
ÖZ 
ita/yan "rdusu manevraya başladı 

Sovyet donanması da Baltık deni
zinde manevraya açıldı 

Dil Kurııltuyının en yı1bek ifadeli bir sahnesi <Je Türk billli tarihinin en mesut bir günı1: 

AtatUrk'Un huzurundasın Hlmld •• 
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OJ saltanatın j 
Yeller 
Eser 

Şimdi yerinde ı 
Haşnıetlii Et hazretlerinin 1 

tac ve tahtı sernigiın o'du. 
Kasaplar Şir
kltınin nakliyat 
i ;i de artık ye· 
di kat yerın 

d bine g i rın< k 
İi .eredir. 

• ,, 
"Açık Söz n 

lstanl " 1 ,f" k i 
Et me • ~le'Iİ· 
nin, dJlu doğ· 
•K•u Et dordi
nin mutl aka hll (x)fptal edilmiş 

lir! manasına .• ledi:nwsi lazım 

Profesör 
tezini 

Ahmet Cevat 
dün yaptı 

Dedi ki: 
"- Her "niçin?,, in karşısında bir "çUnkU .. ,, 

ile cevap vermeğe hazırız.,, 

Şehre neşe 
ve zevk 

saçan sergi 
Festival münasebetile açılan 

Karikatür Sergi.,; büyük bir 
rağbet gör
mektedir. Ve 
denilebilir ki 
büyük artistle 
rimiz Münif 
Fehim, Cemal 
Nadir, Rnmiı 

ile kii çük Ce
malin ve dfğer 
a-ı · • nti"'_,,_. 
nazik gayr~
leri halkı çok memnun etmiş
tir. Karikatürün ve resmin bu 

, büyük sanatkarları mütevazı 

lsviçre ordusu ecnebi ataşemilterlerin 
· h&ıizurunda harp tatbikatı yapmaktadır 

CUMA 28 Atuotoı 1936 TelefoD No. 20827 Mektup adresi: 

Avrupa barut kokuyor! 
Sulh tehlikededir. Fakat s~lhu bombalıyacak 
olan devlet mutlaka kanlı bir ihtilalle devrilecekfirf 

Gel de dünyanın ı 

s~h içinde 
olduğuua inan 1 

,1 ·' 
-· "·'-·-. . -. 

MOGOLıSTAN 

• 

~ 1 

Umumi harp arifesinde Avrupadaki muhtemel C:lütman cepheleri tebarüz ettirir harita 
ra ar : a~ vrupa •e ıniıtte.fıklerl ...., Kalın çizgi!f,r ;: p,.,.,..,ı.rat Frlns ve m!itte!ık~rl - oJ<lalılar : Almanya ile 

birlik olması umulanlar - Beyaz : Rusya. Rusya kontrolü altındaki Baltık devletleri ve ' bitaraf İskandinav dedet!eri. 
• 

lsviçrede 
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\ Son Ekselans Benzin!.. · manevralar 
gc,di*ini, lsl<ıııbulda elle tulu· 
lu, bir "Et pahalılıgı" mevcut 
01 duğunu ve bu pahallığın ise 
K'8nplar ş,rketi tarafından ih
d~, euihlitini ap açık yazdı, 1 

rakamlarla, delillerle ortaya 

;::~.::~~:~~ Bu dahi bir ihtikar 
tirler. Bilhassa 

Berııe 27 (A. A) - Yakınch Bernc Kantonunda yapılaea~ 
lsviçre A~kNI man·vralerınd1 yedi eccebi heyet hazır bulu. 
nacaktır. • 

MünifFehimin maddesi oldu! 
desenleri pek ita/yada manevralar 

koyJu. \ ('::) 
Et yiızü görmiyenler hesabına 

sevinerek bildiriyoruzki: 

çok hayran 
toplamaktadır 

Cemalin her 

lstanbul Belediyesi bu Et 
llle•eleıini veye Et derdini, 
kat'i bir hal yoluna koymak 
lllıksadilc ele almış bulunuyor. 
Be!ediy~. m~zbahadan kasap 
dükkanlarına Et nakliyatı işlni 

1 

karikatürü ba 
Oaı.t şında topla-

t:g~:...;_~ ____ .:.;ıllll![.Jfiü CEMAL NADIR I 
1
. 

c nan ar neşe ı 

Düa. kurı.dtaydaı tc&lcrinl i'lah 
ve iıbat için aö• alanlar : 
Alımel Cevat, Abdülkadir 

ve Naim Hözım 
(Ya:aıcı alhnc ı. ~yf.J.da) ı 

kahkahalar almaktadırlar. Dör 
düncü sayfamızda güıide mu
harrir arkadaşımız lskender 
Fahrettioin bu scr~iye dair 
yazdlfı yazıy• okuyacaksınız. 

Şoför vatandaşın ıztırabını eşeliyen se
beplerden biri de (Benzini) dlr. 

Berne 27 (A. A.) - Bütün lsv;çre gazeteleri ltalyaıı ordu
sunun yapmakta olduğu büyük manf'\·ralarııı bilhassa yeni 
sevkülceyş nazariyesi bakımından büyük ehemmiyetini teba· 
rüz ettirmektedirler. lstanbul şoförleri bugün çok 

müşkül bir vaziyetin içinde 
bocalıyorlar. Taksi müşterile. 
rinin azalması, hususi otomo

billerin çoğalması, şoförlerin 
kazancını çok azaltmış, onları 

ekmek parasından mahrum 

eder vaziyete düşürmüştür. Fa-

kat bir de' Finlandiyada manevralar 
Son Ekselans Benzini 

Tallen, 27 (A.A) - Fcnlandiya körfezinde, Narva civarında 
Meselesi vardır ki lttanbul 

Sovyetler Birlit;niıı Baltık deı:izaltı filosunun manevraları 
şoförleri bu yüzden de hayli başlamıştır. 
azap çekerler. (Yarınki açık!-==========================-

tetkik rtmiş. Kao;aplar Şirkcti
llİn bu işteki fazla kazancımda 
hayli nazarıdikkati celbetmiştir. 

Bizim öğnndiğimize göre, 
lsı,n~ul Belediyesi Eti ucuz· 
latmali: için lazım ge'len ted
birleri alacak, bu arada da Et 
nakliyatını l<endi vazifeleri ara
sına koyarak bu işi parasız ya· 
ı>acaktır. Yani "Açık Söz. ün 
Ortaya attı~ı dert halledilmek 

Sözü alınız.) Dost Romanya denizcileri, 
Asi bir general, asi bir miralau şaht yüzünden hoş geldiniz! 

6 ' çıkan münakaşa 

Ve On beş zabit tarde• Blum-;~;;; verdi! 

dildiler ve kurşuna dizildiler!, :)aris,~:!~: -

- - - ---------

Üzeredir. • 
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1 

, j 
[Hi.dlsell"ri hayatın kulisi 

arasındaııı bir rejiıör objektl· 
file ıö:ı~tll yera "S:ırdengeçti 11 
aevrHl okuyucurarı CUşilndü· ı' 
~en, ıüldilt"en ve tuurlannı . 
milnakat:ııya tututlutan yazı- J 
larile kendlni çok •evdirdi. 
~ğ~rli arftadao Scrdcngeç.U· 
11.hı o epi'l fıkralarından her· 
tün bu sayfada nUkte dolu 
bir çeret: bula.cakı1.n1z: ) 

BiR KARA HABER! ı 
/ımirclen telgraf tıar : j 

lzmir <Je mülhakatı m•z• ,~ 
baha/arının variaatı arlı- ı ~ 
yormuş I Eyua_h .. Bu /ela· 
kete karşı şimdi ne yapa• ~ 
catız 7 Kızıl ay muavenet ~ 
etse bari 1 Demek, aralar• l.J;..J. ~ 
ela ela et !/emek kalkıyor!! ~ 

SERDENGEÇTi . 

"ScrdenıeçU,, timdi •izi 
Utlaeu ••yfamı&daılı Vod.-it 
•Gtu•u-ıa davet ediyor. , Meşru hükiimt:I kuv<Jollerinln ispanyayı yığma ve talan etuıek istiyen w 

fıar•ket eden cli•iplinıiz ku<Jvıtl•r• otoritenin ılllHini inJirdillnln ,.,m/ılir. 

' 

ecne61 paraslle 
[Yoııaı lld•cldel 

nist mebus 
Thorez'in yol· 
ladığı bir mek
tuba cevap 
veren Başba· 

kan Blum ge
rek hüküme' 
azasından 4 
arkadaşınır 

Fransa milli 
bankasın da 
Dr. Schacht 

. ile görüşmüı 

olduklarını te-
yit eylemiştir. Schachl 

M. Blum bu cevabında, ez· 
cümle dem iştir ki: 

" Bu mülakatın, Fran11z mil· 
!etinin şerefi ile mütenasip ol· 
mıyacağı ve sulh isrine bir 
hizmet teşkil etıniyeceği hak. 

· kında şüpheler izhar ediyor. 
sun uz. 

"Belçika Sovyetler birlitine 

müsait bir zümreye veya 
Alman aleyhdarı bir bJo. 

· ka giremez. ihtilaf halinde Be!
. çıka kendi hudutlarını müda

faa edecek fakat büyük dev
letler arasında mevcut ihtilaf· 
lardan uzak kalacaktır. 

Decıamı 2 nci ıahi fe<ie 

_ Dost Romanya bahriyesine. ~en~ııp Stiki mektep gemi~ı, 
~un. sabah genç Romen bı;!ırı~elılerını lstanbul limanına re
ti~dı. Stiki orta kıt' ada yeni bir muhriptir. Dost donanın •İı· 
bıtleri Türk donanmasının mümessilleri tarafından selAmlan· 
mışlar Ve dün Ro'!len ~faretinde şereflerine bir ziyafet' veril· 
miştir. Yukarıdakı resımlerde lstanbulun misafiri olan Slil<i 
muhribile dost devlet donanmesın.a mensup zabitlerin Romen 
Sefaretinde bulunduklarını görüyorsunuz.. 
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Mısır ve --
Ankara - Memleket ve Dünya) 
• 

lngiltere Kralı dün A tina 
istiklali 

Sayı: 131 Heryerd• 5 kuruş Telefon No: 208J7 • Telgraf adresi: l•tanbul Açık Sö~ 

Son Dakika 

ve pireyi dolrı.ştı 
Atina, 27 {Açık Söz) - lngiltere Kralı bugün de şehirde 

Asi bir general, asi bir miralay 
Hükmen Osmanlı imparator- Ensen bu mesele lngiltere ile 

luğunun bir vilayeti, fakat Mısır arasındaki ihtilafta ikin· 
filen Mehmet Ali sülalesinin ci derecede bir rol oynamıştır. 
hükümranlığı altında bulunan Gerçi lngiltere bu meseleye 

Ve On beş Zab.•t tarde vcı Pirede ziyaretlerine devam etmiştir.lngiliz elçisi akşam Kral 
• Edvard şerefine ziyafet vermiştir. Şimdiye kadar Kralın refaka· 

Mısır, 1882 senesi ilkbaharının ehemmiyet verir gibi a-örün· 
ılık bir gününde, Arabi Paşa müştür. Fakat allkadar oldu· dizi 1 d i 1 er\ tinde bulunan lngiltere Ha:iyce mü:eşarı Londraya dönmüştür. 

ihtilalcileri muhakeme edecek \ Romanya kralı Boğazlar 

isyanı bahanesile lngiliz asker· ıtu diğer meseleleri halletmek 
Jeri tarafından işgal edildi. O içiıı . 
zaman Osmanlı imparatorluğu- işte on dört senedenberi ln- dildiler ve kurşuna 

! Hendaye,27 (A.A,)-Behobie [ ye Nazırı bugün lrun'a ka~şı nun hükümranlık hakkından giltere ve Mısır bu noktalar 
başka Mısır üzerinde alakası üzerinde anlaşmaya çalışmakta 
olan devlet Fransa idi. Bu ala- ! idi. iki büyük engel, lngiltere· 
kanın çok uzun bir tarihi ı nin imparatorluk yollarını em· 

1 muharebesi, bu sabah da de- yapılan taarruz hakkında ılk 

vam etmiştir. Fakat harekatın defa olarak resmen beyanatta 
olan halk mahkemeleri, işe k l • . d •k • 
başlamıştır. mu ave esını tas l ettı 

vardı: Fransa Mehmet Ali ile niyet altına almak bahanesile 
Sultan Mahmut arasında ki mü· Mısırda asker bulundurmak 
cadelede Mısır valisinin tara- istemesi ve Nil nehrinin kay-
fını tutmuştu. Mehmet Ali naklarınıı !:akim olan Sudanı 
Fransadan mıilehassıslar getir· Mısıra vermek istememesi idi. 
m' ş, Mısır ordusunu Fransız- Eğer ltalya Habeşislanı istilası 
ların yardımile kurmuş, Fransa-

altına almasaydı, belki de bu ih-
dan para istikraz elmiş, Fransız tilaf daha uzun seneler sürerdi. 
harsı Mısırda yerleşmiş, Mısır· Fakat ltalyanın Habcşistanda 
lılar için fransızca ikinci bir dil yerleşmesi gerek M;sır ve gerek 
olmuştu. lngillere için vaziyeti değiştir· 

Bu sebepledir ki 1882 sene· di. lngillere ve Mısır için be-
sinde Mısır lngilizler tarafından tiren yeni tehlike karşısında 
işgal edildijli zaman, bu işgal, anlaşmak lüzumunu hissettiler. 
lslanbuldan ziyade Parisle he- işte evvelki gün Londrada 
yecan uyandırmıştı. merasimle imzalanan muahede 

Osmanlı imparatorluğu işga- bu lüzumun ifadesidir. 
li protesto etti. Fransa emriva- lngillere ve Mısır muahede· 
ki kabul elmiyeceğini bildirdi. sinin metni henüz neşredilmedi. 
Fakat lngilizler bildiklerini oku- Fakat bildirildiğine göre, ln-
dular. Mısırı asayl'şı'n muhafa· ı 

giliz askerleri Kahireden çeki C· 
zası için işgal ettiklerini ve rek Süveyş Kanalı mıntakasına 
münasip bir fırsatta tahliye yerleşecekler. Mısır ordusu in· 
edecekıerl·n·ı so" ylediler. 

gilider tarafından teşkil edile. 
Fakat lstanbulda imzalanan cek. Sudan, lngiltere ve Mısı· 

iki protokole rağmen, Mısır rın müşterek idareleri altında 
Büyiik harbe kadar lngilizlerin kalacak. lngiltere kapitülas-
işgali altında kaldı. yonların ilgası hususunda Mı· 

Büyük harp çıkınca lngilte- sıra yardım edecek. Görülü· 
tere Mısırın Osmanlı toprağı yor ki muahedede iki taraf 
olduğunu hatırlıyarak bu noktai nazarlarının telifine ça-
memleket üzerine himayesini lışılmıştır. Mısır lam istiklaline 
ilan etti. Bu, Mısırda 1882 se• kavuşuyor; fakat askeri bir 
nesindenberi devam eden fili ittifakla lngiltere bu memlekc
vaziyeti değiştirmedi. tin müdafaasını deruhde edi· 

lngiltere sonra 1922 sene· yor. Ve bu ittifak icabı Süveyş 
sinde Mısıra dört şartla bağlı 1 Kanalinde asker bulunduru· 
olmak üıere istiklal verdi. Bu yor. Böyle bir ·:aziyet, tam is
dört şart da, Mısırın ve im· tiklal mefhum" ile telif kabul 
paratorluk yollarının müda· eder mi, etmez mi? Bu, müna· 
faası, Sudan meselesi ve ka- kaşa kaldırır bir meseledir. Şu 
pitülasyonlardır. muhakkaktır ki bugünkü vazi· 

yetin realitelerine uygundur. 1 - Mısırın ve imparator· 
1 

luk yollarının müdafaası, ayn Eğer Mısır müdafaasını, 
ayrı meseleler gibi görünüyor· Milletler Cemi yetine veyahut 

ta kendi askeri vasıtalarına sa da hakikatte ayni mesele. 
bıraksa, yarın Habeşistanın 

dir. Çünkü lngiltere bakımın· akıbetine uğrıyabilir. Bunun 
dan Mısır büyük devletlerden içindir ki Mısır bugünkü va• 
birinin tecavüzüne uğramadığı 

ziyet ve şartların müsait ol· takdirdedir ki imparatorluk 
duğu ölçüde bir istiklal ile 

yolları emin olabilir. 0.hal~e 'ıkı.·ııa etmek mecburiyetinde 
Mısırın tecavüzden masunıyelı ıle 
imparatorluk yollarının emni· kalmıştır. işte evvelki gün 
yeli biribirine bağlı meseleler- Londrada imzalanan muahade 

Mısıra böyle bir istiklal le'min 
dir. d 

Bu, Mısır için hem faydalı, e iyor. 
hem de mahzurlu bir vaziyet· 
tir. Faydalıdır. Çünkü lngille· 
re gibi büyük bir devleti, Mı· 
sıoın müdafaası meselesilı;ı ya· 
kından ıılakadar eder. Mısırın 
lngiltere için imparatorluğun 
bir cüzünün müdafaası kadar e
hemmiyetli bir ıııesele ş~klini 
alır. Fakat büyük bir devletin 
küçük bir devlet isliklalile bu 
derece yakından alakadar of. 
ması da mahzurludur; çünkü 
bukadar yakın alaka kü
çük de' lelin istiklal mefhu. 
mile kabili telif değildir. Mısı
rın istiklalini korumak lngif. 
tere için hayali bir mesele ol· 
du~undan lngiltere Mısırda as
ker bulundurmak ister. 

Bu, belki milli müdafaaya 
yardım demek olduğundan 
Mısır için faydalıdır. Fakat 
arada Mısırın istiklali de gü. 
rültüye gidiyor. 

2 - Sudan meselesine ge
lince; bu memleket vak tile 
Mısırlılar tarafından işgal edil
miş, fakat sonra Mısırlıların el
lerinden çıkmak üzere iken 
lngilizlerin yardımile tekrar 
Mısır hakimiyetine geçmişti. 
O zamandan sonra 1924 sene
;ine kadar Sudan lngiltere ve 
Mısırın müşterek idareleri aJ. 
tında kaldı. Hatta adına "lngi
liz-Mısır Sudanı,. adı verilmişti. 

Fakat 1924 senesinde lngiltere 
ile Mısır arasındaki müna
sebetlerin gergin bulundu
ğu bu sırada Sudan valisi 
ve Mısır serdarı Ler Stack'a 
karşı bazı Mısır milliyetperver• 
!eri tarafından bir suikast ya. 
pıldı. lnr;ilizler bunu bahane 
ederek Sudandan Mısır asker• 
)erini ve ı Mısır memurlarını 

çıkardılar. On iki senedenberi 
Sudan yalnız lngilizler tarafın· 
dan idare edilmektedir. 

3 - Kapitülasyon meselesi 
malüm olduğuna göre bunun 
aynca izahına hacet yoktur. 

Diplomat 

BUNDAN EVVEL ÇIKMIŞ 1 

OLAN YAZILARIN HULASASI 

[923 senesi ikinci teşrin ayı· 
nın ortalarına doğru ve bir ge· 
ce. Üçüncü Enternasyonalin dör· 
düncü cihan kongresine iştirak 
etmiş olanlar Leningrad'da 
Astorya otelinde verilmiş bir 
ziyafetten çıkıp meşhur Balet 
tiyatrosu Marinskaya gitmekle· 
dirler. 

Nizamellin Nazif bunların 
arasındadır. Ve paltosunun ya· 
kasını kaldırırken genzinden 
konuşan ince sesli bir adamın 
bir başka adama söylediği ~u 
sözleri duy ar : 

- S'ze şimdi akşam şerifler 
hayrolsun diyorum, fakat bir 
buçuk saat sonra sabah şerif. 
ter hayrolsun derneğe mec
bur olacağım. Zira o zaman 
güneş doğmuş olacak. 

Bunu söyleyen Zinoviyeltir 
ve şimal kutbuna yakın olan 

bu munlakada senenin iki a· 
yında gecelerin niçin kısa sür
düğünü yanındakine izah et. 
mektedir. 

Nizameltin Nazi!'in gazele· 
cilik damarı kabarır ve; 

•- Fırsat düşmüşk"n Ok· 
tiyabır ihtilalinin bu liderile 
konuşsam bari. diye düşünür. 

Tiyatro doludur. Fransız ko

münistlerinin lideri Kaşen, şim
di faşist olan Fransız mebusu 
Doriyo, Belçikalı meb'us Jakmot, 
ltalyan meb'us Germanetlo 

ve bir Çekoslovakyalı kız ile 

konuşurken Nizamettin eski· 
den Çarlara ait olan merasim 

locasında Zıı " ' neşeli 
neşeli Kamenelc ı-ır şeyler 

anlaltıjtını ve ikisinin de kah. 

sahası dünkü kadar geniş ve bnlunmuş ve asilerin püskür. 
topçu faaliyeti, dünkü kador tülmüş ve onlara 200 telefat 
fazla değildir. Fakat ara sıra verdirilmiş olduğunu söylemiş-
sürekli mitralyöz ateşleri işi· tir. Mumaileyh, hükürr>el kuv· 
dilmektedir. Ş mdiye kadar ne vetlerinin Guadarranıa cephe-
ihtilalciler ne de hükümet sinde Estramadure'de ilerle
kuvvctleri ilerleyebilmişlerdir. mekle olduklarını da beyan 

Fuenterrabia ve lrun'daki etmiştir. Hükümet tayyareleri, 
hükumet bataryaları, ihtilalci· Oviedo'yu bombardıman ede-
lere ait erzak ve mühimmatın rek telsiz istasyonunu tahrip 
gelmekte olduğu yolları etmişlerdir. Diğer iki tayyare, 
bombardıman etmişlerdir. tam asi kuvvetleri geçit 

Muvaffak olamadılar resmi yaparlarken Ceuta'yı da 
Haday 27 (A. A.) _ Dün bombardıman etmiş ve tele!ata 

lrun önünde vukua gelen sebebiyet vermiştir. 
muharebenin sonunda halkçı- Asiler Malagaya girdiklerini 
Jar cephesi komitesi, aşağıda- bildiriyorlar 
ki tebliği vermiştir: Seville, 27 (A.A) - Nasyo-

lhtilalciler lrun ile Gaınchu· nalist kuvvetler, Malagaya şid-
rizqueta arasındaki üç kilo· detle taarruz etmektedirler. 
metrelik cepheye şiddetle hü· Bu kuvvetler, daha şimdiden 
cum etmişlerse de 10 saat de· şehrin bir varoşunu işgal et· 
vam eden bir muharebeden mişlerdir. Malaganın teslim 

olmakta gecikmiyeceği tahmin 1 sonra püskürtülmüılerdir. ı olunmaktadır. 
ihtilalciler, muharebe mey. Kurtuba eyaletinde 1000 ka-

danında 200 ölü bırakmışlar· dar hükümct askeri, Nasyona-
dır. Hükümet kuvvetlerinden Jistlerle birleşmiştirler. 
yalnız bir kişi ölmüş ve 3 ki· Rio Tinto maden amelesinin 
şi yaralanmıştır. teslim oldukları ve bütün Huel 

Son CJaziyet va eyaletini ihtilalcilere bırak· 
Biriatou, 27 (A, A.) _ Dün tıklan haberi teeyyüt etmek· 

tedir. 
öğleden sonra Luzs'e durma-
dan hücumlar yapılmıştır. Sa- lhtilatcil:rin Guadarrama 
at 16 ya doğru asiler Ender. cephesinde püskürtülmüş ol. 
laza'dan imdat kuvveti almış· duklarına dair Madritten veri· 

len haber tekzip edilmektedir. tar ve derhal yeniden hareke· 
te geçmişlerdir. Hükümetçiler 
ileri hatlarda ellerinde bulun. 
durdukları üç mevzii terket
mişlerse de arkada tutmuş ol
dukları mevzilerde müdafaada 
bulunmuşlar ve orada kalmış
lardır. 

Asi tayyareler, Luzs şehrine 
beyannameler atarak geceden 
evvel teslim olmazlar ise şeh· 
rin yakılacağını bildirmişlerdir. 

Gecenin başlaması wuharip· 
Jerin hareketlerine bir nihayet 
vermemiş, çarpışmalar ayni 
şiddetle devam eylemiştir. 

Sen-Sabastien'de tam bir sü· 
kün hüküm sürmektedir. 

Guadarrama'da CJaziyel 
Madrit. 27 {A.A.) - Harbi-

Bir general dalı kurşuna dizildi 

Hendaye 27 (A. A.) - San. 1 
Sebastien'de çıkan "frenle po
pular,, gazeles'nin bildirdiğ'ine 
göre, hükümet kuvetleri diva. 
nıharbi, son zamanlarda ya
kalanan &Sİ zabitlerd~n gene· 
ral Muslera ile miralay Ba<el
ga'yı idama malıküm etmiştir. 
idam hükmü bu sabah infaz 
olunmuştur. 

Ayni gazele, Madrid'de de 
asi zabitin muhakeme netice
sinde kurşuna dizildıklerini bil· 
dirmektedir. 
tiarselonda lıalk mahkemeleri 

kuruldu 
Barselon 27 (A.A.) - Kal~· 

lonyanın muhtelif şehirlerinde ' 

Lerida'da halk mahkemesi, 
faşist hareketine iştirak elmiş 

ve silah saklamış olmakla it. 
ham edilen krallık taraftarı 

m"buslardan Casimir Sange. 
nis'i idama mahküm etmi,tir. 

Faşist bir talebe de idama 
mahküm edilmiştir. 

lhtif.ilciler bir ş•lıri aldılar 

Londra, 27 (A.A.) - Rol 
Tinto kumpanyasının merkezi, 
ihti!alc:Ierin cenubi ispanyada 
ka'n Nevra şehrini ve bu şeh
rin etrafındaki arazi ile ma
denleri zaptetmiş olduklarını 

la~rih etmektedir. 
Madenlerin işlemesi bu işgal 

yüzünden hiçbir veçhile mü· 
teessir olmamıştır. 

Faşistler Şddete Geçli 
Tanca, 27 (A.A) - Faşistler, 

Larache'deki Mason locasını 

ateşe vermişlerdir. 

iki deniz tayyaresi, şüpheli ı 
bir geminin Ceuta'ya doğru 

gitmesine mani olmuıtur. Bu 
geminin içinde Madride götü· 
rülmekte olan silahlar ve mü· 
himmat bulunmuştur. 

Fransa bir konferans teklif 
edecek 

Londra, 27 (A.A.) - Gaze· 
lelerin ekserisi lspanyol işle. 
rine müdahaıe edilmemesine 
ait teferruatın sür'atle halledil
mesi arzusunu izhar etmekte
dirler. 

Daily Telgraf diyor ki: 
Fransaya Hükümeti ademi 

müdahaleye müteallik olarak 
yapılacak umumi itilafnumeyi 
müessir bir hale hetirecek en 

· iyi çareleri araştırmak mak
sadile yakında bir konferan
sın toplanmıya davet edilme. 
sini teklif edeceklir. 
lnzillere pelrola razı olmuyor 

Londra, 27 (A.A. ) - Hükü. 
melin ispanyaya gönderilecek 
olan esliha ve mühimmata ko
nulacak ambargonun petrole 
de teşmili hakkında amele fır. 

kası tarafından yapılan teklifi 
kabule mütemayil olmadığı 

zannedilmektedir. 

Bir hatıra, bir kehanet: 3 
Kurşuna dizilen Zinoviyef ile 

1923de neler konuştum? 
Radek, Au harin, Troçki ile 
katlar ve mevkii iktidarda 

kahalarla gülmekle olduklarını ' 
görür. Aynı 1 ocanın bir başka 

köşesinde ise kara saçlı, kara 
gözlü, uzun bıyıklı bir zat 
diır.dik ayakta durmaktadır ki 
bu da Sovyetlerin bugünkü 
şefi Stalindir.] 

-3-
Ben o güne kadar Stalin'i 

hiç görmemiştim. Yahut gör· 
müştüm de kim olduğuı;u bil· 
miyordum. Nitekim o gece 
Zinoviyef kafamda yer etmemiş 
olsaydı. Onun bulundujtu lo
caya dikkatle bakmamış olsay
dım belki, Stalin [ hem yalnız 
siması ve endamı ile değil, hü· 
viyeti, mazisi, Bolşevik ihtila· 
lindeki rölü ve hatla adı ile 
birlikte ] bir hayli müddet daha 
mechulüm olacaktı. 

Zira ben o devirlerde Rus 
ihtilal tarihinin eski menkıbe
lerinden hemen hiç birisini 
bil'llemekte idim.. Fakat Zino· 
viyef ile Kamene!in bulunduk
ları locada o kara saçlı çam 
gövdeli adamın bütün leva· 

zuuna rağmen gözden kendini 
saklıyamıyan öyle bir duruşu 
vardı ki, Çekoslovakyalı Kom• 
somolga'ya onun kim oldujtu· 
nu sormajta lüzum gördüm. 

Bu genç kızın da kafasını 

geriye çevirmemekte garip bir 

ı 

~'· i 

Zinovfyef ve Kamenef ile onalh 
arkadatınLn idamlnı i•temit • 

olan müddeiumumt 

ısrarı vardı. Boynu mu dönmü· 

yordu ne? Ve ne cevap verse 
begenirsiniz? 

- Kendisini göremiyorumki. 
Demez mi? 
Gülmekten kendimi alama. 

dığımı hatırlıyorum. 

- Azizem... dedim. Sahne 
arkanızda; önünüzdeki sahne· 
nin perdesi açılıncaya kadar 
benim baktığım tarafa bakma
nızı rica ediyorum. O zaman 
sanırım ki "kendisini,. görebi· 
lirsiniz. 

Nihayet nazeninim başını 
istemiye istemiye kımıldattı ve 

yaptığım eski mUli
bu:undukları günler 

locaya kısa bir göz altıktan 

sonra; 

- O Stalin'dir. -dedi-
- Mühim bir adam mı? 
- ikinci derecede. Amma 

ihtilalden evvel oynadığı rol 
birinci dereceden üstündür. 

- Yaaa ... Peki amma şimdi 
ikinci derecede bir vazife al

' mış olmasının sebrbi nedir ? 

Kendisine itimadını edilmiyor? 
yoksa birinci sınıf işleri idare 
edebilecek derecede zeki mi 
değil? 

- Bilakis koskocaman bir 
vazifesi var. Milyonlarca kilo· 
metre murabbaı üzerinde ya
şayan yüz milyonlarca adamla, 
bütün Soviyet kalabalığıyla o 
uğraşıyor.Rus komunist partisi 

umumi katibidir ben mev· 
kiinin ehemmiyeti noktasın· 

dan değil şahsının silik· 
!iği bakımından ikinci dere
cededir dedim. Yani parlak 
değil. Her yerde ön planda 
gözüküyor. 

Çekoslovakyalı kıza cevap 
vermedim. Gözlerimi şimdi Sta· 
tine dikmiştim. 

Bu cihan behlivanı kılıklı İh· 

tilalcide hiç de silik kalmağa 
m:ıhküm edilerek halkedilmiş 

bir adam hali yoktu. V ekur• 
du. Zinoviyefle Kamanefin es· 

Bükreş, 27 (A.A.) - Kr:ıl Carol, yeni Boğazlar muka\•elesinİ 
tasdik etmiştir. 

Tasdikname, mukavele ahkamı mucibince Fransa arşivlerine 
konulmak üzere Parise gönderilmiştir, 

• • • 
Filistinde araplar ve 

yahudiler barıştılar 
Londra, 27 (A.A.) - Daily telegrahp'ın Kudüsten öğrendi· 

ğine göre Ar~p lider!eri bir beyanname neşretmişlerdir. Bu be
yannamede şidclet ve tahrip müc~delesine nihayet verilmesi is· 
tenilmektedir. Arap grevcilerin Pazar günü işe başlayacakları 
tahmin edilmektedir. 

Nuri Paşa tavassta çağrıldı 
Kudüs 27 (A.A.) - iyi bir menbadan Ö_l"renildiğine göre 

yüksek Arap meclisi, Irak Hariciye Nazırı Nuri Paşaya bir 
telgraf göndererek bir tavassutta bulunmak üzere Kudü•e 
gelmesini rica etmiştir. 

Bu müracaat Arap• Yahudi ihtilafının sona ermek üzer• 
olduğunu tahmine müsaiddir. 

• • • 
Bulgariştanda bir maden ocağı 

yıkıldı, dokuz kişi öldü 
Sofya, 27 ( Açık Söz) - Geçen gün Burgazda boğularak 

ölen beş kişiden sonra yine Burgazdaki {S. Mihayil) adlı maden 
ocağının yık lınasile dokuz kişi daha ölmüştür. 

Avrupa Barut Kokuyor! 
Varşova, 27 (A.A.) - Köylü 

partisine mensup iki meb'us 
köylüleri • hükumet aleyhine 
tahrik ettikleri için Kurtuska 
kampına sevkolunmuşlardır. 

Diğer taraftan siyasi polis 
Varşova'da komünist merkez· 

ferini tasfiye için çok ciddi 
bir harakete geçmiş ve şinıdi· 

ye kadar 72 kişi tpvkif elmiş. 
lir. 

ESRARENGiZ GÖRÜŞMELER 
Paris, 27 (A.A.) - Dış işleri 

bakanı B. Delbos, dün akşam 
Polonya büyük elçisini, Çeko.,_ 
lovakya elçisini, Romanya ve 
Yugoslavya maslah1tgüzarla
rını, birbiri arkasına kabul et-

-
alakadar olduğ sanılmaktadır. 

Sovyetlerin Ataş~militeri 
leuki f edildi 

Londra, 27 {A. A.) - Deyli 
Ekisperes gazetesinin bildirdi· 
ğine göre son zamanlarda Mo<· 
kovaya davet edilmiş otan 
Sovyetler Birliğinin Londra 
Ataşamiliteri Moskovada tev· 
kil olunmuştur. 

JAPON TAYYARELERi B0$ 
DURMUYORLAR 

Moskova, 27 (A. A.) - Tas 
ajansı bildiriyor: 

Son günlerde birçok defa· 
far J lpon tayyareleri Sovyct 
hududunu tecavüz etmişlerdir. 

Yalnız 14 ajtustostan 23 ağus• 
tosa kadar olan müddet zar· 
!ında beş vaka kaydolunmuştur i 

miştir. Bu muhtelif ziyar~llcrin 
Almanyada askerlik müddeti· 

' nin iki seneye çıkarılmasile 
Mançuko'dan gelen keşif tay• 

yaresi sisteminde Japon tay• 
yareleri Sovyet arazisi üzeriıı

kiden Havyar hanı kahvele· de uçmuşlardır. 23 ağustostş 
rinde şakalaşarak tavla oynayan iki J1pon tayyaresi Sovyet hu· 
Ermeni veya Musevi sarrafların dudunu 15 kilometre kadar 
halini pek andıran oturu~ları tecavüz eylemişlerdir, Bu so~ 
ile onun manej seyreden bir hadise, 22 num,ralı hudut taşı 
suvari miralayını andıran du· mıntakasında vukua gelmiştir. 
ruşu arasındaki fark p ek ba· Tokyodaki Sovyet büyü~ 
rızdi. Hıni burada şimdi elçiliği ile Harbindeki Sovyet 
aralarında bir münakaşa başkonsolo•lu<'ı'u bu hususta 
olsaydı şu su•an Stllin protestodı bulunmak üzere e• 
tek kelime söylemeden mut- mir almı<l"rchr. 
laka buradakilere kendini BELÇiKA DA BiR AY-
beğendirir ve yanındakiler ko· KIRILIK SESi 
zu kaybederlerdi. Hele o Ka- Brüksel, 27 (Radyo) - Bel-
menef üst dudağını bir kapak çikanın millr müdafaasını ten• 
gibi örten bakımsız bıyıkları sik için yapılan bir toplantıda 
ve kulaktan takma gözlüğü ile şiddetli münakaşalar olmuş ve 
hiç mi hiç sempatik drğildi. Flaman mebuslardan ikisi i<· 

Bu sırada tavandaki lamba· tifa etmiştir. Bunlardan Marş 
lar birdenbire sönüverdiler. şöyle demiştir: 
Baletin başlamak üzere oldu- " - Biz Belçikayı bir Fran• 
jtunu anladım. Fakat Çarlığı sız müstemlikesi yapmak, onun 

hükmü altına sokmak gaye-
devirmiş olan ihtilalcilerin Çar· sini takip eden siya•eti şid• 
!ar locasını dolduruşlarını ka0 

detle rrddederiz. Fransa 
fama iyice !erl~şt~rmek isli· bizi hükmü altına almak isti• 
yordıım. Gozlerımı onlardan ayı M-d 1 l ı 

1
n yor. u a aa vası a arımız 

ramadım. r Fransız erkanı harbiyesi tara• 
Şimdi Kamenefle Zinoviyef • fından tesbitini kabul edeme• 

konuşmalarını bitirmişlerdi. Ar- yiz. 
kalarında beliren askeri üni· "Libr Beljik = müstakil ve 
formalı bir adama mültefit gö· hür Belçika. gazetesi de bU 
rünmeğe çalışarak bakıyorlar· münasebetle şu mütalaayı ot• 
dı. Fakat o bunların orada bu· taya atıyor: 

lunduklarını farketmemiş gibi '===========-====' 
göründü. 

Onunda Stalininkilere ben. 
zeyen pala bıyıkları vardı . 
Yanlarından dimdik geçerek 
Staline yakl,;ıştı ; selamlaştılar 

ve yanyana iki iskemleye olur· 
duklan anda locaların, önle· 
rindeki lambalar da söndüler. 
Perde açıldı. 

Nizamettln Nazif 
( De<Jamı <Jar) 

Şaht yüzündert 
çıkan münakaşa 

Birinci sayfadan devam 

"Ben sizin fikrinizde değilıııtı 
Halkçı cephe hükümeti, Fran• 
sanın şerefine hiçbir tek' 
sürmi,,ecektir ve halkçı hJ' 
kümet, Fransanın emniye• 
tini temin için lüzumlu bef 
türlü tedbirleri de almıştır" 
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01 l~PAN~ ·ı · -·~. ·' ' -
~ . . Ey pUinlar güzeli ! 

·Tuna boyları Hız ve gücünü vatandatın sevgisinden alan gazetedir 

Herhalde lstanbııl ş~hrinin 
şu meşhur plan hikayesi, yılan 
hikAyesi olacak 1 Çocukluıtu
muzda lstanbul için güzel bi~ 
pla~ hazırlandıjtını işittik. Sa
kalımıza ak düştü, hala o 
plllnlar dilberi hazırlanıyor 1 
Şu planlar giizelinin yegane 
kusuru başının kel olması ola
cak ki hazırlanıncaya kadar şu 
fenni yollarda hayli düjtünler 

, 
- Seyahat mektupları -

bu V
1
aktile "Viyana., önlerine gelen Türk orduları çadırlarında 

1 • ıtanbul eğlencelerine, kız ve oğlan ilemlerlne dalmasa• 
'1•dı bugünkü Kertner,true'oin adı belki de Atilll caddesi 

0 Urdu. 
Yalnız ıilihın zaptettiği bütün Tuna boyları bugün yedi 

~ilz Yıllık Türk iatllılıından ancak birkaç türbe oaklıyor. 
ıllarca Osmanlı imparatorlufrunun Avrupaya kartı en ileri 

~~dafaa kalesi ve hücum noktası olan "Budin" birkaç asırlık 
Urk hayatından ancak bir "Glllbaba., yı muhafaza ediyor. 

k Budapette Manştan şarka doğru yürüyen medeniyetin ana 
~kuıunu tattıran ilk fark şehri. Marmaradan Avrupanın 

~•b•frine dofrru uzanan Osmanlı kılıcı ile garpten kaynıyan 
t t~;ıanı dalgaları hep bu Tuna kıyılarliida çarpıttılar. Y_e 
p• ildir ki medeniyetin yumuşak fakat kuvvetli eli demır 
••çaaından ba4:ca blrşey olmıyan kılıcı yendi. 

Bugünkü "Peşte. hriatiyan Türkün medeniyet halitasındaki 
·~lığını tebarüz ettiren yegane şehirdir. Muhakkak ki bugü
~~n Conception'unu benimıiyen yeni Türkiyenin yeni çocukları 
,.'0 lstanbulu, Ankarayı, Edirneyi Peşteye benzetmek cski
ınden çok daha kolaydır. 
oı, Müslüman "Delhi,, yi Londraya çe~iren İngiliz. id~r~ılnin 
. tıyan ve icabında şamarlamasını bılen kuvveth elıdır ve 
ıtird etmeliyiz ki "Kahire. yi ne AbbHiler, ne Kölemenler 
~· n• dt Osmanlılar büyük Britanya kadar benimsemiş ve 
:•ıııetm.,mişlerdir. Hayd • park hürriyeti ile Küvia Elizabet'in 

0 ~~ beşliği yan yana çalıştıkları içindir ki bugünkü Mısır 
••~ı ınetbuu olan Türkiyeden bir asır ileri gitmiştir. 
·- .. "Tuna,, boyunu gezerken Osmanlı tarihi her adımda 
•nuıııe çıktı. Fakat gözüme dikilen hayaletler sadece kız ve 
ktlan hırsı ile yalın kılıç Eflak ve Macar ovalarına saldıran 
ızıl cüppeli kavuklular oldu. 

Burhan Cahid Morkay• 
""""'~===========o=========================<= 

MAHKEMELERDE: -
Silahh bir kavganın muhakemesi 

Çifte Antranikler 
tek.rar mahkemede 
lstanbul tevkifhane rnüdürile iki 

gardiyan beraet ettiler 
. Dün Ağır Ceza Mahkeme
•ınde, Unkapanında çıkan bir 
~avganın sonunda beş el pat
~Yan bir silah yüzünden vuku 
ulan bir hadisenin muhakeme

~ne başlandı. Hamallardan 
•hmeı Ali bir pay mesele

~inden dolayı arkadaşı Musaya 
_ ızmış ve tabancasını çekince 
0 1dürme kastilc ü~tüne beş el 
ateş etmiştir. Mahkeme bazı 
Şahitler dinledi. Bunlar hiidi
•eyi olduğu gibi anlattılar. 
&aşka şahitlerin çağırılması 
1çin muhakeme talik edildi. 

Çifte Antranikler 
t Vartan oıı-lu Antranik ile 
>tepan oğlu Anlranik ve hacı 
"1ibran dün a•liye üçüncü ce-
t . 
a mahkemesinde muhakeme 

1 

•dildiler. Antranik geçen sene 
Calatada bir tütüncü dükfüıını 
10Ymuş, aldıjtı tütünleri ema- ı 
netçi Sultananın dükanına bırak
llıış ve bunu oradan sonra 
~acı Mihran alarak satmak 
ıstemiş, fakat muvaffak ola
llıayınca tekrar dükkana iade 
~c polise ihbar etmiştir. Mah-
cıne evvelce bunları altışar 

f hapse mahküm etmişti. 
emyiz müdafaa şahitlerinin 

: 1nlenmesi lüzumilc kararan 
~zduğu için dün şahitlerin 

ııları dinlenmiştir. Muhakc· re başka şahitlerin çağrılması 
~n talik edildi. 

lstanbul tevkifhane müdürü 
Reşitle gardiyanlardan Yusuf 
ve Halit vazifelerini suiistimal 
ettikleri iddiasile asliye üçüncü 
ceza mahkemesinde muhakeme 
ediliyorlardı. Mahkeme iddiayı 
sabit görmediği için dün üçü 
hakkında da beraat kararı ver
miştir. 

Merkez 
Bankası 
Senetleri 
Geçenda yUkseldlöl 
fiati muhafaza ediyor 

Kambiyo borsasında faali
yet göze çarpmaktadır. Cum
huriyet merkez bankası tah
villeri yüksekliğini muhafaza 
etmektedir. Son günlerde bu 
tahvillerin satıcıları azalmıştır. 

Buna sebep kıymetler arttığı 

için tahvillerin saklanmasıdır. 

Ünitürk te iyi fiatlar üzerinde 
muamele goruyor. lstanbul 
borsası Paristen daha yüksek. 
tir. Mevsim icabı borsada iş
lerin durgun Eolması !Azım gel
diği şu sıralarda Anadolu de
miryolları ve diğer esham 
üzerine işler '.göze çarpmakta. 
dır. 

Sıbibl, Elem lnet EENICE 

Şarkta 

lktısat Vekili 
seyahate 
çıkıyor 

Eylül sonuna kadar 
tetkikler yapacak 
lktısat Vekili Celal Bayar 

iç Ticaret U
mum Müdüriı 

Mümtazla bir· 
likle şark vi
layetlerine bir 
tetkik seya· 
bati yapacaktır 
Eylül nihayeti
ne kadar süre· 
ceği tahmin 
edilen bu se
yahatten sonra 
lktısat Veka- Celal Bayar 
leti teşkilatında bazı değişik· 
liklcr yapılacağı haber veril
mektedir. Celfi.l Bayar bu ıe• 
yahate yakında çıkacaktır. 

Maliye mUste,arı 
ve yeni kadro 

Mali ye müsteşarı Faik An· 
karadan şehrimize gelmiş ve 
lstanbulda bulunan dayinler ve
kili Zekai ile uzun bir görüşme 
yapmıştır. Faik yeni Maliye 
kadrosunun tatbikatı ile meş· 
gul olacaktır. • 

Şehir Tiyatrosu ve 
operet temsilleri 
Şehir Tiyatrosunun operet 

ve dram kısımları geçen mev• 
sim aynı binada oynamıştı. 

Bundan fena neticeler alınması 
üzerine buJ sene operetler 
Franstz tiyatrosun , dram ve 
çocuk piyesleri de Tepebaşın• 

da oynanacaktır. 
-~~~o,-~~~ 

Trenlerde 
Yakında mektup ka· 
bulUne ba,ıanacak 
Trenler seyir halinde iken 

mektup ve telgraf alınmasına 
eylülden itibaren başlanacak

tır. Telgraflar trenin durduğu 
ilk istaıyonda derhal postane. 

ye teslim edilecektir. Bu su· 
retle trenler seyyar bir posta 
merkezi ve istasyonlar da sa
bit bir posta ve telgraf istas. 
yonu olacaktır. Yeni teşkil 
edilen kazalarda da posta mer
kezleri kurulmaktadır. Bunun 
için yeniden memurlar alına
caktır. 

Kadıköyünde özel ' sanat okulu 

34 ~adıköyiinde ılmdiye kadar bir çok talebe yetiştiren bu san'at milessesesinden bu yıl da 
•ay ürlc kıı:r ıehadtinam11 almııtır. Bu gılık m .. unlaril• beraber şimcli11e kadar çıkunlarrn 
11•'1 ,.,b 64 dü bulmu,tur. Biçki, dikiş, şapka, çiçek, nakış gibi san "allar i!krenerek hayata alılrın 

ç ayan/ara muvaffakıyetler dileriz. 
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40 gün, 40 gec~ 

Karışık 
Ve bozuk 
Yağlar!. 

Festival bu hafta 
ze~gi~leşiyor 1 savdı! Asma köprü şeklinde 

şimşir tarak münasip görülüşiı 
de planın yalnız kel değil 
fodul da olduıtuna şüphe bırak
mıyor!.. Yağ sahtekirlıöı 

ortadan 
kalkıyor mu ? 

Sıhhat Vekaletinin ha· 
zırlamakta olduğu yajl' tali• 
matnamesi için belediye 
şehrimizdeki yağ imalat• 
haneleri ve yağ cinsleri 
hakkında Sıhhat Vek.iletl-
ne malumat verecektir. 

Anadoludao gelen yağ• 

!arın burada nasıl karış• 

tırıldığı da tetkik edilecek· 
tir. Sıhhat Vekileti bu 
talimatname ile halka u• 
cuz ve ııhhati bozmıyacak 
yafrlar satılmasının temi· 
nlnl istemektedir. Talimat· 
name tatbik edilmiye baş• 
!andıktan sooı a yajl' ima· 

Milli oyunların provaaı yapıldı, yabancı se ı 
ylrcller geldi, balolar mUsamereler verilecek 

Dıin proyalarını yapan Artvin lıeyetl 

lstanbulda kırk gün kırk ge· ı============= 
cc şenliklerinin son haftasını Bu ne ?. 
teşkil eden Balkan Festivali 

Arkadaşlar! Yarım a .. rdır, 
erkanıharbiye planı gibi gizli 
tutulan bu giizel planın İstan
bula verecelti letafet artık kes
tırilebilir. 

Malüm a. Bu letafet Beledi
yenin son bir kararından kıs

men anlaşılmıştı.. Ajtaç olan 
arsalarda bina yapılacağı za
man ağacın kesilip kesilmiye
ce2ine Belediye izin verecek, 
yani izin vermezse bina ağaç 

üstune yapılacaktı!. Halbuki 
pliiıı yapılıncaya kadar isatn
bulda binalara verilecek ir
tifa için Belediye bir formül 
de bulmuş iıniş. Formül şu: 

lithaneleri ve satıcıları 

daimi bir kontrol altında 

bulundurulacak, yolsu• ha
reketleri görülenler derhal 

1 mahkemeye verilecekler• ı 
dir. 

yarın Taksim bahçesinde baş
lıyacaktır. 

Festivale iştirak edecek olan 
Yugoslav heyeti 21 kişiden mü
rekkep olmak üzere bugün 10 
da şehrimize gelecektir. 

\
Esnaf cemiyeti mi 

yoksa memur 
cemiyeti mi? 

Bir sokakta yapılacak bina
nın yüksekliği o sokağın ge
nişliğinden fazla olmıyacak l 
Oh, yarabbi çok şükür! Niha
yet şu dev apartımanlardan 

kurtuluyoruz. Zira lstanbul 
sokaklarının yüzde doksanının 
genişliği göz önüne getirilirse 
formül mucibince yapılacak 

Sigorta 
rezaleti 

son safhada 
Suçlular itiraflara 

başladllar 
Polis dün de dirileri ölü gi

bi göstererek 
Sigorta şirke- ·~-~-,......., 

tinden para çe· 
1ten şebekenin 

tahkikatile meş 
gul olmuştur. 

Bazı yüzleşdir
meler yapılmış· 
tır. Tahkikatın re'"'"" 
bugün olmazsa l!fi<:W,d;ı~ı 
yarın bitirile- L::!lııı:::ııb:i 
rek evrakın 
Müddeiumumi• Doktor Asaf 

liğc verileceği tahmin edilmek· 
tedir. Mevkuflardan Doktor 
Asaf dün Müddeiumumiliğe 

bir istida göndererek Asliye 
Üçüncü Ceza mahkemesi ta
rafından verilen mevkufiyette 

ısrar kararına itiraz etmiştir. 

Diğer üç mevkuf da Beyoji"lu 
Sulh Ceza ha.kiminin tevkif ka-

rimna itiraz etmişlerdi. Müd
deiumumilik polisten bunlara 

ait tahkikat kAğıtlarını iste
miştir. Asliye Mahkemesi bu
gün bu itirazları tetkik ede
cektir. 

TUrk heyetleri 
lstanbul Konservatuvar mü

dürlüğü tarafından hazırlanan 
Türk heyeti dün milli elbisele
rini ıciymiş oldukları halde son 
provalarını yapmışlardır. Pro• 
valarda Artvinden gelmiş 
olan amatör heyet ,.e Balıke· 
sirin Pamukçu köyü zeybekle
ri çok muvaffak olmuşlardır. 
Festivalde ayrı ayrı iki ıey. 
bek grupu ile Artvir., Eğin 
ve Karadenizin Laz ve Bıçak 
oyunları halka gösterilecektir. 

Açıkgözler 
Balkan festi\•alleri dolayısile 

baza bahçe ve gazino sahip
lerinin festival balosu vesaire 
gibi adlar altında müsamere
ler tertip ettikleri görülmüş
tür. Bunların festivalle hiçbir 
al~kaları olmadığı için kendi
lerine ihtar edilmiştir. 

Sergiler açılıyor 
!.tanbul şenlikleri vesilesile 

Ayasofya hamamında tertip olu
nan Türk halı \'e seccade sergisi 
yarın saat 13,30 da Vali ve Be
lediy Reisi Muhittin Üstündağ 
tarafından Rçılacaktır. 

Bundan başka Güzel sanatlar 
akademisinde de yarım asırlık 
resim ve heykel sergisi bugün 
saat 16,30 da açılacaktır. 

Digcr taraftan komitenin 
hazırladığı Balkan festivali 
programına göre yarın Tak
sim bahçesinde açılış müsa
meresi verilecek, geç vakte 
kadar eQ'lenilecektir. Ertesi 
gün saat 15 tc Saraybuı-nu 
parkıpda ve gece de Çamlı· 
cada birer balo verilecektir. 
2 Eylül Çarşamba akşamı 
Beylerbeyi sarayında müsa
mere verilecek ve 5 Eylülde 
Taksim stadyomunda, 16 Ey
lülde de Fenerbahçe stadın~a 
Balkan gruplarının oyunları 
seyredilecek tir. 

DOÇENTLER Gelen seyirciler 
Üniversitemizin 15 kürsü- Balkan festivalini görmek 

sünde münhal olan doçentlik· üzere ilk seyyah kafilesi ev· 
\-elki gece otobüsle Viyanadan 

lerin doldurulması için 30 Ey. şehrimize gelmiştır. 18 kişiden 
!Al Çarş:ımba günü imtihanı mürekkep olan kafileye Doktor 
yapılacaktır. . Keller riyaset etmektedir 
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Verilen kararlar niçin sa
dakatle tatbik edilmiyor? 

•Açık Söz. çocuk meselesini, bir gığın memleket mese· 
lesinin en başında ele aldı. İnkıltiplarla yaratılan Türkiye
nin, milslakb•l büyüklüğünü temin içitı çocuğun e/üslünde lu· 
tulmasını gazdı, hat/ti yalnız çocukla, ve çocuk iş/erile u~
raşmak için bir "çocuk müsteşarlığı.., kurulmasını bile i~tedi. 
Bu, belki zaman meselesidir. Fakat yine "Açık Söz. hiç 
olmazsa şimdilik çocukları sokaktan, sokağın kirli t•e hazan 
da terbiyesiz köşelerinden kur/arma işinin derhal başarılma
sını işteJI. Bu ı"steğimizclen birkaç grin sonra !stanbul Bele
diyesi ilkmekteplerclen bir kısmını çocukların /alil gılnlerini 
geçirmesi işine tahsis elli. Ayrıca çocukların lramt•ay arka
larına takılmasz11ın t•e diğtr biçimsiz" hareketlerinin önüne 
geçilmesi de karar allına alındı. Fakat gadplir ki bugıin 
yine birçok küçüklerin lramt'ay arkalarında sarktrklttrını 
göriiyoruz •.• Ve canımız sıkıla sıkıla soruyoruz: 

- Verilen kararlar, alman tedbirler niçin tam manasile 
'"' sadakatle tatbik edilmiyor? 

Ticaret odası esnaf şubesi 
direktörlüğü esnaf cemiyetle· 
rının ıslahı ıçın yaplıltı 
tetkikleri bitirmek üzeredir. 
Bugüne kadar yapılan tetkik
ler neticesinde cemiyetler vari· 
datının yüzde yetmiş kaderı
nın memur ve idare masraf
larına harcandığı anlaşılmıştır. 

1 tinaların cücelere mahsus 

Adliye: 

Ağır cezanın 
• • • 

yenı reısı 
lstanbul Ağır Ceza reisi Sua

din Temyiz mahkemesi azalık· 
!arından birisine nakledilecc-
ıtini yazmıştık. Adliye vekale
ti lstanbul Aitır ceza reisliji"i
nc lstanbul ihtisas hakimi Re-
fiğin tayinini kararlaştırmış ve 
kendisinin muvafakatini sor
muştur. Refik vekalete muva
fakat cevabı \'ermiştir. 

LAGVEDILECEK 

apartımanlar şeklinde olacagı 
anlaşılıyorll 

"PIAn neden böyle hazırla

nıyor diyeceksiniz? lstanbula 
capon seyyalıları mı getirmek 
için?., 

Anlayamadınız mı : Güzel 
alan hazırlanıncaya kadar nes
limizin de ancak o boya kadar 
kısalacağı hesaplanmış demek! 
O da mı hesap olunma<ın, a 
babam?! 

Bir sual ve cevap 
Bir akşam gazetesinde ~u 

zamanda meccaneP akıl hoca
lıjtı edip durmakta olan çok 
zeki bir muharrir yazıyor: 

Yeni talimatname ile Mo· 
dem hale sokulacak otelleri· 
mizden ne bekley<"ce~iz ? 

Arilane tecahül? Ne mi ? 
Modern hale sokulan plajlar
dan ne gördükse 1 ! 

Ne var Ki? 

Sıgorta rezaletlerinde sağ 
insanları rapor vererek öldür
düğü için Asaf ismindeki dok
tor tc\'kif olunmuş. Hayrttl 
Bir doktorun sağ addmı öldür
mesi yeni b:rşey mi ki?! 

Serdengeçti 
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Eczacı tavzih ediyor 
Birkaç giin eı•vel Karagılm· 

rükte lu'r yaralanma /ıôdi.tesi 

Adliye müfellişleri geçen
lerde lstanbul istintak d:ıire
l!rinde umumi bir teftiş yap
mışlar ,.e raporlarını vekalete 
vermişlerdi. Bu raporlarda Is- 1 
!intak dairelerinin sayısına \'e 
çıkarılan işlere temas edilmiş 
ve bakılan işe göre istintak 
dairelerinin çokluğu ileri sürül
müştür. lstanbulda yedi istin
tak hakimliği \'ardır. Haber 
aldııtımıza göre Vekalet lstan
buldaki lslinta1' dairelerinin 
ikisinin liı.ğ,·edılmesine karar 
vermiştir. 

YENi MUAV1N 

ı üzerine yaralının başından 
geçenleri yazarken ilk tedaı•i 

meselesine ele len1as etmişlik .. 
Alôkadar erzacı bize şu ctt•a· 
bı göne/ermiştir. Bitaraf lığımız 
karşısında aynen yazıyoru~: 

Siva• sorgu hakimi Cemal 
lstanbul Müddeiumumi mua
\inlijtine tayin edilmişti. Ce· 
mal dün } eni vazifesine baş
lamıştır. 

8 
Polis 

bin liraya 
sigortalı! 

Bir yangın hakkında 
tahkikat yapılıyor 
Beyojtlunda Ağahamamı cad

desinde Vakıf handa oturan 
Kosti, Balıkpa7Brından geçer
ken şoför Hasibin idaresindeki 
2226 numaralı otobüs çarpa
rak yaralanmasına sebebiyet 
vermiş, suçlu şoför yakalan
mıştır. 

KUMAR 
Kasım paşada iplikçi fırın 

caddesinde Burhan ın kahvesin
de kumar oynayan kömürcü 
Ahmet, Burhan, diğer Ahmet 
yakalanmışlardır. Ortada 455 5 ' 
kuruş para ile iskambil ~· e' 
plaka müsadere edilmiştir. 

YANGlN 
Ev\'elki gece Calatada Fer

meneciler sokağında 117 DU• 

maralı aşçı Mustafanın dükka
nında yangın çıkmış, dükiinın 
üstündeki üç oda yandıktan 
sonra söndürülmüştür. Dükkan 
Arnavut Sotiriye ait olup 15 
senedenbcri 8 bin liraya sigor
talıdır. Tahkikat yapılmaktadır. 

26 - AQ'u•to• - çarşamba gü
nü nüshanızın 3 üncü sahifesi 
4 üncü sütununda "Bu ne hal., 
serlevhalı Eczane hakkında şi

kayetinize cevaptır. 
1 - Mecruhun pansımanı 

derhal yapılmıştır. Ve ücret 
kat'ıyyen talep edilmemiştir. 
Keyfiyet ha1.1r bulunan zabıta 
ve bekçinin şehadeti ve polis 

tahkikatile de sabillir. 
'.! - Karagümrük civarında 

sık sık tekerrür eden kaza ve 
cerlılerde eczane hiç bir z3. 
ma n para istememiş, derhal 
icap eden sıhhi ,.e insani mua· 
veneti yapmış v~ yapmaktadır. 

3 - Şu tehibin gaz~lenizin 
ayni sütununa dercedilmesini 
talep eder ve hilafı hakiknt ih· 
baratta bulunan hakkında da 
icap eden kanuni takibatın ya
pılacağını saygılarımla bildi
ririm. 

k.araıümrilk Eczane•İ aahibl 
Ahmet Suat 

Çankaya 
Kaymakamı 
Fatih kaymakamı Halük Ni· 

hadın Çankaya kaymakamlıil"ı· 
na tayin edildiğini yazmıştık. 

Haluk Nihat dün akşam tre· 
nile yeni vazifesine ha,ıamak 
üzere Ankaraya gitmiştir. 

• 
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SAN'AT ı r=-====="'' 
" Askerlik ı 

Karikatür Sergisin-
1 

Numar.t - 128 

Komutanlığın pratik 
esasları 

Gününe gö_a; 

Bir şeye 
mağlubuz 

de bir saat 
Her san'atin, her mesleğin mektebi var• 
dır. Fakat, mizah san'atlnln mektebi, ta· 
biatin kucağıdır. Mizahçıların dlplo· 
maları, kendi yarattığı eserlerdir 1 

. Yazan: 
ISKENDER FAHREDDiN 

Sertelli 

Say .. ız sahifeler ve ciltlerle 
ifade edemediğimiz fikirleri, 
basit birer çizgi ile izah eden 
karikatüristleri ressamlardan 
ayıran bir hususiyet varsa o 
da, zekalarının, nükte yaratma 
ve kusurları bulma ve görme 
kabiliyetlerile birlikte inkişaf 
etmiş olmalarıdır. 

Mizah kabiliyetini bütün in
celiğile küçücük bir kağıt üze
rine aksettirmeğe muvaffak olan 
karikatüristlerin sayısı ne ya
zık ki memleketimizde henüz 
üçten yukarı çıkamadı. 

Dün karikatür sergisinde, 
serginin bütün hamulesini ya
ralan üç büyük san'atkar gör
düm: Cemal Nadir, Ramiz, 
Münif. 

Herbiri bir başka değer 
ifade eden bu san'atkArların 

eserlerini tetkik ederken,sadece 
göğsüm kabarmadı .. aynizaman
da derin b'r acı da duydum. Ne
den mizah resmi sanasında bu 
üç şahsiyetten başka san'at· 
karlar yetişmiyor? 

Eski mizah mecmualarına 

göz gezdirdim. 1286-1293 se
nelerinde yeni emeklemeğe baş
lı yan mizahcılık meddah, Lati
fe, Hayal, Terakki, Diyojen, Le. 
Laifi asar, Çaylak, Çıngıraklı ta• 
tar, Tiyatro, Geveze, Kahkaha 
gibi mizah mecmualarile istibdat 
devirlerinde bile hayli ilerle
miş. Bundan sonra, Meşrutiyet 
devrinde yani 1324 yılından 
itibaren başlayan ve teknik 
görüş ve buluş itibarile biraz 
daha tekamül eseri gösteren 
mizah resimlerinin mizah ede· 
biyatı şeklinde tebarüz ettiğini 
gördüm. 

Meşrutiyet devrinde • sayısı 
tahminen yüze yakın - intişar 

eden mizah gazetelerinden 
Tokmak, lnciliçavuş, Davul, 
Eşek, Pinti, Cartbeğim, Şaka, 
Latife, Perde, Eşref, Kalem, 
falaka, Gıdık,Gece kuşu, Çim
dik, Cellat, ibiş, Edep yahu, 
Boşboğaz, Cingöz,Zuhurj, C~m, 
Afacan, Diken, ve daha sonra 
Kelebek,Nasreddin hoca, Traş, 
Aydede, Zümrüdü anka gibi 
aynı kategoriden isimleri ha
tırımda kalmıyan rlaha pek 
çok mecmualarda da san'atin 
tam kendisini buluyoruz. 

Bugün Karagöz, Köroğlu, 
Akbaba ve Karikatür mecmu
alarına inhisar eden mizah 
gazeteciliği itiraf edelim ki 
düne nisb<:tle çok zail ve he
yecansızdır. 

Bir hakikat var ki • bu ser
gide bize teselli veren odur. 
bütün llu azlığa yani mizah 
i'aıetesi azlığına rağmen üç 
sanatkarın.. Cemal Nadirin, 
Ramizin, Münifin kendi branş
larında çok işlemiş, çok rand· 
man vermiş olmalarıdır. 

Mesel;\ 1290 senelerinde • o 
günün kültür ve teknik geri
liğine rağmen· yirmiden fazla 
mizah gazetesi çıkan Is tan bul
da bugün dört mizah gazetesi 

bile güçlükle tutunabilmekte-
dir. I 

Sergiyi ziyaret edenlerden 
yüzde doksanının dikkatini 
çeken bu eksikliğin sebepleri· 
ni başka bir makalede araş· 

tırmak üzere şimdilik sergi. 
deki eserleri birer birer göz
den geçirelim. 

Münifin köşe.indeyiz: illüs
trasyon nevinden resimleri tet· 
kik ediyorum. Bunlardan bil
hassa Yedigünde çıkmış olan 
resimler ne kadar güzel ve 
kuvvetli fakat, ben karikatür 
sergisinde mizah resimle•ini 
tetkik ederken bu köşedeki 

tablolara ayrı bir kıymet ver
mekle beraber, onları tasnif 
bakımından bu kategoriden 
ayırmağa mecbur oldum. 
Şimdi yine Münifin bir baş

ka köşesinde .. tezyini resimleri 
önündeyim. Aşkta değişen rol
ler,dünkü ve bugünkü hovarda
lar ve püro içen Münifin bizzat 
kendisini çok canlı ve çok ma
nalı buldum. Münif muhtelif 
roman ve mecmualarda yarat
tığı ııayısız san'at eserleri ve 
karikatürlerile kendi janrının, 

kendi mektebinin yegane üs
tadıdır, 

Ramiz köşesini de çok zen
gin buldum doğrusu. Yanımda 
duran iki ltalyan seyyahı bil. 
mem hangi yıl Milanoda açı· 

lan bir karikatür sergi-
sinde ancak üç yüz resim 
te,hir edildiğini söyliyerek, 
gözünün önünde pek tıkız bir 
halde üstüste yığılan binden 
fazla eser dolu bu Türk ser· 
gisini Avrupadaki eşlerinden 

çok yüksek bulduğunu derin 
bir hayranlık içinde ve çok 
samimi olarak anlatıyordu. 

Ramizin - kalabalıkta birer 
birer sayamadlm amma • önün
de durulacdk, insanı düşündü
ren yüzden fazla eseri vardı. 

San'atkarın mizahla renkli 
resim janrını birleştiren oriji
nal tabloları arasında dudakta 
kalafat, sarhoş ve kömürcü 
karikatürleri, ve bilhassa (Aca
ba bugün hangisine benzesem?) 
( Merak etme, evlenince ben 
senin yuvanı yaparım l ) kari
katarleri şaheser denecek ka
dar yüksek değerde san'~t eser
leridir. Diğer hir köşede teşhir 
edilen Cehennem zebanisi, sairi 
filmenam ve Aksayı şarkta bir 
lop oyunu Çinin siyasi duru· 
mu bakımından çok yüksek 
mana ifade eden san'at eserleri 
arasında sayılabilir. 

Bu sırada k.ulağıma bir fı

sıltı aksetti: - Cumartesi 
karikatürleri hanı;i köşede aca· 
ba .. ? 

Ben de bir meraklı zairle 
beraber Cemal Nadirin köşe• 
sine geçiyorum. 

Cemal Nadirin nedense bu 
sergiye beş tane koyduğu 

( Cumartesi karikatürleri ) 
Devamı 6 ncı sayfada 

"Açık Söz .. ün edebi romanı: 17 

• • • 
Sen Benim Babam 

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

içinde vazifesini şerefle ifa et
miş bir asker gururuna ben
ziyen birşey vardı. 

Böyle bir haleti ruhiye için
de bulunan bir adama karşı 
nasıl olur da o müthiş ha
kikati itiraf edebilirdim. Na
aıl olurdu da... Oh hayır 1. 
Hayır Selma 1.. Beni ister
sen tayip et, istersen be
ni insanla:ın en rezili ve en 
namussuzu olarak telakki et, 
benim için hakikati o anda 
söylemeğe, o anda namuslu ve 
dürüst bir insan gibi hareket et· 
ıneye cesaret edemedim. Bana: 

- Gel, Fatmayı görmeye 
gidelim, dediği zaman bu tek-

lifini kabul edemiyeceğimi 

söyleyememekten duyduğum 
bir azap içerisinde kaldım. 

Fatma benim bugün Fazılla 
konuşacağımı, Fazıla hakikati 
söyliyeceğimi zannediyordu. 
Bunun için odasında ve heye
can içersinde bu konuşmamı
zın neticesini bekliyordu. 

Oturma odasının kapısında 

durdum. Kalbim müthiş çarpı· 
yordu. Fazıl kapıyı açtı. Açılan 
kapıdan içerde oturan genç 
kadını gördüm. Ayaklarını bir 
tabureye koymuştu açık pen
cerenin önüne yan konmuş bir 
koltukta oturuyordu. Profili 
camın önündeki çam ağacının 

Harbin iztırabını duyan 
ve çeken komutanlardır. On
lar harekatın değişikliğini in· 
celerler, dileklerini ortaya dö. 
kerler, karşılaştıkları durum
lara göre kararlarını vererek 
zorluklarla boğuŞ'urlar ve 
emirlerindeki kuvvetleıi zafe
re kavuşturmak için didişip 
dururlar.. Fakat, bütün bu 
işleri başarıcı çalışma, emir· 
!erindeki subayların yılmaz 
ga}<retlerine, bilgilerine, ih· 
tiyaç gösterir, böyle olmaz· 
sa, komutanlar düşünce ser
bestisini ele geçiremezler. 

Komutanların pratik çalış
malarında üç mühim işin pek 
fazla ehemmiyeti vardır. 

1 - Kendi ve düşman 
kuvvetlerinin durum la rı nı 
doğru bir harita üzerinden 
tespit etmek ; 
, Şama halinde hazırlanacak 
bu haritaya göz atacak ko
mutan genel durumu derhal 
ve olduğu gibi kavramalıdır. 

2 - Alınan ve verilen 
malümat ile gönderilen emir
leri esaslı bir şekilde dosya
amak ; bu, bütün icraatın 
esasıdır. Halta "iyi bir dos
ya tutulmadıkça esas vazife 
görülemez n sözü bir kaide 
yerine geçmiştir. Dosyalar, 
cephe, geriler, nakliyat, ik
mal, iaşe, ilhasıl bütün işleri 
hatasızca güdecek şekilde ter
tiplenmelidir. 

3 - Muhabere işlerini dü
zenlemek; 

Bu da, telli, telsiz, telefon, 
tayyare, oto, moto ... gibi mu
habere vasıtalarının maksada 
uygun hullanılmalarile müm
kündür. 

Bu işleri başarmada ko
mutanın müşavir ve yardım
cısı kurmay subaydır. 

M. Ersu 

DOKTOR 
Aile eczanesi 

Bizde kaybolmıyan. 5ekl,jni 
değiştirmeyen 

bir san'at var. 
Öyle köklü, dal 
budaklı ki; ne 
belediye, ne 

polis ve ne de 
diğer alaka· 
dar makamlar bu san'at erba· 
bile başa çıkamıyor ... 

Her şeyimiz değişti. Her 
şeyde galibiz. Fakat; bir şeye 
mağlübuz. 

Dilenciliğe. 

Evet karşımıza bir dilenci 
ordusu çıktı mı derhal yelken
leri suya indiriyoruz. Türki
yeye ilk ayak basan ecnebi 
evvela bir ordu dilenci ile 
karşılaşıyor. Cami kapısında, 

plajlarda, parklarda, sokak 
başlarında, tramvaylarda, va· 
purlarda halta resmi daireler
de alenen kucak ve el açıp 

dilenen bu san'at erbabı oka· 
dar çoğaldı ki; yabancılar bu 
memleketin insanlarını işsizlik
ten, açlıktan, teşkilatsızlıktan 
sokaklara dökülmüş sanıyor
lar. Nereden bilecekler ki 
bunlar çoğumuzdan zengin-
dirler. 

m m 
Neden bu dilenci salgınına 

ve faaliyetine çare bulamıyo

ruz? .. Bu a~zimizde gızlenen 

mana nedir? Yoksa: bunları 
menetmek vazifesile mükel
lef olanlar rahmet ve şefkatle 
o eski ve köhne şeklilemi ma
lüldürler? 

Rahmet ve şefkat lazımdır. 
Rahmet ve şefkat insand·r. 
Lakin böyle bir içtimai ill<>t 
karşısında rahmet ve şefkat 
ruhi bir cüzamdan başka bir 
şey deı;ildir. 

M. Sami Karayel 
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BULMACA 
•• Açık Söz,, ün 

Bulmacası 

Okuyucularımız, gazetemizin 
bu köşesinde her gün bir 1 ul
maca bulacaklardır. Bu'macalar 

Çok şükür şimdi eskisi gibi 
değiliz. Bu ırilzel ve kolay ye
ni türkçemizi herkes Öğren

meğe başladı. HattA boyacılar, 
bir çok köylüler, hocalar, ih. 
tiyarlar bile okuyor! Bu cihet
le her evde küı·ücük bir ecza
ne dolabına ufaktefek ilaçlar 
konup ta her ilacın nJsıl kul
hı.nılacağı yazılırsa çok istifade 
olunur. 

1 

neşrinin ertesi günü nihayet saat 
2 ye kadar matbaamıza gön· 

I derilmelidir. Eu1maca zarfları· 

t 
nın üstün~ okunakb bir surette 
EULMACA kelimesi yazılma
lıdır. Bir takım kazalara karşı 

hekim gelinciye kadar çok iş 
görülür. Burundan gelen kan 
durdurulur. 

1 
Bu bulmacaları doğru çözen 

okuyucularımıza derecelerine 
göre işe yarar hediyeler tak
dim edeceğiz. 

(!) (!J 

Bugünkü bu:macamız 
Aşağıdaki hecelerı öyle sı

ralayınız ki bir atalar sözü 
meydana çıksın. 

Baygınlığa karşı verilecek 
birkaç damla i'aç hastayı ve aile
yi tela\tan kurtarır. Bazı sinirli J 

insanlara gelen bunalma, 
adi çarpıntı ( Selaniklile
rin tabiri veçhile "arsanba)ya 
kar.şı verilecek bir kaşık ilaç 
büyük fayda görür! 

I ÇE. RAR. GI. DÜN. 
NI. NIN. YO. Si. GÜR. 
LI. NE. ZÜ. MA. ZEN. Küçük bir (ev eczanesi! ) 

kap1lıı kilitli bır dolabda 
o imalıdır ki çoluk çocuk karış
tırmasın, ellemesin. 

Bu hususb kullanılan dolap
lar iki türlüdür. 

1 - Sabittir. Yerinden kalk
maz. 

2 - Seyyardır. Yani öteye 
berıye götürülebilir. Elde ta
şınır. Uzaktan bakınca adi bir 
kutu gibi görünür. 

Halbuki kutuyu açınca i~in
de nıcvcut birçok gözler, böl. 
meler, çekmeler meydana çı
kar. (Alfa be) sır asile dizilen ' 
ilaçların şişecikleri, kutuları, 

tübl~ri, cam borucukları gö
rülür. 

Lokman Hekim 

ye~illiğinin 'Üstüne işlenmiş fil. 
dişi bir kakmaya benziyordu. 

Yüzünü bize döndü. Gözle
rinin etrafı simsiyah ve bakış· 
ları korku içerisinde idi. Fazıl 
ona daha kapıdan elile bir 
selam verdi: 

- Cavit sabah sabah bizi 
görmeğe gelmişti. işte sana 
ıretirdim. 

Fatma titrek bir sesle bana: 
- Oo safa geldiniz... dedi; 

elini uzattı. Buz gibi olan ve 
titreyen elini öptüm. 
Şimdi Fazıl onun ta yanında 

idi. Bir elini kolunun arasın

dan geçirmişti ve diğer !'Jile 
de onun saçlarını okşuyordu. 

- Nen var senin.. bugün 
pek solgunsun ... 

Eğildi. Ve karısının.~ Benim 
karımın, çocuğumun anasının 

alnından öptü. O anda dişisini 
kimse ile paylaşmak istemeyen 
bir hayvan ne duyarsa onu 
duydum. Gözlerim karardı. 
Henüz oturduğum koltuğun 

kenarını kıracak gibi avuçla
rımın içinde sıktım. O Fatma-

Ru bulmacayı doğru çözen 
okuyucularımıZl: 

1 : jılet takımı 

2 : Bir kartpostal albümü 
3 - 5 : Birer roman 
6 · 50 : Ankara kartpos· 

tali arı. 

DIKKA T: Bulmacayı doğru bu
lanlara gazetemiz b:r 
kart verecektir. Bun
lardan 20 tanesini bi. 
riktirenlere p lrasız bir 
sinema bi'eti sunulur. 
Bu kartları saklayınız. 

Açıkm muhab~ 

Bazı okuyucularımız: bulmaca 
kupon numaralarını ıöndermi• 

nın saçlarından hafif hafif ö
perek : 

- Cici nen var .. Neye böyle 
yorgunsun. 

Demekte devam ediyordu, 
Birden Fatma iki elile yüzünü 
örterek ağlamağa başladı. 

- Ne oluyorsun biriciğim ... 
Fatma hıçkıra hıçkıra. inli

ye inliye, ağlıyordu . 
Hayır bu azap bitmeliydi .. 

Bu kadar ıztıraba ve bukadar 
riyaya, bu vaziyete tahammü
lüm yoktu. 

Fatma cevap vermiyordu. 
Ben yerimden kalktım. 

Onların karşısında ayakta 
durdum. 

- Fatmanın neye nğladığını 
ben sana izah ederim dedim 
Esasen bu sabah ta ben sana 
bunun için geldim. 

Fatma hıçkırıyordu. Onun 
gözleri benim gözlerime dikil
mişti. 

Ve garip bir endişe ile ba
kıyorlardı: 

- Ne var kuzum dedi. Beni 
korkutuyorsunuz. 

28 Aöusots 
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Tefrika No. 40 

Nesrin, bir akşam, binbaşı Rıza beye şöyle demişti: 
"Sizi Kerpe adasına sürüyorlar .. " Rıza bey 

bunu duyunca , beyninden vurulmuşa dönmüştü· 
Fakat ne yapsın ki müddei· 

umumf bir kere iddianamesini 
serdetmiş bulunuyordu. Artık 
sözünü geri alamazdı. 

Reis, uzun müzakerelerden 
sonra ayağa kalktı : 

- Divanı harb heyeti başka 
bir noktadan da talıkikatın ge· 
nişletilmesine lüzum görmüş

tür. Muhakemeyi başka bir gü
ne talik ediyorum ... dedi. 

Rıza bey yüksek sesle gül
memek için kendini güçlükle 
tutabilmişti. Divanıharp heye· 
tinin yüzüne karşı: 

- Korkaklar ... ! 
Diye bağırmaktan daha müt

hiş ve daha beliğ bir mana 
ifade eden sert bir bakışla 

hepsinin ayrı ayrı yüzlerine 
baktı. 

Divanı harp heyeti dağılır

ken, Rıza Beyi de iki lngiliz 
polisi, Harbiye mektebinin 
bodrum katına götnıüyordu. 

Tercüman Tomas .. 
Bu bir Rum genci idi. Rıza 

Bey höceresine götürüldükten 
b;raz sonra Tomas bodrum 
katına ind i .. Rıza beyin yanına 
gitti : 

- Geçıniş olsun, beyim 1 Bu 
ırün muhakemeniz çok hara- , 1 
retli oldu, değil mi ? 

- Bilmem .. 1 Bilakis çok j 

durgun ve sessiz geçti sanıyo
rum ben. Haniya müdafaamı 

dinliyeceklerdi? Kısaca bir 
kaç söz söyler söylemez 
heyeti hakime derhal başka 

bir tavır ve vaziyet aldı. Bu 
ne b:tmez müzakere.. Bu ne 
sonu gelmez tahkikat. Kurşu
na dizeceklerse, dizseler de 
ben de kurtulsam, onlar da 
kurtulsalar. 

Tomas mühım şeyler söyle. 
meğe hazırlanan kimseler gibi 
manah bakışlarla Riza beyi 
dinliyordu: 

Bir aralık sordu: 
- Kime dayanarak bukadar 

sert konuşuyorsunuz mohk:eme 
huzurunda? 

- Kendi vicdanıma.. kendi 
benliğime dayanarak... Görü
yorsunuz ki burada kendimden 
ba ·.ka dayanacığım bir kuvvet 
yok. 

- Burad ı yok amma .. dışar
da olamaz mı? 

yorlır, yahut adr~alerlttl yaz nayı 
unutuyorlar. Nazarı dikkatlerini 
celbederiı:. 

• Kadıköy Orta o':<uldan Ha . iı 

lbrahi · ı l- e ere: 
Roman•nızla tBulmaca) memu· 

rumuzc1 uğrayınl'Z. 

Hulasa: 
Şimdiye kadar çıkan tef· 

rikaların hulôıası: 

Nesrin, mütarekenin ka
ra günlerinde lstanbulda 
lngilizlerin hizmetine gi· 
ren bir Türk kıtıdır. Fa
kat, aradan yıllar geçtikçe, 
Nesrin, A.~adoluya hirnret 
eden millicilere gizliden 
gizliye gardım etmeğe baş· 
lıyor. Nesrin bu aroda Şe
fik isminde bir mühendis
le sevi1iyor. 

Nesrini bir gece /ngiliz 
zırhlıs11ı•1 davet ediyorlar. 
Nesrin, Şefiği de zırhlıya 

götürüyor. Şefik gemide bir 
takım sulta,.ların milli 
hüviyetlerini kaybederek 
lngiliz zabitlerinin kolla
rınJa dansettiğini ve sar .. 
hoş olduğımu görüyor. Zi· 
yafet dönüşünden sonra 
Şefik hayalını tamamile 
milli mücadelt:ye hasret
miştir. Bu htidiseden son· 
ra Şefik başlıboşma bir 
ordu, bir kuvvet oluyor ve 
lstonbulda akılları durdu
ran mesais!ne devanı eJ;. .. 
yor. 

Şefik, Harbiye bodrum• 
larında hapsedilen millici 
bir kahraman Rıza Br:yin 
lngilizler torofından kur
şuna dizileceğini haber alı
yor. Nesrinin Rıza Beyi 
kaçırmak için lngilizleri 
nasıl aıdaliığmı aşağıda 

okuyacaksınız/ 

Rıza bey, Tomaıın divanı 

harb heyeti tarfından gön
derilmiş o:ınası ilıt malini düşü
nerek ihtiyatlı konuşmaya 

başl~dı: 

- Sen akıllı bir gençsin, 
Tomasl Ve ben de görüyorsun 
ki, pek akılsız bır adam de
ğilimi Eğer dayandığım kuv
vet, memleketimdeki işgal 

kuvvetlerini gunun birinde 
yalnız l:.u ·adan değil, bütün 
Anadoiudan süpürüp atacak 
kad.r bü , ük ve bırleşik bir 
halde olmasaydı, kendimi fe
d ı edecek kadar dayatır mıy
dım? 

h~ilizler belki ve şüphesiz 
beni idam edebilirler. Fak ıt 
beni idam etmekle, benim öli!
mümün onlara n~ye mal ola
caııını düşü1miyorlar mı? in

Hadiye kazananla· gilizlcr beni serbest bırakıp 
rın adlarını Pazarte- Anadoluya gitmeme müsaade 
si gUn'.eri yazacağız. etseler, onlara bxkaç hgiliz 
Hediyelerlnl Pazar• z3bili kazandırırdım. 
tesi gUnilndan itiba· - Anlayamadım, Riza bey .. 

Ne demek istitorsun ? 
ren idarehanemizden _ Demek istiyorum ki, hat 

alabilirler. boyundaki birçok lngiliz za-
ı- bitlerinin hayatı, benim kur-
Açı k söz bulmaca tuluşumla emniyet altına gire· 

kuponu l bilirdi. Halbuki, beni kurşuna 
s a y 1 : 4 dizerlerse, bana bağlı olan 

----------·' kuvvetler o zabitlerin hiçbi-

Sesim tıpkı bir başka insanın 
sesi gibi idi. Bana bile uzak, 
yabancı geliyordu. Ahengi yek
nasaklı.. Bir kabus içerisinde 
bulunuyor gibi idim : 

- Fazıl dedim. Fatma ra
hatsızdır.. Fatma yorgundur. 
Fatmanın ve benim sana söy. 
liyecek mühim, çok mühim bir 
sözümiiz var ... 

Bir an sustum. Başım dö
nüyordu. Bir cinayet işlerken 
tabii halinden çıkmış bir in
san gibi idim. Artık normal 
değildim ve boğazıma, dilime, 
hançeremde gitgide boğulan 

sesimin tonuna hakim değil· 

dim: 
- Fatma gebedir dedim, Fat

ma pek yakında bir çocuğun 
annesi olacak ve ... 

Fazıl bir sevinç çığlığı attı: 
- Fatma gebe mi?. 
Onun yüzünde bir anda en 

büyük saadetin izini okudum. 
- Fatma .. Fatmam, yavrum 

benim ... 

Onu kucaklamıştı. Ayakları
nı yerden kesmişti. Yüzünü 

opuyor, opuyor, bir çılgın gi
bi durmadan dinlenmeden ÖpÜ• 
yordu. 

- Fatma .. Fatma ... Ne me· 
sudum yarabbi. 

Fatma hıçkırıyordu. Ben 
susmuştum. Sanki boğazımı 
bir el sıkıyordu. Alnımdaki, 

boynumd3ki, şakaklarımdaki 
damarların müthiş bir kan 
hücumunun tazyikile şişlikle. 
rini, gerildiklerini hissediyor
dum. Elimi yakama götürmüş
tüm. Yakamı gevşetiyordum. 
O benim farkımda değildi. 

O Fatmadan güzel bir kız 
değil mi Fatma diyordu. Sana 
benzeyen bir kız .. Ne o .. Yok
sa haşarı bir oğlan mı diyor· 
sun? ... 

Bütün enerjimi toparlamış

tım. Başladığım işi yarım bı

rakmak istemiyordum. Bunun 
için: 

- Fakat dur.. dur, bir da
kika beni dinle dedim .. Sana 
söyliyecek çok mühim sözle
rim var .. Hepsi bu değil .. 

Fatmayı bir kolile tutarak 

• 

rini sağlam bırakmazlar. ıJı 
zannediyorum ki lngilizler il~ 
defa böyle bir dalırınlık içind1 

tamir kabul etmez bir gaf y•· 
pıyorlar .. 

Tom bu sözleri dinledikt•P 
sonra Rıza beyin yanında çok 
durmadı .. 

Tercüman Tomas Rıı• 

Beyin yanından ayrılır ayrı> 
maz d vanı harp reisinin od•' 
sına koşmuştu. 

Muhakkak olan bô•ıey varsı 
Tomun R,za Beıe reis tar•· 
fından gönderilmiş olmasıyd1• 

Tom, Rıza Beyin söyled ~· 
!erini reise birer birer anlatı• 

Ve o günden sonra Rıı• 
beyi bir daha ne sorguy• 
çekmişler, ne de divanı harbi 
çağırmışlardı. 

Riza beyden bütün lngilizler 
korkmağa başlamış.ı. 

- 11 -
Sürgünler Galata rıhtı· 

mında 

Bu arada Nesrinin yenideP 
faali yete geçtiğini görüyoruı. 

Bir sabah lnıriliz bandırab 
küçük bir vapurun Galata rıh
tımına yanaşması bir çok kiJll' 
seleri şüph ·ye düşürmüştü. 

lngiliz gemisi iki gündell" 
beri rıhtımda yatıyordu. Nt 
için ve kimi beklediği belli oi
mamakla beraber, lngiliz za• 
bıta mchafilinde şüphe uya!l" 
dırıcı bazı ded kodular yiil 
gö•termiştir. 

• -Harbiyeden gidecek sür• 
günleri Mahya götürecek .• 

Halluki lngilizler ittihatçı· 
!ardan tanınmış kimseleri Ma> 
taya sürdükten sonra, bO 
adaya tekrar sürgün gönder· 
meyi tehlikeli buluyorlardı· 
Yeni sürgünlerin bir YunaP 
ada•ın• ıtölürüleceği rivayeti 
de kuvvetle dönrııiye başla• 

mıştı. 

Kolonel B1llar Harbiye mek• 
tebi ile Kroker oteli arasınd1 

mel<ik dokuyordu. 
Dili<>rde dolaşan şayia boşa 

çıkmıştı. Sabahleyin erkendeP 
Harbi,e mektebi önüne geleP 
ıki büvük askeri kamyonu si· 
lah'ı nöbetçilerle sarılmıştı. 

Mektebin bodrum katında d• 
ıröze çarpan hazırlıkhr vard• 

Nesrın bir akş1m önce bin· 
baş Rııa be1e ~öı:e bır haber 
verm i şti : 

- Sizi Kerpe adasına sürü· 
yorlar. Fıkat, merak etmeyin! 

Rıza bey bu haberi alıncı 

beyninden vurulmuş gibi bir• 
den titred i. 

- Keşke kurşuna diı<eydi· 
!er, Nesrin hanım 1 Een YunaP 
adası:ıa sürülmekten•e, ö mey• 
tercih ederim. 

- Herhalde ölüm kadar 
korkunç olmasa gerek. B~ 
suretle kurtu:nıak ümidi yüzde 
yetmişe çıktı. Halbuki burad• 
kaldıkça daima ölüm tehlike' 
sile karşı karşıya kalacaktınııl 

/ Bilmedi}, 

elini bana doğru uzattı ~• 
içinde en ufak bir şüpheniP 
bile izi olmayan sesile : 

- Teşekkür ederim doktor 
dedi bana hayatımın en büyü~ 
müjdesini verdin... Hayatım•" 
en büyüp müjdesini anlıyof 
musun? .. Şimdi seni dinleye' 
mem. Söyliyeceğin bütün şeY• 
leri tahmin ediyorum. Fatm• 
şimdi bir çocuk dünyaya ge
tirmek üzeredir. 

Ona en fazla ihtimamı ver• 
memiz, onu üzmemekliğimiz, eP 
kıymetli bir şey gibi bakmak• 
lığımız lazım değil mi? 

Sana söz vcriyoruıı>. Yavrulll 
en büyük sözümü veriyoruıı> 
Milde! gibi bir koca olacağııfl• 
kocaların en iyisi, en tatlısı• 

Hayatım karım benim .• Anne" 
Minim:ni anne seni .. 

Fatma hep ağlamakta de' 
vam ediyordu. 

Ben ne yapabilirdim. Selm8 

benim yerimde bir adam, bir 
başka adam şu dakikada pe 
yapabilirdi. 

[Bitmeai.L 
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Amanullah Han ile Montrö'de nasıl konuştum? 4 

Amanullah Han, Kraliçe 
Süreyya Hanım ve ben ... · 

"-Tebrik ederim, sabık kralı canınıza kas
tettirecek derecede kızdırabildiniz ha? ... ,, 

BUNDAN EVVEL ÇIKMIŞ 1 ııT---------, min bulmuştum. •Amanullah,, 
KISIMLARIN HULASASI da tetik üstünde durur gi· 
( Nizam•tlin Nazif ile Ulus bi bir hal yokmu idi? Mem· 

muharriri Neş'et Halil lsviç· leketinden uzaklarda dolaşan 
'<d• feslfoal münas•betile açı· 1 Bu adamı bir mülfıkat ya· 
lan bir panayırda Amanullah pacağım diye daha fazla uğ· 
Han il• karşılaşıyorlar. Niza• raştırmak, endişelere düşür. 
mellin Nazif sabık padişahı i • mek hiç te doğru olmıyacaktı. 
tanıyor, fakat Naş'et Halil ~ Fakat geceki pazarlık sa· 
onun aldandı~ı kanaatind•dir. baha uymadı. Zira o sabah 
ilci arkadaş hiribirlerile •odur, derin bir uykudan beni odam· 
de~i/dir. diye münaka~a •der· daki telefonun durmadan ça· 
lerlcen bir taraftan da Ni::a• lan zili uyandırdı. 
r.ıel/in Nazif şapkasına harJa• Homurdana homurdana ve 
<ta geniş bir daire resm.ttirerek yarı doğrularak. telefonu açtım: 
Amanullah Hana debdebeli bir - Buyurunuz 1 
.. lam çakıyor. Amanullah on· Otel santralındaki kızın sesi 
lara evvela dikkati• ve heg· cevap verdi : 
retle bakıyor ve sonra sür'atle - Sizi bir genç görmek is· 
kacıp ileride bir otomobil kü- tiyor. 
mesi içinde gözden siliniyor. - Bir saat sonra gelemez 
Neş 'et Halil; Sabık k· uliçe Sıireyya Harı,,,, 1 miydi ? Alaca karanlıkta ziya-

- Gördün mü ? • diyor • Sol elinin ayasını göğsüme ret kabul ettiğimi size kim 
adamcağız seni deli sandı. Ar• basarak ve gümüş saplı 1890 söyledi ? 
tılc beyhude ısrar etme. Onda modeli bastonuna dayanıp: - Hangi alaca karanlık ba· 
Ögle padişaha benzer surat - Ooohl Ooohl Hayır ha- yım ... Herkes öğle yemeğini 
Yoktu. yır dostum, sizi bu halde gö· yiyeli bir buçuk saat oldu. 

Nizam•llin Nazif gördüğü renler kal'iyyen genç bir Adam - Ne diyorsunuz ? 
adamın muhalclcalc Amanuliah olduğunuz inanamızlar. Oooh! - Sizden evvela yatağınız-
Han olduğuna kanidir. Fakat Oooh ı Hayır hayır.. . Böyle dan kalkıp perdelerinizi açma-
!Jnnılıp yonılmadığını anla· abus bir çehreyi dostlarınıza nızı ve sonra dün akşam iki 
mal< için akıam yem•ğinden göstermiye hakkınız olamaz. defa sizi aramış olan, şimdi de 
•onra oteld~ tesadüf elliği Ve yanındaki iki genç ka- başımın ucunda bekliyen bu 
lozan Emniyet Direktörıi mi· dını işaret ederek kemali cid· bayı kabul edip etmiyeceğinizi 
•alay Jakigar'a Amanullahın diyetle il;\ve etti: bana bildirmenizi rica ederim. 
l•hirde olup olmadığını sorar. - Bizim gibi genç delikan· - Adını söyliyemez misiniz? 
Mira/aydan aldığı cevap müs- lılar bulunduğumuz şehirlere - Kartı önümde duruyor. 
bettir. Bunun üzerine sabık neş'e yaymakla mükellefiz. Tuhaf bir adı var işte okuyo. 
Efgan padişahını aramak üzere Kızlar güldüler. Ben de is· rum. 
tekrar sokağa fırlar. temiye istemiye güldüm. Za· Tarazi ... Hayır Tarazi. 

Bir müddet sonra panayır vallı Deli J en azdan 78 yaşın· Tarazi... Acaba? Sakın bu 
l_Jerind• "Kra/içı, Süreyya Hu· da idi. Mahmut Tarzi Hanın oğulla-
nım • la burun buruna gelir. Bununla beraber gayet usta rından biri, yani Kraliçe Sü· 
Sabık Efgan Kraliçesi gayet bir gazeteci idi de. Vaziyetim· reyyanın kardeşlerind~n biri 
•ade giyinmiştir v• yanında den bir mana çıkarmıya çalış- olmasın? 
biri siyah, biri turuncu el bite· mayı da unutmadı: · Telefona; 
ı., giyinmiş, sülün boylu iki _Acaba fena bir haber mi - Geliyorum, geliyorum ... 
esmer güzeli olduğu hald• aldınız? Hem bugün Türk Diye bağırmamla yataktan ' 
atış barakalarından birine gak- gazetecilerin hemen he pisinde 

1 

fırlamam bir oldu. 
laıır v• bir silcih alır. bir fevkaladelik sezer gibi Nlzamettln Nazif 

Kraliçe Süreyya Kabilde kı· oldum. 1 , f /J•vamı var J 
rallıla rnaltsu& ormanlaTda _ Belki arkadaşlarımın her 1 •11•• 111 0111111111111111111uıııııı111111111111S11uııpııuı011111rıı1ıuıt 
avcılık ede ede gayet usta bir biri ayrı ayrı baı:ı şeylere sı-
niıancı haline yükseldiği ·fçin kılmışlardır. 

attığı hu mermiyi mutlaka Hoş... Bunu da zannetmem 
hed•fin• isabet ettirmektedir. ya. Çünkü ben bilakis bugün 
Seyredenler kim olduğunu hepsini pek neşeli gördüğümü 
bilmedikleri bu kibar kadını hatırlayorum. Benim CJnımı sı· 
alkıılıgorlar. Az sonra AmJ· k ı· an şeye ge ınce ... 
nu//ah gelip ailesini buluyor ve Büyük bir alaka ile üçü de 

Balkan atletizm 
• 

şampıyonasına 

gideceğiz 

..;.AÇIK SÖZ-

ÇOCUK BAKiMi 

Terbiye kaideleri 
Sevindirmek, güldürmek ... 

Çocuk bakımında, ananın, ba
banın, dadının ve çocuğa ya· 
kın olan diğer büyüklerin ya
pacakları en mühim iki vazife, 
çocuğu sevindirmek . ve gül
dürmektir. Neş'e çocuğun is
tikbalde muvaffakıyetinin ilk 
müjdecisidir. Daima neş'eli 
olan ve neş'eli büyüyen ço
cuk geniş bir nikbinlikle istik· 
bali karşılar. Çocuğu ağlat

mak, onun hayatiyetini kırm3k 
ve yıkmaktır. Çocuğu azarla· 
yınız, fakat gücendirmeyiniz. 
Sözleriniz ve hareketleriniz 
onun masum izzetinefsini, kal. 
bini kırmamalıdır. Onu o şe· 

kilde azarlayınız ki gücenip 
kı . ılmasın, yalnız mütenebbih 
olsu,, kendi kendmi tenkit 
vasfını kazansın. Çocuğu se· 
vindirmek, güldürmek kolay· 
dır. Fakat bu, çocuğu arsız 

yapmasın, şımartmasın. Çocu· 
ğa her istediğini vermek, her 
arzusunu yerine getirmek, onu 
sevindirmek demek değildir. 

Bunu da unutmayınız. 
(!) [!) 

lşidiyoruz 
• Yazlık roplarile kadınlar 

hep bayaz aksesuar kullanı

yorlar. Kısa küçük eldivenler 
pek hoştur. Bunların yegane 
garnitürü kenarlarındaki renkli 

ince şerittir. 

• Topuksu~ iskarpinlere ar· 
tık elveda. iskarpinler önden 
pencereli olmaktan ziyade yan
dan pencereli olacak. 

• Yeni moda çorapların 

rengine ne ad verdiler, bili· 
yor musunuz ? "Çin çayıw , 

Gl Gl 
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18' Muhtelif pllklar, 19· Haber· 
ler, 19.IS: Operet' Çardat Füratln 
(p"lk), 20: Soprano Bayan Kara· 
kat ve Tenor De Marki. Piyano 
refakatUe, 21.30: Son haberler. 

Saat :l2 den aanra Anadolu a
jansının gazetelere mahıuı ha"a· 
dia servi.si verllecektlr. 

PRAG 

20.20: Yeni ,arkılardan pliklar, 
1 

1 

20.45: Konuımalar, 21ı K. Veiııln 

Rivlera isim.il operet piye.at. 22: 

- Amcrikaya kendi hesa· 
bına mı gidecek?. 

- Beraber gidecektik. 
- Ne vakit gitmeyi düşü• 

nüyordunuz?. 
- Önümüzdeki hal talar için· 

de ... 
- Cevadın bu seyahati ya

pacak, Amerikada ikinize kifa· 
yet edecek ve orada sizi uzun 
müddet yaşatacak serveti var 
mı ? .. 

- Kendisinin biraz birikmiş 
parası olduğunu söylüyordu. 
icap ederse orada ben de, o 
da çalışacaktık. 

- Ş ımdi Cevadın kazancı 

nedir?. 
- Amerikan kumpanyasın

dan 150 dolar kadar bir şey 
alıyor. 

- Evlenme memurluğuna 

müracaat ettiniz mi ?. 
- Henüz etmedik. 
- Ne bekliyorsunuz ? 
- Cevadın görüleceğini söy· 

!ediği bazı işleri var .. 
- Ne gibi? 
Ayşe, yeni bir endişen i n 

gözlerine verdij!'i buğu içinde 
hak eme uzun uzun b~ktı, son· 
ra titreyen bir sesle : 

- Ben dünyanın en betbaht 
kızlarından biriyim 1 

Dedi ve başladığı sızılı, iş

kenceli sesle devam etti : 
- ilk önce taliim olsaydı 

ana.ız, babasız kalmazdım. El 
kapısında büyüdüm. Daha son
ra hayatımın bu güne kadar 
gelen seyri içindeki lztıraplara 
katlanmazdım. 

Hakimin sesi de yumuşaktı : 
- Ne iztıraplarınız var? 
- Çok 1. 
- Mesela ... 
- Hala nikah memuruna 

müracaat edememekliğimiz de 
bu iztıraplarımdan birisini teş• 

kil ediyor. Güle sevine nika· 
hımız için hazırlanırken Şük

riye öldürüldü. Bu felaket gün· 
lr.ri içinde Cevat tabii birkaç 
giin bana gelemez oldu . Belki 
on beş gün. Onu kendim ara· 
dım. Nasıl gelebilirdim ki, çok 
ınüteessir olduğunu biliyorrlum. 
dedi. Arkadan hiç ummadığım 
kara bir haberle karşılaştım . 

Cevadın annesi benimle evlen· 
mesine razı oluyordu, fakat 
babası katiyen beni istemiyor, 
kendisinin eskidenberi Cevat 
için tasarladığı bir kızla evlen
nıesinde ısrar ediyordıı. Bütün 
bu ısrarlı, çalkantılı, tereddüt-

9 

Her gece de<;ıil amma ekseriya odama bahçe 
den bir ipe tırmanarak gelirdi. 

lü hadiseler arasında ne kadar 
üzüldüğümü, iztırap duyduğu• 

mu tahmin edersiniz. 
- Bu dakikada Cevatla ev· 

lenme vaziyetiniz nedir J 
- ikimiz de biribirimizi çok 

seviyoruz. Evlenmek azim ve 
kararı içinde bulunuyoruz. An· 
cak bu kararı henü• fiil ve 
resmiyet haline getire bilmiş 
değiliz. 

- Cevat ne vakıt gidiyor. 
Amerika ya hareket tarihi hak· 
kında verilmiş bir kararı var 
mı? .. 

- Her halde yakın bir za
man içinde gitmek istiyor. 

- Sizinle evlenmeden de 
gitmesi ihtimali var mı?. 
Ayşe bunaltılı bir cevap 

verdi: 
- Bu yolda katı bir kararı 

olduğunu sanmam. Fakat, bir 
kere istersen ben gideyim .. 
sonra sen gelirsin ... demişti. 

- Bu şekle taraftar oldu-
nuz mu?. 

- Hayır, olmadıml 

- Niçiı ? .. 
-Onsuz olamıyacağımı iyice 

aklıma yerleştirmiş olduğum 

için. 
Hakim bundan sonra Cevat 

h <1kkında bir hüviyet tahkıkini 
andıran sual silsilesi içine geçti: 

- Cevadın karakter ve ah
lakı, sosyal telakkileri ve ya. 
:;ayışı ilzerinde iyice bir tetkik 

için iyilik yapmayı sever 
çocuktur. 

- Ahl;\k telakkileri ?, 
Ayşe, sualin şüınulünü 

lamamış olduğunu ihsas 
rek: 

- Hepim;z gibi .. 

bir 

an· 
ede. 

Dedi. Hakim, sorusunu geri· 
den gelen sorularile aydınlattı: 

- Sizi kıskanır mı?. 
- Kıskanç değildir. 

- Aile bağlarının ve tees· 
süslerinin hararetli taraftarı 

mıdır? 

- Evlenmek istediğine göre 
olmalı. 

- Kadın ve erkek münase
betlerinin bilhassa ailede nasıl 
olması fikrindedir? 

- Müteassıp değildir. Biri
birlerine karşı alaka duyan 

her. erkek ve kadının birleş
mesınde ve sevişmesinde ce
ıı;ıiyetin _ geniş davranması fik. 
rııı.• muteml\yildir. 

- Bu fikrinde samimi ol-
duğuna inanır mısınız? 

- inanırım. 
- Çapkın mıdır? 
- Görünüşü, bakışları çok 

çapkındır. Fakat, daima bana 
sadık olduğundan, sadık kala. 
cağından bahseder. 

(Devam edecek] 

Kltaı> kuı>on11 
BiR CiNAYET D'\VA51 

No : 129 
yaptınız mı?.. Bu kuponlan lte•t"> blrt'tti .. 

- Y :.ı ptıgımı zannediyorum. renler romaıı sraıetaJ.ı bJttl et 
- Karakteri nasıldır ?.. vakit idarehane nı.o rJ•hrı, 

1 

hlç para •er.n3J.: • lıdt.ı~ı u ... 
- Çok dürüst, mert, sözün- lacaklardor. 

de durur, iyi düşün~ü;,;r,~h~er~k~e~s~L~,::~·~~~~~===~~ 
palgaçolurı seyrtlmek isley•n gözlerini bana d kmişlerdi. Deli: 
ilci küçüle çocuğu, prensesleri - Evet. .. -dedi· asıl mühim Geçen sene bizde altıncısı 

bu sene de yedincisi Atinad~ 
yapıla cak olan Balkan atletizm 
şampiyonasına b:zim de gir
memiz tckarrür etmiştir. 

r 
MoT.art, Liıt ve R Strau'nun 1 o-n· 
po:ıiayonlarından toplanmıJ bir 

musikilt netriyat, 23.20: Pllk, 
23.4S: Rusç~. haberler. PJS.k. 

İspanya ihtilalcileri arasında 
müthiş fikir ayrthkları vardır ııe Kraliç~yi bir seyyar tiyal· 

roya sokup kendisi tekrar halle 
kalabalığma karışıyor. Fırsat 
kol/ıgan Nizamellin Nazif 
htmen Krala gaklaııyor, lükin 
Amanullah Nizamellin Nazifi 
görünce koşarak otomobıl par
kına gidiyor ve • 14 I Roma • 
markalı bir spor arabasına at
layıp Niz"metıini çignemeğe 
karar fJermiş gibi sıi.r'<.ıtli bir 
manevra ile sürüyor ve ka .. 
rıgor. ) 

Üçüncü fasıl 
Canını fena halde sıkılmıştı. 

Düpedüz kızmıştım. Kendi ken
dime isyan ettim: "Avrupanın 
RÖbeğiode Asyalı bir hüküm
dar hiddetile arabasmı üzeri· 
ıne süren bu adamın arkasın· 

dan ne diye koşuyordum? 
Sanki onunla konuşacaktım da 
bana mühim şeyler mi söyJi. 
)'ecekti? Amanullah Han da 
kim oluyordu? Onun, Ef. 
ian emirlerine mahsus sa
ray !ardan birinde doğmuş ol
masından başka ne meziyeti 
"ardı ki ? ,, 

Ve kararımı verdim : 
Sabık Kralla mül;\kat yap. 

inak sevdasını bırakacaktım. 
Önünde birçok tanıdıkların 

toplanmış bulundukları bir kah
veye doğru yollandım. Bu sı. 
tada her zaman mültefıt her 
2dman kibar ve her zaman 
~eş'cli olan bir ihtiyara rast
:dım. Unvandan hazzetmiyen 
t ır adamdır amma, haydi size 
k akdim ederken unvanını da 
ullanayım: 

k Mançesler Guvardiyenin en 
1Ymetli siyasi muharriri mis· 

ler Dil, 

Bermutat şıktı. Bermutat bı· 
Yıklarını buruyordu ve iki ya. 
~1nda bermutat Paristen yeni 

avet edilmiş iki muhibbe var• 
dı, 

olan da bıı. 

DcvJm eltim: 
- Ga)el basit. Amanullah 

Han otomobilini üzerime sür
dü, az kalsın ezilecektim. 

- Nerede oldu bu cinayet 
teşebbüsü? 

Kolumu geldiğim ist;kaınele 
doğru uzatarak cevap verdim: 

- Nah ... şurada, çeşmeden 

dört adım ötede. 
- Sizi tebrik ederim. Ve 

sanırım ki Bayanlar da sizi 
tebrike layık bulurlar. Zira 
dostum bizzat bir kral tara
fından suikaste maruz kalmış 
olmak az buz bir muvalfaki
yet değildir. 

Ve cevap vermeme meydan 
bırakmadan muhteşem bir kah
kaha ile karışık haykırdı: 

- Oohl Adamcağızı canını· 
za kastedecek derecede ığzap 
edebilmek doğrusu ya şeytani 
bir muvaffakiyeltir. 

Hep beraber yola düzülmüş
tük. Hadiseyi kısaca hikayeye 
mecbur oldum. Dikkatle din
ledikten sonra dedi ki: 

- Ben tahminlerimde pek 
aldanmam. Kral sizden ya 
korkmuş veya çekinmiştir. Zi. 
ra si • kara ve daiml karma· 
karışık olan saçlarınız, kara 
gözleriniz ve esmer yüzünüzle 
bir Efganistanlıya çok benzer· 
siniz. Binaenaleyh kral sizi 
eski tebaasından biri sanmış ve 
kendisini mütemadi bir ısrarla 
takip ettiğinizi görünce sizin 
bir suikastcı olmanızdan kork· 
muştur. 

Gece, yalağa girerken bir 
daha Amanullah ile meşgul 

olmamağa kati suretle azmet· 
miş bulunuyordum. "Dil. in 
şakıt eder a-ibi söylediği söz
lerde hakikaten yakın bir tah-

BUDAPEŞTE 

Bu münasebetle yakında, 19.5a : Keman • braç dü1>1u, 
Kadıköyündeki Fenerbalıçe 20.30: lualya - Fransa mllnasebalı 
stadında bir kamp açılacak, hakkında konferana, 21, Seall filim 

General Franko -ile general 
Mola ayni hedefe mi giderler? 

çalışmalara orada devam edi.. ce caz.bantları plS.klar,ndan, 21.15: 
lecektir. Konferaza., 22.30: Opera orkeatra-

Milli takım kadrosunun tam sı. 23.10: Konuşmalar, 23,50, Lehçe 
konferans, 24.0S: Çia:an muıitılal. 

ve mükemmel olabilmesi İçin ispanya, klasik taşkınlıklar 
Ankara ve lzmirdeki değerli M O SKOVA ve daima gayri memnun in· 

alletlerlc, yabancı nıem'eket- ";;,Muhtelif edebi neırlyat, 22: sanlarmemle· 
lerd~ _bulunan sırıkla atlayıcı Çekçe neşriyat, 23.0S: lnrlll&ce kelidir. lspan-
Fethı ıle, gülleci irfan da bu netriy•I, 24: Almanca netriyat. ya ordusu öte· 
çalışmalara davet edilmişlerdir. den beri mem-

Atletler davet ediliyor BOKREŞ Jeket işlerine 
T. S. K. Atletizm F eder as. 12: Senfonik konıer (Salzburır· karışmağa &• 

dan nakil), 13.40, Pllk konutma• I b 
yonundan : ışmış ve u malar · pllk. 19.03: Danı muaikla11 

Mili! takıma mensup atlet- 20. ıs: Konfe,.uı, 20,35, Pli'<, 21.os, alışkanlığını is-
lerden Raif, Vedat, Mehmet Konuşmalar, 21.20, Verdlnln (RI· panyanın mu-
Ali, Semih, Hilmi, Melih, Ce- ıroletto opera11. Pllk, 23.45: Al- kadderatı üze-
mal, ~ecep, Mehmet, Maksut, manca ve F,.nmca haberlu. rinde dalatla 

Remzı, Mufahham, Faik, Tev. BELGRA T denem' ştir. Fer· 
fik, Pulat, Cihat, Haydar, Avni dinand ve lza. 
Sıtkı, Zeki, Veysi, Yavru ve 20.so, Pllk, 21: Zagrepten na· bella zamanın, 

O 
kil, 21.30; Miı•ht netrlyat, 22.30: d be · b 

rhanın 29 a"'ustos 936 cu. an rı u g Pllk, 13: Habe.ıer, 23.20, Radyo 
martesi günü saat 15 te lstan. daima böyle Aal General 

ork.ettrııııt. 
bul mıntakası Beyoğlu Halk· olmuştur. Mala 
evi merkezinde yapılacak top- EINDHOVS!:!_ ispanyada zabitler, katolik 
lantıda bulunmaları rica olu. (!6•88 nıeırel aaal 14 .3<» Vllhel· papaslarla bitlikte, meydana 
nur. mua, 14.40: Pllk, 14,4~. Haberler, gelen kapitalistleri de yanla-
GUretçilere ziyafet ı~, Pllk, ıs.u, Konuımalar, 1'.lS: rına alarak, hanedan derebey. 

B 1 d k C The Ramblera cuı, 13.SS: Kabare liğini benimsemiş ve bu dere• 
eyoğ un a İ emal Tekin pllktarı, 16.10: Ramblera ca .. nın beyliğin, fakir ve cahil halkın 

lokantası tarafından bugün sa. devam•. tandsrıı şaklıyan kamçı sesleri 
at 20 de, Berlin Olimpiyadla. karşısında, gurur duyarak, 
rında büyük muvaffakiyetler C 1 1 R göstererek yüzümüzü ağartan emaziye ii.hır uzu Hızır kendilerini insanlıktan üstün, 
güreşcilerimiz şerefine 30 ki- 10 (l355) 115 ayrı bir sınıf olarak te!Akki 
şilik bir ziyafet verilecektir. 28 Ağustoı Cuma 1936 ı etmişlerdir. Bu sınıf, her yeni. 

Davet lik inkılabına fena gözle bak-

Olimpiyaddan dönen güreş- ·~ 1 ~ mış, bütün fenalıkların kayna. Vakitler . _ı!L ~ ğını demokraside, en büyük 
çilere Halkevi tarafından me- I 

1 
Sa Da Sa Da düşmanlığı da cümhuriyet re• 

rasimle muhtelif madalyalar ı ı--------'---..l..--1 jiminde görmüşlerdir. 
verileceğinden 1 eylül 936 pa• Güneş 1: 

33 s 2i 1931 yılında cümhuriyet ilan 
zarsi günii saat 15 te olimpi· :;:~:k · olunduğu zaman, lspanyol za· 
yatlara iştirak etmiş olan gü. ! bitleri orduyu arkalarına ta-
reşçi ve idarecilerin Taksim ikindi 1~ karak cümhuriyeti devirmeyi 
•tadyomunda hazır bulunmala· Akıam düşündüler. 
rını dileriz. Yata• 1 B azı generaller, ruayhstler, 

45 3 35 : 

26 12 15 

9 ıs 59 
00 18 49 

37 20 21 

Faşistler muvaffak olsalardı yap
mak istedikleri tey ne olacaktı? 

kral taraftarı seyasiler gizli 
bir lopbntı yaparak, hükume
ti devirmeğe hazırlanırlarken, 

o zamanki faal ve zeki başve· 
kil Manuel Azana meseleyi 
haber alarak, bu gayri memnun 
generallerle, kral taraftarlarını 
yanına çağırdı ve işte bu kar
şılaşmadadır, ki muharrir Ped· 
ro Benadides'in ( 1931 Nisan ) 
atlı kitabını yazmasına vesile 
olan tarihi karşılaşma vuku 
buldu. 

Başvekil Azana kendisine 

düşman ol~n gen•rallerle, eski 
diktatör Primu do R verd taraf. 
tarı yüksek rütbeli zabitleri 
yanına çağırdı. Gelenler ara
sında generallerden San Hurho, 
Mola, Kabenelas da dahil ol
duğu halde on beş kadar ge· 
neral vardı. Bu generaller to
puklarındaki mahmuzları şı· 

kırdatarak serbest adımlarl11 
Azananın odasına girdiler ve 
askerce selam vererek Başve· 
kilin karşısına oturdular. 

Başvekil bunlara •Efendiler 
dedi, işitiyorum ki, bazı ordu 
mensubini arasında itaatsizlik
ler, Cumhuriyet rejimini devir· 
mek maksadile temayüller gö
rülmektedir. Bu ciheti sizin ıt· 
tılanıza iriştirmek ve sizinle 
müdavelei efkarda bulunmak 
arzusundayım. Çünkü hiç şüp· 
hem yoktur, ki siz muhterem 
generaller, geçenlerde cumhu
riyet rejimine karşı vermiş 

oldıığunuz sadakat yemininden 
bittabi sarfınazar edecek de· 

ğilsiniz. Binaenaleyh, 10fendiler 

1 
ciddiyet ve sadttkatinizin ız· 
harını rica ediyorum ' . 

Başvekilin bu sözlerini dik-
katle dinliyen Generaller, göz· 
!erini B~şvekilin gözlerinin içi. 
ne dikmiş bir halde süküt et
mişler ve put gibi susarak, 
lıiç bir cevap vermeden Baş. 
vekilin yanından ayrılmak üze. 
re ayağa kalkmışlardı. Başve • 
kil Generalleri kapıdan 
ederken sözlerine şunlarıda 
ilave etmiştir. 

. " Sizi daha fazla alıkoyma~ 
ıstemem. Fakat unutmayınız ki 
Cumhuriyet sizden çok büyük 
hizmetler bekliyor. Arkadaş

larınıza da söyleyiniz ki, kendi 
yemininden dönecek olanlar 
cezalarını fazlasile görecek· 
!erdir .• 

Generaller yine susmuşlar, 
mahmuzlarını şakırdatarak ka· 
pıdan teker, teker çıkıp uzak
laşmışlardır: 

Eski diktatör Primo de Ri
veranın bu sadık generalleri 
dudaklarında acı tebessümler
le o zaman birbirlerine şunları 
söylemişlerdir. 

• Bu efendi demek, ki bizi 
tehdit ediyor ?I. 

Daha o gece generallerden 
San Hurpo ile Kabanelas Ka· 
tolik partisi şefi Hll Robles ile 
eski başvekil Sançes Guetanın 
toplamakta olduğu gizli içtimaa 
iştirak etmek üzere Toleduya 
hareket etmişlerdir. 

(Devamı var) 
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BÜ T Ü N M E M L E K ET . . . Karikatür 
----------------------~;r~~~~~~~ı Sergı"sinde 

· Yalova ı 

otobüslerinden j ~~~üSs~!~an acı>am 

Tire (Açık Söz) - Tıreden Osmaniye kaza· 
!'..ına tayin edilmesi hasebile ilçebay Şefik bu· 
rada Belediye parkında bir ayrılık çayı vermiş- ' 
tir. Yerine İstanbul rnaiyyet memurlarından Cel51 , 
tayin edilmiştir. Resim liçebayımızı hükOmet
ten ayrılırken göşteriyor. 

•ıı•ımııumıımııııın111111111111ıııııtııı11ııııuu111111111111ııım11111111m11111111111111111111mıı1111•1u11111ııııııtt11u11uıı111 .... 

Şİ kiyetler 1 memlekette büyük alaka uyan· 

Yalova (Açık Söz) - 1 dırmıştı. 
Buradan Bursa'ya işliyen Cemal Nadir bugünün meş· 
otobüsler ıon zamanlarda hur mizah tiplerinden Karagöz, 
intizamdan uzaklaştılar. Hacivat, Nasrettin hoca, Pa. 
Otobüslerin kontrolü gev- zar ola Hasan bey tipinin en 
şek gidiyor. Hareket nok- sevimli, en nüktedanı ve asri 
tasında kontrol edilen oto- kıyafetlisi olan (Amca bey) i 
büsler biraz ilerde fazlll yaratmıştır. 

yolcu alarak balık istifi Cemal Nadirin bu sergideki 
ııibi tıklım tıklım gidiyor- çok dejterli karikatürleri ara· 
lar. Bu vaziyet, Bunanın sında yeni lstanbul dansı, Be-
kaplıcalarından şifa almak karlık sultanlıktır, Çalğılı bah· 

; 
1 

Ağzı süt kokan bir 
kıza saldıran bir na· 1i 

yeşil Bursada ııezmek ve çelere rağbet gibi eserleri, 
eğlenmek için gidenlere binlerce ziyarelcinin üstün- ı 
pişmanlık veriyor. Halk de göz izi bıraktığı ve bin· ı 

mus hırsız 1 

bu sebeple çok şikayetçi- !erce zaırı güldüren ,.e 
dir. Kontrol m.,elesinde düşündüren şaheserlerdendir. 
daha hassas davranılarak insan dimağında, ancak çizgi· 
yolcuları sıkıntıdan kur· nin ifade etliği bu beliğ ma· 
tarmak lhımdır. Halk Ya· nalar karşısında gülen ve dü· 
!ova otellerinin de dikkat. şünen hiiceyrelerin birdenbire 
lice kontrol edilmesini i•- nasıl faaliyete geçtiğini hay· 

lzmir (Açık Söz) - lkiçeşmelikte Belediyenin tuvalet ye· 
rinde çirkin bir vak'a olmuştur. Mustafa adında altı yaşlarında 
bir çocuk, kardeşi dört yaşında Nezihe ile tuvalet yeri civa· 
ronda oynarken bir aralık neziheden ayrılmıştır. Tekrar geri 
geldiği vakit Neziheyi orada bulamamış, bunun üzerine tuvalet 
yerine girip halaları birer birer aramıştır. Küçük çocuk orada 
çirkin bir vaziyetle karşılaşınca derhal evine haber vermiştir. 
Kızın annesi yetişerek kızı kurtarmıştır. Kıza tasallüt eden 
adam kaçmıştır. Zabıta aramaktadır. 

1 tiy~o=r=!·=·==~=====--=======' retle görmemek kabil mi? 

Sergide bu üç üs ta ita n baş
ka ayrıca amatör olarak işti· 

rak etmiş Muhittin Etingü, 
Affan Özel, Cemal Görkey, 
Galatasaraylı Orhan \e mat· 
mazel Renenin de göze çar· 
pan eserleri vardır, Bu isli· 
dallardan da yarın için kuv
vetli eserler bekliyebiliriz. 

• • • 
Bir tren 26 ko gunu altına 

alıp parçaladı 
lımir, (Açık Söz ) - Burnova Mersinlisinde şimendifer hattı 

üzerinde bir kaza olmuştur. Hüseyin oğlu çoban Ali, 138 kuzuyu 
otlatmak üzere dcmiryolu etrafındaki çayıra salmıştı. Bir aralık 
tütün almak üzere Mersinliye gitmiştir. O sırada lzmirden Bur. 
novaya gitmekte olan 75 numaralı havali katarı lokomotifin gü· 
rültüsünden ürkerek iki tarafa kaçışmaya başlayan 26 koyun 
ve kuzuyu parçalamıştır. 

Sun'i ipek fabrikasının 
inşaatı ilerliyor 

GUzel Gemlik bu fabrika ile bUyUk bir 
kazanca sahip oluyor demektir 

• 

Gemlikte fabrikanın inşaatına bir bakış 

Gemlik (Açık Söz) - Şimdi· 
1e kadar ikbali sönükçe olan 
Gemliğin bundan sonra talihi 
parlayacak ve büyük varlıklar 
içinde yaşayacaktır. Çünkü 
burada sun'i ipek fabrikası 

kuruluyor. 
Sümer Bankın kontrol mü. 

hendisleri olan genç mühendis
lerimizden Nazım Tözeren'le 
muavini Mehmet Ali Orgunun 
delaletleriyle kızgın bir güne· 
şin altında fabrika yerinin her 
tarafını dolaştım. Bu fabrika 
altı yüz altmış bin lira muka· 
bilinde ihal" olunmuştur. 

Fabrika, eski tersane mevki· 
inde yapılmaktadır ve (20) par. 

çadan mürekkep olacaktır.Bun
ların arasında bir de kimya. 
hane yapılacaktır. Tersane yeri 
dar geldiğinden arka taraftakı 
duvarın bir kısmı yıkılarak ya
maçlara doğru taşacaktır. Ge. 
lecek yıl şubat sonunda inşaat 
bitecektir ve mayıs sonunda 
da montajı tamamlanacaktır. 
Makineler arka arkaya gel. 
mekte ve büyük bir depoya 
istif edilmektedir. Bütün in
şaat Türk işçisi ve Türk usla· 
!arının ellerinden çıkmakta. 
dır. Geceleri de saat bire 
kadar çalışılarak eldeki pro. 
gramın bitirilmesine gayret 
olunmaktadır. Günde beş yüz 

Zabıta romanı: 16 

Altı El Ateş 
ne Edmondun eşyası ara· 
sında zehir şişesini bulama
dık. Katil bu şişeyi ya cebinde 
götürdü, yahut ta kolayını bu· 
lup bir tarafa attı. Polisin cina· 
yet akabinde niçin bütün sa· 
!onda bulunanların Üzerlerini 
aramamış olduğuna hayret ede. 
rim. Şimdi siz de bir intihar 
mevzuubahs olmadığım kabul 
edersiniz değil mi mösyö Kins• 
man? 

- Ev~t. bu şerait dahilinde 
ıntihar mevzuubahs olamaz. 

Valkur sordu: 
- Şimdi hatırlamağa çalışı· 

nız bakalım. Edmond ilk yu. 
dumları içip kadehini bırak

tıktan sonra, Mis Vintestonla 
görüşürken, geridona doğru 
kimler yaklaştı. Kinsman mü
tereddit: 

- Acaba ?... Dedi. 

Yazan : Rufus Klng 
Valkur hemen sordu : 
- Acaba kim? 
- Ben Filipin sigarasını 

söndürmek üzere geridona 
yaklaştığını gördüm. Fakat bu 
da nihayet bir sigara söndür
mekten ibarettir değil mi ya? 

Valkur oltasının etrafında 
dolaşan bir balıkçının duydu
ğu zevki tadıyordu. Çünkü ge. 
ridonun üzerindeki sigara tab. 
!asında hakikaten bir sigara 
izmariti bulunmuştu: Varik 
Klup cinsinden. Bu sigara iz· 
marili şimdi polis merkezinde 
bulunuyordu. Herkes biliyor· 
du ki, o gün fsalonda bulu
nanlar içinde Filipten başka 

hiç kimse Varik Klup sigarası 
kullanmıyordu. Fakat bu si. 
gara ucu acaba ne zaman 
tablaya bırakılmıştı? 

insanın gözünde hemen şöy. 

Eskişehirde 
Garip bir 
Cinayet 

Eskişehir, (Açık Söz} - Bu· 
rada bir cinayet olmuş, bir 
adam öldürülmüştür. Hadise 
şudur : 
Aşağı mahallede oturan İb

rahim ve karısı evvelki gece 
evlerinde uyurken şiddetli bir 
gürültü ile yerlerinden fırla. • 
mışlardır. Bu sırada karı koca 
karl)ılarında ,iki meçhul şahıs 

görmüş ve bağırmak istemiş· 

ferdir. Fakat meçhul kimseler 
buna meydan \'ermemiş ve 
üzerlerine hücum etmişlerdir. 
Yarım saat kadar süren 

bir boğuşmadan sonra lb
rahimin karısı Hanife dışarı 
kaçmağa muvaffak olmuş ve 
ev sahiplerini h&.diseden ha· 
berdar etmiştir. Bu sırada içeri 
odadaki boğuşmada alevlenmiş 
ve yumrukla başa çıkamıyacak· 
larını anlayan meçhul adamtttr
diın biri tabanca ile lbrahimi yere 

ı;ı l!l 

Eski Babıali - yeni Ankara 
caddesi, tu sergi ile kültür 
ve san'at alanında büyük bir 
zafer kazanmış oluyor. Çünkü 
(Karikatür sergisi) nin bütün 
san'at kudretini kendi şahsi· 

yetlerinde tebarüz ettiren ve 
binlerce ziyaretçinin takdirini 
kazanan bu üç san'atkiir: 
Babıali yokuşundaki heykelsiz, 
şatafatsız, tavanları altın yal
dızsız bir ekolün mütevazı 

basamakları ü~tünde yetiş

miştir. 

Her san'atiıı, her meslegin 
mektebi vardır. Fakat, mizah 
san'atinin mektebi, tabiatin 
kucağıdır. Mizahcıların diplo
maları, kendi yarattığı eser
lerdir 1 

sermiştir. Herifler kaçmağa Üç vangın 
muvaffak olmuşlardır. Zavallı ' 
lbrabim aldığı yaraların tesirile lzmir (Açık Söz} - Geçen 
ölmüştür. Katillerin bugünler· g~ce şehrimizin üç semtinde 
de yakalanacağı umuluyor. ayrı ayrı üç yangın olmuş, ,;_ 

Kız ovnatan sarhoflar rayetlerine meydan \"erilme-
, den söndürülmütür. 

Balıkesir (Açık Söz)- Oruç· !============ 
gazi mahallesinden Abdullah 
oğlu 330 dog-umlu Kamil, Ri· 
fat oğlu Mustafa, Martlı ma· 
hallesinde Şaverin evinde otu
ran uygunsuz takımından Nuri 
kızi Elması, hep beraber içe
rek oynatırlarken tutulmuş
lardır. 

kişi burada çalışmaktadır. 

Fabrika için gereken su 2,5 
kilometreden borularla getiri
lecektir. Gemliğe giden şose· 
den fabrikaya kadar ayrıca 
bir birleşme şosası yapılmak

tadır • Deniz kenarına (300) 
metre uzunluğunda bir rıhtım 
ve gemilerin y anaşabilmeleri 
için de yedi metre derinliğine 
kadar betonarme bir iskele 
yapılacaktır • Fabrikad~ 150 
iıçi çalışacak, suni ipek imal 
edecektir. 

le bir levha çiziliveriyordu ! 
Bir el, -Filipin eli· bir an ka. 

dehin üzrrinde tereddüt edİ· 

yor, ve zehri boşalttıktan son· 
ra, hareketini belli etmemek 
için sigarasının ucunu tablada 
eziyordu. 

- Sigarasını söndürdüğünü 

iyi hatırlıyor musunuz? 
- Hayır, Erika ile ben ge· 

vezeliğe dalmıştık. Filipin bu 
hareketi de hayal gibi hatırım
da kalmış. 

- Mis Erika, siz de Filipin 
sigarasını söndürmesini gör· 
müş müydünüz? 

- Hayır, fakat niçin buna 
okadar ehemmiyet veriliyor? 
Sigara söndürmekten daha ta
bii ne olabilir? 

- Evet, bundan daha tabii 
birşey olmaması lazımgelir. 
Fakat biz polisler maalesef 
böyle teferrüat üzerinde fazla 
dururuz. Şimdi eğer siz ister· 
seniz, bu evin soıtuk havasın. 
dan biraz uzaklaşınız, geziniz, 
Biz de burada amcanıza ait 
bazı işlerle meşgul olacaıtız. 

Sultanabmet birinci sulh hu
kuk hakimliğinden : lstanbul 
Belediyesinin Bayezıd·da Hiik
kaklar kapısı 5 N.lu dükkanda 

Atıf aleyhine ikame eylediği 

34 1322 yenileme dosya N.lu 
davadan dolayı müddeaaleyhin 
ikametgahının meçhüliyeti mü· 
haşir tarafından verilen meşru. 
hattan anlaşılmasına binaen 
tebligatlar ilanen icra edilmiş 
ve 27-5-936 tarihinde ayda 
beşer liradan yirmi liranın faiz 
ve avukatlık ücreti ve muha· 
keme masraflarile tutarının tah
siline gıyaben kabili temyiz 
olmak üzere karar verilmiş ol
makla tarihi ilandan itibaren 
sekiz gün zarfında temyizi da. 
va edilmediği takdirde hüküm 
kat'iyet kesb~deceği ilan olu-
nur. (25 201) 

Mis Vinteslon'dan bilhassa bu· 
nun için buraya gelmelerini 
rica etmiştim. Çünkü kendisi· 
nin Edmond'a ne kadar mer
but olduğunu biliyordum. 

Gençler çıktılar. Valkur ile 
Mis Vinteston apartımanda 
yalnız kaldılar. 

- Mis Vintesıon, siz de bir 
krizantem olsa tanır mısınız? 

- Tabii! 
- Doğrusu ben görsem ta. 

nımam. Nebatat bahsinde ma. 
Himatım okadar kıt ki ... 

Apartımanı aramağa başla· 
dılar. Valkur dedi ki: 

- Zavallı Edmond şimdi 
daha iyi anlıyorum ki, sadefi 
pek seviyormuş. 

Mis Vinleston dedi ki: 
- Ben bir şey düşünüyo

rum. Hem de jbasit bir şeyi Siz 
şu kısmı araştırınız, ben de bu 
kısmı! Bu suretle işimizi de 
kolaylaştırmış oluruz. Eğer 
krizanteme benzer bir şey 
bulursak, hemen biribirimize 
haber veririz. 

Araştırmıya başladılar, araş
tırmaları uzun müddet devam 
etti. Fakat bir şey bulamadı-

. - . 

2.8 Ağustos 
- -=--

Dil Kuru/fayında Dördüncü toplantı 

Ahmed Cevad isbat etti ki: 

Kültür aleminde kullanılan terim
lerin esasları Türkçedir 

Üçüncü Türk dili Kurultayı 
dördüncü toplantısını dün yine 
Büyük şefimiz Atatürkün yük
sek huzurları ve Maarif vekili 
Saffet Arıkanın başkanlığında 
yaptı. 

Sekreterlik mevkilerini Zerrin 
Dilmen ve Faik Reşit işgal et
miş bulunuyorlardı. 

' meselesidir. Bundan dört yıl 
evvel Türk Dili kurumunun 
ıstılah kolu tarafından veril· 
miş olan kararda yabancı dil· 
!erde kullanılan terimlerin atıl· 
ması ve yerlerine türkçeleri· 
nin konulması program olarak 
çizlimişti. 

j edilmiş tezini aşa~ıya geçiri· 
yorıız: 

" Güneş • Dil teorisine 
1 göre hiçbir kelime vuayelle 

1

, bilmez, mutlak bir konsanla 
biter. Yani vuayyel ek olmaz. 
Bu gibi görünen kelimelerin 
sonunda "g., konsonu bulun-

Dünkü toplantıya bundan 
evvel olduğu gibi bütün de1erli 
Generallerimiz, Saylavlarımız, 

ve tanınmış kültür adamları· 
mız iştirak etmişlerdir. 

Saat tam 14 de Başkan 

Maarif Vekili celsenin açıldı
ğını söyledi ve müzakerelere 
ait dünkü zabıtlar okuna· 
rak kabul edildi ve sonra 
Kopenhagda toplanan bey
nelmilel lengestik kongresine 
tebrik telgrafı çekilmesine ka· 
rar verildi. 

Bundan sonra başkan: 
"- Bugün de tezlerin bura

da izahına devam edilecektir,, 
dedi ve sözü profesör Naim 
Onata bıraktı. 

Profesör Naim Onatın ; 
tezi 1 

Profesör Naim Onalın tezini 1 

hulasa ederek aşağıya yazıyo-
ruz: 

" - Türk dilinin Arap dilile 
olan münasebeti yeni tanıklara 
ve yeni esaslara dayanarak is. 
pat edilmiştir. Eski büyük Türk 
medeniyeti, bütün dünya mede
niyetlerine kaynak olduğu gibi 
Türk dili de bütün dillere kay· 
nak olmuştur. Güneş-dil teorisi 
beşerin yalnız dil tarihini değil 
bütün tefekkür tarihini de ay· 
dınlatacak köksal bir ışıktır. Bu 
tezle güneşin veya onda görü· 
len vasıfların uza~laşıp kay
bolmasından çıkan anlamlarla 
bunlara verilen adların gerek 
Türk gerek Arap dilindeki 
billik ve ben1erliğini göstere
rek yeni Türk teorisinin haki· 
kati ne derin bir görüşle kav
radığı tespit edilmiştir. Güne· 
şin uzaklaşıp batmasından do· 
jtan mefhumlar sayılmıyacak 
kadar çoktur. 

Bu teze mevzu yapılanlar 
şunlardır : 

Akşam, gece, karanlık, ka· 
ra\ıktır. 

Güneşin uzaklaşmasından ve 
batmasından doğan anlamlar 
beraber karanlığın insanlığa 

ilham ettiği fikirlerden öyle
leri vardır ki ilk düşünüş

te bunların a'asındaki birlik 
ve yakınlığa aklımız birden 
bire varmaz. 

Bu anlamların akşam mef· 
humları ile birliğini anlamdk 
için Güneş-Dil metodile yap· 
tığımız karşılaştırmalar tah
tad; izah edilerek anla. 
tılmıştır.,, 

Naim Onat bundan sonra 
Arapça gece ve geceye ait 
bir çok kelimelerin ve bunlara 
bağlı yirmi anlam serisinin gü
neşteki vasıflarla uzaklaşma· 
sından nasıl çıktığını anlatarak 
sözüne nihayet vermiştir. 

Ahmet Cevat ta tezini 
okudu 

Naim Onatın tezinden son· 
ra günün en mühim tezi sayı· 
lan profesör Ahmet Cevadın 
tezi okundu ve çok alkışlandı. 

Ahmet Cevat Emrenin mü. 
dafaa ettiği lez terminolojı 

lar. Bu araştırmalar erte•i 
gün de devam etti. Yine bir 
şey bulamadılar. Acaba Ed
mond'un ölmezden evvel bah
settiği krizanteme benzer bir 
şey burada yok muydu? Bunu 
bilahare öğrendiler, Antil ada
larına kadar yaptıkları ikinci 
seyahallen sonra ... 

Halbuki krizantem orada, 
apartımanda, hem de göze o 
kadar çarpar bir yerde duru
yordu ki... 

- 10 -
Esrarın anahtarı 

yattadır 

Oldukça karışık bir hafta 
geçti. 

Erika gittikçe biraz daha 
soluyordu. Mis. Vinteston tabii 
telaşa düştü. Halla miras nıe· 
selesinin hallinden evvel bir 
yat satın almağa bile karar 
verdi. " 2 numaralı Helsi· 
nor,, u satın almakla hem Ta. 
kerin hatırasına hürmet etmiş 
olacak, hem de bir yat tenez. 
zühüne çıkmakla Erikanın sıh· 
halini düzeltmeğe vesile bul
muş olacaktı. 

/ Bltmtai/ 

Ahmet Cevat Emre "bu ka
rarın apriori verilmiş bir hük
me dayandığını ve siyantifik 
bir araştırma yapmadan böyle 
bir kararla hareket etmenin 
doğru olmadığını,, söyledi. 

Tezini izah etmek için filo
zof sözünü ve bunun filozofi 
ve filozofik şekillerini seçti ve: 

" - Bunları seçmemin sebe. 
bi bu kelimenin herkeste 
Grekçe olduğuna tam bir iman 
taşınmasıdır • dedi. Bundan 
sonra bu kelimenin iki unsuru 
olan filoz ve sofia sozlerinin tah· 
kikine başladı. Yürüttüğü araş· 
tırmada mehaz olarak Avrupa. 
nın en makbul etimoloji lügatle
ri ne müracaat etti. Bu lilgatler; 
Boisocq'ın grekçe etimoloj k 
liigati gibi eserleridir. 

Bunların hepsinde gerek 
fılos ve gerek sofia sözleri· 
nin etimolojisi karanlık ve 
şüpheli olarak gösterilmekte· 
dir. 

Profesör "Bir sözünün cli
molo jisi karanlıktır, ne demek 
olduğunu izah etli ve bu ke
limelerin grekçeye nereden 
geçdikleri Avrupa alimlerince 
malüm değildir ve Hint Av
rupa sözleri olduğu tahakkuk 
etmemiş demektir,. dedi. 

Bu ciheti ilmin bütün şera· 
itine muvafık bir surette izah 
ettikten sonra kelimelerin Gü· 
ncş-Dil teorisi ile analizine 
geçti. Ve: 

"Güneş-Dil teorisinin anali
zinde her ameliyenin bir (Ni· 
çiıı ?) i ve her (Niçin?) in bir 
(Çünkül) sü vardır,, dedi. Ha
tip sözüne şöyle devam etli: 

"- Ben büyük bir titizlik 
ile bu "Niçin,, !eri sormuş ve 
hepsinin (Çünkü) lerini bulmuş 
ve kabul etmiş bir ·adamım ... 

Ahmet Cevat bundan sonra 
güneş-dil teorisi tahlilinin baş• 
lıca ameliyeleri olan ana kökü 
ve düşmüş vokali iade işleri
nin ne gibi ilmi esaslara istinat 
ettiğini izah etti ve şunları 
ilfı ve etti: 

" - ,ıl rlık bundan sonra 
kültür aleminde kullanılan 
terimlerin esasları grek ve 
lalindir, lürkçe olamaz kanaa
tinde devam edebilir miyiz? ,, 
diye sordıı ve Avnıpa (len
gestik) ine şöyle bir sual tev
cih etti: 

"- En makbul ve muteber 
eserlerinizce meçhul ve karan. 
lık kalan sözleri aydınlatan leh· 
çelere karşı da lakayid kala. 
bilir miyiz?,, 

muş ve müruru zamanla aşın
mı~tır. 

Birçok kelimelerde bu "g,, 
konsonu "h, k, g, v,. konsonla-

1 rına doğmuştur. Türkçede "tav, 
bav .. gibi kelimelerde ( g) nin 
"v,. ye ve beğ, sağış gibi ke
limelerde (g) nin (ye) ye dön
düğü klasik ekole mensup bil
ginlerce de malumdur. 

Fakat baba, aba, ata gibi 
kelimelerin sonunda bir kon· 
son olacağını klasik ekol ha. 
tırına bile xetirmemiştir. Türk 
dilindeki bu kanunu güneş-dil 
teorisi keşfetti. Bu keş:! elim O· 

loji bakımından çok önemlidir. 
Birçok kelimelerin etimolojisi 
ve birçok kelimelerin aynı 

köklen geldiğini ancak (v+k) 
eki kanunile tayin edebiliriz. 
Mesela, hüma, umay, oynak, 
omak, aba, oba ve burak, 
bura vesair kelimelerin ayni 
kökten geldi~ni biz ancak bu 
(v+k} eki kanunile tayin edi
yoruz. 

"v+k,, eki kanununun Türk 
dilinde genci bir kanun olduğu 
(k+'-) son eki ile biten yüz· 
lerce keli menin tetkik ile ta· 
hakkuk etmiştir. 

Bunun ispatı için bu teze beş 
kelimenin (inci, sula, sulu, ça
na - sanı, alaşa. bala kelime
lerinin) sonunda "g,, nin düş· 
tüğü muhtelif lehçe ve diller
deki ayni kelimelerin sonunda 
bir "g, k, y .. konsonlarının ha· 
la yaşadığı gösterilmittir. "ikin· 
ci,, kelimesinin eski şekli "cin
çu,. dur. Bı.. kelime Rııs diline 
"yemcug,, şeklinde geçmiştir. 
"Sula. kelimesinin son konsa· 
nu garb Türkçesindeki "yulaf,, 
kelimesinde "çana,, sani ke
limelerindeki son konson Al
tay lehçelerindeki şanak ve 
çagatydııki "can ar. kelimele
rinde görülür. "Alaça,. kelime-
sinin son konsonu lslavcadaki 
loşat ve loşak kelimelerinde, 
"bala,, kelimesi'lin son konsom 
Anadolu Tür~esindeki "ma
lak,, kelimesinde yaşamakla· 

dır, 

lsmail Mü,tak kürsüde 
Abdülkadir inandan sonra 

saylavlarımızdan lsmail Müştak 
kürsüye gelerek hazırlamış 
olduğu tezini okudu. 

Ve en sonunda Maarif Ve· 
kili Saffet• Arıkan Varşova 
ilimler Cemiyeti şark şube
sinden ve Napoli Şark ensli· 
Lü•ünden kurultaya birer tebrik 

Abdülkadir inanın tezi 
telgrafı geldi~foi bildirdi ve 
celseyi kapattı. Kurultay yarın 
tekrar toplanacaktır. Abdülkadir inanın hulasa 
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Muhterem Meb'usları Davet 
Atatürk köprii•ünün temel atma töreni 29·8·936 Cumartesi 

günü yapılacaktır. lstanbulda bulunan ve adresleri belli olma
dııftndan dolayı ayrı ayrı davetlerine imkan bulamadığımız 

muhterem meb'uslarımızın o gün saat 15 de Unkapanı meyda-
nına teşrif ederek bu törene onör 

olunur. "B." 11757,, 

vermeleri saygı ile rica 

Betonarme koprü inşaatı 
eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaleti 
Şose ve köprüler reisliğinden: 

Kastamon uviliyeti dahilinde ve kastaıııonu • Boyabal 
',yolu üze~inde "28,000,, lira keşif bedelli Kıvrım Çayı 

köprüsii inşaatının kapalı zarf usuli!e eksiltmesi 14-9-936 
Pazartesi günü saat 15 de Nafıa Vekaleti Şose ve Köp
rüler reisliği eksiltme Komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müte{erri diğer evrak"l40,, 
kuruş mukabilinde Şose ve Köpriıler reisliğinden alına· 

bileceği gibi istiyenler bu şartnameleri Kastamonu Na· 

fıa ?ılüdiirlüğüne nıüracaat ederek görebilirler. 
?ıhı \•ak kat temi nnt "2100. liradır. Eksiltmeye girmek 

istiyenleriıı resmi gazetenin 3297 sayılı nushasında çıkan 
talimatnameye tevfikan mi:ıtealı bitlik ehliyet \•esi kasını 

haiz olmaları. 

Müteahhit bizzat mühendis olmadığı veya bir mülıen• 

disle beraber bu işe girmediği takdirde asgari 10 metre 

açıklığında betonarme bir köprü yapmış olduğuna dair 

vesika ibraz etmesi lazımdır. 
Teklif mektuplarının 14-9·936 Pazartesi giınfı 

kadar AnL:arada Şose ve Köprüler reisliğine 

la1.ımdır. "592,, 

saat 14de 

verilmesi 
"688., 
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28 Afiustoa 

.............................. _ 
Türkiyede romancıhk aleminde 

bir güneş doğuyor! 

Artık düşünmeyiniz! 

Can Kurtaran Adam! 
Romanı bütün Türk gençliğini ihya edecek Avrupa ve 

Amerikada keşfedilmemiş akıllara hayret veren bir buluş 1 
(35) şer kuruşa 6 forma roman satılacak kapakları sıra ile 
her ke!ten 70 şer kuru~1 yani (6) forma (420) kuruşa satın 
alınacağı gibi (Şiir, Hikaye, Roman) yazanlara da bu kapak
larla beraber müracaat etmek şarlile yüksek telif hakları 
verilecektir. 

• • • 
Birinci torma çıkıyor 

Naşiri. lstanbul • Ankara caddesi 

~ŞARK KÜTÜPHANESi .. 
• ................................. 

Satış ilanı 
İstanbul Dördüncü İcra 

Memurluğundan • • 
25228 ikraz numarasile Fatma Sabiha tarafından borç alı

•lan 330 lira mukabilinde Vakıf Paralar idaresine birinci dere
ce ve birinci sırada ipotekli ıılup tamamına 750 yediyüz elli 
lira kıymet takdir olunan Beyoğlunda Kurtuluş Yenişehir ma
hallesinde Perran sokağında eski 63 yeni 49 numaralı tara . ~yni 
Enverin 61, 65 numaralı hane ve bahçeleri ve tarafı rabii r ır. 
ran sokağile mahdut: Zemin katı : zemini kırık Karo!iman lö
şeli sahanlık, bir sofa, bir oda, diğer bir sofa, bodruma ve bi
rinci kata çıkılan merdiven, sofada bir hela, arkada bir oJa, 
merdiven altı, • Bu kısım 4 liraya Avantiyanın tahtı isticarında
dır. Bodrum Katı, zemini kırmızı kırık çini döşeli maltız ocaklı, 
tekneli arkada bahçeye çıkılan bir kapusu (zemin kat sofanın 
altı kömürlüktür.) Birinci Katı bir sofa üzerine karşılıklı iki oda, 
sabit bir dolabı bulunan sofayı muhtevi iki yan dıvarı müşterek 
beden dıvarları kagir, dahili aksamı ahşap, merdivenlerile 
döşemesi tamire muhtaç • Bu kısım beş lira ile Olimpiyanın tahtı 
isticarındadır. - 54,50 metre murabbaı sahanın 43 metre murab
baında mebna geri kalanı bahçe olan bir kargir evin tamamı 
açık arttırmaya konmuş olup şartnamesinin 19/9/936 
tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği 
gibi 29 9 936 tarihine müsadif salı günü saat 14 den 16 ya kadar 
daıremizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma dedeli mu
hammen kıymetınin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 14. 10 936 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde 
yapılacak olan ikinci arttırmasında gayrimenkul en son arltırana 
ihale edilecektir. Taliplerin ınuhammen kıymetinin yü•de yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçesini veya mili! bir bankanın teminat 
mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 

Müterakim vergiler ile vakıf icaresi, taviz bedeli ve Bele
diyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumu satış bedelinden tenzil 
olunacaktır. 2004 numaralı icra ve lftas kanununun (126) ıncı 
maddesinin dördürdüncü fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul 
üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu ~aklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını, ilan tarihinden itibaren (20) gün içinde evrakı 

müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu siclllerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları 

cihetle alakadaranın işbu maddenin mezkür fıkrasına göre 
hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 
43-5-2680 dosya nnmarasile müracaatları ilan olunur. (743) 

-AÇIK SÖZ- i 

1 İstanbul liseler alım satım komisyonundan: l • I lstanbul Belediyesi ilanları l • I 
-------------------------Miktarı Muhammen 

Erzakın Cin• Kilo Bedeli 
Lira. K. 

Sabun 7400 2442 

iık teminat 
Lira. K. 

133 15 

Ekıiltme şekli Gün Saat Belediye hastaneleri ile diğer müessesata lümmu olan 28150 
kilo şeker kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bir kilo şekere 
27 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Eksiltme 14 9/936 Pazarte•İ 

Açık eksiltme 15-9-936 Salı gü-
günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Şartnamesini 

nü saat 13,30 
istiyenler parasız olarak Levazım Müdürlüğünden alabilirler. 

Yumurta Adet 15•9-936 Salı gü• Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika 
295000 4425 331 88 Açık eksı"ltme nü Saat 14 57 1 __________ _; _ _;;;,;.:..:.. __ _:,:.:_.;.;;. ___ ~---....;.----~".""""-:-.- 1 ve 1 iralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile bera-

Kaymak kilo 15·9-936 Salı ı ber yukarda yazılı günde teklif mektuplarını havi zarflarını •a-

l 1550 1705 127 88 Açık eksiltme günü saat 14. 15 at 14 e kadar daimi enciımene vermelidirler. (B.) (758) u;- -----2-2_5_0_0 ___________ __; ____ .....;;; _____ - -- - - - -

Makarna irmikli 
ve kuskus 
Şehriye 

f İrmik 
Zeytin yağı 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Kuru çalı fasnlya 
Kııru barbunya • 
Nohut 
Yeşil mercimek 
Kı rmızı • 

Kuru so)'.:an 
I Sarmısak 

Patates 

Bursa pirinci 

Beyaz peynir 

940(.\ 
2200 
2700 

12000 

8900 
6700 

10200 
600() 
6500 
4400 
2750 

28500 
410 

43500 

36800 

16100 

6700 502 

6840 513 

6997 524 

3617 271 

3879. 20 2!l1 

8832 662 

5957 446 

kapalı zari 

50 

Kapalı zarf 

78 Kapalı zarf 

Açık eksiltme 

29 

Açık eksiltme 

40 kapalı zarf 

78 kapalı zarf 

15-9·936 Salı 
günü saat 14,30 

15-9·936 Sılı 
günü s~•t 15 

15-9-936 Sıı.lı 
güniı saat 15, 30 

15-9· 936 Salı 
siinü saat 15,30 

15·9·936 Salı 
günü saat 16 

15-9·936 
g-ünü saat 
16-9.936 

Salt 
16.30 
Salı 

günü saat 17 

1 - komisyonumuza bağlı yatılı liselerin yukarda miktarı, muhammen bedelleriyle 
ilk teminat ve eksiltme gün ve saattları hizalarında yazılı erzaklar !:ap~lı zarf ve açık 
eksiltm~ stıretile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme İstanbul liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. 
İsteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka ticaret odasının yeni yıl ve· 
sikası ve teminat makbuzlariyle beraber teklif mektuplarını ihale için tayin edilen saatler· 
den bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri illı: teminatları 

nı belli gün ve saatten önce komisyon başkanlığından alacakları irsaliye ile liseler muhasebe 
ciÜği veznesine yatırmaları. 

3 - İsteklılerin şartnameleri komisyon sekreterliğinde görüp okuyabilecekleri ilan olu
nur. (729) 

l lstanbul komutanlığı 
Satına ima Komisyonu hanları 

9 uncu kor için lüzumu 
olan 3000 adet kar gözlü
ğü s1tın alınacaktır. İhalesi 
7. 9· 936 Pazaı lesi günü saat 
16 da açtk eksiltme ile ya• 
pılacaktır. l\Iuhammen tu• 
tarı 1200 liradır. Şartna• 
mesi komisyonumuzda her 
gün görülebilir. İs'eklilerin 
90 liralık ilk teminat mak· 

buz veya mektuplarile beraber 
ihale günü vakti muayye• 
ninde Fındıklı:laki Komu• 
tanhk Satınalma komisyo
nuna gelmeleri. (588) 

* ** Selimiyedeki hava aktar• 

Satış ilanı 
İstanbul Dördüncü İcra 

Memurluğundan: 
25062 ikraz No: sile (Şadanıdil tarafından borcu alınan 425 

lira mukabilinde Vakıf Paralar idaresine birinci derece ve bi
rinci sırada ipolekli olup tamamına yeminli üç ehli vukuf ta
ralından (426) dörlyüz yirmi altı lira kıymet takdir olunan 
Boğazi~ir:de Anadoluhisarında Göksu Kuyu sokağında eski: 7 
Mükürrer Yeni: 24 No: lı bir tarafı Aşcı başı lsmail ha,e ve 
bahçesi, bir tarafı doktor Kamil hane ve bahçesile Bahriye 

Kol ağalarından Nazmi veresui hane ve bahçesi, bir ta-

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

biye vkulu İng; lizce ve Fransızca, Almanca öğretmen· 
liklerine yüksek okullarda öğretmenlik yapmak saliihi· 
yetini ve vesaikini ve bilgilerini taştyan iki İngilizce, 
bir Almanca, üç Fransızca öğretmeni alınaclktır. 

2 - Bu ö;tretmenliklerin ücreti ders saati başına 4 
ita 5 liradır . 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bon· 
servis ve nufus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı 

ve bulundukları memuriyetleri gösterir hal tercümesi ve 
bir istida ile Ankarada ~r. M. Vekaletine, İstanbuJd;ı 
Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatları ve sarih a ,_ 
res yazmaları lazımdtr. l\Iüracıatlar en geç 20 • Eylıil 936 
ya kadar yapılacaktır. (232) (655) 

1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ı 
Satınalma Komisyonu lıAntarı 
ı~---

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

fat 8 eylül 936 salı 14 tc Salıpazarı Askeri fabrikalar 
Ynllamasındaki Satınalma komisyJnunda pazarlıkla satı• 
lacaktır. Nümune ve Şlrtnamesi her gün komisyonda gö· 
rülel>ilir. İsteklilerin 78 liralık ilk teminatlarını BeyoğlD 
malmüdürlüğüne yatıruak o gün ve saatta komisyonda 
bulunmaları. (616) 

• Cinsi 

Kaput 
Yazlık elbise 
Çamaşır 

F.:ıtin 

Çorap 

'dedi 

54 
78 takım 

153 
130 çift 
383 • 

* •• 
l\Iuhammen fiatı 

L. Kr. 
10 00 
7 60 
1 

5 
50 
00 

40 

Tutar 
L Kr· 
540 00 
585 00 
229 50 
650 00 
135 20 -2157 70 

Talım"n edılen umumi bedeli 2157 lira 70 kuruş 
olan yukarda yazılı beş kaleın melbusat 8 Eylı11 936 
tarihinde Salı gümi saat 15 dı:, Salıpazuı Askeri Fah· 
rikalar yollamasrndaki Satınalma kom'syonunda açık ek• 
siltmeye konulmtıştur. Şartname ve nümuneleri hergün 
komisyonda görülebilir. isteklilerin (161) lira (83) ku• 
ruşltık teminatlarını Beyoğlu Malmüdürlüğiıne yatırarak 
makbuzu ve 2490 No lu. kanunun 'ste<liği vesaikle o gün 
ve saatte komisyonda bulunmaları. (617) 

* • * 
Tahmin edilen bedeli 1915 lira 20 kuruş olan Silah· 

tarağada kain fabrika çatısının tamiri Salıpazarı Askeri 
fabrikalar yollamasındaki SatınAlma komisyonunca 11 
Eylı11 936 Cuma günü saat 14 de açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Şartname her gün komisyonda göriilebilir. İsteklile
rin 143 lira 64 kuruşluk teminatlarını Beyoğlu Malmü• 
dürlüğüne yatırarak makbuzu ve 2400 No. hı kanunun 
istediği bu gibi işleri yaptıklarına dair vesaikle o gün 
ve saatte komisyonda bulunmaları. (618) 

Cevlet Demiryolları -ve limanları işletme 
U. idaresi ilanları 

---~-------------------'I 

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

l\Iulıammen keşif bedeli 
51 O lira 31 kuruştur. Şart
namesi her gün komisyonu• 
muzda görülebilir. İstekli· 
lerin 38 lira 25 kuruşluk 

rafı Hacı Ömer veresesı hane ve bahçesi, taraft rabii 
Baruthane caddesine mahdut Zemin Katı: iki çimento taşlık, 
(birinde ocak vardır.) bir hela, bir ~da, bir ahır, bir merdiven 
altı. Üst kat: ayda üç lira ile Hüseyin in tahtı isticarında bulunan 
birinci bö!ükte bir merdiven başı, iki oda, bir balkon, ikinci 
bölükte: bir merdiven başı, bir aralık, iki oda, bir hela, bir yüklüğü 
muhte\ i 32400 metre mural:b~ı umum saharı'l 88 metre murabbaın· 
da mebna ve geri kalan sahayı işgal eden bahçesinde 3 çam, 1 
erik, 1 çitlenbik ağacı bulunan maa bahçe üst katı ahşap, muhtacı 
tamir, 2 kapılı ve 2 kısım olarak istimal edilen bir evin ta:namı 
açık arttırmaya konmuş olup şartnamesinin 19-9-936 tarihin
den itibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 
29.9.936 tarihine müsadif salı günü saat 14 den 16 ya kadar 
dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli mu· 
hammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 14-10·936 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde 
yapılacak olan ikinci arttırmasında gaynmenkul en son arttı· 

rana ihale edilecektir. Taliplerin muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir Bankanın 
teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan! Halen Ankara. lzmir • Ankara arasında haftada iki defa iş- ilk teminat makbuz veya 

leycn doğru yolcu trenlerinin 1 Eylül 1936 tarihinden il;baren mektuplarile beraber belli 
haftada üçe çıkarılacağı ve trenlerin Ani<aradan lzmire Cumar- g ün ve vakti muayyeninde 
lesi, Salı, Perşembe günleri lzmirden Ankaraya Pazar;esi, Per- Ft ııdık!ıda Komutanlık Sa• 
Şemb<!, Cumartesi günleri hareket edeceği ve yalnız Ankaradan 

tınalma komisyonuna gel• Cumartesi Salı günleri lzmirden Pazartesi Perşembe günleri kai-
meleri. (589) kacak trenlerde yataklı vagon ve yemekli furgon bulundurula-

Clğı muhterem halka ilan olunur. (517) (549) - ı lstanbul levaz1~nı Beto- narme köpr·ü inşaatı Amirliği satına ma 
eksiltme ilanı 1;.. __ K_o_m_l•.;.y_on_u_lıa •• n-la_r_ı --

Nafıa Vekaleti 
Şose ve Köprüler reisliğinden: 

Sıvas Vilayeti dahilinde ve Sıvas - Koyulhisar yolu 
ile Koyulhisar Reşadiye yolu üzerinde 63,500 lira keşif 
bedelli Yukarı Kale ve Aşağı Kale köprüleri inşaatının 
kapalı zarf nsuliJe eksiltmesi 14·9·936 Pazartesi günü 
~aat 16 da Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler reislij;İ ek· 
Siltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

Fksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
317,5 kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler re>sliğinden 
ıılınab:leceği gibi istiyenler bu şartnameleri Sıvas Nafıa 
tnüdürlüğüne müraclat ederek görebilirler. 

Muvakkat teminat 4425 liradır. Eksiltmeye girmek 
isteyenlerin Resmi gazetenin 3297 sayılı nushasında çı· 
kan talimatnameye tevfikan müteahhitlik ehliyet vesika• 
sını haiz olmaları· 

:r.Iüteahhit bizzat mühendis olmadığı veya bir mü
hendisle beraber bu işe girmediği takdirde asgari 10 
llletre açıklığında Betonarme bir köprü yapmış olduğuna 
dair vesika ibraz etmesi lazımdır. 

Teklif mektuplarının 14-9·936 Pazartesi günü saat 
15 e kadar Ankarada Şose ve Köprfıler reisliğine veril. 
lllcsi lazımdır. •591• •689• 

Harita Genel Direktörlüğü 

için numunesi gibi 1 iO kilo 
muhtelif çivi ile 350 kilo tel 
29-8-936 Cumartesi günü saat 
11 de Tophanede Satınalma 

Komisyonunda pazarlıkla alı

nacaktır. ihale günü teslim 
şartile alınacak olan işbu mal
zeme için isteklilerin belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

(100) (680) 
:: 

* • 
Harita Genel Direktörlüğü 

için numunesi gibi 1150 metre 
kaput bezi alınarak 380 adet 
balon diktirilecektir.29-Ajtustos-
936 Cumartesi günü saat llde 
Tophanede Satınalma Komis
yonunda pazarlığı yapılacaktır. 
ihale günü teslim şartiyle alı

nacak olan işbu bez ve dikiş 

için isteklilerin belli saatte ko· 
misyona gelmeleri. 

(101) (681) 

Tahmini mikdar Tahmini fiat 
15 K. kilosu Hurda Bakır 

Hurda Çinke 
Demir hurda taş Kırma 

makinesi 

600 kilo 
50 

1500 
• 
• 

6 • 
1 • 

Köhne yemeni parçası 500 • 1,5 

Miiterakim vergiler ile vakıf icaresi, Taviz bedeli ve Hele
diyeye ait te'lvirat ve tanzifat rüsumu Satış bedelinden tenzil 
olunacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun (126) ncı 

maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrımenkul üze. 
rinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını, ilan tarihinJlen itibaren (20) yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicil-

Akliye ve Asabiye hastanesinde yukarıda yiızılı hurda eşya 
pazarlık suretile satılacaktır. 

1 - Arttırma Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimaı Muavenet 
Müdürlüğü bina•ında kurulu komisyonda 2-9-936 günü saat 
14,30 da yapılacaktır. 

2 - Teminat 17 lira 33 kuruştur. 
3 - istekliler şartname ve eşyayı hastanede görebilirler. 

!erile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç ka
lacakları cihetle alakadaranın işbu maddenin mezkür fıkrasına 

4 - isteklilerin teminat makbuzlariyle birlikte belli saatte 
ko.misyona 2elmeleri. "747., 

lstanbul Asliye 3 cü Hukuk 
Mahkemesinden: Marinin Pan
gallıda Şehit Muhtar sokağın-

lstanbul 6 cı icra memurlu
ğundan : Mahcuz olup paraya 
çevrilmesine karar verilen muh
telif cins ve miktarda erkek 
iskarpinleri ve kundura kalıp. 
!arı 3-9-936 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 11 den 
13 e kadar Beyazitte Sarnıçlı 
hanında 31 No. lu dükkanın 
önünde açık artırma ile satıla

caktır. Taliplerin o gün ve sa• 
atte mahallinde hazır buluna• 
cak memuruna müracaatları 
ilan olunur. (25 137) 

göre hareket etmeleri ve daha fazla mahlmat almak istiyenle
rin 4 35/59 dosya numarasile müracaatları ilan olunur. (744) 

İstanbul Bölge San'at 
Okulu Direktörlüğünden: 

1 - Okulumuz bütünleme sınavlarına 14·9.936 tari· 
hinde başlanacaktır. Bütünleme sınavı ile ilgili olmıyan· 
!ar Birinci Teşrinden evvel okula gelirlerse alınmıya• 

caklardır. 

- da 275 No. lu hanede ikamet 
etmekte iken halen ikametgahı 
meçhul kocası Kirkor aleyhine 
açtığı ihtar davası üzerine ale
lusul dava arzuhalinin tebliğine 
rağ,.,,en müddeti kanuniyesi 
zarfında cevap vermediğindeu 
mezbure Marinin dileği veçhile 
mahkeme günü olarak 7-9-936 
pazartesi saat 13 buçuk tayin 
edilmiş olduğundan o gün ve 

2 -Eyllll mezuniyet bütünleme sınavı 28°9-936 günü saatda bizzat veya bilvekale 
isbatı vücut etmediği takdirde 
gıyap kararı ittihaz edileceği 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere i!An olunur. 

yapılacaktır. 

3 - 1·10·936 Perşembe günü ders 
başlanacaktır. 

yılı öğrdiınine 

•740• 

ZA YI: 1iukuk hüviyet va· 
rakamı kaybettim. Yenisini 
alacaj!'ımdan hükmü yoktur, 

4201 Müştak 
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AÇIK SÖZ 28 Ağustos 

Sümer Bank Emlak ve Eytam Bankasının Kurumu 
.. 

) - . . .- . 

Sermay~si tamamen Türk, en güvenilen sıgorta şirketidir. Türkiyenin en büyük sigortaları 
( GUVEN ) dedir. Sigortalarınızı en müsait şartlarla ve tediye ko!aylıklarile yapar. 

Golata, Voyvoda caddesi Sümer Bank binasındaki dairesine müracaat ediniz. Tel. 44966 

,-- Bu Akşam Dr. Hafız Cemal 1 

:Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı içın öğütler 
l{iralık Kasalar 

Bütün gün <ırasız açıktır 

• 

-

Dahiliye mUtehassısı 
1 

Pazardan başka giinlede (2 
den 6) ya İstonbul Divanyolu 
(104) yeni numaralı hususi ka• 
l,j nesinde l·a~talara bakar. 

Salı cumartesi sabah (9/121·2 
saatleri hakiki fukaraya malı· 
sustur. Herkesin haline göre 
muamele olunıır. 

Yazlık telefon Kan lilli 38 
Beylerbeyi 48 

Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi 
Direktörlüğünden: 

1 - Okulun her üç kısmına yazılma 1 Eyllıl 1936 Salı günü 

başlıyacak ve 25 Eyh'.tl Cuma gününe kadar siirccektir. 

Yazılma işleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma giınleri saat 10 
dan 16 ya kadar yıpılır. Yazılmak isteyenler bir dilekçe ''e belli 

belgelerle okul di~ektörlüğüne baş vıırmalıdırlar. 

2 - Yiiksek İkt i sıt ve ticaret kısmı üç, Ticaret lisesi bir ih· 

zari ve üç asli olmak ii1.ere dört, orta Tic .ıret mektebi dört sınıf· 

ııaır. : · 
f 3 - Yüksek İktisat ,:e TicHet kısmile Ticaret lisesine yazı- . 

lacakların en az L'se veya Orta mektep dereÇesiı;de Fraıısı7.ca bil• 
meleri gerektir. 

4 - Yiiksek İktisat .ve Ticaret mektebine L;se mezunlarından 
bakalorya veya olgunluk imtihanlarını pek iyi vey~ iyi derecede 
vermiş olanlar alınır. -

5 - Orta Ticaret mektebi ile Ticaret lisesine yazılmak için 

bRş vuranların sayısı her kısım için ayrı ayrı tesbit olunan kad· 

royu geçtiği takdirde içlerinden müracaat tarihi sırasiyle pek iyi 

veya iyi derecede mezun olanlar ve bunlar arasından da tahsille• 

rine ara vermemiş bulunanlar ayrılarak kabul olunur. 

6 - Her üç kısımda kayıtlı bnlunan eski okurların 25 Eyltıl 
1936 tarihine kadar okul direktörlüğüne haş vurarak Yüksek ve 

Lisesi talebesi harçlarını vermek, Orta talebesi de hüviyet varaka· 

!arına işnet ettirmek suretiyl~ kayıtlarını yenilemeleri ve btt kayıt 

yenileme işi yapılırken talebenin tescil edilmiş soy a1larını talebe 

kütük defterine kaydettirmeleri. (591) 

Şirketi Hayriyenin bu mehtab 
için yapmakta olduğu prog

rama aid ilanı Pazardan 
itibaren gazetelerde takib 

buyurunuz. 

---• Gece! • Günıel • Kız - Erkek (Eski: lnkılab l ---••1-

~ 1 ~ ,. L ... .... O -~·:'r' ;: • ..... \ ," 

" 

Ku~anı ve Direktörü: Nebi ogıu Hamdi Ulkum~n 

Kayid muamelesine başlanmıştır. Cumartesi ve pazardan başka 
hergiin 10. 17 arasında okula müracaat edi!clıilir. 1 r•Ç A N TALA R • EL D i V E N L E R 

1 ve örümcek aljı incellfilnde • 
isteyenlere tarifname gönderilir. 

1 Ceıgalo<;ııu. YanıksarayJar- Telefon: 20019 [ '-------İstanbul Belediyesinden: 
Beş sene sonra parasız olarak Belediyeye terkedilmek ve işletildiği 

müddetçe 420 lira senelik kira tahmin edilen merkez hal binası içinde 

beı>zin ve mazot satış yeri yap•lması açık arttırmaya konulmuştur. Keşif 

evrakı ve ş:ırtnamesi Levazım MüdiiTlüğünde. ııörülür. istekli olanlar 157 
lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 

3 Eylül 936 Perşembe l!'ünü •ut 14 de Daimi Enciiıııende buloomalıdır. 

"'B" "527., 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden : 

Değeri 

322 86 

128 20 

128 20 

932 55 

i79 ()() 

Satılık mahlul mallar 
Pey :parası 

25 Toplıoanede Yalıyaçe!cbi mahıll~inde Tatar ağası ve San· 

dıkçı çıkmazı sokaklarında 6-6 No. lı 155 metro 43 san

tim ıtıurabbaındaki arsaoın tamamı 820 atik. 

10 

10 

71 

74 

Beşiktaşda Ekmekçibaşı mahalle. Aktar so. 28 No: 114 

metro 80 •antiın arsanın tamamı 1725 cedit. 

• " .. 30 No. 114 metro 80 s . 
arsamn tamamı 1726 cedit. 

Kasımpaşa'da Hacı Ferhat camii 508 metro 37 tantim 

murabbaında arsasile taşları. 965 müstagnaanh 

Tophanede Deftrrdar yokuşunda Ebülfadıl mahallesinde 

Kılıçali paşa camii meşruta 178 metro murabbaındaki 
arsanın tamamı. 974 müstagnaanha 

3277 68 250 Tophanede Firuzağa mahallesinde Hacıkılıç 10,8 ve Ter. 

likçi sokağında 19 No. 443 metro 44 santim arsanın 

tamamı. 

129 60 

208 80 

141 60 

702 00 

10 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde A;navut sokağıııda 
12 No. arsa ve barakanın tamamı. 4986 atık 

15 Kasımpaşada Hacı Hasan mahallesinde Hacı Hasan ca. 

miinin 139 metro 20 santim arsanın tamamı 279 

11 Feriköyünde 'e mahallesinde Akasya sokağında 14 No. 
hanenin tamamı. 2605 cedit. 

53 Bebek'de 26 ncı mektep bahçesinde bulunan Mercan dede 

mescidinin 117 metro murabbaında arsanın İaırıamı. 

ÇORAPLAR 
Satışında mütehassıs bütün Bayanların mağazası 

lstildAI caddesi Hacouolu pasajı karşısında No. 283 

u 
Şimdiye kadar binlerce kişiy; 

zengin etmiştir. 
_ 5 . ci Keşide 11 ı Eylul ı 936 dadır. 

Sabah ilk postalarımızda Altınkum, Sütlüce, 
Rumeli kavağı, Anadolu kavağı, Sarıyer ve Bey. 
koz ile diğer bilumum iskelelerimiz için gidip 
gelme fevkalade yüzde elli tenzilatlı seferleri-

Büyük ikramiye 35,000 Liradir· 
Ayrıca: 15.000. 12.000, 10.000 Liralık ikra
miyelerle (20.000) liralık bir rr.ükC!fat vardır 

............................................ ._._ .. 
mizin köprüden hareket saatleri : Fatih Sulh icrasınd ın: Bir 

deyinden dolayı tahtı hazce alı· 
Pazar günleri : nan ve paraya çevritmesine ka-

Anadoıu cihetine saat 6, 10 rar verilmiş olan bira 'et ayaklı 
Rumeli cihetine 11 7 singer makinesinin 2·9-93G ta• 

Diğer günlerde : rihinie saat 14 de ~anda! bedes· 
Anadolu cihetine saat 6,20 1 •eninde bilmiızayede satılac:ı):(ı 

ilfın olunur. Rumeli cihetine ,, 6,20 ve 7, 10 dadır. _ _ 
---•••••••-mİİılll••••••••••••••-1 lstanbul Yedinci icra Memurlu· 

Ad • ı•k "d Fatih Sulh İcrasından: Bir ğundan: Bir borçtan dolayı mah-
emı tı art deyinden dolayı tahtı hacze alı· cuz olup p.1raya çe\•rilmesine l..arar 

verilen muhtelif ınlılar 1-9-936 Sa:ı 

B ı G ki• • nan zirdeki emval. e evşe tg" ıne Adet günü saat 13 Beşik.taş Valdeçeşme 
çeşmemeydanı 9 No. lu ev önünde 

en tesirli bir il~ç SERVOIN'dır. 1 Sarı S'>nıyalı karyola hazır bulunacak memur tarafından 
ihtiyarlara gençlik, y-:.rgunlara dınç· 1 Kırın zı Anadolu halısı 3/4 açık arttırma suretile satılacağı iıiın 
lik verir. Taşraya posla ile 185 ku- hacını nda olunur. 
ruşa gönderilir. Sirkeci Merkez 

1 Aynalı garclron 1 b ı y d' · 1 M eczanesi Ali Rıza. ,.. stan " e ır.cı er a em urlu. 
1 Soba maa boru ğl!ndan: Bir borçları dolayı mabcuz 

1 
1 Komidin olup paraya çevrilmesine karar ve· 

Zührevi ve cilt hastalıkları 2 Bu· "k · h d d' yu sıya per e, se ır ve rilen somyalı bronz beya' karyola, 

H . o·· bir çatal perdeli takım. 4 seccade halı, oda takımı, bir ta-
Dr. ayrı Iller 4·9·936 tarihinde cuwa gü- kım kübik ayna, karyola vesair ev 

Ôj!'leden sonra 

Ağacami karşısında 

Beyoğlu 

No. 313 

nü saat 1 f d-en 12 ye kadar eşyası 3.9.936 Perşembe güıiü saat 
Çarşambada Beyceğiz mahalle• 9 da Beyoğlu Abanoz sokak 37 sa· 
sinde Mehmeta.ğa çıkmazı soka· yılı ev önünde hazır bulunacak 

Giitün krcm'lerin içinde bi
rinci olan ve daima birinci 
kalan Krem Pertev oldu. Bu 
Krem Pertevin her z~man 
pek büyük bir itina ile ihza
rınd1n başka bir şey değil
dir. Krem Pertevin terkibine 
(gayrisaf) hiçbir madde gi. 
rerııeı 

Sahibl ve Umuıoi neşriyata idare ecleP 

yatı işleri müdürü 

Etem izzet BENiCE' 

Yukarda yazılı malların mülkiyetleri paşin para ile ve on beş gün 

müddetle açık arttırmaya çıkarılmı~tır. ihalesi 28 Ağustos 936 Cuma günü 

saat 15 le komisyonda yapılacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk pey 

paralarile Beyoğlu Vakıflar direktörlütü Mahlülat kalemine ırelmeleri. (356) '-
Tel. 43586 ğında 13 No. lı hanede bilmü• memur tarafından açık arttırma su· 

zıyedc aatıb.cağı ilan olunur. retile satı:acağı il~n olunur. 
' BasıldLit yer: Matbaai Ebüniga 

--- -


