş, alnında 
sıkıntı terleri birikmişti. 'Vur
madan dudaklarını ısırıyor, \ 
dişlerini gıcırdatıyordu. 

- Bütün bunları söylemek 
lazım mı? .. 

Diyerek hakimin yüzüne 
baktı. Hakim: 

- Cevap vermelisiniz .. 
Diyince, büsbütün sinirlendı: 
- Güzin alfedilmez, unu• 

tulmaz bir hareket yaptı. Beni 
mahvetmek istiyor .. 

Diye, kendi kendine söylen· 
di. Sonra, duyduğu bütün ke
der ve ıztırabı bakışlarında 

belirten bir asabiyet humması 
içinde: 

- Cevat sporcudur .. 
Dedi, devam etti: 
- O, geceleyin bahçeden 

bir iple benim odama çıkar, 
giderken de yine onunla inerdi. 

Ayşenin ağzından bu cümle 
çıkar çıkmaz mahkemede bir
denbire bir uğultu yayıldı, bü
tün kulaklarda: 

- Vay .. vay!. 

- Bu nokta üzerinde gerçek 
bir ısrarla durmak isterim. 
c~vat'la aramızda şehevi en 
küçük bir temas olmuş değil
dir. Onunla yapayalnız otur
duğumuz saatlerde hep nasıi 
evieneccğimizi, düğünün1üzü 

nerede ve nasıl yapıcağıınızı, 

yuvamıza nasıl bir inkişaf ve 
ilerilik ;mkaııı verebilecej!imizi 
düşünür, tehayyülünüzü hep bu 
hedef üzerinde harekete ge
tirirdik. 

Dedi, ilave etti: 
·- Fakat, Güzin insanlık 

hudutlarının dışında kalan bir 
kin sevkile burada aleyhime 
öyle bir hava yarattı ki, Ce
vatla olan buluşmalarım üze· 
rindtk i telakkiler hakikate 
aykırı kalmakta kısa bir tered· 
düt c\evresi için bile olsa 
haklıdırlar. 

Hakim, bu geniş ınevzu, 

mahkemeyi yepyeni bir isti
kamete götürecek kadar şü

mullü olan ifşaat karşısında 
Diyen bir hayret cümle•i 

çınladı. Fakat, Ayşe bunu da 
soyledikten sonra bir torba 
et ve kemik yığını hali
ne gelmiş, takatsiz ve fersiz 
sandalyenin üzerine yıkılıver
mişti. Hakim: 

ı suallerini sıklaştırıyordu: 

- Sık sık böyle geceleri 
buluşuyor muydunuz? 

Dedi. Ayşe, sandalyenin üze. 
rinde kendisini güçlükle top· 
lamaya çalıştı. Bakışlarında: 

- Halimi görüyorsunuz. Ce· 
vap verecek takatim yok. OnJ 
rağmen hala benden bir ~cylu 
öğrenmek istiyorsunuz Bırakı· 

nız beni artık .. 
Diyen bir tezallüm edası 

vardı. Fakat, hakim sualini 
tekrnr edınce: 

- Her vakit değil. 
ekseriya .. 

Dedi ve .. ilave etti: 

Fakat, 

- Yalnız bir noktayı bil-
hassa dikkatinizde tebarüz 
~ttirmek islerim. Ce·ıatla 

- Cevat odanıza girmek 
için bahsettiğiniz ipi berabe
rinde mi getirirdi?, 

- Hayır. 

- Ya nasıl?. 

- ipi o getirmişti. Fakat, 
ben saklıyordum. O gelince, 
bahçeden ya hafif bir ıslık 

çalar, yahu.t ta pencereme an
cak benim duyabileceğim ka
d.ır ses çıkaran hafiflikte bir 
taş atardı. O vakit ben ipi 
s•rkılırdım, o da çıkardı. 

- Bu böyle nek:ıdar devam 
etti? 

- Bir buçuk yıl kodar. 
- Hiç himse bu işin farkı-

na varmadı mı?. 
H1yır. 

Bahçeye nereden giriyor-
du .. 

Duvardan atlıyordu .. 
- Bahçede ve ge\:tiği yol 

üzerınde kimseye görünmek 
ilıtımalı yok mu idi?. 

- Hayır. 

Hakım bir saniye durdu, 
diışündü, sonra: 

settiniz. Güzin Cevadın srece
leri konllğa geldiğini biliyor 
muydu? ... 
Ayşe durllkladı. Fakat, ce· 

vabını geciktirmedi : 
- Onu, mutla!;a öyledir .. 

diye söylememiştim. Geceya
rısından sor.ra kapımı vurunca 
öyle bir his altında kalmıştım. 
Belki de, hiç !arkında değildir. 

- Ş~kriye Cevadı tan:yor 
muydu?. 

- Şahsan birkaç kere gör
müştü. 

- Ne münasebetle? 
- Güzinin çay ziyafeti, yıl-

dönümü münasebetlerile ola
cak. 

- Cevat'la senin arandaki 
hu>Jsiyet ve ıniinasebetı? 

- Hayır, bilmiyordu. Tam, 
kendisine açılıp .. onunla evle
neceğimizi söyleyeceğim vakit 
öldürüldü 1 

- lzdivacınızı niçin uzatı
yordunuz?. 

- Çok uzamış de~ildir. Ta
nışmamız iki yılın içindedir. 
Bunun tanışma, anlaşma, müta
bık kalına için ayrılllbilccek 
kısımlarını çıkarc'ıkbn soma 
geriye uzun bir zaman kalmaz. 
Tabii evleneceğim bir adamla 
iyiden iyiye anlaşmak isterdim. 
Ayşe bir an düşündükten 

sonra, sözüne şunları da ek
ledi: 

- Hem Cevadla tanışdıtı· 
mız vak:t o mektC'bi yeni hi-
tirmişti. Hemen evlenebilecek 
ve bizim saadetimizin mıdd! 
vasıtalarını karşılayab'~lcek btr 
!:azanç sahibi değildi. 

- Şimdi ne iştedir?. 
- Bir Amerikan gaz kum· 

panyasında çalışıyor, aynı z~

manda da yüksek mühendislik 
ihtisasınll hazırlanıyor. Kollej 
mezunudur. Yüksek ihtisas 
sertifikasını Amerikada almayı 
tercih ediyor. 

[01'",tnm edecıe:k] 

buluşmalarım hiçbir vakit 
aykırı bir telakkiye yol açma
malıdır. O, benim sadece ken
di sile evlenmiye namzet olduğum 
nezih ve samimi bir arkadaşım· 
dı. Aramızda temiz aşk ve his 
bağlarından başka herhangi 
bir rabıta düşünülemez. - S:& elemin birşey söyle- ı 

Kitaı> kup:>n'J 
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Ayşe böyle söylerken sa
londa: kıs kıs r gülenler vardı. 
Bu gülüşler genç kadının da 
kulağına geldi ve sesine birden 
hareket vererek : 

ıniştiniz ..• 
Diyerek 

ettı: 

sorusuna devam 

- Güzinin bir gece sızı ya

kalamak teşebbüsünden b:ıh-

Du kuponlan keı!il, blrl1tt1• 

renler roman r•z't" J., bıt~t [I 

ı 
vakit idarehane nlzıt gö~d3tl,ı 
hiç para ver.naJ~.ı klt.ı.>t.ıt .a.• 
lacakl3rJır. 

l. _) 
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Mektep ile hayat arasındaki 
gençler gayelerini anlatıyorlar 

Darüşşefakadan Aımi şu 1 bir tahsil koludur, bana göre 

cetJapları veriy~r; 

- Liseden ~onra Miihendl3 

mektebine gir- .... --.--
mek emelinde· 
yim. Mühen-
disliği şahsi 

menfaatim için 
değil, vatan ve 
millet menfaati 

için tercih edi
yorum. Mühen
dislik mesleği

ni yedinci sını.a geçtiğim za• 

man seçmiştim. Bu sebeple 

riyaziyeye daha fazla ehemmi· 

yet verdim. Mühendis olmak 
likrimden hiç vazgeçmedim 

ve geçmiyeceğim. Yüksek tah

sil hayatımdaki en birinci is

teğim leyli olmaktır. Yüksek 

tahsil ferdi ülküsüne ulaştıran 

>üksek tahsil herkese lazım 

<!e~ildir. 

•• 
Darüşş•/akatla Fthml Dör• 

ter diyorki: 
- Liseden sonra Hukuka 

gireceğim, ga
yem tam mn· 
nasile Adil bir 
Adliyeci ol· 
maktır. Liseye ••"'-•
girdiğim gün
denb~ri hu
kuk mesleğini 

seçmiş bulunu
yorum. Yüksek 
tahsil yaparken biç bir kola; 
lık istiyecek değilim. Beni ders
lerimle başbaşa bıraksınlar, 
yetişir. Yüksek tahsil herkese 
lazımdır. Fakat ne çareki her-

kesin yüksek tahsile devam 
etmesi mümkün olamıyor. 

• • 
Darüşşefakatlan Fehmi y,;. 

cel şunları söylüyor: 

- Liseden sonra gideceğim 
mektep Yüks~k ~--
Mübendis n.e<
tebidir. Memle· 
ketimin imarı 
için, yurdumun 
iftihar edece
ğimiz en yük· 

sek şekle geti
rilmesi için ça
lışmak en bi'. 
yük gayemdir. Seçecogim ko· 
lu ben daha ortamektep sı· 
ralarında seçtim. Bu yolda ol
dukça hazırlık yaptım. Yük
sek tahsil bir ihtisas şubesidir 
ve herkese !Alımdır. 



-AÇIK SÖZ 

1 Bu .. TU"" N MEMLEKET ı· Muhtelis bir 
1"------=-=====1~===·::· ·~memur tutuldu 
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Kızılca hamam (Açık sôz) Resmini gön-
derdiğim bina. kazamızın çok faydalı ve . h~
yırlı dlspanseridlr. Çalışkan doktor lbrahımın 
üç senedenberl idaresinde bulunan dispan
ser. bütün teşkilStile küçük bir hastane de- J 
mektlr. Köylü ve kasabalı burada muayene ve 
tedavi edildiği gibi fakir hastaların ilaçları da \ 

cb;,;e~d~a~v~a~v~e~rl~lrn~e~k~t~e~d~ir~.======================::"': 

Bir adamcağız kendi
1 ihmali neticesinde 

kudurarak öldü 
Gemlik (Açık .Söz) - Umurbeylide müthiş, tü_yler .~rı>ert~ci 

bir facia olmuş, bir adamcağız kudurmak ıuretıle olmuştur. 
Yelesdi lakabile anılan bu vatandaşın eşe~ geçenlerde kudur
muş, sahibine saldırmış ve Yelesdinin elini ısırmıştır. Fakat 
adamcağız eşejtin kudurmuş oldujtunu bilmedijti için kuduz te• 
davisi için müracaat etmemiştir. Bu ihmalin neticesi olarak za· 
\'allı Yelesdi bir kııç gün sonra kudurmuş, çok feci ve korkunç 
ihtilaclar arasında ölmüştür. Facia hakkında tahkikat icrasına 
lüzum görülmüştür. • • • 
Hasankale hapishanesinden 

kaçanlar tenkil edildi 
Trabzon (Açık Söz) - Bir kaç gün önce Hasankale hapi: 

sanesinden bir kaç m~hküm kaçarak dajta çıkmışlardı. Umumı 
Müfettişlik derhal lazım gelen şiddetli emirl~ri vermiş ve firari· 
ler iki gün içinde tenkil edilmişlerdir. Bunun üzerine Başvekil 
ismet lnönü ve Dahiliye vekili Şükrü Kaya birer telgrafla Umu· 
mi müfettiş Tahsin Ôzeri tebrik etmişlerdir. Şark illerimizde 
ve üçüncü müfettişlik mıntakasında asayiş, dijter senelere nis· 
betle çok mükemmel bir durumdadır. 

Elazizde birçok yeni eserler 
vücude getirildi 

Ana caddelere parke dötendi, Halk bahç6. 
feri, parklar ve çocuk bahçeleri yapıldı ve 

hastahane de tamamlandı 

Sivrisinek 
Mücadelesi 
L~zım ı. 
Yalova bu ••yede 
hatrattan kurtuldu 

Yalova (Açık Söz) -
Altı buçuk yıldanberi de
vam eden Sıtma macadele
si sayesinde Yaloca ve Ka• 
ramürsele baglı yirmi se· 
kiz köyde sıtma, asgari 
hadde indiri/mi#/ir. 

Doktor Muhittin Oğuzun 
sürekli t1e ca,,dan çalışma· 
farı burada sivrisineklerin 
köklerini hemen hemen ka
zımıştır. Çalış/can doktor 
altındaki sepetli motosik
letin selesini kendi•ine bir 
me•ken yapmış gibidir. 

Güneşin yakıcı alevleri 
altında lıiç yılmadan köy
lere /coşan doktor yolun 
billiği noktada motosikleti• 
ni bırakarak yoku#ara lır 

manmakta ue kilometreler• 
ce yalçın araıiyi yaya ola· 
rak geçmekte, hastalıklarla 
ve hastalarla uğraşmakta
dır. 

Açık Söz - Demek ki 
ıivriıinekten, uğratma ve 
çalışma sayeıinde kurtul. 
mak mümkünmüf. O hal• 
de bu çalışmayı memleke· 
tin her köteıine tetmil et· 
meliyiz. 

Çimento kuyusuna 
dUşen adam 

Gemlik (Açık Söz) - Ter
sane taraflarında açılan çimen
to kuyusuna bir yolcu düş
müş ve kolu kırılmıştır. 

• Burada çok güzel bir 
Halhevi binası yaptırılıyor. 
Yakında bitirilecektir. 

Emekli yüzbaşı Nuri, Ali 
Parlak, Mustafa Atalık, komis
yoncu Faruk Gençler birlijti 
idare heyetine ayrılmışlardır. 

• Y ojturtçu Cemal adında 
birinin 25 ikadar zeytin ağacı 
yanmıştır. 

etmekle nıeşguldü·r:-au caade. 
ler hemen kimilen ajtaçlanmış
tır. Şehirde beş büyük bahçe 
ve park vücude getirilmiştir. 
Bunlardan çocuk bahçesile aile 

lstanbulda çalmı,, 
dönUp dolaşıp 

Bursaya gJtmı, 
lstanbul Evkaf idaresinde 

yaptığı bir ihtila& müteakip 
ortadan izini kaybeden Haydar 
isminde biri dün şehrimizde 

Kafkas pastahanesine oturur
ken zabıtamız tarafından ya· 
kalanmıştır. Yapılan tahkikatta 
Haydarın lstanbuldan Kara
ağaca kaçtıjtı anlaşılmıştır. 
Ayni zamanda birçok hırsız

lıkların da faili olduğu zanne
dilen Haydarın üstünde bir 
mektup çıkmış, bu mektupta 
yaptığı ihtilasa dair kayıtlara 

tesadüf edilmiştir. Haydarın 

öteden beriden aşırdıjtı kıy· 

metli eşyalar da elde edil
miştir. 

ı Polisi şaşırtan 
li hırsız 

1 Bir sene lzl~~kaybettı, 
1 fakat nihayet yakayı 

ele verdi 
Bursa (Açık Söz) - Burada 

halkı heyecana veren, evlere 
giren, eşyaları karıştıran fakat 
paradan gayrı şeylere el sür
meyen ve nihayet polisi de şa
şırtarak birdenbire ortalıktan 

sıvışmajta muvaffak olan bir 
hırsız bir senedenberi ortadan 
kaybolmuştu. Tevfik ismindeki 
bu sabıkalı nihayet lnegölde 
yakalanmiştır. 

lzmirde UzUm satışları 
lzmir, ( Açık Söz ) - Üzüm 

satışları, piyasa açıldıjtı gün· 
den beri iyi ve hararetli gidiyor. 
Amerikanın üzüm rekoltesinde 
büyük bir azalma olduğu için 
lzmir üzümlerinin iyi satıla
cağı anlaşılıyor. Yeni üzüm 
kurumu da mubayaata başla
mıştır. 

Fındık fiyatı 

yükseliyor 

Elaziz (Açık Sfü.) - Kuru- , 
luş tarihi pek eski olmıyan 
şehrimiz son seneler içinde çok 
güzelleşmiştir. Bu inkişafı te. 
min eden iki mühim amil var
dır. Birincisi; sosyal ve ikti
sadi kalkınma üzerinde pek 
müessir olan tren, ikincisi; bü
rük enerji ve idare sahibi 
olan ilbay Tevfik Gürdür. 

• parkı çok mükemmeldir. Çocuk 
bahçesinde küçüklerin oynama
ları için her türlü vesait mev
cut oldujtu gibi aile parkına 
da bir sahne konulmuş bulun
maktaclır. 

Trabzon, (Açık Söz) - Bor
sında fındık piyasaları yüksel
miş, dün 49,5 kuruşa satılan 

içlere bugün 50 kuruş üzerin· 
den talepler zuhur elmiş isede 
satıcılar bu fiyatlara yanaş
mamışlardır. 23,5 kuruştıın 

120,000 kilo kuru tombul fın. 
dık ve 17 kuruştan 10,000 
kilo yaş fındık satılmıştır. 

Tren, Elazizde büyük bir 
canlılık husule getirmiştir. Sos· 
yal ve iktısadi kalkınma, bu 
tarihten sonra daha kolaylıkla 
mümkün olmuş ve umumi çeh
rede bariz bir dejtişiklik mey· 
dana gelmiştir. Asırlardır ba
kımsız kalan bu geniş ovada 
§İmdi her gün trenin düdük 
sesleri duyulmaktadır. iktisadi 
bünyesi gelişen şehrin ticari 
münasebetleri de artmıştır. 

Büyük enerji ve idare sahi· 
bi olan ilbay Tevfik Gür ise, 
kasabıı.om imar ve tiırakkisine 
değerli emekler sarf etmiş ve bu 
emekler sonu l;ıir çok yeni 
eserler vücude getirmiştir. 

Elcizizden bir göranaş 

Ana caddeler parke döşen• 

nıişlir. Hususi muhAsebe, diğer 

caddeleri de tanzim ve tevsi 

Zabıta romanı: 15 

Altı El Ateş 
- Fakat Erika ile Kinsman 

da gelirlerse, nasıl araştırma 
yaparsınız? Sizin her tarafla'rı 
kurcaladıjtınızı a-örürlerse, tu· 
hallarına gidecek ve pek tabii 
olarak size sualler soracak
lar. 

- Biz araştırmalarımızı on
lar a-ittikten sonra yaparız. 

Mis Vinteston hizmetçi Yor· 
dan'ı Erika ile Kinsman'ı ça• 
ıtırmağa gönderdi. Otomobi· 
liııi istedi, sonra giyinmek için 
dairesine çekildi. 

Dördü de sokağa indikleri 
zaman, hatta biribirlerine sor. 
madan iki grupa ayrıldılar • 
Erika polis otomobili ile git· 
mek arzusunu izhar etli. 

Genç kız şoför Peterbodi 
çavuşun yanına oturdu. Kins. 
man Mis Vinteston'un otomo
biline blnd~ yola çıktılar. 

Yazan : Rufus Klng 
Mis Vinteston muhteşem tu

valeti içinde elif gibi dimdik 
duruyor ve göz ucile de Kins
man'ı tetkik ediyordu. 

Delikanlı, bütün bu hadise
ler karşısında pek müteessir 
görünüyordu. Mis Vinteston : 

- Okadar kendinizi üz
meyiniz yavrum, dedi, bu me· 
sele hakikaten pek zalimane, 
pek sıkıntı verici bir şey .. Bil
hassa sizin yaşınızda bir genç 
içini Ben sizden daha çok sene
ler yaşadım. Bu sebepten 
zamanın herşeyi silip götür• 
düjtünü bilirim. 

" Zaman herşeyi tedavi 
eder,, de demek istiyecekti, 
fakat sustu. 

Kinsman gülümsedi. Hakika
ten bu çocuk son ayrıldıkları 
günden, yani yedi seneden. 
beri hemen hiç deıtişmemişti. 

Eski memleket hastahanesi 
binasının ihtiyacı karşılayama

dıjtı görülerek büyük ve mo
dern bir sağlık yurdu kurul
muştur. 75 yataklı olan ve 
hasta koğuşlarile idare kısım· 
ları ayrı ayrı bulunan sajtlık 
yurdu kırk beş bin lira gibi 
çok az bir para ile tamamlan
mış ve Elaziz çok asri, muh
teşem bir müesseseye daha 
sahip olmuştur. 

Biri kapalı; diğeri açık ol
mak üzere iki asri stadyom 
ve tribünleri kurulmaktadır. 

Halkevi önü Cumriyet mey
danı haline getirilmiş ve orta-
ya büyük önderimizin bir hey
kelleri dikilmiş, bir köşeye 
mülhakata gide.o yolların mesa
fesini gösterir bir levhaasıl- ı 
mıştır. 

Delikanlı dedi ki: 
- Bu kırılan kadehip sesini 

ömrüm oldukça hep işitece
ğim zannediyorum. 

Polis otomobili kendilerini 
geçmişti. Çünkü kırmızı işaret
lerin önünden durmadan geçip 
gidiyordu. Mis Vinteston'un 
şoförü ise, uzun bir otomobil 
kafilesinin arkasına takılıp kal. 
mıştı. Arabanın hemen birkaç 
santimetre yakınında duran bir 
kamyon şoförünün Mis Vin. 
teston'un elif gibi oturuşuna 
hayran hayran bakışı, zavallı 
kadının büsbütün canını sıkı· 
yordu. 

- Kinsman, dedi, tabii ce· 
nazeye geleceksiniz. 

- Teıekkür ederim madam. 
Edmond'un cenazesi ertesi 

gün kısa bir ayinden sonra 
kaldırılacaktı. Adliye doktoru 
nihayet otopsiyi ikmal etmişti. 
Mis Vinteston neticeyi öğren· 
mek istedi. Cesette siyanür 
izleri bulunduğunu söylediler. 

Bütün bunlar şimdi ona ne 
kadar vahşi ve nekadar in· 
sanlıktan uzak görünüyordu. 

* Üçüncü 
Tahsin Uzer 

Küçük 
Haberler 

umumi müfettış 

Hava Müdafaası 
için mühim bir tamim neşret

miştir. 

• lzmirde yeni maliye teş. 
kilatı Eylül başlangıcından iti
baren tatbik edilecektir. 

• lzmir emniyet müdürlüğü
ne tayin edilen Kartal kay
makamı Selahaddin yeni vazi
fesine başlamıştır. 

• fzmir belediyesi, lzmirde bu
lunan donanmamızın erkanına 

bir ziyafet vermiştir. 

• Balıkesir orta mektep mu
allim kadrosunda bazı dejti
şiklikler yapılmıştır. Müdür 
Fuad, Edirne muallim mektebi 
müdürlüjtüne nakledilmiştir. 

Bu düşüncelerde iken, bir 
aralık gözleri tekrar kamyonun 
şoförüne ilişti. Bereket versin 
araba harekete geldi de hid
deti dajtıldı. 

Mis Vinteston yanında Kins· 
man oldujtu halde Edmondun 
apartmanına girerken adetA 
bayılacaktı. 

Polis otomobilinin şoförü 

kendilerini karşıladı: 

- Buyursunlar efendim de
di, Valkur sizleri bekliyor. 

Ve ikisini de salona götür· 
dü. Burada herşey eskisi gibi 
yerli yerindeydi. 

LAmbaların donuk ışıkları 
altında parlayan gümüş takım· 
!arına el sürülmemişti. Mis Vin· 
teston gümüş tabaklar içinde· 
deki kurumuş ince limon di. 
IimJerini, kamburlaşmış sando
viçleri görünce bir kere daha 
bayılacak gibi oldu. 

Yalnız Edınondun yere yı· 
kılırken elinden düşen kadeh 
parçaları k~ldırılmıştı. 

- Aman, şu pencereleri açı· 
nız, burası biraz havalansın. 

27 Ağustos 

Kurultay, müzakerelerine devam ediyor 

Türk dilinin üstünlüğü .. 
Bütün ecnebi profesörler dün Güneş-Dil 

teorisi komisyonunda çalıştılar 
Öğleden sonra profesör Hasan Reşit Tankut ve 

Sabahat Türkay tezlerini izah ettiler 
Üçüncü Türk dili kurultayı 

dün de büyük Önder Atatür
kün yüksek huzurlariyle müza
kerelerine devam etti. 

ı tetkik edebilmesi bakımından 

Güneş • Dil teorisinin fonetik 
kanunları da pan • kroniktir. 

Büyük şefimiz saat ta.m 14 
de refakatlerinde Başbakanı
mız ismet lnönü, Londra Bü
yük Elçimiz Fethi ve dün şeh
rimize gelmiş olan lktısad Ve
kili Celal Bayar oldujtu halde 
localarına şeref verdiler. 

Dün de bundan evvelki gün
lerde oldujtu gibi salon baştaa 
başa dolmuştu. 

Nuri Conker celseyi açtı ve 
evvelki günkü celsenin zaptı 
okunarak kabul edildikten 
sonra, profesör Hasan Reşit 
Tankut güneş-dil teorisine gö
re pankronik usulü ile ve Pa
leo-sosyolojik dil tetkikleri 
mevzuu etrafında hazırlamış 
olduğu tezi okumak üzere kür
süye geldi. 
PROFESÖR HASAN REŞIDIN 

TEZi 
Güneş-dil teorisinin en ka

rakteristik izahını üzerine almış 
olan profesör Hasan Reşit Tan. 
kutun izah ettiği tezinin bü
yük mık yasta ufaltılmış hulasa
sını okuyucularımıza sunuyo· 
ruz. 

Reşit Tankut, insanların ilk 
konuşma ihliyacını anlaıtıktan 

sonra, on dokuzuncu asrın 

ikinci yarısında garpte büyük 
bir münakaşa mevzuunu teşkil 
eden dilin menşeinin o zaman 
hangi bakımdan tetkik edildi
jtini izah etti. Dedi ki: 

"-Klasik mektep ancak ma
lürn zamanların muayyen yer
lerindeki tamam vesikalı dil· 
leri tetkik eder. Klasiklere gö
re, l>u dillerin en mükemmeli 
Hint· Avrupa dedikleri gruptu. 
Yakın vakte kadar bunun en 

eski kolu (Sanskrti) idi. Eti 
dili okununca onu da bu aile
ye soktular. Böylece klasikler 
3200 sene evveline kAdar 
çıkabildiler. 

Klasik ekolün bilhassa ısrar 
ettijti lengestik umdelerden 
başlıcası fonetik kanunlardı. 

Bu kanunlar se•t ve dardı. Bu 1 
kanun bir hakikat teşebbüsüne 
yaramakla beraber yine haki
katleri ve tahkikleri bunaltan 
dar ve çok titiz bir prensipe 
tabidir. Bu bakımdan lengestik 
kanunları ikiye ayırdılar. 

Bütün bu tetkiklerin ve on
ların dojturdujtu neticelerin so
nunda ve bizim inancımıza göre 
hepsinin önünde ve üstünde 
yeni bir mektep daha tesis 
ettiler ki, onun dayandıjtı teo
riye ( Güneş - Dil ) teorisi adı
nı vermekteyiz. Bu teorinin 
karakıe iıiktleri şunlardır: Dil 
menşeini aramak yolunda an
tropolojiktir. 

Dil inkişafı bahsinde Psiko. 
sosyolojik'tir. Fonetik bahsin
de biyolojiyi esas obrak ka· 
bul etmiştir. 

Bütün zamanları ve yerleri 
bütün dillerle birleşik olarak 

Kinsman bir pencerenin ke· 
narında duran Erikanın yanına 
gitti. Valkur da Mis Vintesto
na kanepede yer gösterdi: 

- Oturunuz madam. 
Ondan sonra vaziyeti na

sıl karşılamak lazım geldiğini 

oradakilere izah etti. Bilhassa 
kullanılan siyanürün ne müt· 
hiş bir zehir olduğunu anlata
rak dedi ki: 

- Müteveffa dostumuzun 
kadehini yanındaki geridona 
bı rakmazdan evvel bir kaç 
yudum içtiğini hepimiz biliyo• 
ruz. Ejter bu '.ilk yudumlarda 
kadehte zehir bulunsaydı, 
Edmond daha o zamandan 
düşüpJ ölecekti. Ôlmedijtine 
göre, demek ki zehir, kade
hini geridona koydujtu zaman 
içine dökülmüştür. Her halde 
bunu yapan salonda kimse bu· 
lunmadıjtı bir zamandan istifade 
etmiş olacak. Polis muhtelif va
ziyetlerde işe girişebilirdi: Ya 
intiharı kabul eder, yahut gerek 
Paje'yi, gerek Mis Aş'ı, ge
rek Filipi tevkif ederek, tah-

Panseye bajtlı söz ve ses un
surlarını tetkik ve onların bi
rinci insandan itibaren kelime 
yapma bakımından sematik 
kıymetlerini tesbit eylemiş ve 
bu suretle nazari bir dil tipi 
rekonstitüe etmiştir. Her tıalile 
pan kronik olan bu teori Pre· 
bistorik başladığı ve bütün 
dillere şımil oldujtu için şim
diye kadar llzerlerinde işlen

miş dillerin içinde bu nazari 
tipe tetabuk eden bir dil va•sa, 
onuda Türk dilleri grupunda 
aramalıdır, ki bulunmuştur. 

Hasan Reşit Tankut bundan 
sonra Ana köklerden bazı ana· 
lizler yapmıştır. Her kelimede 
bir Ana kök olduğu muhak
kaktır. Bir ana kök bazı keli· 
melerde kendini gösterdijti hal
de, birçok kelimelerde görün
mez. Reşit Tankut bunun için 
bazı misaller göstermiştir. Bu 
meyanda(it·mek) sözünü ele al· 
mış, bu sözün tahlilini yaptık
tan soara, (beten) sözüne geç
miştir. Çok eski Türk lehçele· 
rinden biri olan Sümercede 
dahi bu kelime aynen mevcut
tur. Hepsinde de dua, niyaz, 
iman, bajtlanmak, ısrar mana
larına gelir. Yalnız Yakudca 
Ana kök aşınmıştır. 

Bu kelimelerin hepisinde 
mevcut olan hakim ele:nan 
(v+b) ve kategorisidir. (v+b) 
köküne ( v+k ) elemanı ilave 
edilince ( kük) kelimesi mey· 
dana çıkar. Bu ilk insanların 

ilk defa barındıkları yerlerdir. 

Hasan Reşidin tezi çok uzun 
oldujtundan kurultay iki saat 
dinledikten sonra 15 dakika 
bir dinlenme yaptı. 

Dinlenmeden sonra ikinci 
celsede Hasan Reşidin tezine 
devam edildi ve saat 17,30 da. 
bitti. 
SEBAHAT TÜRKA YIN TEZi 

Bundan sonra Naim Onadın 
tezi okunması lazımdı. Fakat 
vakit müsait olmadıjtından bu
nun yerine Ankara dil tarih 
coğrafya fakültesi talebesinden 
Sabahat Türkayın ( Halicar
nass e) kelimesi etrafında çok 
alkışlana ı tezi okundu. 

Sabahat Türkay tezine esas 
olmak üzere Halicarnnsse sö
zünü almıştı ve bu sözün gü
neş - dil teori:;i metodu ile bir 
Türkçe kelime oldujtunu güzel 
bir ifade ile ispat ellikten son
ra dedi ki: 

- Güneş dil teorisinin bize 
açtığı bu aydın ve parlak 
tetkik ufku altında d ünyanın 
neresinde ve ne zaman yaşa
mış olursa olsun her Türk asıllı 
kelimeyi bulup hüviyetini an
lamak kabil oldu. Yüksek hu
zurunuzda okudujtum bu küçük 
etüt ile de Güneş-Dil teorisine 
göre yapılacak toponomık 
araştırmaların tarihe edeceği 
büyük hizmete işaret etmiş 

bulunuyoruz. 
Biz, büyük Atatürkün inkı· 

laplarının gençleri önümüzde 

kikatı o cepheden yürütebilir
di. 

Valkur bu meselenin anla
şılmaz taraflarını da izah etti: 
Paje 'nin öldürmekte bir men
faati yoktu. 

Halbuki Mis Aş ve Filip'in 
Edmondun ölümünden menfa
atleri olabilirdi. Çünkü o ölür
se, vasiyetname mucibince mü
teveffaya verilmesi lazım ge. 
len milyonlar dijter varisler 
arasında taksim edilecejtine 
göre, onların da bundan isti
fade etmesi tabiidi. 

Mis Vinteston birden ayağa 
kalktı : 

- Ben, dedi, Filipin üzerin· 
de bir zerre şüphe toplanma. 
sına tahammül edemem. 

Yani Mis Aş olsun, Paje ol. 
sun cinayetle itliham edilirler• 
se, umurumda dejtil demek is
tiyordu. Fakat Filip için böyle 
bir ittihamı asla kabul edemi· 
yordu. 

Valkur sükünetle cevap ver
di: 

- Madam, bendeniz burada 
herkesin bildijti hlldiselerin 

ve arkamızda mil!i şerefin is
tikbali olduğu kadar maziyi de 
tenvi c eden güneş varlığını gör
mekte ve feyzimizin o kaynak
tan taşdığ'ına inanmaktayız. 

Bizce ilk insanın konuştuğu 
Türk dili bütün insanlıjtın 
ağzında dolaştı. Şimdi de bü· 
tün dillerde yaşamaktadır. • 

Dünkü toplantı burada bit· 
miştir. Yarın saat H te tekrar 
toplanılacaktır. 

SABAHKi CELSE 
Evvelki gün olduğu gibi 

dün öğleden ev,·el de muhtelif 
komisyonlar yine toplandılar. 
Bunların içinde en mühim olanı 
güneş-dil teorisi ve dil karşı· 
laştırmaları komisyonu idi. 
Kurultaya iştirak etmek üzere 
şehrimize gelen bütün eccbi 
profesörler bu komisyona dahıl 
bulunuyorlardı. 

Ahmet Ce,·at Emre, kendi 
tezini okudu. Güneş-dil teori· 
sini ameli bir şekilde izah 
eden bu tezde muhtelif dıl 
karşıla,tırmalarının , ·erdi;ti ne
ticeler gösteriliyordu. Bilhassa 
ecnebi profesörlerinin dikkatle 
alakadar oldukları bu tezin 
izahı öğleye kadar sürdü \'e 
yarın toplanılmak üzere içti· 
maa son verildi. 

Lugat ve filoloji komisyonu: 
Lügat ve filoloji, terimler, 

gramer. sentaks ve bütçe ko
misyonları da toplandı. 

Bütçe komisyonu, muntazam 
buldujtu iki senelik hesaplar 
hakkındaki raporunu başkan• 
lıjta vermek üzere mesaisini 
bitirdi. 

Defin 
Dünkü nüshamızda vefatını 

teessürle yazdıjtımız mühendis 
Süleyman Sak dün pek çok 
sevgi ve saygılılarının göz yaş
ları arasında Edirnekapı şehit
lijtine defnedilmiştir. Kederli 
ailesine beyanı taziyet eder 
ve kendisine rahmet dileriz. 

YENi NEŞRIY AT -Son mektup 
Cumhuriyet refikimizin tah

rir müdürlerinden genç ve de
ğerli gazeteci arkadaşımız Fe
ridun Osman, geçen sene Cum
huriyette neşretmiş olduğu 
yurt hikayelerini bir araya 
toplamış, "Son mektup" ismi 
altında neşretmiştir. Yurd un 
içini yurtlu ağzı ve üslübile 
anlatan bu realist hikayeleri 
okuyucularımıza hararetle tav-

ı siye ederız. 

Cemaziyelahır ı Ruzu Hızır 
9 (1355) 114 

27 Ağustos Perşembe 1936 

Vakitler 1 ·~ Jj_ 
~ N 

1 Sa Da jsa Da 

Güae, ıo 30 5 

imsak 8 t2 3 

Öğle s 2t il 1 

ikindi 9 9 1& 

Ak,am 1~ 00 19 51 

Yatsı 1 37 20 30 

' bir hulasasını yaptım. Fakat 
bir intihar karşısında olmadı· 

jtımııa da herke,in kanaati 
var dejtil mi? 

Kinsman sordu: 
- Peki, bir intihar olmadı

jtına neden bukadar kanaat 
hasıl ediyorsunuz? Edmond'un 
yarım kalmış bardağına kim
lerin yaklaştıjtını bildijtinizi 
söylüyorsunuz. Bunlar da Paje 
ile Mis Aş \•e Filip değil mi ? 
Niçin şüphelerinizi bizzat Ed
mond üzerinde de toplamıyor· 
sunuz? 

Mis Vinteston bir şeyler 

söyliyecekti. Fakat Valkur gö
zünün bir bakışı ile mani ol· 
du. Edmond'dun intihör etmek 
niyetinde olmadığını, bilakis 
katilin ismini polise vermek 
niyetinde bulundukunu ikisi de 
pekala biliyorlardı. 

Valkur cevap verdi : 

- Biz intihardan ziyade ci· 
nayete kaniiz Mösyö Kinsman, 
dedi, çünkü ne apartımanıo 

içinde, 
[Bitmedi/ 
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BORSA - PiYASA 
26 / 8 / 936 

Paralar 

Alı• Satı4 - -Sterlin 629.00 635.00 
Dolar l'.13. 
Frank u:ı. 
Liret 190. 
Belçika Franr• 10. 
Drahmt 21. 
levlçre Fra"&'' aıo. 
leva 22. 
Flori.o 82. 
Kro~ Çek 84. 
Sili11 Avusturya n 
Pezata 14. 
lıl•rk 28. 
Zloti 21. 
Pengo 2?. 
Ley ıı. 
l>lnar 49. 
Yen 32. 
'Kron 3L 
Ahın 960. 
Bankneıt 242. 

Çeki er 

londra 
Ncvyork 
Par is 
Mll5.no 
Brüksel 
Atina 
Cerı.cvre 
Sof ya 
Arnsterd. 
Prag 
Viyana 
loladrlt 
Berlin 
Var9ova 
Budapcştf 
Bükreş 
llclrrat 
Yokoha"'' 
Moıkova 
Stokholm 

126. 
167.50 

196. 
84. 
23. 

820. 
25. 
84. 
92. 
24. 
16. 
30. 
23 
24. 
16. 
53. 
34. 
33. 

961. 
243. 

Kapanış 

635.SO 
0,79ı25 

12.35 
10.694 
4,6942 
83.795 
2,4320 

63,79 
1,1675 

1', 1765 
4,ı925 
6,41.84 
ı,n 

4.2225 
4.2525 

ı07.1050 
34.6125 

2.6943 
24.9365 

3.055 

istikrazı ar 

'tU;k Borcu J Petin 
., ,, l Vadeli 
tt ,, 11 Pe9l 1 

tt ,. U V ac. ell 
Erranl 
Sivas Erzurum 

" ,, il 
l.tikrazı dahHt 

Es han-. 
.14.erkez Bankaıı 

Tahvilat 
Açılı, --

Kap&nıt 

-.-
22.~o -.-
-.-
-.-
-.--.--.-

80.-

Kapanıt --

l • f lstanbul Belediyesi ilanları 
~w...:. ______ .;....~----=--·-- l • I 

Bir metroıunun 
Sahaıı muhımme• 

M. murabb111 kıymeti 

Fatih yıng1n yerinde Is
kenderpaşa mahallesinin del 
la odaları sokağında 128 inci 
adada 375 santim yüzlü arsa 
Karagümrük yangın yerin• 
de Kahireiatik Alipaşa ma• 
hallesinde 35 inci adadı 
yüzsüz arsa 
Aksaray yangın yerinde mi• 
mar Kenıalettin mahallesi· 
nin kosga cadclesi sokağın· 
da 13 üncü adada yüzsüz 
arsa 

91.34 B 

25,97 1,50 

44,10 3,GO 

Muvakkat 
teminatı 

20,56 

2,93 

11,58 

Yukarıda semti sahası ve bir metrosunun muhammen 
kıymeti ve teminatları yazılı olan ars,lar satılmak üzere 
ayrı ayrı açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri leva
zım müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar hizalarLDda 
gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile be• 
raber 28 ağu.otos 936 cuma günü saat 14 de Daimi En· 
eümende bulunmalıdır. (Ş.) (343) 

• .. $ 

Senelik muhammen kirası 50 lira olan Küçükpazar• 
da Hoca Hayre<tin mahallesinin Ayazmakapı sokağında 

kagir 67 numaralı dükkan teslim tarihinden itibaren 
937 veya 938-939 seneleri mayısı sonuna k.ada: kira· 
ya verilmek üzere :ıçık artırmaya konulmuştur. Şartna· 

mesi levazım müdürliiğimde görülür. İstekli olanlar 375 
kuruşluk muvakkat teı: ıiııat makhuz veya mektubile be· 
raber 28 ağustos 936 uıma günü saat 14 de daimi en· 
cümende bulıınmalıdır. (B.) (340) 

• 
• • 

Belediye tahsil şubel rı ıçın luztm olan 50 tane yazı 
masası 60 tane koltuk ve 50 tane de sandalya açık eksilt• 
meye konulmuştur. Yazı masasının heherine 17 lira 25 
kuruş, koltuğun beherine 7 lira 25 kuruş sandalyanın 

beherine 2 lira 85 kuru, fiat tahmin olunmuştur. Şart· 

namesi levazım müdürlüğünde görülür· İstekli olanlar ka· 
nunun tayin ettiği vesika ve 103 liralık muvakkat temi· 
nat m:ı.kbuz veya mektubile beraber 28 ağustos 936 cııma 

günü saat 14 te daimi encümende bulunmalıdır. (1.) (338) 
Ana<!olu Peşin 1 - - -.- -

,, Vadeli 1 44,80 44,90 

11 Peşin il -.- -.-
" Vadeli il 46,80 
u mümessil -. - --.-
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lstanbul Üçüncü icra Me
murluğundan: Mahcuı olup 
Paraya çevrilmesine karar 
veriJen ve tamamına yeminli 
chliv~kuf tarafından beşbin 
beşyuı lira kıymet takdir olu
na~ .Balatta Hızırçavuş mahal
le sının Tahtaminare ve Kör 
oğlu meyhanesi sokağında 

eski 2-153·155 yeni 4-149-151 
numaralı murakkam ve birisi
nin üstünde odaları bulunan 
maa mahzen ve bahçeyi muh
tevi şerbethane gediğinden üç 
diikkanın 17280 hisse itibarile 
4117 hissesi açık arttırmaya 
konmuş olup 28-9-936 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 
on dörtten on altıya kadar 
dairemizde birinci açık art· 
lırması icra ve arttırma 
bedeli takdir olunan kıymete 
nazaran satılığa çıkarılan his· 
seye musip kıymetin yüzde 
Yetmiş beşini bulduğu surette 
meıkür gayrimenkul hissesi 
alıcısı üstünde bırakılacaktır. 
Aksi halde son arttıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere 
artırma on beş gün miıddetle 
temdit olunarak 13· 10·36 ta
rihine tesadüf eden sah günü 
~eza dairemizde yapılacak olan 
ık.inci arttırmasında dahi art
tırma bedeli yine mezkür hi•· 
seye isabet eden kıymdin 
Yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde satış 2280 numaralı 
kanun ahkamına tevfikan geri 
bırakılacaktır. 
Arttırmaya iştirak etmek is

l~yenler mezkür gayrimenku
~un kiymeti muhammenesinin 
lo 7,5 ni~belinde pey akçası 

Veya uluslu bir bankanın te
!llinat mektubunu vermeleri 
ıcap rder. Hakları tapu sicil
lerile sabit olmıyan ipolekli 
alacaklılarla diğer ıılakadarla
r~n ve irtifak hakkı sahipl~
rınin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarife dair olJn id
dialarını ilan tarihinden itiba
ren yirmi gün zarfında evrakı 
~üs bit elerile birlikte dairemize 
ıldirmeleri lazımdır. Aksi 

surette hakları tapu sicillerile 
s~bit olmıyanlar salış bedeli
rın paylaşmasıııdan hariç ka
ırlar. Meıkilr gayrimenkulün 

nefsinden doğan ve satış niha
Yetine kadar teraküm edecek 
o.l~n vergi, vakıf icaresi, tan
)ıfıye ve tenviriye rüsumu ve 
~esmi dellali ye satış bedelin-

.en istifa olunacağı ve Evkafa 
aıt yirmi senelik taviz bedeli 
de müşteriye ait bulunduğu v~ 

aha fazla malümat almak is
leyenlerin 5. 9. 36 tarihinden 
~~nra berkesin görebilmesi 
•çın dairemizde açık ve asılı 
bulundurulacak arttırma şart
namesini ve 936 '1479 No. dos
Yası mevcut mahalli mezkürun 
~V~af mesaha ve sairesini gös. 
erır vaziyet ve takdirikıymet 

raporunu görüp anlayabile· 
Cekleri ilan olunur. 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 

~ruvakkat teminat 
Mikt•rı Lirı. K. 

337 50 
60 00 
95 oo 

135 oo 
36 00 

Direktörlüğünden: 
Tahmini kıymet kilosu Nevi 

Lira K. 

4500 
800 

1260 
1800 
480 

00 200,000 Saman 
00 20.000 Kuruot 

00 7,000 Koynn(200)baş 

00 12,000 Dana (200) baş 
00 4,000 Keçi (1000}baş 

Pend ik Bakteriy{llojihanesi baytarisi ihtiyacatı için yu• 
karıda cins ve miktarlariyle kıymetleri gösterilen Saman, 
Kıırutt, Dana ve Keçi sartnameleri mucibince 7 Eylftl 
1936 Pazartesi günü saat 13 te yüksek mektepler muha
sebeciliğinde müteşekkil mi'ılJayaat komisyonunda açık ek· 
siltme ile ihaleleri yapılacaktır. Şartnamelerini görmek 
istiyenler her gün Istanbulda yüksek mektepler muhase
beciliğinc ve eksiltmeye girmek istiyenler yukarıda gös· 
terilen gün ve saatte teminatlarını mezkur muhasebecilik 
vezne&lne yatıracaklardır. Kendi nam ve hesebına eksilt· 
meye girecekler 1936 yılı Ticaret odası vesikasını v( 
şirketler namına eksiltmeye girecekler idare merkezinin 
bulunduğu yer mahkemesinden veya kayıtlı bulun
duğu Ticaret odasından veya sair resmi bir makamdan 
şirketin sicilile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna ddr 
bir vesik:ı ile şirketin vekili olduğunu gösterir serküleri 
veya noterlikten musaddak vekaletnameleriyle birlikte 
komisyona gelmeleri. (582) 

M. M. Vekaletinden: 
1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Har• 

biye Okulu İngi lizce ve Fransızca, Almanca öğretmen• 
liklerine yüksek okullarda ö6retmenlik yapmak sal:i hi· 
yetını ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan iki İngilizce, 
bir Almanca, üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 

2 - Bu ö~retmenliklerin ücreti ders saati başına 4 

ila 5 lirndır. 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bon. 
servis ve nufus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı 
ve bulundukları memuriyetleri gösterir ha! tercümesi ve 
bir istida ile Ankarada M. M. Vekaletine, !stanbulda 
Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatları ve sarih ad· 
res yazmaları lazımdır. Müracaatlar en geç 20· Eylftl 936 
ya kadar yapılacaktır. (232) (655) 

Posta, Telgraf ve Telefon 
fabrikası Müdürlüğünden: 

Deveboynu ve Kruvazman demiri ve benzerleri eş.o 

yanın ambalajlarında kullanılmak üzere 1385 adet çam 
tahtasiye 335 adet pinar açık eksiltme ile satın alına• 
caktır. Muhammen bedeli 1225,25 liradır. 

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

AÇ 1 K ÖZ 

Okuyunuz! 
Kapakları 70 şer kuruşa satın 

alınacak bir roman 

Can Kurtaran Adam! 
Fiyatı: Her formaaı 35 şer kuruş 
Şimdiye kadar neşredilmemiş 

bir eser, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ıncı for
malara mukabil 1 2 forma mec
canen roman verecek. 

Bekleylniz ! 
lstanbulda Kader matbaasında 

basılacak. 
Yazan: Osman Taşkınbaş 

ltanbul Dördüncü 
icra Memurluğundan: 
Tamamına yeminli ehli vu

kuf tarafından 73978 lira kıy. 
met takdir olunan Beyoğlunda 
Bedrettin mahallesinde eski 
Kıble yeni Yaşmaksıyıran 

caddesinde eski 42,44 yeni 59 
ila 71 numaralarla murakkam 
ve altında altı bap mağazayı 

müştemil (59, 61, 63, 67, 69, 71 
numaralı dükkanlara isabet 
edip (61, 63 numaralı dükkAn. 
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lat•nbul ÜçUncU icra / Askerr Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma koml•ıonu lılnları 

MemurluAundan : 
Galata Ômerabit han 
ikinci k~t numara 16' 
da lbrahim S•id'e : Mütercim Aranıyor 

Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğünden: 

Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya tercü• 
meye muktedir bir mütercim •alınacaktır· Almanca ile 
beraber Fransızca mütercimliğini de yapanlar tercih olu
nacaktır. İsteklilerin en çok ağustos nihayetine kndar 
istida ve veıikalariyle umum müdürlüğe müracaatları. (301} 

$ 

•• 

Doktor Alınacaktır 
1 Askeri Fabrikalar 

Umum Müdürlüğünden: 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk 
mahkemesinin 35 1120 numa• 
ralı ilamı ile lstanbul Beledi
yesine ait olup tahliyesine 
hükmedilen Sütlücedeki bağır• 
sak fabrika ve müştemilAtının 
tahliye ve mucire teslimi ile 
500 kuruş ücreti vekalet 
ve 670 kuruş masarifi muha· ı 
kemenin tahsiline dair tarafı· 
nıza tebliğ edilmek üıere gön· 
derilen 35/2660 numaralı icra 
bila tebliğ iade edilmekle bir 
ay müddetle ilanen tebliğat 

ifasına karar verilmiştir. ilan 
tarihinden itibaren bir ay zar
fında mecuru tahliye etmeniz 
ve hükmolunan meb!ağı öde· 
meniz veya ait olduğu ma
kamdan tehiri icra ve ıadei 

muhakeme kararı getirmeniz 
lazımdır. Aksi takdirde tahliye 
için zor istimal edileceği ve 
bu müddet zarfında ve borcu 
ödemediğiniz ve mal beyanında 
bulunmadığınız takdirde hapis 
ile tazyik oldnacağınız ila.n 
olunur. (25082) 

Biri Dahiliye mütehassısı ve biri Operatör olmak üzere 
üç doktor alınacaktırt. İş görecekleri yerleri ve çalışma 
şartlarını öğrenmek üzere istida ve ve;ikalariyle birlikte 
bizzat veya bilvasıta sıhhat şubesi müdürlüğüne müracaat
leri. (304) 

• •• 
Kırıkkalede yapılacak inşaat 

!ar bir dükkan olarak kulla· 
nılmaktadır) Bir bap 65 numa
ralı apartıman: hududu: bir 
tarafı Ümmii Gülsüm ve hisse
darının hane ve bahçesi bir 
tarafı Madam Elbidanın his
sesinin bahçesi, bir tarafı Kıble 1 
sokağı ile Madam Elbidanın 
hissesi bir tarafı kezalik Kıble 
sokaıtı ve cephesi Yaşmaksı
yıran cadesi le mahduttur. 

lstanbul Levazım 1 Keşif be;leli 136032 lira 86 kurnş olan yukarıda ya-
zılı inşlat Ask~ri Fabrikalar Uınunı Müdürlüğü satına!· 

Amirliği satınalma 1 ma komisyonunca 9Eylül936 tarihinde Çarşamba günü 
Komisyonu İlanları saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. ----i Şartname altı lira 81 kuruş mukabilinde Komisyona 

EVSAFI: Altı kat bir de 
bodurum kalı vardır. Birinci 
daire bir antre üzerine zemini 
kırmızı çini demir soba ocak 
mermer plak ve tezgah dolaplı 
matbah bir hol ve bir koridor 
üzerine ikisi iç içe yedi oda 
zemini karasimen iki hala ze· 
mini mermer cüdarı foyans, 
musluk, banyo ve termesifonlu 
banyosu vardır. ikinci Daire : 

Beş bin liralık arpa ver• dan verilir' Taliplerin muvakkat teminat olan 8051 lir-

Altı odalı olup bir numaralı 
dairenin aynıdır. Üçüncü Da
ire: ikinci dairenin aynıdır. 
Dördüncü Daire : Bir hol beş 
oda bir hala birinci dairedeki 
matbah gibi bir matbah ve 
banyo.u vardır. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
numaralı daireler iki numaralı 
dairenin aynıdır. Altıncı kat : 
Zemini kırmızı çini ve kıs· 
men tahta döşeli koridor 
üzerine her daireye mahsus 
birer oda, çini zemili ütü odası, 
sabit kaıan, ikisinde ikişer ve 
birinde bir mermer tekneyi 
havi üç çamaşırlık, zemin asfalt 
döşeli üstü kapalı üç tarasa, üç 
hela mevcut olup çamaşırlıktan 
bir tanesi tahta bölme ile iki 
oda bir mutfak bir helAdan 
ibaret dairedir. Bu katın üstün-
de zemini kırmızı çini tarasa 
mevcuttur. Tarasanın su boton· 
lan vardır. Bodrum kat: Zemini 
tamamen çimento döşeli olup 
koridor üzerinde her daireye 
mahsus birer kömürlük ve bir 
de motör dairesi vardır. Bina 
tam kagir cephesi Triyeste 
taşı ve işlemelidir. Terkosu, 
havagazi, elektrik te•isatı var• 
dır. Tahta kısımları yağlı 
boya merdivenler ve sahan
lıklar mermerdir. Heyeti 
umumiyesi aynı bir haldedir. 
Balkon ve çıkmaları vardır. 
Cephe pencereler pancörlüdür. 
Umumi mesahası 481 metre 
murabbaından ibaret olup 28 
metre murabbaı aydınlık ma· 
hal olan Kırzade namile ma· 
ruf apartımanın tamamı açık 

arttırmaya vazedilmiş oldu
ğundan 1/10/936 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 14 
den 16 ya kadar dairede bi· 
rinci arttırması icra edilecek
tir. Arttırma bedeli kıymeti 
muhammenenin yüzde yelmiş 
beşini bulduğu takdirde müş· 
terisi üzerinde bırakılacaktır. 
Aksi takdirde en son arttıra

nın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma on beş gün 
müddetle temdit edilerek 16-
10-936 tarihine müsadif cuma 
günü saat 14 den 16 ya kadar 
keza dairemizde yapılacak 
ikinci açık arttırmasında art. 
tırma bedeli kıymeti muham
menenin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde satış 2280 
numaralı kanun ahkamına tev
fikan geri bırakılır. Satış pe• 
şindir. Arttırmaya 'iştirak et• 
mek istiyenlerin kıymeti mu. 
hammenenin yüzde yedi buçuk 
nisbetinde pey akçası veya 
milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil bulunmaları 
lazımdır, Hakları tapu sicilli 
ile sabit olmıyan ipotekli ala
caklarda diğer alflkı.daranın 

mt ği taahhüt eden müte· 
-ahhıt nam ve hesabına 65 kuruşu havi teklif mektuplarını nıezkı'.ır günde saat 
120772 kilo arpa 28 Ağus· 14 e kad~r Koınisyonı vermeleri ve kendilerininde 2490 
tos 936 Cuma günü saat numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin:ie yazıh vesaikle 
15 de Tophanede Satınal- muayyen gün ve saatte Komisyona miiracaatları. (503) 

ma Komisyonunda pazar• -------------------------. 
lıkla alınacaktır. Tahmin· 1 Devlet Demiryolları ve limanları işletme 
bedeli 6434 lira 74 kuruş- f 
tur. İlk teminatı 407 lira ı :.. ______ U_. _d_a_r_e_s_i _i_la_n_l_ar_ı _____ -' 
61 kuruştur. Şartname ve Muhammen bedeli 1112 lira 50 kuruş olan muhtelif 
nümunesi komisyonda gö· şekil ve ebatta 3670 adet lamba makinesi 3.9-936 Per· 
rülebilir. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. şenıbe günü saat 10 da Haydarpışada gar binası dahilin• 

•97• •593• deki 1 inci işletme komisyonu tarafından açık eksiltme 

.. *. !\Ialtepe Askeri Lisesinde 
eskiye ayrılan 514 çift 
d1hili ve 785 çift harici 
fotin ile 75 çift erat kun· 
durası 28-8·936 16 da 
Tophanede Satınalma Ko
misyonunda pazarlıkla sa· 
tılacaktır. Tahmin bedeli 
167 lira 13 kuruştur. Te· 
ıninntı 2fi lira 7 kuruştur. 
Potinler lisede görülebilir. 
İsteklilerin ihale saatinde 
Tophanede komisyonda bu· 
lunwaları. •96• "592n 

• •• İdareleri İstanbul Levazım 

Amirliğine bağlı müessesat 
için 200 ton yulaf veya ar· 
panın kapalı zarfına is'.ekli 
çıkmadığından 2 Eylftl 936 
Çarşamba günü saat 14 de 
Tophanede Satınalma komiS" 
yoııunda pazarlıkla alınacak. 

tır. Tahmin bedeli 9000 
liradır. İlk teminatı 675 
liradır. Şartname ve numu• 
nesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesika• 
larile belli sntte komisyona 
gelmeleri· (102) (714) 

• • * 
Eşya ve teçhizat an barı 

için 2000 kilo naftalin 2 
Eyl(ll 936 Çarşamba güuü 

saat 14,30 dıl Tophanede satı· 

nalına komisyonunda puar· 
lıklll alınacaktır. İşbu nafta· 
lın ihale günü teslim şartile 
alı nacağın dan isteklilerin 
belli saatte komisyona gel
meleri (103) (714) 

ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair olan iddia
larını evrakı müsbitelerile bir· 
Jikle ilan tarihinden itibaren 
nihayet yirmi gün zarfında 
birlikte dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicilli ile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Miiterakim vergi 
tenviri ye tanzifiyeden mütevellit 
belediye rüsumu ve vakıf ica• 
resi ve 20 ~enelik evkaf tafizi 
bedeli müşteriye aittir. Daha 
fazla malumat almak istiyen• 
ler Han tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için dai· 
rede açık bulundurulacak 
arttırma şartnamesi ile 34.'3459 
numaralı dosyaya müracaatla 
mezkur dosyada mevcut vesa· 
iki görebilecekleri ilan olu• 
nur. (934-3959) 

ile sB.tın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 8344 ku· 
ruş nıuvakkııt teminat vermeleri ve kanıtnıııı tayin ettiği 

vesa1kle birlikte eksiltme günü s:ıatine kadar komisyona 
müracaatları lazımdır. Bu işe ait şırtnameler komisyondan 
pırasız olarak dağıtılmaktadır. (525) 

• 
Haydarpa'ia liman ve rıhtım ar.ızısı dahilinde 4 No, 

lu lalıt:ı anbardan müfrez 2,5X4 eb'adında bir odanın 

aylık kira be:leli 13 liradır. Muvakkat teminat 11 lira 
70 kuruş olup bir sene ıuü.!detle ve pazarlıkla kiraya 
verilecektir. 

Pazarlık 31-S.936 Paz1rtesi günü 
darpaşada gar binası dahilinde 1 inci 

nunda yapılac1ktır. 

saat 10 da H 1y• 
işletme komisyo· 

Pazarlığa iştirak etın~k isteyenler nıııvak~at teminat
larile ve kanun~:n tayin ettiği veuikıe ayni gün saat 10 
na kadar komisyona müracaatları la1.1ındır. Bu işe ait 
şartnameler komisyonda gösterilecektir. (720) 

Askeri Müze 
Direktörlüğünden: 

As',,.er1 Müze Cumartesi ö6leden S)nra ve Pazar gün· 
leri sabahtan akş1ma ka:lar açıktır. 10 kuruşa girilir. 
Cedlerimizia silahlarını ve 13 asırdanberi muharebe 
ettiğimiz milletlerder. alınan sil:ihhr ~e eşvaları bir harp 
yadigarı olarak burada göreceksiniz. (238) (717) ----
Sıhhi Müesseseler arttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan: 
Heybeli sanatoryomu 1936 mali yılı ihtiyacı olan 81 

kalem ilaç açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme Cağaloğlunda .Sıhhat ve İçtimai l\I ua• 

venet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 9 Eylıll 
1936 günü saat 14, 30 da yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat 712 lira 56 kuruş olup muvakkat 

garanti 53 lira 45 kuruştur. 
3 - İstekliler şartnameyi ve ilA.ç listelerini hergün 

komisyonda görebilirler. 
4, - İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesika· 

siyle 249 sayılı kanunda yazılı belgeler bu işe yeter mu• 
vakkat teminat makbuziyle veya banka mektubu ile bir• 
likte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri (693) 

Is tan bul Dördüncü icra me
murluğundan: Bir borçtan do
layı mahcuz olup paraya çev
rilmesine karar verilen 1 adet 
traktör makina, orak biçer ma. 
kina, pulluk (Hurda halindeki 
ala.tı ziraiye) ve (19) demet 
kamış 1/9, 936 salı günü saat 
(10) dan itibaren Silivrikapı 

haricinde Seyyit Nizam mahal· 
lesinde Yanko Çorbacı çiftli· 
ğinde satılacağından isteklilerin 
bu yerde hazır bulunacak me• 
muruna müracaat etmeleri ilan 
olunur. (25180) 

1 stanbul Beşinci icra Me
murluğundan: Mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar ve-

rilen ev eşyası 2 9/36 tarihine 
tesadüf eden çarşamba günü 
saat 9,30 dan itibaren Topka
pıda Arpaemin mahallesinin 
Topkapı yokuşunda 22 No. lu 
hanede paraya çevrileceğinden 
talip olanların mahallinde ha· 
zır bulunacak memuruna mü· 
racaatları ilan olunur. 

lstanbul Altıncı icra Me• 
murluğundan: Bir alacağın te• 
mini için hapis altına alınan 
ev eşyası Beyoğlunda Firuz• 
ağa Kantıııcıçıkmazı Nafizbey 
apartımanı önünde 1-9-36 •alı 
günü sıat 9,30 da mezkur 
mar.'.llde açık arttırma suretile 
satılacaj!ı ilan olunur. 
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8 -AÇIK SÖZ 27 Ağustos 

·Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona İnhisar mamulatından 
• LİKÖR, ŞARAP, KANYAK, LÜ KS SİGARA AV MALZE~lESl 

1 

Avr:ca: Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yılbaşında çekilecek 
BiıYOK YENiCE PiYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford oto
mobili veya bunun yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktörü 230 liralık BLAV-
PUNKT RADYOLARI, REVUE SAATLERi. içki Servisleri, Sofra Takımları v.s ... 

o 

BIRE 
1000. 

TARLADIR 

. -. 

:Betonarme Köprü 
İnşaah Eksiltme İlanı 

Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Rei sliğinden: 

İstekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamış olan Muğla 
Vilayetinde Muğla- Kö ı· ceğiz yolu üzerinde (25.000) lira keşif 

bedelli Namnaııı betonarme inş~atının değiştirilen yeııi şartname· 

!erine göre kapalı zarf usıılile ekslltmesi 2-9-1936 Çarsaıııba günü 

saat 16 da Naf:a Vekiile:i Ş::ıse ve Köprfıler Reisliği eksiltıııe 

komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eks i ltıııe şı rt naınesi ve huna müteferri diğer evrak (125) ku· 
rıış mukabi linde Ş'.>se ve Köprüler Reisl ij\"inden alınabileceği gibi 

istiyenler bu şa rtntııııeleri ?.Iuğ la Nafıa Müdürlüğüne müracaat 
ederek görebil irler. 

Muvakkat t~mina~ (1875) liradır, Eksiltıııeye girmek istiyenlerin 

Resmi gazetenin il297 sayılt nus lıastnda çı ka n talimatnameye tev· 

fikan müteahhitlik ehliyet vesika.aını haiz olmaları lazımdır. 

Teklif mektuplarınm 2·9· Hl36 Çarşamba günü saat J5 e ka· 
dar Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazımdır. 

(376) {294) 

P. T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: 

- ,,.,., 

Dr. Hafız Cemal 
Dahl llye mUtehassısı 
Pazardan başka günlerde (2 

den 6) ya İstanbul Divanyo_lu 
(104) yeni nuıııaralı hususi ka• 
binesinde hastalara bakar. 

Salı cuıııartesi sabah (9/121·2 
saatleri hakiki fukaraya mah· 
sustur. Herkesin haline göre 
muamele olunur. 

Yazlık telefon Kan~illi 38 
Beylerbeyi 48 

Üsküdar İkinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Üsküdarda Ke!cdede mahalle· 
sinde gün doğdu caddesinde 63 
No. lu dükkanda kömürcülükle 
müş• eğil iken vefat eien v~ te
rekesine ıuahkemeıııizce va z ıyet 

edilen Ali Köçe oğ"l u Dervi şden 
al~cak ve borç iddiasında bul ıı· 
nanların bir ay ve veraset iddi· 
asında bulunanların da üç ay 
zarfında vesaik ve senedat ka• 

nuniyeleriyle birlikte Üsküdar 
ikinci Sulh hukuk hdkimliğine 
müracaat eylemeleri ve akııi hal• 
de kanunu medenin in ıııevaddı 
mahsus1sı ahkamı tatbik oluna• 
cağı ildn olunur. 

İdare ihtiyacı için im~I olunacak Deveboynu, Krııvazwan ve · ı P-------:•---•ı 
kaim demirleri için muhtelif nevide demir ve şartnamesinde ya· Zührevi ve cilt hastalıkları 
zılı sair eşya aç tk eksiltme yoluyle satın alınacaktır. Elı:siltme 7 H •• 
Eylı'.ıl 1936 tarihine rastlayan Pazartesi saat on beştedir . . İstekli- Dr. ayri Omer 
lerin şartnaıııeyi görmek için her gün eksiltmeye iştirak için de 
eksiltme günü mvayyen saatten evvel 2318, 24 lira muhaınınen 
bedelin % 7,5 gu olan 174 liradan ib ıret muvakkat teminatları 
vezneye yatırıııak suretiyle komisyona ınünı.caatlart . (556) 

Ôkleden sonra 
Ağacami karşısında 

Tel. 43586 

Beyoğlu 

No. 313 

- -

• 

Boğaziçi ve Adalarda efsanevi bir gece 

5 E UI Cum r esı 
1Galatasaraylıların mehtab gezintisi bu sene tertib edilen 
ı vapur gezintilerinin en mükemmeli olacaktır. 

•Akay" idaresi tenezzüh için büyük vapurlarından birini tahsis 
etmiştir Vapur tenezzüh günfı tanı saat 19 da Köprünün Adalar 
iskelesinden kalkarak Kadıköy iskelesine uğrayacak, sonra 
Bebek ve Tarabya önlerine hareket edecek, bilahare ?.!oda 

yolile Adalara kadar gittikten sonra Köp~üye dönecektir. 

Mükemmel caz, zengin büfe, çok hoşa gidecek bir eğlence programı. 

Mi!ba talı sözler Ye rakam
lu hot ırörüoebilir, ancak 

mukayese terazisini elden 
bırakmamalıdır 

için buna lüzum yoktur. O 
şöhretine daima sadık kalmı' 

ve iyi bir kremden beklenen 
fevaide daima müspet 

cevab vermiştir. 

Zayi - 9 Nisın 936 gün· 
lemecinde Kuleli askeri Jisesin· 

-· 
i e • 

1 
Direktörlüğünden : 

ı - ilk, orta ve Lise kısımları için Kız ve Erk~. yatılı ve ya· 
tısız talebe kaydına başlanmıitır. 

2 - Kayıd için hergün .aat 10 dan 16 ya kadar okula mürac.aat 
edilebilir. 

3 - Bu yıl ancak mezun ~lan veya tasdikname ile ay_rılan t_al~
benin yerine az miktarda yenı tl\lebe alınacaktır. Okula gırmek ıstı· 

yenler bir an evvel müracaatları tavsiye olunur. 
4 - Eyliilün on beşine kadar kaydını yeniletmeyen eski talebe· 

nin müracaatları kabul edılmiyecektir. 
5 - isteyenlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 
Şehzadebaşı, polis karakolu arkasında. Telefon: 22534 -Bergama Belediyesinden: 

Her sene açılması mutat olan Bergaıııa lıap'an pan1yırı bu 
sene de 14.9-936 da açtlacağı ve umumun istirahıtının ıııüeııııııen 
bulunduğu ililn olunur- (505) den aldığım 268 N o. 1ı vesikayı 

zayi ettiğiıııden yenisini a lacağım• -
dan eskisinin lıükµıü kalıııamıştır. 

Yüce l' lkü lisesinde No. 430 
Cemalettin 

Mobilyanız için 
Beyoıtlu Kabristan sokağında 

B Y S ve 
AL 

Mefruşat ticarethanesini ziyaret 
etmeniz menfaatiniz icabıdır . 

• Telefon: 4142-< 

Zayi - Fen fakültesinden 
aldığım hüviyet varakastnt zayi 
ettim. Yen "sini alacağımdan es
kis:nin hükıııü yoktur. 

Fen fakültesi 
F. K. T. No. 1679 

Sabri - ~ ---------
Üsküdar ikinci sulh hukuk 

mahkemesinden : Çengelkö r ünde 
Alzambak sokağında 1 No. lıı 
Zehranın köşkünde sakin iken 
berayı ziyaret gittiği İzıııitte 
Hikmetiye köyünde vefat eden 
ve buradaki terekesi ne nıahke· 
memizce vazıyet edilmiş bulunan 
Sslih kızı Bergüzardan alacak 
ve borç iddias ı nda bulunanların 

bir ay ve veraset iddiasında bu· 
lunanların üç ay zarfında vesa• 
ik ve senedat kanuniyelerilc bir
likte Üsküdar ikinci sulh hukuk 
hakimliğine müracaat eylemeleri 
ve aks i takdirde kanunu mede· 
ninin mevaddı malısusası tatbik 
olunacağı ilan olunur. 

Zayi - D~niz yolları ida
resinden 14 numaralı cüzdanım• 
la. almakta olduğuııı tathik mü· 
hürüıuü zayi ettim. Hükmü 
yoktur. 
E-abık İdarei Mahsusa mi:ihimme 

müdürü Halil zevcesi vekili 
Sündüs 

Zayi - Davutpaşa Ortaınek· 
tel;>in!len 1932 senesitı :e aldığım 
tastiknameyi zayi ettim. Yenisini 

. çıkaracağımdan eskisinin hil.k· 
mfı yoktur. 

CelAl 

NEDE N BAZİ SİNEMA ARTİSTLERİ 
HAFTADA 

100.000 FIAIK rAZAllYOR 

Meşhur bir sinemacı : 
Bugün Holivud'da 
yalnız klasik güzellik 

kifayet etmiyor. 

diyor ve ilave edıyor: "Zamanı mızda 

sinema stüdyolarında klas k güzellik 
günde 8 dolar ve zeka 100 dolar kıy· 
metıedir. Güzel yüzler ise, zekadan 
ve gençleşmiş bir tenden daha fazla 
1000 dolar kıymetindedir. 

Sinema artistlerinin yakıcı ve kuv. 
velli projektörleri altında çalışırken 

onların yüzlerini çabuk soldurarnk 
sertleştiren ve buruşturan bu projek· 
törlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini 
düzeltmek ve güzelleştirmek için gü. 
zellik müesseselerinde bütün servet· 
!erini feda ediyorlardı. Fakat, bugün .. 
Her yıld ı z, kendi kendine tevessüle
deceği basit bir tedbir sayesinde cilt-

!erinin terav~tlni vikaye edebilirler. 
Viyana üniversitesi profesörü doktor 
Stesj tarafından keşi f ve genç h1y0 

vaolardan istihsal edilen ci!di be•leyi. 
ci ve gençleştirici Biocel cevhed şim· 
di pembe rengındeki Tokalon kremin
de mevcuddur. Gece yatmazdan evvel 
kullanıldıkta, siz uyurken cildinizi 
besler ve genç :eştirir. Buruşukluklar 
ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadın 
birkaç hafta zarfında 10-15 yaş genç· 
lcşrneğe muvaffak olabilir. Gjndüzleri 
ise (yaıtsız) beı az rengindeki Toka
lon kremi kullanıldıkta bütün siyah 
benleri giderir, ve açık mesamatı ka
patır ve cildi beyazlatıp gençleştirir. 

l stanbul Defterdarhğından : 
Keşif bedeli 2991 lira 75 kurıı~tan ibaret bulunan He~hel! 

Adada Den iz Harp Oknlu müştemilatından Gemici kaynağı, Set 
ve Kışla ardt sokaklarında Hazineye ait evlerin keşif ,.e şeı:ıiti 

d:ıires : ndc onarılması açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin, keşif 
ve şartnamelerini görmek isteyenlerin en az hin lir~lık im işe benzer 
işyaptıklarına dair Nafia .1\lüdiirlıiğünden almış oldukları .1\Iütealı· 

hitlik ve Ticaret odası v: sikaları ve 225 l i ralı;.: muvakkat teminat 
akçeleriyle 7·9·936 Pazutesi giinü saat on dörtte Deiterdarlık bi· 
nasında toplan~n komisyona nıi'ırııcaatlaıı. (M.) (625) 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden yazı işleri müdürü 
Etem .izzet Benice 

Basıldığı yer : Matbaai Ebüzıi ya 
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