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Al f . ti ·n·ın ·ıdam· - Trakya'da . Yunanistanda siyasi buhran .man aŞIS eri · I Başvekil Metaksas 
k · d d manevraar • ları Almanyayı ız ır ı b 1 d komonıstı~rıe 

aşa ı mücadele edıyor! •• 
Almanya bir İspanya adasını işgal edecekmiş! 

Fransa bütün devletlere ikinci defa 
bir'' ademi müdahale,, notası verdi 

Madrid ihtilalcilerin eline geçiyor, ispanyollar 
bir Alman gemisini topa tuttular 1 •• 

Londra, 7 (A. A.) - "Havas 
ajansından., siya~! mahafil M. 
Mussolininin lspanyol işlerine 
müdahalede bulunması hakkın· 
da Fransanın teklifine vermiş 
olduğu cevapta ileri sür~üş 
olduğu üç suali İtalyanın akli 
mutasavver itilafa iştirak et· 
ınesinin şartları olarak telakki 
etmesi takdirinde beynelmilel 
çok vııhim bir gerginlik zuhu
runa sebebiyet vermesinden 
endişe etmektedir. 

Çok rr iihim bir Avrupa meselesi flaziyelini alan ve bir Avrupa harbi kaynağı olan ispanya 
ihli/ôlinclen korkunç ve kanlı görünüşler 

Mareşal Fevzi Çak
mak nazaret ve 

Orgeneral Fahrettin 
idare edecek 

Trakyada, Kırklareli • Bııba· 
eski· Lüleburgaz arasında ya· 
pılacak manevralar dün baş• 

lamıştır. Bu manevralar dört 
gün sürecektir. Manevralar 
bittikten sonra da büyük bir 
geçit resmi yapılacaktır. 

Dün sabah, saat 8,50 de Sir· 
keciden hareket eden trenle 
Genel kurmay başkanı ınare· 

şal Fevzi Çakmak, ordu müfet· 
tişlerinden Orgeneral Fahred· 
din, Ali Sait, izzettin, ikinci ve 
diğer kolordu kumandanları 

Trakyaya gilmişlerdir. Giden 
kumandanları, lstanbul ı.nerkez 
kumandanı ve sair bazı askeri 
erkan uğurlamışlardır. 

Aynı mahafil, ltalya tarafın· 
dan bu kabil şartlar ileri SÜ• 

tüldüğü takdirde Fransız te
şebbüsünün suya düşeceğini 
beyan etmektedirler. Yine bu 
ınaha!il, Eransa Hükumetinin 
birtakım müzakereler icrası 
suretile vahit geçirmesine ma· 
ni olmak için Roma HükUmeti 
nezdinde ısrarda bulunması 

lazım olduğu mütaleasındadır. 

'""' '"''' ıuuuu ':'' • ' ''''''" ·-•,.....Hlı ı•Ntuıuııuı'' "' "' '"' ~ •• "' •••·""'''ı."u"' 'uuı111 ""111 ''""'"""ltı 1111 •.ııoıı.ı ı" '• •HIUHI" """" .. ''' ' '' ,. "~ , ,. f< ·~ 11ouuuı """' '" ıı 11111111ı111111111111" ı 111111ı1111111111111ı1111111111oınu11ı1111t.1 

ispanya ihtilali ve ~vrupa ispanya 

Mareşal Fevzi Çakmak ve 
kumandanlar, Çerkes köyünde 
mıntaka müfettişi Kazim Dirik 

vesair bazı za vat tarafından 

karşıl11nacaklardır. Manevraları 

Ordu müfettişi Orgeneral Fab 
redd. . aaı-e edecektir 

Tevfik RüştüAras 
şehrimizde 

Kabinede değlfi~lik oldu, Milll 
Müdafaa ŞQrası bir toplantı 

yaptı, donanma hükQmete yardımcı 

• 

Geçen umumi grevin g•Trültü/ü bir göranllşıT 

Atina, 7 [Açık Söz) - Yir
mi dört saatlik grevin ihdas 
ettiği fevkalade tedbirlere 
rağmen, memleketin umumi 
fiziyonomisi değişmemiş gibi 
görünüyor. 

Buna rağmen, kabinede ba
zı değişiklik o'muştur. istifa 
eden Maarif Nazırının yerine .

1 Başvekalet müsteşarı Yorgo
pulos, iktisat müsteşarlığına ı 
avuk t l\.fo> .k..,,,, &f\·ekalel 

müsteşarlı~ına Papakı:lu tayin 
edilmişlerdir. 

Yeni sosyal yardımlar Na
zırı Koziris ga7.et~cilere sosyal 
yardımları tevsi edeceği ve 
bu hususta bir temerküz u.u· 
lilnün tatbikini düşündüğünü 
söylemiştir. 

Hükumet bilhassa memurun 
ve işçinin daha mürdfeh bir 
bale gelici i çarelerini araı· 

Deuamı 2 nd •aiti (ede 
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Kim galip gelecek? 
Bütün bunlara rağmen siyasi 

ınahafil, müzakeratın vereceği 

netice hakkında şüphe vele· 
reddüt içindedir. Çünkü Al
ınan tabasının mal ve canları· 
nın himayesi meselesinde dün 
Almanyanın yapmış olduğu 
protesto üzerine Alman hüku· 
metini tatmin etmekten Madrit 
hükümetince izharı aciz edil
diği takdirde Almanya ile ita(. 
yanın General Franco'ya açık· 
ça müzaherette bulunacakları 

ınütaleasını serd~tmcktedirler. 

Alman. filo~u lspan- Elçiliğinde 
ya sahıllerınde aca- . . 
ba niçin dolaşıyor? ıstıfa yok 

Dış işleri bakanı Tevfik Rüştü 
Araı dün Ankaradan lstanbu· Cim Londos yarın 
lag~:i~~~~ştir., Kola ile güreşecek 

iyi malumat alm~kta olan 
ınahafil, lspanyol hükümetinin 
ecnebi lebanın emniyetini ta
ınamile temin edebilecek bir 
halde ol mamasından korkmak· 
la ve Almanlarla ltalyanlımn 
Yeni bir takım hadiseler zuhu
ru halinde müdahalede bulun· 
ına ihtimali mevcut olduğunu 
beyan eylemektedirler. 
Fransa ikinci bir nota verecek 

Büyük Britanya ile Fransa. Halk ~ephesi hükumetine karşı galip "" muzaffer olma/... 
._ (Devamı 2 nci say/oda) vazigelinde bulunan ihlilôlci/erden bir görünüı 
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p k k d = !erin uzayıp gilmesi yüzünden i e ya ın a ~ milletler arası vaziyetinin her 

1
. Baş l ı y o r : ~ · gün biraz daha güçleşıneğe 

__ ..;;... ___ - ~ başladığı görülmektedir. 

; Sen Benim Babam Değilsin? .. I= ka~:ş~~:::sı lsh:~t~d~'~!:: 
, !etlere gönderdiği notaya ve. 

•,: Yazan: Suat Derviş ~-:~ riıen cevaplar, hiç ıe sadra 
• şifa verici değildir bilakis bu 
~ Kıymetli edip va romancımız Suat Derviş, bugüne kadar ~ ı cevaplar tehlikeli durumu da. 
• yazdığı yüksek değerde roman/arife en çok okugucu ~ul· = ha ziyane uzatacak mahiyet. 
! muı muharrirlerimizdendir. Sual Derviş, en son ve en ~ tedirler. 
f yeni eseri olarak •Açık Sör. okuyucu lort için edebi bir ~- 1 ispanyada vaziyet biran ev. 
i şaheser hazırlamış bulunugor- Birkaç güne kadar sütun· : vel noTmal şekle girmedikçe, 
! /arımızda tefrika edilecek olan •Sen Benim Babam De· ~ ı ·anbean büyüyen tehlikelerin 
~ ğilsin/. yalnız Suat Dervişin değil, bu gılın da en mu· ~ ı nasıl önleneceği sorulabilir. 
ı va/fak eseri olacaktır. Hagalın en realist taraflarından ~ Avrupa merkezlerinden ge. 
; alınmış olan bir mevzu Suat Dervişin kalemile sizi so- ~ len haberler, mütemadiyen 
, nuna kadar hegecanla, fakat bedii bir heyecanla sürü~- ~ ·artmakta olan bir er.dişe ve 
i ligeceklir. Birkaç güne kadar okugacaksınrz, ~ huzursuzluk tevlit etmektedir. 

! Altı EiAı eş! j ı r :::~';;.~:·"' 
1 . • ~ 1 Sürpriz kuponu ı ı f ~ırkaç gune_ kadar bitecek olan •Aşk. Oguncakları. tef· ~ Bu kuponu kesip saklayıru• 

l 
rıkamı~ın sul~nlarında ondan daha .zuze/ ve baştan aşa- ~ I 1 
ğı hegec_anlı bır zabıta romantnın tefrıkaJtna başlagacagız. ~ L No. 111 
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Yalnız konsolos 
vazifeden ayrıldı 
Dünkü Cumhuriyet ga-zetesi 

ispanyanın Roma ve Berlin 
sefirlerinin Madrit hükümeli· 
ni temsilde devam etmek is· 
temediklerini, istifa ettiklerini 
ve bu meyanda Ankara elçisi 
Sinyor Begonya ile lstanbul 
General Konsolosu Sinyor 
Palensiya'nın da aynı yoldın 
yüTüyerek M~drit hükümetini 
temsilden feragat ettiklerini j 
yazmıştı. Bunu üzerine gerek . 
konsoloshaneden {ve gerek ( 
sef11retbaneden tahkikat yaptık. ! 
Konsoloshanede jeneral kon. 

1 

solosun hakikaten istifa ettiği 
bildirildL Fakat General Fran. 

Devamı 2 nci sagfada 

Kısaca 
TRAVAI .. 

Beynimi erJten giinetin kızgın. 
alevli •tai• a]hnda buranı buram 
terliyerek caddeden ıeçlyorum. 
Bir apartmanın kapısına çlhue.l• 
nılf, on iki yatında kadar bir 
Türk çocuğu ıarkı ıUylüyor: 

- Travaı to paıalimanU 
Rumca bir ıarkı. Çocuta yak

la41p sordum : 
- Bu ne ıarkııı? 
- Bilmiyorum, ablam ıöylUyor• 

du. Ondan öğrendim. 
Çocuk bu rumca farkıyı hiç 

yanlış11z aöyllyordu, ilk ınektebln 
liçüncü ıınıfıaa bu ıene reçen bu 
Türk yavrusuna tekrar sordum : 
. - Sen iıtiklll martını biliyor 
musun? 

Çoban Mehmet 
Güreşlerde 

Galip geliyor! 

• 
Çocuk ıustu, yutkundu •e bu 

da neymft, der gibi ce~ap verdi: 
- Hayır 1 
Bu cevap karfıtında onun flbl 

ben de yutkundum ve t•t•rdım. 
1 

Kılıç atmada Alman şamp{• 

gonu Hein 

Hatice Hatip / 
{Olimplyad müaabakalarına aiti 

•on haberler illincl aayfamızdadır.J 

Yuaınh profe17oue1 güretçl Cfm Londoı 'filrklyede ilk müıabakaıınl 
yarın Ruı giireKlıl Kola He yapıcık. Burada Loudoıun dll.nlıı:ll ıntrea .. 

ıaanını ıörüyorıunua. Yısıaı UçD.ncll ııyfadadır. 

~~~::::::::::::::::::::::::~~==~" 

GAZETE- ŞEHİR 1
1 HADİSELER 

Ne diyorlar? 

Ne diyoruz? .. 
Tahlilleri yapan : KARA DAVUT 

Olimpiyat 
ve 

Bir iskanda! 

koşju cu ı olmuş. Fuat Alman poli<ine şika-
0 m ~ r yet (?!?) te bulunmuştur. Hadi
BSoe spı m seye müdahale eden Alman 

n OS• • . l d 
ta gaze· zabıta.ı Enverı sa on ~n_çıkar-

tesine Berlinden u l 1 f 1 mış ve karakola goturerek 
. e e on a • .f d . . 1 I•• 
bildirmiş ki: ı a esını ~ mı.şlır: ...... n _ 

" Berlinde tahsilde bulunan Demek kı Olımpıyatlarda Tur· 
atlet Enver, stadyom bileti kün milli sporu o~~~ güreşe 
almak için Türkiyenin olimpi- varıncıya kadar butun spor 
yat ateşesi Fuat Hakkıya bıranşlarını kepaze ettiğimiz 
müracaat etmiştir. Bu arada yetmiyormuş gibi birde ahliikf 
Fuat Hakkı ile atlet Enver ara· rekor kırmışız. Hoş .. iki insan 
sında müessif bir hadise cnı) (LQtfen .. ,,.,, ç .. lrlnl•J 
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Asuriler lngiltere 

Biiyük harbin tasfiye edeme
diği bir çok meseleler arasın· 

da bir de Asuri meselesi var· 
dır. Malumdur ki Asuriler vak· 
tiyle şark vilayclledmizde sa
kin hıristiyanlardı. Bunlar ra
hat yaşarken büyük harp için· 
de lngıliz ajanlarının telkinatı· 
na kapılarak ayaklandılar. 

Harpte Türklerle mücadele et· 
tiler. Sonra lngilizlerin şark vi
layetlerinden çekilmelerile ln
gilizleri takip ederek lr3ka sı
ğındılar. 

Irak on sene kadar lngilizle
rin manda<ı altında kaldı. Bu 
on sene içinde Asuriler lngiliz
lerin müttefikleri vaziyetinde 
Irak halkına karşı vaziyet al
dılar. Sanki Irak kendileri ta
rafından fethedilmiş bir mem
leket imiş gibi. Bu, Irak halkı 

arasında Asurilere karşı haklı 

tir iğbirar havası uyandırdı. Ve 
nihayet 1932 senesinde lngilte· 
re Irak mandasını terkedince, 
Iraklılar Asurileri memleketle· 
rinden almak istediler. 

Ertesi sene Asuri !erin yap
tık !arı bir kıyam Iraklılar tara· 
fından bastırıldıktan sonra 
artık Asurilerin memleketi ter· 
ketmeleri zaruret halini ald~ 
Fakat nereye gitsinler ? Tür
kiyeye geri gelmeleri mevzu
bahis bile olamazdı. lngiltere 
davalarını milletler cemiyetine 
intikal ettirdi. Milletler cemi
yeti A•ur iler için memleket a
radı. Dünyanın yarısına sahib 
oları lngiliz imparatorluğunda 
yer bulunamadı. 

Bir aralık Cenubi Amerika
dan bab.•edildi. Bu da olmadı. 
Nihayet Fransa bunları Suriye
ye yerleşlirmeğe razı oldu. 

Ş!mdi Fransanın Asurileri 
Suriyede yerleştiremiyeccii'i an
laşılmaktadır. Çünkü tıpkı ln
gilterenin Irak mandasını ter
keltiği gibi, Fransa da ileride 
Suriye mandasını terketmek 
kararındadır. Iraklılar Asuri
lerden ne kadJr hoşlanmıyor

larsa, Suriyeliler de bunlar
dan o derece nefret ediyorlar. 
Bunun içindir ki ı Asuri me· 
selesi tekrar ta zeleııdi. 

Geçenlerde Lortlar kamara
sında bu mesele üzerinde ya· 
pılan bir müzakerede Asurile· 
rin tekrar Tiirkiyeye geri gel· 
meleri için Türkiye nezdinde 

- arasında şu veya bu meselc
d~n çıkmış bir kavganın basit 
manasını derhal genişleterek 
bir milletin haysivet ve şere

fini onunla rencide edilmiş 

görmek te ancak bize bu bir 
laübaliliktir amma ne de olsa 
gönül beynelmilel bir toplan
tı da bizden olanların çok ol
gun, çok t~rbiyeli, çok efendi 
oğlu efendi çok. .. Türkün kal
mağa çalışmalarını istiyor. 

Acaba bu melun skanddlda 
kabahatlı kim? Elde henüz 
tam bir kanaat doğuracak taf· 
silat veya bir vesika mevcut 
değil. Fakat besbelli ki kaba
hat sporcuda değil, Bay mü
messilde. z.ira hem bir atlet, 
hem Berlinde tahsil ile meş

l'ul bir genç ve hem de stad
yom bileti aramak için mümes
ı;,ili ziyarete gitmiş bir vatandaş 
olması Enverin evvela abur 
cubur bir adam olmadığını ve 
sonra mümessilin ydnına hiç 
de fena bir niyetle gitmemiş 

bulunduğunu göze vuruyor. 
Yanına efendi efendi varmış 

böyle bir delikanlının polislik 
b:r hale gelebilmesi ancak mü
messilin Türkiye adı verilen 
büyük memleketi iyi temsil 
edemiyen bir idareci olması 

Jazımgelir. Bilet mi istiyor? 
Ver be birader, kıyamet mi 
kopar? 

Bundan 
Asaletıo ve on iki 
meranet!O yıl önce 

Baron Alyoti lzmirde ._ ______ çok o-

kunan bir gazetenin tahrir mü
dürlüğünü yapıyordum. Birgün 
Bucadan tirene binerken bir 
adamın koşa koşa bana yak· 
!aştığını gördüm ve yanıma 
gelir gelmez kolumdan tutup 
soluk soluğa şunları söylediği
ni duydum: 

•Sizi Baron Alyoti köşkünde 
bekliyor. Mühim bir mesele gö-

ve Türkiye 
leşebbüsatta bulunulması fikri 
Lord Loyd tarafından ileri 
sürülmüştür. Lord Loyd, Tür· 
kiye ile ln~illere arasındaki 
münasebetlerin samimileştiğin
den bahsederek böyle bir te
şebbüsün yapılmasını lngiliz 
hükumetinden istemiştir. 

l lngiltere ile Türkiye arasın-
daki münasebetlerin gittikçe 

1 
samimi bir şekil aldığına şüphe 
yoktur. Ve Montrö konferan
sından sonra iyileşmiye doğru 
gidiş yeni bir hız almıştır. Fa-
kat Asurilerin Türkiyeye geri 
gelmeleri bu dostluğun sağlam
laşmasına yardım edemez. Asu
riler bize daima lngiliz • Türk 
münasebetlerinin kötü günle
rini hatırlatacaklardır. Bu gün
lerin daha başka hatıralarla 

beraber arlık arkada kalmış 

olmasıoı isteriz. 

Asurilerin bundan böyle iyi 
Türk vatandaşı olacakları hak
kındaki sözlere gelince: Buna 
asla ihtimal vermeyiz. Milli 
Türkiye devletinin kuvvet kay
naklarından biri, aynı dili ko
nuşan, aynı harsın varisi olan, 
ayni ümit etrafında toplanan, 
ayni gayeye doğru yürüyen 
vatandaşların bir araya top
lanmış olmalarıdır. Asuriler 
bize yabancıdırlar. Kara gün
lerimiz içinde şimdi do.t ta 
olsalar uzaman düşman vazi ye
tinde bulunan cepheye iltihak 
etmişler. Bize karşı mücadele 
etmişlerdir. Bunlar ·artık ebe
diyen bu memleketten ayrıl· 
mışlar ve bir defa daha geri 
dönmemeleri Mil!! Türkiye 
devletinin menleali iktizasın• 

dan olduğu kadar da lnı;"iliz • 
Türk münasebetlerinin dosta· 
ne şekilde devamı bakımından 
JSzım ve zaruridir. 

lngiltere Asurilere karşı 
harp içinde yaptıkları yardım 

dolayısiyle minnet altında ise, 
bu şükran borcunu, çok geniş 
olan imparatorluğun bir köşe 

ı sinde kendilerine toprak ver
mekle ödemelidir. İngilterenin 
bu borcunu başkalarının ve 
hele bir zamanlar kötülük yap· 
makta tereddüt göstermedik· 
!eri Türklerin cebinden yap. 
mak istemesi aykırı olduğu 

kadar da gariptir. 

Diplomat 

rüşecekmiş. Kendisini kırma

manızı rica ediyor •• 
Baron Alyoti... Bu adı taşı· 

yan adamın lzmirin büyük bir 
zengini olduğunu işitmiş ve 
Bucadaki muhteşem köşkü
nün önünden birkaç defa geç· 
miş ve her geçişimde bah
çesinin güzelliğini hayran hay
ran seyretmiştim. Amma asa
leUfı Baron cenaplarını ne şah
sen görmüştüm, ne de onun 
tarafından günün birinde da
vet edilmek şerefine nail ola
cağımı aklımdan geçirmiştim. 

Mühim ve acele bir işim ol
madığı için, biletimi istasyon 
memuruna imzalattıktan sonra 
Alyoli'nin yarı katip yarı uşak 
gibi kullandığı bu adamla oir
likte, istasyon dışında duran 
arabaya atlayarak yola dü
'lüldük. 

Köşke varınca ... birbirinden 
güzel beş altı hizmetçi kum 
beni elden ele, elden ele ge. 
nişce bir salona ulaştırdıkla
rını hatırlayorum. 

Bu salon basık la vJn ile 
duvarlarının ipekli kumaşlar 
ve ceviz kabartmalarla kapla· 
nışı ile lüks bir transatlantik 
fümuvar'ına benziyor ve bir 

' köşedeki musanna uçak göze 
ilişince insan kendisini bir Or
ta devir şatosunda sanıyordu. 

Cavlak kııfalı ve çifte ger
danlı bir adamın tıknaz göv
desile karşılaşınca selam verdi: 

- Barun Alyoli ile mi mü
şerref oluyorum? 

Gülümsedi: 

- Evet, tam kendisile ... 
yalnız doğrulamadığım için 
affınm rica edeceğim. Rahatsı· 
zım da tandırdan çıkarıyorum. 
Şöyle buyurmaz mısınız? 

Evet Baron cenapları tandır
da bulunuyorlardı. Mavi renk. 
le ipekli ile kaplı bir geniş 
yorgan mübarek bellerini, gö-

-AÇIK SOZ B Ağuosst 

Son Dakika 
l • 

L Ankara - Memleket ve Dünya J 
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Alman faşistlerinin idamı yakında biteceğe benziyor 
Almanyayı k\12'.dlfdl Kahire, 7 (A.A) - lngiliz-Mısır müzakeratınıo yakında bi-

teceği tahmtn olunmaktadır. lngiliz delegeleri finansal vaidli 

Almanya bi~ İspanya adasını 
işgal edecekmiş! 

Fransa bütün devletlere ikinci defa bir 
"ademi müdahale,, notası verdi 

1 inci sayfadan devam 

nın Avrupanın biri faşist ta
raftarı, diğeri faşist a!eyhdarı 

iki bloka ayrılmasına mani ol
mak için yapmış oldukları uz
laştırma teşebbüsünün akame
te uğramasından endişe edil
mektedir. 

Paris, 7 (A. A.) - Salahi
yettar mahafi~ lspanyol işleri
ne müdahale edilmesi hakkında 
Fransanın pek yakında ikinci 
bir nota göndereceğini bildir
mekte ve Paris hükumeti tara
fından devletlerin bitaraflığını 

temin için teklif edilecek ameli 
tedbirleri sayıp dökmektedir. 

Ôğrenildiğine f;Öre Fransa, 
ispanyaya silah gönderilmesine 
dair olarak şimdiye kadar ak
tedilmiş o1an bütün anlaşma
ların feshedilmesini teklif et
mektedir. 
Portekiz itirazlarda bulundu 

Lizbon, 7 (AA.) - Portekiz 
dış işleri bakanı, Fransa ve 
İngiltere mümesssillerini kabul 
etmiştir. Bu mülakat e•nasında 
l•panya meselelerine ademı 
müdahale işi göriişülmüştür. 

B. Menteironun bazı itirazlar
da bulunduğunu söylemektedir. 

Btı vapur nereye gidiyor? 

Londra, 7 (A.A.) - lspanyol 
işlerinin inkişafı bakımından 
beynelmilel variyet gitgide da
ha ziyade vehamet peyda el· 
mektedir. 

ŞJrkl Afrika hattına mensup 
bir Alman gemisinin bütün 
mürettebalilc yirmi sekiz bom· 
bardıman tayyaresini bomba. 
ları, mitralyözleri ve mühim· 
matları hamil oldu~u halde 
şarki Afrikaya doğru gitmekle 

olduğu haberi üzerine lngiliz 
mahafilinin endişeleri fevkalade 
artmaktadır. 

Almanlar bir lspangol adaJını 
işgal edecekler mi? 

Diğer bir takım lngiliz ma
hafili'de Almanyanın düııkü 

protesto mutalibi tamamile tat- · 
min edilmesine karşı bir rehi. 
ne olmak üzere Minork adası. 
nı işgal etmesinden korkmak. 
tadırlar. 

General Franco'nun lspanyol 
hükumeti donanmasının Cebe-

' lüttarık limanına girmesine ceb
ren mani olmağa kalkışmasın
dan da korkulmaktadır. 

Madrid düşeceğini bildirdi mi? 

Pampelune, 7 (A.A.) - Ha
vas Ajansı muhabiri kıyamcı-

beklerini, kalçalarını sarmıştı 

ve yanıbaşında gümüş bir tep
side üç beş Lürlü reçel görü
lüyordu. 

Bana, hiçbir mukaddimeye 
girişmeden dedi ki; 

- Gifre'nin tatlan aleyhi
ne yaptığınız neşriyatı alaka 
ile takip ettim. Fakat her ne
dense bu yazıları birderıbire 

kestiniz. Aynı neşriyata biraz 
daha şiddetle ve size vereceğim 
vesikalara dayanarak devam 
etmek için ne istersiniz? 

. . . . 
- Beher yazı için yüz. .... 
- Yüz elli ... lkiyüz. 
Ona evvela hayretle lıaktı· 

ğımı, sonra da kızdığımı ve 
elimi uzatıp; 

- Durunuz 1 
Dedi!limi ve hatta o sırada 

salona girip bana bir kahve 
uzatmış olan körpe bir hiz
metçiye; 

- istemem f 
Dedikt•n sonra kendisine 

şunları söylediğimi hatırlıyorum: 

- Mösyö Alyoti bir gazete
ci ile konuştuğunuzu size unut· 
turmamak benim için hiç te 

!arın askeri makamatının şeh• 
rin büti"n olomabillerine vazı
yet etmiş olduğunu bildirmek
tedir. 

Kısa mevcelerle çalışan ve 
Madrit namına neşriyat yap
makta olduğu iddiasında bu· 
lunan esrarengiz bir radyo 
istasyonu Madrit şehrinin pek 
yakında düşeceği ve Başvekil 
b. Giral'ıin ecnebi devletlerin 
yardımını istemiş olduıunu 

bildirmiştir. 

General Mola'nın can alıcı 
noktrıst 

Guadarrana cephesi, 7 (A. 
A.) - Havas ajansının muha
biri, dün sabahleyin asilerin 
topçu kuvvetinin harekete geç· 
miş ve mütehhiden esilerin bir 
huruç hareketi yapmağa kal
kışmış olduğunu bildirmektedir. 

Asiler Guadarrana kasaba- ! 
sına kadar gelmişlerse de ya
pılan mukabil bir taarruz üze
rine ilk günlerdeki mevzilerine 
sürülmüşlerdir. Hükumet kuv
vetleri Sanrafael'e hakim o'up 
iki cephede asilere hücum et
mektedirler. 

Son dakika. Asilerin topçu 
taarruzu, hemen hemen slrar
dır. Ellerinde mühimmat kal. 
mamış olduğu tahmin edilmek
tedir. 

Jspangol harbiye nozırı 
istifa etti 

Madrid, 7 (A. A.) - Kab:ne 
dün bir toplantı yapmıştır. Bu 
toplantıda Reisicumhurda ha· 
zır bulunmuştur. Müşarünileh, 

harbiye nazırı ile müsteşarının 
istifalarını kabul etmiş ve yer· 
lerine yarbay Juan Fernandez 
Saraviaet ile binbaşı Leopold 
Menendez getirilmiştir. 

lngiltere bütün tebeasını is-

panyayı terke davet etti 

Londra, 7 (A. A.) - Büyük 
Britanyanın bütün telsiz istas
yonları, ispanyadaki lngili te-
beasına hitaben neşriyatta 

bulunarak onları ispan-
yayı terketmiye ve en ya
kın lngiliz konsoloshanesine 
müracaat eylemiye davet et
miştir. 

Bu neşriyat, hariciye neza. 
ret'nin talebi üzerine yapıl

mıştır. 

Barselonda dört Alman 
kurşuna dizildi 

Ber!in. 7 (A.A.) - Dört Al
manın Barselonda kısa bir mu
hakemeden sonra ihtilal malı-

güç değildi amma bir hastayı 
tokatlıyacak kadar kalpsiz de
ğilim. Biz topal Gifre'nin [1] 
mahvolması için değil bu mü. 
cadeleyi kabotajın millileşmesi 
üzerinde hassas olduğumu için 
açmıştık. istediğimiz neticenin 
aykırı yollardan sizin de her 
hangi bir menfaatinize uygun 
geldiğini şimdi anlatmış olu
yorsunuz. Bundan sonra bu 
rr.evzua tekrar temas edersem 
neticenin sizin menfaatinize 
uygun olmamasına da çalışa
cağım. 

Salondan çıkarken yarı a
laylı, yarı sinirli bir kahkaha 
savurdn~ıınu hatırlayorum. Bu 
lanetli adamın son sistem bir 
Türk dıişmanı olduğunu sonra
dan tetkik edip anlamıştım. 

Nihayet lzmirde tutunamayıp 
boynunu kırdı ve gitti idi. Dün 
bir gazetede onun Türk üzüm
lerine Rodos'da bir suikast 
hazırlamakla meşgul olduğunu 
okudum. Amaan dikkatli ola
lım. Bu haydut hakikaten kur
naz bir kundakçıdır. 

Karadavut 

[1] lımir rıhhmlarını vapmı' 
olan franaır. müteahhidi. iflas ede· 
rek ölmüştilr. 

kemesi tarafından idama mah
kum edilerek kurşuna dizilmiş 
o'maları haberi Berlinde derin 
bir heyecan uyandırmıştır. Hü
kumet protesto için konsola· 
suna talimat vermiştir. 

Moskovanın muhariplere 
gardımı 

Moskova, 7 (A.A.) - ispan
ya! muhariplerine yardım için 
toplanan 12 milyon 145 bin 
rublelik iane pek yakında Mad
rid hükumeti başbakanına tev· 
di olunacaktır. 

fşpanya sularında yakılan 
Alman gemisi 

Berlin, 7 ( A.A ) - Barse· 
lon'da kurşuna dizilen dört 
Alman genci hakkında Alman 
başkonsolosunun protestosun
dan maada. Alman hükfüneti 
'"Sevilla. Alman yük gemisinin 
IJpJnyol hükumeti, açık dtniz 
torpido muhariplerden Almi· 
rante Cervantes tarafından 

bombardıman edilmiş olmasın· 
dan dolayıda Madrit hüku· 
meti nezdinde protestoda bu
lunmuştur. 

. 
ispanya 
Elçiliğinde 
• 

istifa yok 
1 inci saı;/adan 

ko'yu tercih ettiği 

konsolosu şahsan 

kabil olamadı. 

dec•am 

anlaşılan 

görmek 

Buna mukabil Büyükdere
deki yazlık sefaret binasında 

oturan elçi ile şu telefon 
muhaveresinde bulunmak müm
kün oldu: 

- ispanya sefiri ile mi ko. 
nuşuyoruz? 

- ispanya maslahatgüzarı 
ile konuşuyorsunuz. Türkiyede 
ispanyayı ben temsil ederim 
ama memuriyetimin derecesi 
maslahalgüzar lıktır. 

- Aıa bay maslahatgüzar is-
tifanız hakkındaki şayialar 

doğru mudur? 
- Hayır. Derhal tekz'p ede

bilirsiniz. Ben şahsan Madrit
teki meşru hükümeti temsilde 
devam etmekteyim. Ben ispan
ya hariciye nazırlığına bağlı bir 
memurum. Madritte sollar, 
sağlar, ortalar veya müfritler 
hakim olabilir. Benim vazifem 
hükümetin rengi ve şekli ile 
değişmez. 

- Bay Maslahatgüzar •. Kon
solosun istifası doğru mudur ? 

- Evet, bu sabah bana is
tifanamesini göndermiş. Bu o
nun bileceği iştir. Hem bu is
tifada siyasi bir mana görmek 
de görmemekte mümkündür. 

- ispanyadaki hadiseler 
hakkında yeni bir malümat al
dınız mı? 

- Gazetelerden başka bir
şey yok. Annemden de bir 
meklup almış bulunuyorum. 

işte hepsi bu. Gerek lspan· 
ya gazeteleri, gerek annemin 
mektubu Madrit hükumetinin 
kötü biı vaziyette bulunduğu
na işaret etmemektedir. Hay
di diyelim ki gazeteler taraf
girane yazıyorlar... Fakat an
nem devlet memuriyetinde ve
ya fırkalar tesirinde bulun
aıadığı için sözlerine in:mmam 
lazım. Mektubu da sansör edil
mesi ihtimali olmıyan bir ka
naldan geldiği için Madrit 
hükumetinin vaziyetinden en
dişe edilmemesi kanaatinde
yim. 

- Teşekkür ederiz. 
- Birşey değiL 

N. N. 

kapitülasyonların ilgasını kabul clmişlernir. Muhtelit mahkeme· 
!erin ilgası meselesi muallaktadır. 

Şeker fabrikaları on 1 Erzurumda ehli hay· 
lise mezunu olacak van sergisi 

Ankara, 7 (A. A.) - Şeker Erzurum, 7 (A. A.) - Bu 
fabrikalarımız bu sene liseme- yıl vilayetimizde açılacak ehli 
zunlarından stajyer olarak •· hayvan sergisi için kayıt mu
lacağı on genci bir sene zar-
fında lisan ve fen derslerine amelesi bitmiş ve bugün puvan· 
hazırlatacak ve bu hazırlıklar· tajı başlanmıştır. Pu vantaj üç 
en çok muvaffak olan üçüncü : gün sürecekti~, 9 agustos pa· 
yüksek kimya mühendisliği tah· zar günü sergi açılacaktır. ser· 
sili için beş sene müddetle gi üç gün devam edecektir. 

Avrupaya gönderilecektir. Bu Avcıların spor geziler( 
stajyerlerden Avrupaya gÖn· ı Zonguldak 7 (A.A.) - Hal· 
derilemiyenler de bu mesle~i kevimiz Boluya bir spor gezisi 
tercıh ettikleri takdirde iyi bi- tertip etmiştir. Boluda futbol 
rer ücretle fabrikanııı teknik 
teşkilatına alınacaklardır. 

Muğla ve Fethiye 
yolunda bir köprü 
Muğla, 7 (A.A.) - Muğla ile 

Köyceğiz arasında mühim bir 
geçit olan Namanam köprüsü
nün ayaklarının yapılmasına 

başlaamıştır. Bu köprü Muğla· 
Fethiye ana yolu üzerindedir. 

Olimpiyat 

\ Çuhan Mehmet 
güreşlerde galip 

geliyor 
Berlin, 7 (Olimpiyattaki Aç k 

Söz muhabirinden telefonla) -
Güreş müsabakaları devam 
ediyor. 

Küçük Hüseyin ve Adnan 
elimine oldular. Çoban Meh
met, Mustafa ve Yaşar kaza
nıyorlar. 

Çifçioğlu 

Diğer müsabakalar 
llerlin 7 ( Açık Söze tele· 

forla) - Epe müsabakasında 
Lehistan, Portekize, Fele
menk Danimarkaya, lngiltere
Şi!iye, Mısır Avusluryaya, Ar. 
jantin Yunanistana, ÇeklerMa
carlara, Almanya Kanadaya 
galip geldiler. 

Dekaelon müsabakalarına baş
landı. Ş:mdiki halde üç Ame
rikalı atlet en öndedir. 5000 
metrede birindiki ve ikinciliği 
Finlandiya atletleri kazandılar. 

400 metrede birincilik ve 
üçüncülük Amerikada, ikinci
lik İngilterededir. Hokeyde 
Hindistan Amerikayı 7-0 yendi. 

Futbol 
Berlin, 7 (Açık Söze telefon· 

la) - Olimpiyat futbol maçın· 
da bugün ltalyan Milli takımı 
Japon Milıi takımını 8-0 mağ
lup etti. 
Norveç milli takımı da Alman 
milli takımın 2-0 yendi. 

Yunanistan da 
Siyasi buhran 

1 inci sagfeden devam 

tırmaktadır. Mebuslarla fevka
lade memurlara verilecek taz
minat sosyal yardımlara ay· 
rılmıştır. 

Başvekil muavini ve Maliye 
Nazırı Zavirçanos gazetecilere 
beyanatında, bülcenin tevzin 
edileceğini, vergilerin azaltıl

masını mümkün kılmak için 
memlekeit , ki iktisadi teşebbüs
Jain arttırılması yoluna gidile
ceğini söylemiştir. 

Donanma hUkOmete 
mü1!ahir 

Atina, 7 [Açık Söz] - Do
nanma Başkumandanı Sakelle
ru Başvekile bir telgraf çeke
rek, denizcilerin bütün kalble
riyle hükumetle beraber olduk
larını bildirmiştir. 

Yunan milli müdafaası 
Atina, 7 (Açık Söz) - Dün 

başbakan general Metaksasın 

riyasetinde milli müdafaa şu
rası toplanmıştır. Yapılması 
lazımgelen şeyler müzakere 
edilmiş ve raporlarını haıırla
mak üzere muhtelif komisyon
lar seçilmiştir. 

ve voleybol maçları yapılacak-
tır. 

Şarki Karahisarda 
dokumacılık 

Ş. Karahisar. 7 (A.A.) - Bu· 
rada teşekkül eden dokuma.. 

cılık kooperatif şirketi bu ay 
başından itibaren faaliyete geç. 
mişlir. 

İspanya 
ihtilali ve 
Avrupa 

I inci sayfadan dez•am 

Fransanın teşebbüsünde geç 
kaldığı, çünkü okun bir defa 
yaydan çıkmış olduğu söyle· 
'liyor. Bir taraftan notalar 
taati edilirken, bir taraftan da 
bazı devletler ihlilaci ler~ karşı 
olan "sempati ve nezaket,, !e
rini açıkça müzaheret şekline 
dökmek istiyorlar. 

Almanya, kendi tebaasına 

ve Alman mültecilerine yar
dım etmek ü"ere filoı,unu 

mütemadiyen ispanya sahille· 
rinde dolaştırmaktadır. 

Barse 01da cö·t Almanın kur
şuna diıilmesi ise, vaziyeti da· 
ha ziyade kazıştıracak amiller· 
den sayılabilir. Almanya bu 
hadiseyi şiddetle protesto et
miştir. Hatta bu protestodaki 
talepleri tamaınile tatmin edi
linciye kadar Minork ada'1nı 
işgal etmesind~n korkulduğu 
da bildirilmektedir. 

Buna benzer yeni hadiseler 
çıkarsa, İspanyol hükumeti ec
nebi tebaasının emniyetini ta
mamile temin edecek vaziyet
te bulunmadığına göre, ltalya 
ile Almanyanın bu hadiseler· 
den istifade ederek, müdaha· 
lede bulunmaları ihtimali mev• 
cut olduğu saklanmamaktadır. 

Görülüyor ki, ateş saçağı 
•armak istidadındadır. Fransı, 
bu sefer, kısa yoldan giderek, 
devletlerin bitaraflığını temin 
için daha ameli tedbirleri ih· 
ti va eden ikinci bir nota gön• 
derecektir. Fakat hadiselerin 
seyri, artık ispanyadaki dahil! 
muharebeleri, bir lspanyol 
meselesi olmaktan çıkarmış 

gibidir. 

Partide bir top
lantı yapıldı 

C\imhuriyet Ha1ic Pertisi Gen· 
yön kurulu dün partinin İstan• 
bul merkezinde büyük bir top• 
Jantı yapmışlardır. Toplantıya 
şehrimizde buluann Dahiliye 
vekili ve Cümhuriyet Halk Par· 
tisi Genel sekreteri Şükrü Kaya 
riyaset etmir,; Vali, Belediye 
reis ve Parti başkanı Muhiddin 
Üstündağ da toplantı da bulun· 
muştur. 

Dünkü toplantıda mutat me· 
seleler müzakere edilmekle be
raber bu seneki parti kongre• 
leri hazırlıkları da görüşü!· 

müştür bu yıl partı kongre 
!erine eylül başında başlana• 

caktır. 
1111111111ııımıı1111111111"111111•11111111111111111ıııı1111111111ıı•• 

Kral Korfuya gitti 
Atina, 7 (Açık Söz) - Kral 

bugün bir torpido ile Korlu 
adasına gitmiştir. Kralın bir ay 
kadar Korfuda istirahat ~de• 

ceği tahmin edilmektedir, 
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Hikayeler!.. Hız ve gücünü vatandaşın sevgisinaen alan gazetedir 
Biı hikayeyi, masalı seven insanlarıı. , 
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Fakat bugünkü hayatımızda ne bir hikaye muharririnin ıkına 
Ekonomi 

Buğday 
ihracatı 
Başladı 

•ıkına uydurduğu masal, ne de tarihi roman mu!ıarririnin 
llıubayyeleıinde zeplin balonu kadar şişirilmış bir macera 
hikaye ve efsane lhtiyacımm tatmin etmiyor. 

Bereket •ak'aları ruman ve hikaye teklin koymakta 
l•ranı hayret bir meleke ve maharet gösteren gazetecileri· 
lıtiıe 1 

Günün birinde bir sigorta faciası oluyor. Türkiye halkının 
t6ıhinlerce lirası bir ecnebi şirketin kasa11nda kayıplara 
~•rıııyor. Derhal facia edebiyatı faaliyete geçiyor. Nasıl oldu, 
l><lralar naaıl deve oldu, kaç para kül oldu. Bunu bir zabıta 
~oıııanı kadar heyecanla okuyabiliyoruz. 

Günün birinde bir tramvay kazası oluyor. Hastahaneler 
Yaralılarla doluyor. Derhal zabıta edebiyatı harekete geçiyor. 
1'ramvay nasıl devrildi .. Vagon ne manevra yaptı, kondüktör 
Qacı) kahramanca kendini tekerlekler altına attı. Yaralılar 
Qaııl inliyordu vesaire vesaire 1... • • 

Günün birinde olimpiyatlarda bir futbol ve giireş hezımetı 
01uyor. Derhal ıpor edebiyatı dile geliyor. Maç nasıl oldu. 
llİ.ı..imkiler nasıl atıldılar. Fikret nasıl koştu, Rebii nasıl 
•Gzüldü, Hakkı na11l ıska geçti. Çoban neden mindere serildi 
"tıaire vesaire .. 

San'at 
Okullarına 
Talebe 

Bir müsabaka imtihanı 
açılacak 

San'at mekteplerine bu yıl 
parasız yatılı talebe alınacak
tır. Müracaat edecek talebenin 
yaşı 13 den küçük ve 17 den 
büyük olmıyacaktır .Ayrıca 
Maarif sihhat heyetinden de 
bir rapor almak icabetmekte· 
dir. 

17 Ağustosda talipler arasın
da Türkçe, riyazi}e ve tabiat 
tedkik derslerinden bir müsa
baka imtihanı açılacaktır. 

Rekolte geçen yıldan ! 
fazla olacaktır 

Bu sene, bu!ı'day rekoltesi· 
nin geçen seneden epi fazla 
olacağı umulmaktadır. Bu se
ne, bütün dünya üzerinde, 
buğday vaziyeti bozuktur. o. 
nun için birçok memleketler· 
den, şimdiden fazla mikdarda 
buğday talebi baş göstermiş

~---~---"'-"""'~.......t 1 tir. Hatta, lsviçre, Almanya, 

Kı rk gün k ı rk gece eg ıencelerınden kermes 
b u gün başlıyor 

Bundan bu facialar ve hezimetlerden sonra herkeıte, her 
' tlrlfta bi; telaş, bir heyecan ve bir akıl öğretme hevesi 
Laflıyor. Şöyle olsaydı kaza olmazdı. Böyle davranılsaydı 
Plra)ar kül olmazdı. Falan yerine filan o)sftydı futbol hcd· 
ııı~u olmazdı. Güret takımımız iyi yetiştirilseydi bu akıbet 

I Beykoz orta mektebi 
Beykozda bir orta mektep 

açılması için halk namına Ma. 
arif idaresine müracaat vaki 
olmuştur. Zaten Beykozda bir 
mektep açılması kararlaştırıl
mıştı. Fakat bina bulunama· 
mıştı. Halkın teklifi üzerine 
Beykozdaki Bayram paşa köş· 
kü tetkik edilecektir. Mektep 
olmağa elverişli bulunursa ki
ralanacaktır. 

Kızılay kermesi 

Belçika ve Yunanistan, mühim 
sayılıı.cak mikyasta, alabura 
buğday almış bulunmaktadır. 
Bu gibi ihracatın yarın mil· 
yon ton kadar olacağı tahmin 
edilmektedir. 
Ku' yemi ihracatı 
Amerika ve Belçika. Türki

ycden kuş yemi idhal etmeğe 
başlamıştır. ilk posta olarak, 
bir Amerikan gemisi, A:reri
kaya götürmek üıcre, Tekir· 
dağından l 0,000 çuval kadar 
kuş yemi yüklemiş ve hareket 
etmiştir. 

l 

~affÖste?'mezdi, vesaire vesire. 
Peki amma ıonradan bu kadar edebiyat yapacak, ukalalık 

td~cek yerde herşeyi evvelinden düşünsek, tedbirli davransak 
01ıııaz mı? işi böyle hikaye, masal haline getirmekte ne 
1•yda var? 

Burhan Cahid Morkaya 

• POLiS 

Denizde, karada kazalar 

üÇ deniz 
motör 

kazası oldu 
parçalandı 

bir 

f<zaraköyde bir yangın oldu. Beş i 
~v ateş altında kaldı. Bir sandal ı 
C1evrildi; içindekiler denize döküldü 

Dün üç deniz kazası olır.uş, 
bir motür parçalanmış, bir san· 
daı sulara kapıJm , ş ve bir di
~eri de bllmışl ı r: 

l - Ş işlide Osmanbeyde O• 

turan Ahmet kaptan evvelki 
ıtece saat dokuzda kendi mo· 
lörile Kodıköyden lstanbula 
ıtelirken Kızkulesi açıklarında 
henüz kime ait oldu j!'u tesbit 
tdilemiyen bir kotraya çarp
llıış ve motör harap olmuştur. 

Makine işliyemediğinden Ah
'1et kaptan tekne ile sulara 
kapılmış ve Hayırsız ada Ön· 
~rine kadar sürüklenmiştir. 
Kazazedenin feryadı üzerine 
Eminönü t!ıhtelbahiri imdada 
Yetişmiş va kendisini kurtar· 
llııştır. Kaza hakkında tahki
lı.~ta başlanmıştır. 

2 - Kadıköyünde oturan 
lı.adın berberi Hüseyin aynı 
tnahallede oturan Sofye ile 
EH kızı kendi sandalına ala· 
'ak Fenerbahçe açıklarına 
tezmeye başlamışlardır. 

Bu sırada ani olarak fırtına 
Çıkmış ve küreklerden biri 
lulara mukavemet edemiyerek 
lı.ırılmıştır. Tek kürekle sandalı 
İdare etmek mümkün olamadı
tıodan deniz eğlencesine.çıkan
lar bir müddet sonra kendile
rini Kınalıada açıklarında bul
ınuşlar ve feryada başlamışlar
dır. Bu sırada oradan geçmekte 
olan Burgaz vapuru kazazede· 
leri kurtarmıştır. 

3 - Yağkapanı iskelesi san
dalcılarından Mahir Üsküdar 
~kelesinden aldığı iki müşteri 
ile Sarayburnundar. geçerken 
birdenbire ha va patlamış ve 
~ndal suların tesirile alabura 
1>!muştur. iki yolcu ile sandalcı 
denize dökülmüşlers de etraf. 
lan yetişenler tarafından kur
tarılmışlardır. 

kaaımpata yangını 
Kasımp11şada Mezarlık so

kağında Vasil oğlu Todoriniıı 
'ltıncı katında yangın çıkmış 
1re bu kat tamamen yandıktan 
80nra ateş söndürülmüştür. ya· 
ilan dairedeki eşyaların 1200 
liraya sigortalı olduğu anlaşıl· 
?tıış, tahkikata başlanmıştır. 

karaköyde yangın 
E.velki gece saat 24 te Kara· 

~Öyde bir yangırı çıkınış ve 
~avyar hanı yanındaki iki katlı 
~ticen kigir dahilen ahşap 

bıııa ile ittisalindeki terzi dük-

kanı ve Papadoplusun yazıha

nesinin üst kısmı, Fahri Faikin 
yazıhanesinin çatıları ve onun 
yanındaki binanın alt kısmı yan· 
mış, nihayet ateş saat 2,15 le 
itfaiye tarafından söndürülmüş
tür. Yangın etrafında tahkikata 
başlanmıştır. 

Altun çalanlar 
Sirkecide Bolu otelinde otu

ran tüccar Ramazan dışarı çık· 
bgı zaman yolcu sıfatile otele 
gelen sabıkalılardan Münür ve 
arkadaşı Sait Ramazanın oda· 
sına girmeğe ve yastığı altın

dan dokuz adet altun liresını 

aşırmışlardır. Suçlular yaka· 
lanmıştır. 

Çarpıttılar 
Şoför Kemalin otomobilile 

şoför Osmanın idaresindeki 
otomobil nişantaşında çar
pışmışlar ve ikisi de hasara 
uğr,,_mışlardır. 

~edl~ 

Nümerotaj 
tahsilatı 

Belediyenin nümerotaj tah· 
siliitı 935 senesi sonuna kadar 
12 bin lirayı bulmuştur. Buna 
mukabil ayni müddet zarfında 
ayni iş için 7 bin lira masraf 
olmuştur. Her evden nümero· 
taj parası olarak senede 55 
kuruş alınmasına devam olu. 
nacaktır. 

Yol tamır•tı 
Tarabya şosesile Hacı Osman 

bayırının tamiratı bitmiştir. Ya
kında yola katran dökülecek, 
bunun için bu ayın 12 sinde 

yol bir hafta kapalı kalacaktır. 

inhisarlar vekilinin 
tetkikleri 

inhisarlar Vekili Ali Rana 
Tarhan dün inhisarlar umum 
müdürlüğüne gitmiş akşama 

kadar orada meşgul olmuştur. 

e inhisarlar idaresi yak· 
bşmakta olan mevsimde tü· 
tün rnübayaabnda bulunmak 
üzere hazırlıklara başlamıştır. 

llkmekteplerde 
llkmekteplere talebe kabu· 

lüne 1 eylülde ba~lanacaktır. 

Bu yıl ilk okullara 929 doğum
lular kabul olunacaktır. 

Yabancı Profesörler 
Üniversitedeki yabancı pro· 

fesörler mukaveleleri muce
bince üç yılda Türkçeyi Öğ· 
renmeye mecburdurlar. Üç 
yıllık müddet Eyliılde bitece· 
ğinden bir imtihana tabi tutu· 
lacaklerdır. 

Müddetin bir sene daha uza. 
tılacağı da söylenmektedir. 

Hukuk Fakültesi 
Hukuk Fakültesinin dört yı-

la çıkarılması hakkında lstan· 
bul Üniversitesince \•erilen 
kararın Ankara Hukuk Fakül
tesi tarahndan muvafık gö
rülmediği söylenmektedir. ve. 
kalel te henüz biı husula ru
ha! kararını vermemiştir. 

Şark seyahati 
Ağustosun on birinci günii 

muhtelif meslerden (100( kişilik 

Kızı/ayın 8 ve 9 Ağustosla Taksim bahçesinde /er/ip elliği 
Kerm(.·s şenlikleri programı 4 seansa ayrılmıştır. 

I - 8 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21 de Kermes a_çı/ışı. 
2 - 9 Ağustos Pazar sabah sual 10 da spor f!e mıısaba-

kalar resmi geçidi. 
3 - 9 Agustos Pazar günü saat 17 de Seyfiyeliler m.alinesi. 
4 - 9 A~uslos Pazar gecesi sual 21 de Veda gecesı. 
He~ siyans için 1500 kişilik bilet '~ .ver hazırlanmış bıın• 

dan fazla bilet satılmıyacağı gibi bir siyansın bilel veya da
f!e/iyeslle diğer bir seanıa girilemiyecektir. 

Biletlerin büyük bir kısmı şimdiden S!llrlmışlır. 

lstanbul eğlenceleri 

Deniz yarışlar; 
başlıyor 

Moda Deniz kulübünde İktısat 
Vekili Celal Bayar'ın başkanlığın- ! 

da bir toplantı yapıldı 

Kırk gün kırk gece şenl ı klcri 

münasebetile Moda Deniz ku· 
lü bü tarafından ter tip edı len 

büyük deniz yarışları yarın 

Moda koyunda }atııla~ k ır. 

yatlar arasında, mesafeleri 
dürtle on mil arasında değişen 
yarışların çok enteresan olaca· 
ğı tahmin ediliyor. 

Cünün en enteresan müsa
bakası deniz üstünde yapıla

cak kayak sporu olacaktır. 

Saatte 20 mil yapan bir mo-

Bir kaç güne kadar da, bir 
Alman gemıs i, Belçikaya gö
türmek üzere oldukça mühim 
sayılacak bır parti kuş yemi 
yükliyeceklir. 

Pancar rekoltesi 
Bu sene, pancar rekoltesi, 

geçen yıllara nazaran çok fazla 
olacaktır. Her sene teahlıüt 
edilen miktardan fazla pancar
lar, biraz daha ucuza alınırdı. 

Bu sene, fabrikırlar, fazla pan. 
carı da taahhütlü pancarlar 
f i yatına satın alacaktır. 

Bu yılın şeker fabrikalarımız 
için iyi laaliyet yılı olacağı 
anlaşılmaktadır. 

iplik buhranı 
Kayseri fabrikası, bilhassa 

üzerinde buhran hissedilen 12 
ve 16 numaralı ipliklerin imaline 
başla mı ;tır. Fabrikaoın çıkara

cağı iplikler, şayet lstanbul pi
yasasını tatmin edenıezse, güm· 
rük fiatlarında tenzilat yapıl· 

mak suretile hariç! en de iplik bir talebe kafilesi dok tor 1 

Doçent Sadi Irmağın başkan

lığında Aksu vapurile ve Hopa 
yolile Erzuruma gideceklerdir. 
Bu gezinti bir ay devam edecek 
ve genç talebelerimizi birçok 
vilayetleri dolaşacaklardır. Beş 
altı kadar profesör de bu kafile 
ile birlikte gideceklerdir. 

Tertip komitesi dün lktısat 
Vekili Celal Bayar'ın başkan

lığı altında toplanmış ve şim

diye kadar alınan tertibatı 
son bir defa daha gözden ge
çırdikten sonra eksık hiçbir 
şey kalmadığını görmüştür. 

ı törün arkasında ayakları husu· 
si bir aletle bağlı bir sporcu· 
nun iplerle tutunarak bu müt
hiş sür'atle deniz üstünde 
kayması görülmesi çok heye. 
canlı bir spor numarası teşkil 
edecektir. 

\ C getirilmesi temin edilecektir. 

Eski yazılar 
Kültür Bakanlığı Güzel sanat

lar akademisinde Şark tezyini 
sanatlar kısmına büyük önem 
vermektedir.Şark sanatları ara· 
sında Arap harflerile sülüs ve 
talık yazılarına da yer ayrıl. 

mıştır. Burada talebeye sülüs, 
nesih, talık gibi eski yazılar 

da gösterilecektir. 

• 

Yarınki yarışlar şimdiye ka· 
dar gördüğümi!z amatör ve 
profesyonel müsabakaların bü
tün emvaını haiz olduktan 
başka A vrupada çok rağbet 
kazanan. fakat memleketimiz· 
de henüz tanınmamış sporları 

1 da muhtevi bulunmaktadır. 
Müsabakalara sabahın onun· 

da başlanacaktır. ilk yarışlar 
yelken üzerioe olacaktır. Muh· 
telif boylarda dingiler, yoleler 
ve şarpilerden mada yelkenli 
kikler de karşılaşacaklardır. Bil· 
has~a küçük, orta ve büyük 

Profesyonellerin muhtelif 
yarışlarından sonra milıaba· 

kalar saat 18,30 da bitecektir. 
Tertip heyetı teknik ıdareyi 

en salahiyetli ellere tevdi 
etmiştir. Bu hususla Amiral 
Şükrü Okan umumi beşkanlı· 

ğa seçilmiş, Deniz ticaret di
rektörü Müfit Necdet Deniz de 
umumi katipliği deruhte et· 
mıştir. Kürek ve yelken ha
kemleri memlekette bu saha-

istişare şuralarına 

ihtiyaç yok mudur? 
Devlet işleri her memlekette 

gittikçe güçleşip karışan bir 
vaziyet almaktadır. Dünyayı 

saran darlık, bütün çalışma sa
halarına kendini kuvvetle gös. 
terdiği için, serbest mesai çer
çevesini daraltmak ve herşeyi 
devlet kontrolu altına almak 
zarureti hasıl oluyor. O kadar 
ki eninde sonunda amme men
faatine dokunan her mevzuun 
bu kontrola bağlı olması, ar
tık, bir prensip olmuştur bile 
denebilir. 

Fakat buna mukabil, devle. 
tin de istişare heyetleri kur
mak volile memleketin bütün 
mesel~ler etrafındaki kanaatini 
yoklaması ve danışma~• da, 
aynı derecelerde esaslı bir 
mahiyet almaktadır. 

Bazı Ayrupa illerinde bir tek 
vekaletin istişare maksadile 
meydana getirilmiş birkaç 
heyete birden malik olduğunu 
görülüyor. 

Bu hal, hükumetle milletin, 
her çalışma sahası için tam 
bir anlaşmııya olan ihtiyacını 

gösterdiği kadar, devlet meka· 
nizması dışında kalan birtakım 
vatandaşlara layık olduğu gibi 
değer verilmekte olduğunu da 
anlatmaktadır. 

Dün için belki bir lüks olan 
bu çalışmaJ tarzı, bugün kat'! 
bir zaruret mahiyetini almıştır, 
kanaatini, her zaman kolayca 
korumak mümkündür sanırım . 

Geçen bir yazımızda, gittikçe 
güçleşen bu pek karışık de
virde, insanın doğru kadar 
yanlış ta yapabileceğini kabul 
lüzumundan, bundan dolayı da 
doğru ve iyiyi hedelliyen kri· 
tiklere alışmak ihtiyacından 
bahsetmiş ve bu münasebetle 
"dinliyen, dinledikleri üzerinde 
işledikten sonra hükümetin 
bütün mesuliyetlerini üzerinde 
taşıyan başvekili aydınlatan 

bir büro• nun kurulmasındaki 
faydaları anlatmağa saHşmış· 
tını. Gerçi bu büro, bir takım 
fikirler ve kritikler arasından 
değerlilerini seçmeğe yani iyi 
fikirleri kolayca istismara im
kan vermek itibarile bir 

nevi tek taraflı istişare ro
lünü oynayabilirse de bunun, 
mesela her vekalette kurulma
sını mütalea ettiğimiz yüksek 
istişare şuralarının yerini tuta
bileceği kabul edilemez. Kaldı ki 
bu, dinliyen ve dinledikleri 
üzerinde işliyen büronun, baş
'l<ekilin şahsına bağlı janrı baş. 
ka bir araştırma ve kontrol 
müessesesi olarak ele alınması 

bize daha çok doğru görün. 
mektedir. 
Vekiıletlerimizin istişare şüra· 

!arına ve Türkiyenin lngiltere. 
den sonra Fransada teşekkü
lünü haber aldığımız " Mili! 
Müdafaa Kolleji • ne ihtiyacı 
bulunmadığı iddia edilebilir mi, 
bilemem; amma kısaca gördü· 
ğüm ve bildiğim şudur ki so• 
kağa düşmiyen asil bir kırıtik 

yaratmak, bu suretle de, bütün 
endişesi memleketin iyiliği 
olan hükumet şefine yine 
müşterek iyilik adına yardım 

etmek ne yersiz, ne yanlış bir 
isteğin ifadesidir. ; 

Şakir Hazım Ergökmen 

daki ihtisaslarile tanınmıı ın· 
sanlardır. 

Gece nal !O'da parlak bir 

balo verilecektir. Balo, Mod~ 

deniz klübünün muhteşem lo. 

kalinde ve Ege vapurıı:ıda ,.apı· 
1 

lacaklır. 

Beyi<oz b~losu 
Beykozlu denizciler bu ak. 

şanı Küçük Modada bir kır 
balosu verecektir. 

Bu balonun, bundan evvelki 
senelerde olduğu gibi intizamla 
ve mükemmel bir aile eğlen
ce<i halinde cereyanını le"1in 
için uğraşan Beykozlular her 
türlü tertibatı ikmal etmiş bu
lunmaktadırlar. 

Gü:reşçilar 

Kırk gün kırk gece şen l ik. 

!eri münaseb~tile şehrimize ge
len serb~sc güreşci Cim Londos
Ja Kı variani dün helediyede 
valiyi ve turi,,m müdürünü 
zivaret etmişlerdir. 

Güreşçiler burada yapacak. 
!arı maçlar için dünden itibaren 
antrenmanlara başlamışiardır. 

Yazı koleksiyonu 
Vefat eden eski hallatlar· 

dan ve ayni zamanda yazı 

koleksiyoncularından Tahsinin 
topladığı kıymetli hallatların 

yazılarından müteşekkil bir 
koleksiyon satılığa çıkarılmış· 
tır. Müzeler umum müdürlüğü 
bu kolleksiyonu satın almağa 
karar vermiştir. _ _ .. _. __ _ 
Marmaris-:Datça yolu 

Moğla, 7 (A. A.) - lllarma. 
rlsle arası 90 kilometre olan 
Datça yolu, gelip geçmeye açıl
mıştır. En son işler de 15 ağus· 
tosta bitecektir. Bu yol Datça 
ve Muğla için önemlidir. Davas 
yolu da bitmek i:ııcredir. Muğ· 
la yakasında 10 kilometrelik 
bir kısım kalmıştır. 

3 

Doçent alınıyor ! 

Spor işlerimizin hali anlaşıl
dı. Gelelim ilim işlerim i ze; ga. 
zctelerde okudunuzsa, ilim pi
yasamızda da alış veriş hara• 
retli: Yeniden 15 doçent alını· 
yor l Rektörlüğün ilanlarında 
kullandığı resmi lisanla 15 adet 
doçent 1 

1'.lım şartlarına bakınız: 
Türk olacak. Yüksek mektep 

mezunu olacak. Sonra yabancı 
bir dili o milletin bir ferdi gibi 
mükemmel surette öğrenmiş 
olacak. Ondan sonra, evvela, 
yabancı dilden bir imtihan edi
lecek. Ondan sonra ilmi bir 
etüt hazırlıyacak, sonra da eh
liyet imtihanına tabi tutulacak 
Ondan sonra, eğer bu imtiha~ 
nı da kazanırsa, ( 40) lira ma
aşla doçent alınacak 1 

Meğer doçent ne ucuzlamış 1 
bayağı, doçent dampingi varl 

Cim Londosurı 
defisi kime? 

Cim Londos, şu Dinarlıyı 
yendiği gibi, kendisine mahsus 
(tayyare oyunu) denilen yuka
rıdan atma numarasını güleş
meden de yapıyor demek. Bı
zim biitüıı pehlivanlar. yene
ceğini söyltmiş f Bütün pehli· 
vanlarımıu daha görmeden bu 
ne mrydan okuyuş ?.. Demek 
idarecilcriıni7.i gördü 1 

İstanbul halkı· 
nın fakfrizmi? 

Caddelerde karşıdan karşıya 
geçme hakkında yapılan tel· 
kikat bitmiş. lstanbulda 250 
geçit yeri yapılacak. Tetk:kat 
neticesinde u geçit yerleri 
için de (çivilenmek) usulünden 
başka çare bulunamamış! halk 
yalnız bu geçitlerden ve çid
lerin üslünden yürüyerek ge· 
çecek 1. lstanbul halkının ( fa. 
kirizm) i 1 

Bari şuna festivallerde baş
lansaydı. Belki de seyyah celb 
eder. 

Tütün inhisarının 
bir nezaketi ı 

Yenice paketlerine. şu ba
yiler ara<ında pek rağbet gö
rülen ikramiye kaldırılıp, bun
dan böyle hediyeler konuyor. 
Demek bayiler ikramiye işindo 
muvaffak olmuşlar! Şimdi do 
hediyeler verilerek taltif olu. 
nuyorlar 1 çok 1 kadirşinaslık, 
çok nezaket doğrusu !.. 

Serdengeçti 

Bizans 
Eserleri 

- = 

Tamirat için tetkikllt 
yapılacak 

Sultanahmetle Bizans saray
larını arayan lııgiliz heyeti 
ta.-a!ından Çatladı kapı .Jakl 
jüstinyen sarayı harabelerinin 
de tamirine başlanmıştır. Es. 
ki Bizans eserlerinden Edirne-. 
kapıdaki Teklür sarayının da 
bazı divarları tehlikeli bir lıa

le gelmiştir. 
Buraddki meşhur Anamas 

zindanları da günden güne ha
rap olm aktadır. Bu zindanla· 
rın kapısı çöpl~k haline geti· 
rilmiştir. 

Müzeler idaresi buraya da 
bir kapıcı koymak asavvurun· 
dadır. Bu kapıcı icabında bir 
fenerle zindanı ziyaretçilere 
gösterecektir. 

Şark Demiryolları 
Şark Demiryolları işlemesi 

idare heyeti, isletme imtiyazı• 
nın sfttılması iç;n Ankarada 
hükümetle müzakerede buluna• 
cak olan murahhasları seçmiş
tir. Bu murahhaslar, Şirket 
idare Melisi reis vekili Devis, 
idare !heyeti azasından Barkl 
ve Malzak'tır. B. N. C bankası 
taralındanda bir.murahhas tayiı 
olunacaktır. 

Dit Tabiblerl kon· 
gresi blttil 

2 Ağustosta Viyanada top. 
!anan Beynelmilel Diş Tabip• 
!eri kongresi bugün) nihayet 
bulacaktır. 

Diş Tababeti mektebi f Di· 
rektörü Kazım Esat.iın Başkan• 
lığı altında Viyanadaki kon
greye iştirak etmiş olan 20 ki
şilik heyet bugünlerde şehri· 
mize döneceklerdir. 
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Her gün bir yazı 

BAYILT AN YUMRUK 
Yazan: Dr. Rusçuklu Hakkı 

Sayılı bir güreşçimiz, olim
piyatta, ringde düşmüş bayıl
mış. Nasıl olmuş, neden bayıl
mış bilmiyoruz. Boksda bu çok 
olur. Ansızın boksörlerden biri 
ötekine bir yuıaruk indirir. 
Yumruğu yiyen kesilmiş ağaç 
gövdesi gibi yere düşer. Bir, 
iki, üç... Hakem on saniyeye 
kadar sayar, yerde yatan kı
mıldanmıyor. kendinden geç
miş. Başına üşüşürler, artık maç 
bitmiştir: Knock-Aut. 

Seyircilerin bir kısmı yeneni 
alkışlar. Yüreği yufka olanlar 
insanlık namına hem utanırlar, 
hem düşene acırlar. Barbar 
spor ve bir yumrukla kazanı\. 
mış zafer. 

Boksörü yere seren bu yum· 
ruk çok kerre zararsızdır ? Her 
ne kadar bazen bir dram olabi· 
lirse de .. Evet, çok kere zarar· 
sız bir hadise gibi geçer. 

Boksör neden böyle bir yum
rukla yere seriliyor ve kendin· 
den geçiyor? tam çenesine bir 
yumruk yer. Yer yemez yıldı
rımla vurulmuş gibi yere dü· 
şer, Çok defa kısa süren-bir 
ba~ dönmesinden sonra salla· 
nır ve yalpalar ve düşer. işte 
şimdi yere serilmiş hareketsiz 
bir kitle gibi. Benzi solgun. 
gözler dönmüş. Bazan büsbü
tün kendlnden geçer. Bazan 
alacakaranlık içinde etrafı 

seçer; rüya görür gibi. Çıngı
rak sesleri duyar gibi olur. 
Halkın görünüşü kulaklarında 
şiddetli akisler yapar. Yerin· 
den kımıldanamaz. Bu ölüm 
görünüşü bir kaç saniye, bir 
kaç dakika, Bazan bir saat sü
rer ; aklı başına, kuvveti ye
rine gelir: yürüyerek sahneden 
çıkar. 

Nedir bu ölüm maskesinin 
iç yüzü? Çeneye yandan ya
pıştırılan bir yumruk darbesi 

Fırtına yüzün
den felaket 

lzmir (Açık Söz) - Çeşme 
kazasında Uzunkuyu nahiyesi
ne bağlı Birgi köyünde De
ğirm.endağı mevkiinde Mey· 
dar.cıoğlu Hakkı ve kardeşi 
Alinin yeldeğirmeni fırtına yü. 
«ünden kısmen yıkılmış ve Sa. 
lih adında bir çocuk altında 
kalarak ölmüş, başka bir ço
cuk ta ağır surette yaralan
mışıtr. 

Karsta elektrik 
fabrikası 

Kars 7 (A. A.) - Yapıla
cak olan elektrik fabrikası ve 
Borluktan getirilectk olan iç
me suyu işiyle yakından ala
kadar olmak üzere Ankaraya 
giden ilbay Akif Eyidağan be
raberinde elektrik ve su uz
manları olduğu halde şehrimi
ze gelmiştir. Uzmanlar su ve 
elektrik işleri üzerinde incele· 
melerine başladılar. 

Zonguldak madenle-
rinde incelemeler 
Zonguldak 7 (A.A.) - Ma

den sosyetelerinde inceleme
lerde bulunmak üzere maden 
tetkik ve arama enstitüsü genel 
direktörü Reşid Osman Gen
cer ve Etibank genel direktörü 
llhami Nalif şehrimize gelmiş
lerdir. 

Roman: 20 
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kafa kutusunun kulağın önün. 
deki kısmına kadar yayılıyor. 

Orada kafatasının altında 

bulunan kemiklerin içi boştur, 
oraya geleni ihtizazı yayarlar, 
tıp:.Oı bir keman kutusu gibi, 
bir de orası iç kulağa yakın· 
dır. iç kulağın içinde su var
dır. Gelen ihtizazle bu su da 
sarsılır. O sarsılınca insanı 
ayakta tutan muvazene bozul
duğu için hemen düşer ve 
kendinden geçer. Baş dönme
leri iç kulaktaki muvazenesiz· 
liklerden ileri gelir. 

Yumrukla bayılan boksörde 
olup bitenler bunlardır. 

ikincisi, lngiliz boksu keme
rin üstünde nereye olursa ol· 
sun yumruk yapıştırmağa mü
saade eder. Mide çukuru de
nilen bir yer vardır, göbekten 
biraz yukarda boksörler siper 
yumruğile daima burasını ko
rumaya çalışırlar. Mide çuku
runa yumruğu yiyen yere yu
varlanır ve mosmor kesilir. 
Bazan de ilk önce beti benzi 
solar, sonra menekşe gibi mo
rarır.Alnı terler, elleri ayakları 
buz kesilir. Teneffüs yavaşlar, 
bakışları ınıtnasızdır. Bazan 
sonu bir felAkete varırsa da 
çok kere birkaç saat içinde 
kendine gelir. 

Eski bir fizyoloji tecrübesi 
vardır: Bir kurbağanın kar· 
nına vurulursa yüreği birkaç 
saniye durur. Mide çukurun
daki duygu sinirleri kurcala
nırsa sinir merkezinde bir sar
sıntı oluyor. Bu sarsıntı yüreğin 
hareketinde ve kanın vücutta 
dolaşmasında, geçici de olsa 
bir takım karışıklıklar yapıyor. 

Demek oluyor ki boksörler 
bu fizyoloji tecrübesini tekrar. 
lamış oluyorlar. bir dram 
maskesi altında ..• 

Dr. Rusçuklu Hakkı 

Bir İsveçli de- 1 

nizde boğuldu 
lzmit ( Açık söz ) - Derin

ceye kum almak üzere gelen 
bir lsveç vapurunun tayfala· 
rından Aksesur adında bir 
tayfa gece birdenbire ortadan 
kaybolmuştur. Vapur kaptanı
nın söylediğine göre vapurun 
boya işleri ile vazifelendirilen 
tayfa denize düşmüştür. Bu 
sebeple sabaha kadar aranan 
denizde kaybolan Aksesur 
bir türlü bulunamamıştır. Bu 
kayıp esrarlı görüldüğünden 
tahkikat derinleştlrilmektedir. 

İzmir de 
Bir ay yenilen et 

mıktarı 
lzmir (Açık Söz) - Temmuz 

avı içinde lzmir mezbahasında 
379 karaman, 3155 ddğlıç, l 19 
keçi, 6432 kuzu, 193 oğlak, 10 
manda, 475 öküz, 620 inek, 
348 dana olmak üzere 11731 
baş hayvan kesilmiştir. Veremli 
çıkan 2 inek ciğeri imha edil
miştir. 

AÇIK SÖZ 
Onu seven 

01<.uyan 
yayan 

tanıtanın 
dır. 

Aşk Oyuncakları 
O zaman gözlerime kan hü

eum etti. On dört aydanberi 
damla damla içimde biriken 
hiddet ve infial zehri birden· 
tesirini gösterdi. Konça bana 
yüzünü çevirmişti ki, o saniye 
Allaha sığınarak, bir tokat aş· 
kettim. 

Ömrümde ilk defa bir ka· 
dına karşı elim kalkıyordu. 

HatlA birdenbire şaşıran, diş. 

leri çarparak, arkaya doğru 

kaçan Konça kadar ben de 
titriyordum. 

- Sen mi, sen mi Mateö 1' 
Bunu bana sen yaptın ha? .. 
Arkasından da '){aliz küfür. 

ler savurarak l-ağırdı: 
- Kendini o kadar üzme 

yavrum. Başka bir tokat daha 
atamazsın. 
Baktım iaretiyerinin arasında 

y AZAN: Pi yer Luis 
bir şeyler arıyor. Birçok ka
dınların silahlar sokuşturduk

ları bu yerde Konça'nın araş
tırdığı da başka bir şey ola
mazdı. 

Aldanmamışım. Bileğini kav
radığım zaman, elinden ufak 
bir bıçak yere düştü. 

- Konça, dedim, şimdi biraz. 
da beni dinle bakalım. Hiç küfür 
etmiyeceğim, hi~ bana bunları 
neden ettin, dimeyeceğim. Yal
nız dinle: Sen karşındaki ada· 

ma nasıl bir insan kuvvetinin 
tahammül edemiyeceği kadar 
ıztırap çektirdiğinin elbette far· 
kında değilsindir. Fakat şimdi 
sana da açıkça söyliyeyim ki, 
artık elimden kurtulamazsın. 

Hem şu dakikadan itibaren na
sıl benim keyfime tabi olacak-

-AÇIK SÖZ-

Askerlik: 

Taarruz ve mo
törleşme 

Uzun boylu düşünülerke 
bir mevzie yerleşildiği za· 
man, yapılacak harekatı 

kestirebilir ve göreceğimiz 
işleri serbestçe sıralıyabili· 
riz. Fakat bir mevkiden 
diğerine yürüyüş halinde 
alınacak tetbirler hakkında 
bildiğimiz az olduğu gibi 
yapacağımız manevralarla 
istediğimizi düşmana kabul 
ettirmemizde zordur. işte 
bugün askerlik alemi, yü
rüyüş halinde bulunan kıt. 
atın motörlü birliklerin bas
kınına uğraması tehlikesinin 
büyüklüğünü incelemekle 
uğraşıyor. 

Son bir kaç sene içinde, 
lngilizler eski usüllere göre 
hareket eden bir Tugay 
(Liva) ile motörlü bir Tü
meni (Fırkayı) karşılaştıra

rak bir manevra yaptılar. 

Piyade Tugayının, motör
leşmiş Tümene rastlar rast
lamaz dağıldığı ve geniş 

bir cephe ile taarruza ge
çen motörlü silahlar karşı 
sında tam bir Panige uğra· 
dığı görüldü. Bu ve buna 
benzer manevralarla yürü
yüş halinde bulunan bir 
Tümeni behemehal ileriye 
sürülmüş bir kademe ile 
himaye edilmesi ve bu ka· 
demeye fazla topçu veril
mesi neticesine varıldı. Za
manımızın modern motürlü 
silahlarını taşıyan iki tü
menin karşılıklı harekelini 
kabul eders~k : 

•Sür'atli baret edenin, 
harp talii yaverdir H diyip 
geçeceğiz ve bu iki tüme. 
nin nasibini sür'at ve za
mana bırakacağız. Bu bale 
göre, kıt'aların ana vatan
dan cepheye nakli, yaklaş. 
ma yürüyüşlerinin icrası, 

düşmanla temas, harbe tu
tuşma ve bütün silahları 
kullanarak kat'! neticeye 
varma için ibabeden hare
kata tam ve yerinde bir 
hız vermiye mecburuz. 
Nakil vasıtaları cinslerine 
de bu çeşit safhalara gö
re değişiklik vermeyi ha· 
tırdan çıkarmamak gerek
tir. 

M. Ersu 

lzmltte Kullar köylü
ferinin mahkemeleri 

başladı 

lzmit ( Açık Söz ) - Bir 
müddet evvel, lzmit'in Kullar 
köyünde bir ilam hükmünün 
infazı yüzünden müessif bir 
hadise olmuş, bu arada 17 

köylü tevkif edilmişti. Şimdiye 
kadar mevkuf duran suçlula
rın muhakemesine başlanmış 

ve içlerinden 4 ü kefaletle 
tahliye edilmiş, diğerleri serbest 
bırakılmış, muhakemenin bu 
suretle başlanmasına karar ve· 
rilmiştir. 

Uşakta hararet göl
gede 38 

Uşak 7 (A. A.) - Üç gün
denberi şiddetli sıcaklar olu
yor. Bugün gölgede 38 ve gü

neşte elli derece hararet tesbit 
edilmiştir. 

sın, bilir misin ? Benim istedi
ğim gibi! 

Başını salladı ve bağırdı : 
- Asla 1 Asla kendimi sana 

veremem. iğreniyorum senden 
be adaml Kaç defa söyledim? 
Sende anlamak. kabiliyeti yok? 
Beni burada öldür, istersen. 
Fakat ondan evvel asla 1 

işte o zaman hiç sesimi çı
karmıyarak tokatlamıya baş

ladım., Çıldırmış gibiydim •. Ar
tık ne yaptığımı bilmiyordum. 
Gözlerim kararmıştı. Beynim 
dönüyordu. Yalnız bir kahve 
döğücüsü gibi kolumun müte
madiyen inip kalktığını hatırlı. 
yorum. Hep aynı yere vuru
yordum: Kafasına ve sol omu· 
zunal ömrümde bu kadar kor· 
kunç kadın çığlığı duymamış· 
tım. Bu belki böyle bir çey. 
rek saat devam etti. 

Konça ne bir söz söylüyor, 
ne benden af diliyordu. Artık 

vurmaktan ellerimin acıdığını 
hissedince, omuzların<lan tutup 
arkaya ittim. 

Sol tarafına düşlü. Kolları 

Düşünceler: 

Cemiyet içinde kavgasız ha· 
yat arayanlar, saf hayalperest· 
!erdir. iki kişinin bulunduğu 
yerde kavga muhakkaktır. O 
halde dünya yüzünden harbi, 
beşer boğuşmasını kaldırmak 

için uğraşanlara gülüp geçelim. 
l!l (!J 

Harp, kudretin, kuvvetli olu
şun sembolüdür. Mağlübiyet 
kuvvetsize değil, kuvvetini kul
lanamıyanlara isabet eder. 

[!) ili 
Kavgada, ekseriyetle ilk yum

ruğu atan kazanır. Fakat vu· 
rulan yumruğun devirmesi 
şarttır. 

Her kavganın hakiki sebebi, 
içteki kindir. Zahiri sebepler bu 
kinin açığa vurması demektir. 

(!] [!) 

Napolyon muharel:ıenin kaza· 
nılması şartlarını şöyle anlatır: 

Önce para, sonra para, en son· 
ra yine para. 

r -"' 

1 
Doktorun ı 

Oaütleri 
• 

iltihap 
Vücudun bir yerinde kırmı· 

zılık görülür veyahut hararet, 
şişkinlik ve ağrı hissedilirse, 
o yerde iltihap hasıl olmuş 

demektir. Bu da vücudun bir 
yerine muhtelif sebeplerin te
sirile tabii mıkdardan ·fazla 
kanın hücumile o yerde tekar
rür etmesi.den ileri gelen bir 
muazdır. 

iltihap ya dahili, ya harici 
olur. 

Dahili iltihap ciğer, mide, 
em'a vesaire gibi dahili azada 
vukua gelir. Ciğerlerde olursa 
zatürre veya zatülcemp, mide 
de olursa, mide iWhabı, bağır· 
saklarda olursa ilti)ıabı em'a 
isimlerini alır. 

Harici iltihap düşmek, vücu
dün bir yerini bir tarafa çarp· 
mak, bir tarafına kıymık ba
tırmdk bir mahallini kesmek, 
göze toz veya başka şey kaç. 
mak, vücudün bir mahalline 
ecza şırınga etmek, akreo, arı, 
yılan gibi hayvanların sokması 
gibi muhtelif sebeplerden ha
sıl olur. 

Harici iltihapta görülen ala. 
im, iltihabın bulunduğu yerde 
kırmızılık, hafif şişkinlik, elle 
dokunulduğu zaman hararet 
ve ağrı hissolunmasıdır. 

Dahili olursa, iltihabın bu
lunduğu azaya nazar an bazı 

alfıim görünür. Ciğerlerde olur
sa teneffüs güçleşir, öksürük, 
bançerede ses kısıklıJrı, boğaz
da yanıklık, midede olursa, 
midenin bulunduğu n~hiyede 

ağrı, kay, bulantı, iştehasızl k, 
bağırsaklarda olursa diunteri 
ve iltihap em'a alfıimi zahir 
olur. 

Her ikisinde de iltihabın 
derecesine göre vücudün hara
ret artar, teneffüs sıklaşır. 
Nabzında dolgunluk ve sürat 
husule gelir. Başağrısı, titreme, 
iştihasız'ık, hazımsız ık, susa
ma, kırıklık, kabızlık, uyku
suzluk gibi arızalar olur. 

Adi iltihaplar hususi teda
viye hacet kalmadan geçerler. 
Çiban teşekkülü vesaire gibi 
uf•k tefek iltihaplarda oraya 
adi yakı yapıştırılır. 

Harici iltihapta buz koymak 

öne uzanmış, başı arkaya kaç· 
mıştı. Saçları darma dağınıktı. 
Birdenbire çığlıklar kesildi, 
onun yerine hıçkırıklar [başla
dı. Hep aynı neva üzerinde, 
nefes almadan, bir mektep ço· 
cuğu gibi mütemad'yen ağlı. 

yordu. Bazı zamanlar boğula
cak zannediyordum. Perişan 
olmuş sol omuzunu avuçlarile 
yoklayışı, saçlarının arasından 

iğneleri ayıklayışı hala gözü. 
mün ör.ünden gitmez. 

O zaman zavallıya okadar 
acıdım ki, kendi kendimden 
utandım. Bir gün evvelki par
maklıklı kapı sahnesini bir an 
için unutmuştam. 

Konça yavaş yavaş doğrul
du. Diz üstüne gelmiş, iki el
lerini iki yanağına getirmiş, 

bana bakıyordu. Bu gözlerin 
içinde ufacık bir şikayet göl
gesi bile yoktu. Fakat... Bil
mem nasıl anlatayım? Sanki 
dua ediyor gibiydi. ilk önce 
dudakları okadar titreyor
du ki, bir kelime olsun sÖy· 
leyemiyordıı. Sonra hafiften 
işittim: 

8 Ağustos 

BEN KİMi N 
METRESİYİM • 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- Yaz a n : 1 s k e n d er F. S erte il i iiiiiiiiüiii;;;,ı 1 

Tefrika No. 20 

Hele şu garip talihe bak sen ... Nihayet Nesrinin 
amcazadesi de olduk. Kafir 

kadın kimseye sezdirmeden bin f•rıldak çevirir .... 
Nesrin Şefiğin göz yaşlarını 

elile sildi : 
- Haydi biraz yemek yiye. 

lim, Şefik 1 
Ben ömrümde senin kadar 

temiz yürekli ve uzağı görür 
bir genç görmedim. 

Bundan sonra istikbal senin 
avucunun içindedir. Sen kendi 
taliini kendin yaratacaksın 1 
Elini kana boyadığı!\ için mü· 
teessir olma 1 Günün birinde 
tarihin sana vereceği hüküm 
bu olacaktır: Muhterem katil. 

Anadolunun eşiğine yüz 
sürmeğc gideceğim ... 
Şefik o geceyi Nesrin:n ya

tak odasında geçirdi. 
Eğer akşamdan fazla içip 

sızmamıı olsaydı, kordudan 
gözlerini kapamak imka ıını 
bulamıyacaktı. Sabahlayın saat 
dokuzda gözlerini açabildi. 

O da kim? 
- Kapı çalınıyor, Nesrin .. 
Nesrin hala yatakta esniyor-

du: 
- Sütçü gelmiştir, Şefikçi

ğim 1 Haydi bakıver kapıya .. 
Şef k sendeliyerek kalktı .. 

Eline bir kase alarak kapıya 
koştu. 

O ne?! 
Gelen süçü değil, sivil me· 

mur kılıklı bir adamdı. 
Şefik çekindi ve ürkek bir 

ses!e sordu: 
- K mi arıyorsunuz? 
- Nesrin Hanımı ... 
Ve gülerek ilave etli: 
- Acaba yanlış kapımı çal· 

dım?. 

- Hayır .. Yanlış değil. Bu
rası Nesrin hanımın evidir. 

- Görebiliçmiyim biraz ken· 
dHerini .. ? 

Şef,k gülümseyerek başını 
içeriye çevirdiff Bir adım ge
riye döndü: 

- Nesrin.. Seni görmeğe 
gelmiş bir zat. 

Ve Nesrinin kulağına yavaş
ça fısıldadı: 

- Eğer bu gelen memursa 
ve beni arayorsa savıver git
sin. Eğer savamazsan, bana 
haber ver de ben sıvışayım! 

Şefiğin dizlerinin bağı çö
zülmüştü. 

Öyleya.. işlediği cinayetin 
üzerinden henüz on iki saat 
bile geçmemişken yakayı ele 
vermek kolay değildi. Bu ateşli 
gencin memleketi hesabına da· 
ha görülecek birçok işleri var· 
dı. 

Bereket versin ki, Nesrinin 
bir göz i~areti Şefik'in bütün 

yahJt suya batırılmış bezleri 
sıksık değiştirmek, cıva mer· 
hemi sürmek, iltihap olan uzvu 
ılık veya mürver suyn ile ban
yo etmek gibi tedavi usulleri
ne de müracaat edilir. 

Dahili iltihapta evce bir 
çaresi bulunamazsa, behemehal 
doktora müracaat etmek la
zımdır. 

- Oh, Mateo, beni ne ka
dar seviyorsun! 

Ve sonra yin hep dizlerinin 
üzerinde yavaş yavaş bana 
yaklaştı ve mırıldandı: 

- Affet Mateo, affet! B~n 
de seni seviyorum. 

Ömründe belki ilk dafa ola
rak samimi idi. Fakat ben ar
lık inanmıyordum. Devam 
etli; 

- Beni ne iyi dövdün, de· 
di, aman, o ne güzel dayaktı. 

Affetl Bütün yaptıklarımı ba
ğışla! Çılgına dönmüştüm .•• 
Neler yaptığımı bilmiyordum ... 
Benim için çok mu ıztırap çek· 
tin? Affet, Matao, affet, affet! 

Durdu ve sonra tatlı bir 
sesle söyledi : 

- Kendini nafile üzme 1.. 
Emeline zorla muvaffak ola
mazsın. Fakat bak, işte seni 
kollarımda bekliyorum. Yardım 
et, biraz doğrulayım. Sana bir 
sürpriz sakladığımı söylemiş· 

tim değil mi? Evet yalan söy
lemedim. Çünkü karşında bala 
bikaretini senin için muhafaza 
etmiş bir kız var, Dünkü 

şüphe ve tereddütlerini izale - Vallahi sizi Arapyan ha· 
etmişti. nında görünce ne kadar se-

Nesrin kapıyı açınca: vinmiştim bilseniz..! Fakat, par~ 

1 

- Vamık Beyefendi .. maşal· paklığın önünden bir gölge gibi 
lah. Hangi rüzgar attı sizi bu okadar çabuk süzülüp geçti· 
tarafa? niz ki. .. Arkanızdan seslenme• 

Diyerek karşıladığı bu zatın ğe bile vakıt bulamadı. 
evine geleceğini hiç ummadııtı Yaptığınız iyiliği hiçbir za· 
halde hayret etmemişti. man unulmıyacağım. 

Şefik yatak adasına çekild;. - Aman efendim. insanlar 
Vamık Bey: hayatta daima birbirine lazıııı 

- Hanımefendi, size teşek- olurlar. Oraya bir do•tumun 
küre geldim, dedi, beni öyle ceza işi için gelmiştim.. Par· 
b,ir işkence ve azaptan kurtar· maklığın önünde sizi görünce 
dınız ki.. Bu iyiliğinizi ölünce· hiç le şaşmadım. Çünkü Arap-
ye kadar unutmayacağım 1 yan hanı hergün sizin gibi yüz· 

Nesrin kapıyı ardına kadar !erce masumun uğrağıdır. 
açtı : Bereket versin ki oranın ku· 

- Buyurunuz efendim. Bir mandanı, Ferit paşanın kona• 
kahvemizi alınız lütfeni.. ğında tanıştığım bir zabittir. 

- Vallahi sizi rahatsız et- Yukarıya çıkınca size bir sür• 
mek istememi Bu işi kapıdan priz yapmak istedim. Tercii-
görüp dönmeyi tercih ederim. man, demek ki yine boşboğaz· 

Vam:k evde bir genç erkek lık etmiş ..• 
gördüğü için girmek istemedi· - Söylemiyecekti, hanını 
ğini ima edince, Nesrin ondan efendi, fakat ben merak ettiın .• 
daha piık'n göründü : Israr ettim .. Gizlice kulağıma 

- A, rica ederim beyefen- sizin adınızı söyleyince ne ka· 
di, buraya gelipte dönmek O· dar sevindim bilseniz ... 
lur mu? Vallahi ziyaretinize ka- - Çok kaldınız mı Arapyan 
bulde hiç bir mahzur görenı'i- hanında? 
yorum. - Ancak üç gece.. Fakat 

Bu vesile ile amca zademle bu üç gece bana emin olunuz 
de tanışmış olursunuz l ki üç asırdan uzun ve ıztıraplı 
Vamık içeriye girdi. geldi. Orada insanın izzeti 
Şefık g;tmeğe başlamıştı.. nefsini kırıyorlar, Türklüğe 

Kapının önünde geçen konuş· hakaretediyorlar, hanımefendi! 
m1yı duyarak kenli kendine Nesrin, bu beklenilmeyen 
mırıldanıyordu: misafire siğara uzattı: 

- Hele şu garip talie bak - Cürmünüz neydi?. 
sen.. Nihayet Nesrinin amca - Orada öğrenmediniz mi? 
zadesi de olduk. Kafir kadın - Hayır.. sormıya lüzunı 
lek ayağının üstünde kimseye görmedim .• sadece: (Bu beyi 
sezdirmden bin bir fırıldak hemen tahliye ediniz!) dedim· 
çeviri... Vamık hayretle kaşlarını 
Vamık salonda Nesrinle ko- kaldırdı: 

nuşuyordu: / BitmedJ..1 
1ıunuıı1ıuuııuıııtutıttııı-111111111M111111111111tı111111111111111111ıuu1111111111111111ıuuııuıı11111111111111uııı111111111111ııııt1I" 

SAN~T· 
KiTAP~ RE.fiM. TiVATQO,MU.fiK1 

Musiki bayramı 
Geçenlude bu sütunda, halk

ta musikiye karşı heves ı•e 

sevgi uyandırmak için bazı 

teklifler yapmıştım. Hiç ol· 
mazsa senede bir defa musiki 

buyramı yapılması, büiütı şe

hir ve k.ısabalarda halka Garp 
musikisinin en güzel parçala .. 
rının oradaki mıısikişinaslar 

tarafından dinletilmesi fikri
ni ileri sürmüştüm. Şimdi se
vinerek öğreniyoruz ki bazı 

musiki üstatlarımız bu fikir 

etrafında konuşmalara başla

mışlardır. Bunlar, bizim bu. 

rada ortaya attığımız fikrin 
tatbik kabiliyeti olup olmadı
ğını araştırmaktadırlar. Ken· 

dilerile görüştüğümüz bazıları, 
bütün memlekete şamil bir 
musiki bayramının mükemmel 
bir surette hazırlanabilmesi· 

nin imk<insız olduğunu söy/i .. 

sahne, sana fenalık olsun diye 
yapılmış bir oyundu. Artık 
hepsini söyliyebirim. Çünkü 
seni bugüne kadar sevmiyo
rdum. Bundan sonra seninim 
Mateol Bugünden itibaren ka
rın olacağım. Maziyi unutmağa 
ve benim zavallı ruhumu anla
mağa çalışl işte şimdi yeni bir 
hayata doğduğumu anlıyoum. 

Seni şimdiye kadar hiç görme. 
diğim başka bir gözle görü
yorum. 

Hulasa dostum, uzatmıyalım, 
dayak faslını unutturmak için 
elimden geleni yaptım. Konça 
büsbütün değişmişti. Başını 
öyle omuzlarıma bırakışı, ken
disini öyle bir teslimiyetle bana 
verişi vardı ki, sevdiğine inan• 
mamak kabil değildi. 

Ve dostum, belkt hayret e
dersin... Konça hakikaten de
diği gibi bakire çıkmıştı. 

-14 -
HUY CANIN AL TINDA 

Bütün bu anlattıklarım belki 
bir rom.ı.n teşkil eder ve bu· 
raya kadar olan maceramdan 

\ garlar, fakat lstanbul, Anka-

1 

ra, lzmir, Buruı gibi bazı bii· 
yük şehirlerde her yıl bir gün 
musiki bayramı yapılmasınıtı 

çok mümkıin ve kolay olduğıJ' 
nu bildiriyorlar. Biz bunu da 
sevinçle ~arşı/arız. Çünkü bir• 
kaç buyük şehre münhasır 

olsa bile, bu şekilde bir mo· 
siki bayramı yapılması hnlk• 
ta Garp musikisine ve san'ald 
k3rşı derin bir heves uyandı· 
racağı için çok faydalıdır. 

Şunu da ilave etmek isleril 
ki bu musiki bayramında bÜ• 
tün büyük salo.~lard.ı, (sinema, 
tiyatro ve kulüpı'erde, bütün 
lise, orta mektep, yüksek mek• 
lep ve ilk mekteplerde orkes• 
tralar çalmalt, halk buralara 
o gün serbestçe girip dinle• 
melidir. 

S. G. 

Sl)nra, bu romanın artık sona 
erdiğini zannedersin·z. 

Acaba erdi mi ? Elbet ono 
da bir ç-ün öğreneceksiniz • 
Fakat azizim, hiç bir zama~ 

iztirap insanın hayatından si• 
!inmiyor. Hiç bir iç yarası övii· 
nemiyor. Göz yaşı ve iztiraP 
eken bir kadın eli, o harap ol
muş tarladan hiç bir zaman 
neş'e ve saadet çiçeği topla· 
yamaz. 

Aradan sekiz gün geçmişti• 
Konça bir pazar akşamı ye
mekten az evvel geldi : 

- Bil bakayım kimi gördüm? 
Dedi. Çok sevdiğim birisini? 
Düşün biraz bakalım, kiııı 
Aman o kadar sevindim ki ... 

Sesimi çıkarmadım. 
- Morenito'yu gördüm, dc

di, Siyerpes sokağındA.n geçi• 
yordu. Beraber gezdik. BeniıJI 
Kadizli eski dostum sahi gii• 
zel çocukl Sen de onu gördii~· 
Güzel değil mi? O uzun kir' 
pikli siyah gözlerine oka~at 
bayılıyorum ki... Uzun kirpı~' 
ler bakışları derinleştiriyof• 

/Bitmedi J ~ 
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istiklal Harbi sıralarında 
Edebiyatı Türk 

Münir Müeyyet Bekman anlatıyor 
Anketi yazan Ertuğrul Şevket 

Münir Müeyyiıle karşı kar
şıyayız. Genç arkadaşla konu• 
şuyoruz tıe o anlatıyor: 

- Mevzuumuza, evvela ede
biyatın karakterini tayin el· 
mekle girelim. Edebiyat, ana 
hat olarak ikiye ayrılır. 1) 
Ferdiyetçi edebiyat, 2) Cemi· 
yetçi edebiyat .. 

Ferdiyetçi edebiyatın hudu· 
du ferdi his, ferdi ihtiraslardan 
başlar. Başlıca mevzuu kalp· 
tir, aşktır. 

Ceıoiyetci edebiyat ise ce
miyet hadiselerile uğraşır. Re
aliteyi görür, realiteyi gösterir. 
Onlara, benlik hisleri değil, 
bütünlük menfaatleri hakimdir. 
Onda san'at, yalnız san'at için
dir gibi bu ğünkü kafalarımıza 
göre bir kıymet taşımayan bir 
hükmün dej!'eri yoktur. Şimdi 
şu kısa mukaddemeden sonra 
senin suallerinin hududu içine 
girer ve konuşabiliriz. 

Ve ilk söz olarak tereddüt
süz ve korkusuzca diyebiliriz 
ki istiklal harbi sırafarında bir 
Türk edebiyat hareketi vardı 
ve karekteri bayan ihsanın de· 
diği gibi san'atı ihtilale sev· 
ketmekti. Yoktur diye b.ir id· 
diada bulunanların bazısı o 
zaman henüz mahalle araların· 
da (Birdirbir) oynıyan çocuk· 
!ardı. Bazısı ise işğalin sıkıcı 

havası içinde burunlarının öte· 
sini göremiyenlerdir. Burada, 
Münir Müeyyedin sözünü kes· 
tim. 

Ve kendisine sordum: 
Fakat o zaman Anado

luda mücadele içinde olan 
bazı arkadaşların böyle bir 
edebiyatın mevcudiyetini kabul 
etmeyişlerine ne diyelim? 
Şu cevabı verdi. 
- Bunu söyleyenler ede

biyatçı ise, yani şu senin Is. 
tanbul pastahanesi müdavimi 
dal t şairler ise onlar esasen 
edebiyatın manasını anlarruş 

dej!'illerdir. Peka11i biliyorsun 
ki bunlar da bütün ağabeyleri 
gibi edebiyatı dar bir zaviye
den görmıişler, kendilerini ah 
kadın, vah aşk aman, elaman
dan kurtaramamışlardır. Bu, 
marazi ruhların, marazi ede· 
biyatıdır. Eğer söylenler ede
biyatçı değilse, münakaşa et
meğe bile dej!'mez. Şimdi sana, 
seninde pekala tanıdığın lstan
buldan. o zamanki lstanbuldan 
baş1 ıyarak istiklal mücadelesi 
senelerine biraz dalalım. 

Mücadele edebiyatı iki cep
helidir. Birincisi doğrudan 

doğruya milli da vayı güden 
edebiyattır. lstanbulda dergah, 
ondan evvel genç yolcular ile 
Akşam, Vakıt, ikdam, Tasviri 
Efkar, 1 !eri gibi gazeteler. Bun· 
!arın kadrosu ise başta Falih 
Rıfkı olmak üzere Yahya 
Kemal, Sadri Ethem, Mustafa 
Nihat, Mustafa Şekip, Kcma. 
lettin Karni, Hasan Ali gibi 
şahsiyetler idi. Bunların yazı

larır.da Anadolu davasının 

muvaffak oluşu için derin bir 
ruh ve kafa canlılığı göze çar
pardı. Nitekim genç yolcular. 
ateşin neşriyatı yıizünden iş

gal kuvvetleri tarafından ka
patılmıştır. 

Dergah gençleri ise Darül
fünun hareketlerini idare edi
yorlardı. Anadoluya gelince, 
vilayetlerde çıkabilme imkanı
nı kazanan ğazeteler de doıt· 

rudan doj!'ruya halkın ruhuna 
' 

vicdanına hitap eden canlı bir 
edebiyat, siyasi edebiyat göze 
çarpıyordu. Burada siyasi ede
biyat tabirini kullanmakla şunu 
tebarüz ettirmek istiyorum ki, 
güzel bir üslüp ile yazılmış si
yasi bir yazı bile edebiyat 
kadrosu içindedir. Bir de tarif 
yapmak istersek, [edebiyat 
duyuşu. yazı ile duyuruş sana
tıdır.] diyebiliriz. 

Şimdi mevzuumuza dönelim, 
Ankara'da Hakimiyetimilliye, 
Yenigün ve Öğüt gazeteleri ta 
başlanğıçtan sona kadar şah 
eser addedebilecej!'imiz nesir 
parçaları neşretmiştir. Enver 

Münir Mü•yyel Bekman 

Behnana git sana bunun misal· 
ferini versin. Yine Ankara'da 

Aka Gündüzün çıkardığı bir 
Peyamısabah vardı ki orada 
Aka Gündüzle beraber Ahmet 
Kudusi adlı bir arkadaşın 

eserlerini görebilirsin. 
Tavsiye ederim, Sadri Et· 

hemin Hakimiyeti Milliye, Ye
ni gün ve Öğüt gazetelerindeki 
yazılarını sana. Gıt, kol· 
leksiyonları bul, orada hepsini 
bulursun. Yunus Nadi, Halide 
Edip, Hamdullah Suphi çok 
değerli neşriyat yaptılar. Me
sela ~atırıma gelen daha bazı 

isim sayayım. Samih Rifal, Ha
la dilimizde yaşayan türküler 
yarattı. [Yaslı gittim, şen gel
dim .. ve Aydın aydın güzel 
aydın] gibi. Tunalı Hilminin 
Dalkılıç geçti başa] türküsü 
bütün bir mücadele devamınca 
dillerden düşmedi; Yine ishak 
Refetin meşhur Ayıntap şiirleri 
bilhassa kayda değer. Bunun gi
bi birçok değerli eserler veren 
arkadaşlar vardı. Kemalettin 
Karniyi kaydetmek isterim. 
Buğün içinin şairi diye tanı

nan Yahya Kemalin Sakarya 
sıralarında verdiği Yeniçerisini 
unulmıyalım. Üstat lsmail Ha
bibin Kastamonide Açık Söz 
gazetesindeki neşriyatı tetkik 
edilirse milli dava edebiyat 
hakkını lehte bir hükme daha 
varırız. 

Sonra şunu da tebarüz et
tirmek isterim. Milli mücadele 
devrindeki edebiyatın bugünkü 
co~rafya mikyasında yayılma

masının sebeplerini bu eser· 
!erin kıyetsizliğinde deği, yu
karıda anlallıj!'ım ve daha da 
sırası geldikçe söyliyeceğim 

haleti ruhiyelerde ve milli 
dava eserlerinin lstanbul gibi, 
lzmir gibi, Adana gibi bü
yük kültür merkezlerinin iş

gal kuvvetleri tarafından ka
panmış olmasında aramalı

dır. Ankara'dan lstanbula, ls
tanbuldan Ankaraya bir gaze
tenin kırk beş günde gelebil
dij!'ini ve milli mücadele da
vasını güden bir gazeteyi üze• 
rinde taşıyan bir vatandaşın 

divanıharplerde süründüğün i 
hatta ölüm tehlikesile karşı, 

karşıya geldiğini düşünecek 

olursanız bu eserlerjn zümre .. 
ler arssında neden bol bol tek
rar edilmediğini anlamak müm
kündür. Mesele bir tevzi me· 
selesidir. 

Mücadele devrindeki eserle

rin bugün hafızalarda büyük 

mıkyasta yer tutmamaııı bir 

hakikatsa bunu şu sebeplerle 
de izah edebiliriz. 

1) Memleket kurtulmuştur. 

Kurtulan memlekete artık o 
kadar yazarların kafasında İs· 
tiklal tehlikesi diye bir şey 

yoktur. 

2) istiklal harbi esnasında sol 
cenahta Nazım Hikmet,Nizamet
tin Nazif, sağ cenahta Meh
met Akif olmak üzere anti 
emperyalist bir sanat cephesi 
kurulmuştu. Nazımın [Kırk ha· 
ramiler] i ile Vala Nurettinle 
beraber Anadoluya yazarak 
getirdikleri bazı manzume
ler ve Akilin istiklal marşı 

gibi eser !eri bu cepheleri hu· 
dutluyordu. 

Halbuki bugün fikirler ve 
hisler daha yeni davalarla 
meşgııldur. Bu yeni meseleler 
zihinleri daha yeni mikyaslar· 
da işgal etmektedir. 

Sana yukarılarda, mücadele 
edebiyatı iki cı•phelidir, demiş· 
tim. ikinci cephe ise kuvayı 
inzibatiyenin edebiyat ko!u· 
dur. Ali Kemal, Refik Halit, 
Cenap Şahabettin, Abdullah 
Cevdet başta olmak üzere 
Peyam, Sabah, Alemdar gibi 
işgal kuvvetlerinin taraftarı ve 
milli hareketin düşmanı gaze· 
telerde neşriyat yapılmakta idi. 

Refik Halidin Aydedesi ve 
Aydedeyi dolduran bir haylı 
muharrir ile Ümit mecmuası 
etrafına toplanan bazı muhar
rirler aleyhte neşriyatın canlı 

nümunelerini verdiler. Halta 
buraya yazdıklarından dolayı 

bazı şairler ve edipler Damat 
Ferit tarafından nişanla taltif 
edilmişlerdir. Bunun için Milli 
mücadele devrinde edebiyat 
dediğ"imiz zaman bu menfi 
cepheyi de hatırlamak lazım· 
dır. 

Şimdi bilhassa bir üçüncü 
cepheden daha bahsetmek is
terim ki bunlar lakayıtlardan 

mürekkepti. Kuvayimilliye ve 
ya inzıbatiye varmış veya yok
muş, bunlarla a'likadar değil

diler. Bunlar [el için yanma 
nara, yak çubuğunu sa fanı ara] 
nevinden bir ep'.küryenlik için
de büyük mağlübiyetin acısına 
ve işgal kuvvetlerine rağmen 

Çengü çegane edebiyatla meş
gul olurlardı. 

Menfi cepheden olanlar mili! 
mücadeleyij ve onun fikirlerini 
ve edebiyatını acı acı hatırlar
lar. Onu arkasından vurmağa 
çalışırlar.Mili! mücadeleyi unut
muş olmak onlar için bir te
sellidir. Lakayıtlara gelince, 

onlara Milli mücadele devrinde 
bir edebiyat var mıydı süali ye· 
rine, Milli mücadele yapıldı 

mıydı, Sakaıyada muharebeler 
oldu muydu, afyona ne zaman 
girildi, lzmir ne zaman zabt 
olundu diye sorulsa böyle bir 
şeyden haberimiz yok diye· 
ceklerdir. 

Şimdi fikirleri hulasa ede. 
lim. Edebiyat bir gönül mevzuu 
değildir. Edebiyatın başlıca rolü 
realiteyi tebarüz ettirmektir. 

Binaenaleyh milli mücadele 
devrinde bir edebiyat hareketi 
olmuştur. Bunun en büyük 
eseri Atatürkün Samsuna çı

kışı, ya istiklal, ya ölüm deyişi 
ile başlar. Yine Atatürk'ün 
bütün mücadele devamınca 

söyledikleri nutuklar, ölmez 
eserlerdir. Yine Atatürk'ün Sa
karya ve Dumlupınar harple
rini tasvir eden, anlatan hita
beleri Türk inkılap edebiyatının 
şaheserleri arasına girmiştir. 

Devamlı olarak Ankarada Yu. 
nus Nadi, Aka Gündüz ve Sadri 

Ethem, lstanbulda Falih Rıfkı, 
Yakup Kadri en güzel örnek
leri verdiler. Halli bütün kud

retlerile yaşayan bu muharrir
leri inkar etmek imkanı varsa • 
o zaman bir istiklal mucade-
lesi edebiyatı yoktur demede 
herkes hak kazanabilir. Fakat 
bugünün en kudretli değerleri 
olan bunlar inkar olunabilir 
mi ? Hıç şüphe etmemeli ki 
Türk edebiyatı beynelmilel 
kıymetini Falih Rıfkı, Aka Gün
düz, Sadri Ethem hibi dej!'er
Jerle kazanmış olacaktır. 

Çünkü bu üstatların eserle

rinde bir kendine görelik var

dır. Bu ise bir eserin ölmeme

si için kafi bir varlıktır. istik

lal mücadelesi edebiyatı hak
kını söyliyaceklerim bundan 

ibarettir. 

(Münir Müeyyed in 
cevapları burada t)it· 
medi. Yarın son nüs
halarını neşredeceÇıiz. 

AÇIK SOZ-

Yemek 
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Bezelye garnitürlü tavuk 
pilav - karpur 

Pişirme tarifi : 
iki yağlı tavuğu güzelce te

mizledikten sonra, suya atıp bir 

Bundan sonra 
az pişiriniz. ~ 

tencereye bir 0:::tf~ 
kepçt yağ ko-~ ) 
yarak tavukları 
yavaş yavaş kızartınız. Geriye 
kalan yağın içine iki soğan bir 
az tuz, biber ve salça yaparak 
bezelyeleri içine atınız. Bir az 
piştikten sonra tavukları ten· 
cereye dizerek, salçalı bezel· 
yeyi üzerine dökünüz ve hep· 
sini birden yavaş yavaş pişir
dikten sonra iki tabağa taksim 
ediniz. 

* Tavukların et suyundan 
iki ölçü ayırınız. 

Tencerede bir kaşık yağla 
bir miktr fıstık kavurunuz. Pi
lavlık pirinçten bir ölçü mikda· 
rını yıkayıp fıstıkla kavurduk· 
tan sonra kaynar tavuk suyunu 
üzerine dökünüz, tuzunu da ev
vela kaymağı unutmayınız. 

Çünkü pilavda sonradan tuz 
konulmaz. Evvela hızlı ateşte, 

sonra da yavaş ateşte pişirip 

demlendiriniz, üzerine de yağ 
haşlayınız. 

Ağzın temizllğl 

Ağzın daima temiz durması 

hıfzıssıhhanın başlıca kaidele· 

rinden biridir. Bilhassa sigara 

içenler bu kaideye çok riayet 

eylemelid!rler. Ağız çalkalamak 
için gayet faideli bir tertip tav
siye edeceği:ı. 

800 gram gül suyunun içine 
7 gram klorat dö potas atıp 
eritmeli ve ara sıra bu mayi 
ile aj!'zı çalkalamalı. 

Sarıtın saçlar 
Sarışın şaçların muhafazası 

ve renklerinin idamesi için ga

yetle kolay bir usul tarif ede

ceğiz. Çam aj!'açlarının ince dal
larından bir miktar alınız. Bu 

dalları kırarak bir litre suyun 

içinde kaynatınız ve soğuduk· 

lan sonra içine bir bardak al

kol katınız. Haftada bir saç
larınızı bu su ile yıkayınız. 

a m 

Modol 

Kısa eaketli modollere hu 
sene fazla ra~bet var. Hakika• 
ten her gidilen yerde kolayca 
çıkarwermek, serin yerlerde 
giyinmek için de pratik bir hu· 
susiyet göstermektedir. Yuka· 
rıda bu model /erin bir tanesi. 

No: 109 YAZAN: Etem izzet BENIC! 

- Vedadın oldu"u iddia 
edilen mektuptaki ~mza hak· ı---·--~,,.,--_,,--:--.,,..------,'""'' 
kında ehlihibre tarafından ve· 
rilmiş olan raporu okuyunuz. 
Zabıt katibi yüksek sesle ra. 

poru okudu. Ehlihibre raporu 
imzanın Vedada ait olmadığını 
ekseriyet reyi ile tesbit ediyor
du. Profesör Cemil ve Şekip 
bu rapor okunurken kılıktan 
kılıj!'a giriyor, fakat, renk ver• 
memeye çalışıyorlardı. 

Raporun okunması bittikten 
sonra, avukat Muzaffer söz 
aldı: 

- Akılları durduran bir 
cür'et.. 

Dedikten sonra, devam etti : 
- Bu raporda Vedadın na

sıl bir tuzak içine düşürülmek 
istedildiğini gösteren en büyük 
ve kat'i dellilerden biridir. 
Profesör Cemil burada bu 
mektubun Vedat tarafından 
yazılmış olduğununda ısrar e
diyor, heyeti hakimenin ve ef
karı umumiyenin husumetini 
masum müekkilim aleyhine cel
betmek için ağzına gelen her 
şeyi söylüyordu. Bu sözlerin 
isabetsizlik ve yersizliğini en 
kal'i bir hüccet halinde ortaya 
koyan ehli hibr~ raporu okun
dui<tan sonra sanırım ki karşı 

taraf avukatlan huzurunuzda 
sövlemiş oldukları sözleri geri 
alacaklardır. 

Muzaffer belki daha söz
lerine devam edecekti. Fakat, 
profesör Cemil yerinden ok 
yaydan fırlar gibi fırladı ve .. 
baj!'ırdı: 

- Suçlu vekili hakkımızda 
aıtzına gelen hakareti savuru
yor. Kendisinin bu tarzda ko
nuşmasına mahkemenizin müsa
mahakar davranmasına hayret 
ettiğimi söylemeliyim. 

Haköm: 
- Sözlerinize dikkat adiniz. 

Adalet, elbetteki müsamaha
kardır ve hakikatlerin tecellisr 
için de elbetteki müsamahakar 
olacaktır. Hem. söz almadan 
konuşuyorsunuz .• 
yerınıze .. 

Dedi, Cemil: 

oturunuz 

- Cevap ver~cej!'im .• 
Diyerek adeta gücengin bir 

eda ile söze devam etmek is
tedi. 

Hakim : 
- Söz için müsaade isteyi

niz .. 
ihtarında bulundu. Cemil : 
- O halde söz rica edi yo

rum .. 
Diyerek söz müsaadesi aldı 

hakim celseyi açtı. 

ve Muzaffere cevap vermeğ-e 
devam etti: 

- Ehlihibre raporu katrada 
su kabilindendir, Ortada büyük, 
yüyük yüreklere sızı halinde 
oturan bir cinayet hadisesi var, 
katilin giriştij!'i ve neticesini de 
kendisine has bir soğuk kanlı
lıkla aldığı öldürme vak'ası göz 
önünde dururken bunu tevile 
kalkışmak bir dereceye kadar 
suçlu ve vekili için faydasız 
olmakla beraber maj!'dur görü
lebilir. Ancak bunlar bu ga
dirin hududu dışına çıktılar, 
mahkemenizin müsaadenizi, bi· 
zim tahammülümüzü suiistimal 
ederek akıl ve hayale sıj!'mı
yan bir takım yollara saptılar 
Bütün gayretlerine rağmen ilk 
vaziyete nazaran ortada de
ğişmiş hiç birşey yoktur. Ka
til Vedatdır ve .• O bütün hü
viyeti ile huzurunuzda yaşıyor. 
Nıhayet, bir mektup üıerinde 

tereddüt hasıl olabilir. Ehli 
hibre el yaıısını suçlununkine 
benzetmiyebilir. Bunlar hiçbir 
şey ifade etmezler, cürmün 
esasındaki ağırlığı gidermezler. 

Vedat Katildir, biz bunda 
ısrar ediyoruz, bu aşikar va
ziyeti tabir edecek henüz tek 
vak'~da huzurunuza getirile. 
memiştir. 

Profesörün bu sözleri Mu
zafferi tekrar harekete geçirdi. 

- Mektubun büyük ehem• 
ıniyeti vardır .. 

Diye söze başlayan Muzaf
fer, heyecanla devam elti: 

- llk gün, yani mektubunun 
bir büyük ve kat'i ittiham ve
sikası gibi mahkemenize tevdi 
olunduğu gün profesör Cemil 
bu dakikalarda konuştuğu çer-

çeve içinde beyanatta bulun
muyordu. Bizim süküt ve sab
rımızdan istifade eden profe· 
sör o gün en dehhaş ifadesile 
müekkilimi kan içerliğin hu
dutsuzluğu içine alıyor, sözde 
falan katlin tek vesikası ha
linde mektubu mahkemeye ve
riyor, hemen asılma cezası is
tiyordu. Biz, bu mektubun ta· 
mamile uydurma olduğunu bil. 
dij!'imiz için onu redettik ve 
ehli vukuf istedik. 

Yüksek hey' eli hakime, siz de 
takdir edersiniz ki, eger bu ve
sika üzerindeki el yazl!ının ve 
imzanın Vedad'a ait olduj!'u 
tahakkuk etmiş bulunsaydı 

huzurunuzdaki vaziyetimiz- çok 
sarsılırdı ve bu dakikada yü
zümüz aşağıya gelirdi. Biz her 
veçhile vaziyetimizden emin 
ölduğumuz için en yüksek sesle 
raporun ehlihibreye verilme
sini diledik. Çünkü, bu neticeye 
daha o günden kani bulunu
yorduk. 

Ehlihibre raporunun vermiş 
olduğu netice avukat arka
daşın islisgar etliği gibi basit 
ve ehemmiyetsiz değildir. Çok 
büyüktür ve Vedadın katil 
olmadığın en geniş manada 
bir vesikasıdır. 

(D~vam edecek] , _ __:.::::::::::::::::::.l 
Kitap kupon11 

BlR CiNAYET DAVAS! 

No : 109 
Bu kuponları ke•1., blrl'tt\

renle.r romarı ga-ıet~J) blttl rı 
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1 
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FıKIRLER Ankete gelen cevaplar !anarak tekamül eden bu emel 
Burhan Ünsay söylüyor: bugün bir ideal haline gelmiş-
1 _ Liseden sonra tahsilin tir. Mesleğimi tayin edince Yarının 

Büyükleri 
Şehir içinde çocuk bahçele· 

ri açılması yavruların neş'ele

rini arttırdı. Kendilerile görü· 
şülürken sorulan sualler kar. 
şısında gözleri parlayor. Akıl· 
larının yettiği kadar güzel ce
vaplar veriyorlar. 

Cümhuriyet Türkiyesinin ya
rattığı inkilaplar çocuk terbi
yesi sistemleri üzerinde mühim 
roller oynamıştır. Artık biz kar
şımızda bir kelime söyletebil. 
mek için saatlerce uğraştığımız 
bir çocukla değil, küçük başlı 

serbest tavırlı bir arkadaşla 
karşı karşıyayız. 

Fakat bazı aileler çocuj!'u 
serbest yetiştirmek lazım gel· 
dij!'i kaidesini yanlış tefsir edili
yor ve güt tükleri terbiye sis-

temleri ekseriya çocuğu şıma

rık yapıyor. Her halde çocuk 
terbiyesine çok dikkat etmek 
lazımdır. Çünkü her çocuk ze. 
kidir. işittikleri fena lafları ve 
gördükleri kötü hareketleri 
daima zapteder ve unutmaz. 

Bunun önüne geçmek ıçın 

çocuğu göz önünden uzak 
bulundurmamak, mahallelerde 
oynamasına göz yummamak 
şarttır. Bunynla beraber ya
rının büyüklerini fazla sık· 

mak ta doğru dej!'ildir. Bunun 
için muntazaman çocuk bah
çelerine götürmek en iyi ça
relerden biridir. 

Yusuf Ziya Binath 

hukuk hukuki eserler okuyarak ha. 
koluna ayrılacağım. 

Yurda birçok degerli fikir ve zırlanmıya başladım. Bilhassa 
in'lre adamı yetiştiren bu yuva- hayatın akışı içinde ro!ü bi

rinci planda gelen lisana çok 

dan tam münevver bir insan 
olarak çıkmak, Avrupada tah· 
silimi bitirerek asırlarca bakım
sız ve sönük kalmış Andolu. 
muzda sevgili Cumhuriyeti. 
mızın parlatmaya başladıj!'ı 

medeniyet ışıklarına daha ziya. 
de nur vermeye ve burasını da 
garp kadar yükseltmeye, iler· 
!etmeye çalışmak sarsılmaz ve 
değişmez gayemdir. 

ehemiyet verdim. Fransızcamı 

her istediğimi anlatabilecak 
, derecede ilerlettim. Öyle zan

nediyorum ki çok sevdığim 

, hukuk dersleri fakültede bana 
1 pek yabancı gelmiyecektir. 
1 •• i 3 - Universitede derslerin 

· 1 öğleye kadar olması çalışmak 
ı için mühim bir kolaylıktır. Kü

ı 1 tüphanelerin talebeye her za. 
1 

man açık tutu!ması, dersleri
mizi Fransızca eserlerden de 
kolaylıkla takip edebilmemiz 
için yeni bir ıstılahat lügatı 

meydana getirilmesi, anlaşıl

ması güç dersler için hazırla. 

yıcı mahiyette küçük eserler 
yazılması gösterilecek kolay· 
lıklardandır. 

4 - Yüksek tahsil yapma· 
ya muhakkak ve mutlak su
rette karar verdiğim için bu 
sorunuza cevap veremiyece
ğim. 

5 - Yüksek tahsil deyince 
hayalimde canlanan : Münev· 
ver, bilgili, tam manasile olgun 
bir gençlik zümresidir. 

2 - Yüksek tahsile hazır
lanan her genç için en mühim 
bir geçit de hiç şüphe yok ki 
meslek intihebıdır. Ben mes
leğimi çok evvelden seçmiş 

bulunuyorum. Daha küçük sı.:" 

nıflardanberi bir heves şeklin. 
de başlıyan ve gittikçe şuur-

Yüksek tahsil her genç için 
muhakkak bir ihtiyaçtır deme. 
ği çok isterim. Fakat ne yazık 
ki birçok sebepler gençleri 
orta veya lise tahsilile iktifa· 
ya mecbur bırakıyor. Bence 
ihtiyaçtır, çünkü içinde bulun· 
duğumuz asır bu ihtiyacı bet 
gün biraz daha his ve taıdik 
ettirecek misallerle doludur. 

Bürhan Ünsa.rı ı 
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Not 
Defteri 

Radyo programı1 li Denizyolları 
İŞLETMESİ 

Acenteleri: Karaköy· Köp
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarzade 

1 Yüksek Ziraat Ens• 
titüsü rektörlüğüne 

KAHVE FALI Hastaneler 

8 Ağ'ustos 936 Cumartesi 
ISTANBUL 

18: Dans musikisi (plak). 19: 

Yazan : Tarık z. Tunaya 

[Evvelki gllnkü sayıdan devam} 

Etral Hıubne•I 42416 
GDlhane Hutaneal 205ıO 
Haydarpap Nümune Haataneıl 60107 
Kuduz Ha.staneıf, Çapa 22142 
Zeynep Klmil Hastanesi, 

Haberler. 19.15: Muhtelif plak· 
!ar. 19.30: Çocuk saati: Hika
yeler. 20: Muhtelif sololar. 
20.30: Stüdyo orkestraları. 
21.30: Son haberler. 

Nihayet Aliye Hanım keşfini 
açığa vurmıya başladı. Yavaş 

yavaş ve tane tane sözlerle: 
- A". Hanife kadıncığım 

dedi. Senin yürecij!'in kabar• 
rnış, yazık değil mi sana? Yi
ne ne oldu? .•• A .. A vallahi ya· 
zık bu yaşta bu kadar dert 
çok ayol ... 

Ve Aliyenin açılan çenesi 
durmadı .. 

- Ben sana bir şey söyli· 
yeyim mi Hanife Hanımcığım 

diye d ~vam etti, senin başın

da bir kısmet dolaşıyor .. 
Ayşeyle Şahiznan hayretle 

biribirlerine bakındılar, bu ka
dın yoksa evliya mı idi, böyle 
şeyleri, haberi bile olmadığı 

meseleleri şıp diye ortaya 
söyleyordu. 

- Bu kısmet iyi bir şey, 

eşyadan çok paraya benziyor, 
hem sana bir deniz yolundan 
geliyor ... işte bu !ena dej!'il, 
söyle bakalım bana ne yapa· 
caksın, amma eline geçer geç· 
mez •.• 

Hanifenin yüzü güldü: 
- Helalından bir basma 

entari, dedi. Yanları çantalı, 

etekleri de kloşlu olur karşı

daki Rum kızına diktiririm. 
Aliye m~mnun olarak: 
- Dikkat et dedi bu canım 

kısmeti elinden kaçırma, dev
let kuşu her zaman insanın 

başına konmaz. 
Fakat Aliyenin neredeyse 

bütün alnını kaplıyacak kaş

ları birdenbire çatıldı. Telve
lere daha dikkatli bakarak 
bir şeyler söylendi. 

Hanife kadın neredeyse 
.neraktan çatlıyacaktı. Safinaz 
teyze Aliyenin kolunu dür
terek: 

- Söylesene.. Ne saklıyor
sun öyle? 

Aliye: 
- Bak Hanife kadın dedi, 

ben tok sözlüyüm, doğru söz
lüyümdür herkes bilir bu para 
sana iyilik değil amma çok 
fenalık getirecek, kendine dik
kat et ... 

Hanifo Hanım korkuyle ka
rışık bir hayretle Aliyeye bak
tı. Birşeyler soracaktı, bereket 
versinki Safinaz ile Ayşe ara
ya laf karıştırdılar ve s1lıbet 
biraz daha devam etti. Fakat 
ortada uyanan merak bu bir 
araya toplanmış kadınları ade
ta tırmalıyordu. Aceba o teh 
like ne idi, ne olabilirdi, ne 
%aman kendini gösterecekti ? 

Bu suallerin cevabı düşü

nülürken, Hanife kadın dışa
rıya fincanları yıkamıya gitti. 
O zaman bütün Lülbentlı baş
lar Aliyeye doğru uzandı. O 
daha hiç bir sual sorulmadan: 

- Hanife kadın belki de 
ölecek, görürsünüz ... Dedi. 

Herkes tuhaf bir sessizlik 
içinde üzülüyordu. Kırk yıllık 
komşularına acıyorlardı. Ha. 
nife kadın içeri girdikten son
ra bir az konuşuldu, fakat bu 
konuşma soğuktu eski sami
miyetini temamile kaybetmişti. 

Küçük Ulviye ile Ahmet: 
- Haydi gidelim, diye söy· 

lenmiye başlayınca herkes 
kalktı, Hanife kadın misafir
lerini uğurladı, ve dalgın dal· 
ırın mangalının Önüne çöktü. 
Kim bilir kaçıncı kahvesi 
için, cezveyi küllerin arasına 
ıürdü. 

lil 13 
Hamamcıların Ültadenin to

runu Ahmet o gün mektepten 
erken kaçmış çarşıda gezini
yordu. Mahallenin kabadayı ve 
işsiz gençlerinden ağabeysi 
Mustafayı kahvede altmışaltı 
oynarken buldu. Mustafa kü
çük kardeşinin de kendisi gibi 
ele :ıvuca sııtmaz bir afacan 
olduğuna inandığı için onun 
kahveye gelmesine göz yumu. 
yor, ve batta ona bazı çay lo
kum bile ısmarlayordu. 

Oyun bittikten sonra Mus· 
tafa Allmede dönerek: 

- Dün amma da geç gel
diniz haf.. dedi, Nerelerde idi
niz öyle ... 

Ahmet.· 
- Hiç, dedi Hanife teyzem. 

lere gittikti de.~ · Hem zavallı 

bilsen ne yapacağını bilmiyor ..• 
Mustafa böyle şeylere me

raklı idi: 
OakGdor 60ı07 

Saat 22 den sonra Anadolu 
- Neden? diye soruşturdu. 

- Neden olacak parası var-

Emrazı akliye Ye A.abtye 
Haatanul Bakırk8y 
Haseki Kadınlar Hutaneıl 
Aksaray 

16-60 Ajansının gazetelere mahsus 
havadis servisi verilecektir. 

2455 '============== mış ta, ölecekmiş le.-. 
- E c. .. sonra? .... 

Cureha Haıtane•lt $ehrem1n.I 
Ce.rrahpaşa Hastanesi; Cet .. 

23017 1 

- Sonrasını dinleyemedim 
vallahi, çok uykum vardı uyuk
luyordum. Yalnız yarın mı Ö· 
bür gün mü nedir parası gele
cekmiş galiba... Mustafa ev
vela kardeşinin böyle şey
leri, bilhassa para lakırdısı 

edilirken dinlemeyişine kızdı., 

sonra Ahmedin eline beş kuruş 
sıkıştırarak: 

- Haydi git şeker al, de
di. Sonra da dogru e..-e git 
ha!... Diye tenbih!edi. 

Ahmet kapıdan ·caddeye çı

kar çıkmaz, Mustafa mahalle
nin kahvede uyuklıyan azılıla

rını yanına topladı ve onlara: 
- Ben bir şeyler seziyorum 

dedi, Bu Hanife kadın epeyce 
paralı. Şu paralarını elinden 
alalım. korkuturuz, ihtiyar 
moruk o kadar parayı ne 
yapacak. 

Ve bir plan kuruldu. 
Geceleyin gizlice Hanife 

kadının küçük bir odasına 

giren Mustafa onu yine man
galının başında kah,·esini içip 
sigara tellendirirken gördü. 
ihtiyar kadına yaklaştı. 

- Haydi bakalım nine, dedi. 
Sökül paraları ... 

- Ne parası evladım .• diyen 
Hanife kadının gözleri büyü
müş oyuklarından dışarı fır

lamıştı. 

Çünkü Mustalanın elinde 
kocaman bir tııçak parlıyordu. 

rahpa.ıa 21693 

Telefon numaraları 

\ S•hhl imdat otomoblll 
Hasta ?\"akliye otomob. 

"'P,ü.adü.z,, 

• .. 
(Gece) 

,. " ., 
(Gece •e Gündü:ı) 

D~vl~t DemiryolL'.lırı n.türac:ıat 

katemt, Haydarpeı,a 
Şark Oemlryoll:ırt MG.rauat 
kalemi Sirkeci 
Denh:yollan acenteıl 

4499 
2041 

4499 

6086 

42145 

23079 
42362 

Akay Kadık3y lakeleal ba, 
memurluğu unı 

itfaiye 

lstanbul 
Kadıköy 

Y eşilköy, Bakırköy, Bil· 
yükdere, Üsküdar itfai· 

24222 
60002 

yeler! 60625 
Paşabahçe, Kandilli, Erenköy 

Kartal, Büyükada, Heybeli, Bur· 
gaz ve Kınalı mıntakalan için te
l el on santral memuruna •yangın. 
demek kAfidir. 

Tiyatrolar, Sinemalar 

HALK OPERETi 
Kızkulesi Parkında 1 

Bu akşam 21,45 de 
.HALiME 

Büyük Şark opereti 
Yarın akşam Büyükdere 

Aile bahçesinde 
HALiME 

Pazartesi Kadıköy Süreyya 
bahçesinde FLORYA 
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BORSA - PiYASA 
7 8 936 

Para Borsası 
Yalvarma yakarma, Musta

fanın para hırsile parlayan 
gözleri önünde işe yaramadı. 

Mustafa emindi ki Hanife ka
dının parası, hem de çok pa
rası vardır ve yine istiyordu ki 
bütün bu paraları hemen alsın .. 
Son bir tehdit olarak bıçağını 
Hanife kadının boğazına da
yadı: 

Londra. 

Ncv,-orl.t 

Paria 

Millno 
Brüklel 

Paralar 

Alı, 

ns. 
ın. 

t6l. 
190. 

1 
Satış I 
633. 1 
126. 

- Haydi, dedi çabuk.. ... 
Yoksa öteki tara[a gidiyorsun .. 
Fakat Hanife ninenin on 
parası yoktu ve bin türlü ye
minlerle Mustafayı iknaa çalı

şıyordu. Yarın gelecek yavrum 
diyordu. Vallahi yarın gelecek 
acı bana.. insan büyük anne
sini öldürür mü hiç ? 

Mustafa yine inanmadı. 
- ihtiyar moruk dedi. ya

rın beni ele vermek için bu 
yalanı kıvırıyorsun ha ? ... Sö
kül paraları ... 

Ve her yalvarışta bıçağı 

biraz daha ihtiyar kadı
nın bojtazına dayayan Mustafa 
bir defasında istemiyerck fazla 
bastırdı, ve zavallı Hanife nine 
boğazından kanlar akarak min
derine yıj!'ıldı, hırıltılarla kıv

ranmaya başladı. 
GJ (!) 

Ertesi sabah Hanife kadını 

yamalı bir minderinin üstünde 
ölü buldular. Herkes bu haki
katli komşuya acıdı, fakat her 
acıyan, falcı Aliyenin sözlerinin 
doğru çıktığına inanıyordu. 

Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Am.11ter<L 
Praır 
Vlyan:ı 

Madrid 
Berlin 
Varşov.ı. 

Budape~t, 

Bükrq 
Belgrat 
Vokoham:a 
Stokholm 
Altln 
Bank11ot 

Londra 

Nevyork 
Parla 
Milano 
Brükael 
Atına 
CeneYre 
Sof ya 
Amsterd .. 
Pra~ 
Viyana 
Madrit 

1 Berlhı 
1 Varıova 
1 

BudapeftO 
Bük.re' 
Betıırat 
Yokohama 
Moskova 
Stokhoım 

80. 
2L 
815. 
22. 
82. 
85. 
22. 
H. 
23. 
:ıo. 

22. 
13. 
49. 
5?. 
:;ı. 

970. 
242. 

Çeki er 

166. 
196. 

114. 
23. 

820. 
25. 
84. 
n 
24. 
ı6. 
so. 
23 
24. 
16. 
5J. 
34. 
33. 
97L 
243. 

Kapantf 

' 633.50 
0,7915 
12.03 

10.07 
4,7040 

84. 
2,4310 

63, 1582 
t,ı670 

19,18H 
4,ı4ı6 
6,0050 
l,97 
4.2125 
4.3025 

107.3'\90 
34.57'10 
2.6890 

24.9342 
3.0610 

B. oğlu 20 aıtustos 1936 

Tarık Z. Tunaya 
ıuıııı1111111111111111111uın1111111111111111111111111uıııııııııııııı lstlkrezlar 

İstanbul Dördüncü İcra Türk Borcu ı Potin 

Memurluğundan: Açık söz " • ı Vadeli 
" " il Peıha gazetesinin 5-8·936 tarih 11 ,, ,, VadeU 

ve 108 numaralı nushasıpın Ergani 
SıYU Enurum r 

8 inci sahifesinin ikinci • • u 
sutununda intişar eden gazla• latlkruı dahili 

tada sultan bayazıt mahalle· 1 E 5 ham 
it Banku• Mil. sinin kııyden araboğlu ve ı 
" ,, N. 

mahallen araboğlu soka><ın· • • Hamlliao 

22.40 
22.47S 
20.1s 
20.70 
96.00 

99.so 
00.00 

-.-
ı; Anadolu 010 60 

da eski 9 ve 9 mükerrer Merkez Bankası noo -.-
Ye yeni 9 ve 11 numaralı (----------...... 

İ•tanbul Dördüncü İcra 
Memurluğundan: Süleyma• 
niyede Saman Viranı ev· 
ve\ yeni bez?.:ızı cedid ma· 
lıallesinin cami ve Şeftali 

sokaklarında eski 214 Mii· 
kerrer 28 ila 34 Yeni 28 
ila 34 Tapu eınluk n11ma· 
ralarile ınıırakkam ve ha• 
len cephesi 1smetiye cad• 
desi namile maruf cadde 
üzerinde yeni kapı numa· 
rast 112 nlan ve Yeminli 
elıli vukuf taraıından tama• 
mına 9900 Dokuz bin do
kuzyüz Lira kıymet takdir 
edilen Hüseyin Hüsnünün 
mutasarrıf olduğu ve balen 
sağ tarafı Belkız mülkii ve 
yine sol tarafı Belkız Mülkü 
ve arkası Mirza Ali Ev ve 
bahçesi ve cephesi İsmetiye 
caddesile mahdut Demir ve 
madeni eşya fabrikası ola• 
rak kullanılmakta olan ku· 
gir fabrika binası (Tesisat 
Hariç) birinci derecede ipo
tek takibinden açık arttır• 

ma ile satışa konulmuştur. 

Mezk ô.r fabrika binasına 

İsmetiya caddesindeki ~Iet· 
hal kapısı ndan girildikte 
sol tarafta diğer bir kapı 
ile girilen büyfık bir salon 
mevcud olup zemini çimen• 
to ile mefruş ve altında bo
duruuı katım muhtevi ola• 
rak işbu salon im:ılatlıane 

halinde kullanılmakta ve 
yıne hem imalatlıaneden 

hem de methal kapısından 

çıkılan Merdivenle ikinci 
katta yine bir salon ve ze• 
mini çimento, oyrıca üç 
o:la mevcud bulıtnmaktadır. 

Şatrnamesi 10 Ağustos 
936 dan itibaren ıalik edi· 
!erek 936 senesinin Yedi 
Eylül Pazartesi günü saat 
14 den 16 ya kadar İstan• 

bul Dördüncü İcra daire
sinde açık arttırma ile sa. 
tışı yapılacak ve bu arttır• 
matla gayri menkul mu• 
hammen kıymetinin % 75 
Yetmiş beşini bulduğu tak. 
dirde ihalesi yapılacaktır. 

Aksi takdirde en çok arttı· 

ranın teahhüdü baki kal. 
mak üzere arttırma on beş 
gün daha temdid edilerek 
936 senesi Eyliıl ayının 

yirmi ikinci salı günü yi· 
ne saat 14 den 16 ya ka· 
dar dairemiz;ie yapılacak 
ikinci artırmasında gayri 
menkul en çok arttıranın 
üstünde bı~akılacalrtır. 

Arttırma bedeli peşindir. 
Artırmaya İştirak edecek· 
lerin %7,5 Yüzde yedi bu
çuk nisbetinde pey Ak
çesi vermeleri veya milli 
bankaların teminat mak· 
tubunu tev ii eyleme• 
leri lazımdır. M iiter:ıki uı 
vergi, rusumu belediye, va• 
kıf icaresi ve yirmi senelik 
evkaf taviz bedeli müşterisi· 
ne aittir. İpotek sahibi ala. 
caklılar ile diğer alacaklı. 
!arın ve irtifak hakkı sa· 
hiplerin'.n, İcra kanununun 
126 ıncı maddesine tevfikan 
tarihi ilandan itibaren 
Yirmi gün zarfında evrakı 
müsbitelerile dairemize mü. otelin nısıf hiesesinin satı• Abone Şartları 

şında müterakim vergi be· 
lediye resimleri vakıf icaresi 
ve dellaliye resimlerinin 
sıtış bedelinden ödeneceği 
20 senelik taviz bedelinin 
dahi müşteriye ait olduğu 
ve fazla malumat almak İs· 
tiyenlerin 34·5583 dosya 
numarasile dairemize müra· 
caatları ayrıca ilan olun ur. 

ı racaatları lazımdır. Aksi 
TÜRKiYE iÇiN 

ı Senelik l200 Kr. 
6 Aylık 600 ,, 
3 .. 325 .. 
1 " 125 .. 

HARiÇ iÇİN 
1 Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık 1300 ,, 

3" 70(),, 
1 

" 

(24872) 
TELEFON, 20827 

Nuruo•manfye, Şeref Sokajt J 

takdirde hakları tapu sicil· 
' ]erile sabit olmayanlar sa· 

tış bedelinin paylsştırılıııa· 
sından hariç kalırlar. 

A15.kadarların işbu mad· 
dei kanuniye ahkilmına 

göre hareket etmeleri ve 
dalıa fazla mal ı1mat almak 
isteyenlerin 93414605 Dos• 
ya numarasile mem uriyetİ· 
mize müracaat eylemeleri 
ilan olu.nur. (24860) 

- Han Tel : 22740 -

Trabzon pos
taları 

Pazar 12 de Salı, Per· 
şembe 15 de. 

İzmir sür'at pos
tası 1 Cumartesi 15 de 

Mersinpostaları 1 

Sah, Perşembe 10 da 1 ı 
kalkarlar. 1 

Diğer postalar I 
Bartın ·Cumartesi, Çar-

İzmit 
şamba 18 de. 

·Pazar, Salı, 

Perşembe, 

9.30 da 
Mudanya· Cumartesi 14 

de, diğer gün· 
!er 8.30 da 

Bandırma• Pazartesi, Sa· 
Iı, Çarşamba, 
Perşembe, Cu. 
martesi 20 de. 

Karabiga•Salı, Cuma 19 
da 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, 
Baytar Fakültelerine Kız ve Erkek ve Orman Fakülte
sine yalnız Erkek parasız yatılı, paralı yatılı leyli ve 
yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşa• 
ğıdald şartlara uymak gereklidir: 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek bakaloryası· 
nı yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış olmak 
(bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasını al· 
nıamış olanlar Enstitüye alınmaz) ve Türk tabiiyetinde 
bulunmak lazımdır. 

2 - İstanbul Üniversitesinin Fen fakültesinden 
naklen gele~ek olanlar orada okudukları sömestrelerden, 
muvaffak olmuşlar is<", ikisi kabul edilerek Baytar, :t!:iraat 
ve Orman fakültesinin üçüncü sömestrelerine alınırlar. 
Ancaic Baytar Fakültesine girenlerin bu fakültenin 
birinci ve ikinci söınestrelerinde okunan Anatomi dersi• 
ne de ayrıca dev<ım etmeleri ve Zira't fakültesine giren• 
!erin Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı 
ve 25 den yukarı olmaz. Nilıari talebe yüksek yaş 
kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gös.
terdiği beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam 
teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde yeniden 
sağlık ve sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertikleri• 
nin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini göstermeyenle· 
rin Enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Ür• 
man Çifliğinde on ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu 
staj müddetince talebeye otuz lira aylık verilir. Yatacak 

1 Ayvalık ·Salı 19 da, 

1 
Cuma 17 de 

Trabzon ve Mersin 

1 

yer çiflikte puasız sağlanır. (stajiyer talebenin yemesi 
ve içmesi de Enstitlıce sağlandığı takdirde kendilerine 

\ bu otuz l\ra verilme1~) 
7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma dev· 

1 
Postalarına kalkış günle-1 ri yük alınmaz. •4481• 

/ lstanbul Levazım 
1 

resi içinde sonradan meydana gelen mücbir haller dışın· 
da olmak Ü?.ere, kendiliğinden s'.ajını veya okumasını 
bırakanlardan veya cezel olarak çıkarılanlardan Hükil· 

Amirliği satınalma 
Komisyonu İlanları 

Harbiye okulu için 2100 
adet Fi!dikos fanila mfıteah· 
hit nam Ye hesabına 13· 
Ağustos· 936 Perşembe gl't· 
nü saat 14 de Tophanede 
Satınalma Komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. 'l'alı· 

min bedeli 1155 liradır. 

Son Teminatı 173 lira 25 
kuruşttır. Şırtname ve nü· 
münesi Komisyonda görüle· 

bilir. İsteklilerin belli sa· 

atte Komisyona gelmeleri. 
(73) (4486) 

* ** İdareleri İstanbul Leva-
zım amirliğine bağlı mü· 
essesat için 200 ton yulaf 
veya arp3 24· Ağustos ·936 
Pazartesi günü saat 16 da 
Tophanede Satınalma Ko· 
misyonunda kapalı zarfla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 
9000 liradır. İlk teminatı 
675 liradır. şartname ve 
numıınesi Komisyonda gö· 
rülebilir. İstcklirerin kanu
ni vesikalarile tekliflerini 
ihale saatinden bir saat 
evvel Komisyona vermeleri. 

• 
* * 

(74) (4484) 

İstanbul Levazım amir· 
liği Şnabatı için 30 aded ev
rak sandığı 13· Ağustos -936 
perşembe günü ııaat 15 de 
Tophanede Satın alma Komis· 
yonunda pazarlıkla alına. 

caktır. Tahmin bedeli 90 
liradır. teminatı 13 buçuk 
liradır. Şartname ve nümu· 
nesi Komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin belli saatte 
Komisyona gelmeleri. 

(72) (4486) 
---- --

İstanbul İkinci İcra Me
murluğundan: Bir borçtan 
dolayı mahcuz ve paraya 
çevrilmesine karar verilen 
Buik markalı 2438 plaka 
N.lu taksi otomibili 20.S. 
1936 Tarihine müsadif Per. 
şembe günü sabah saat 9 
dan On buçuğa kadar Tak• 
simde Merkez garajında 

açık arttırma suretile satıla· 
caktır. Arttırma ikincidir. 
Satın almak isteyenlerin 
yazılı gün ye saatta sat15 
yerinde hazır bnl unacak 
memurumuza 1935·1375 
Dosya N umarasile müraca• 
atları ilin olunur. 

wetçc yapılan masrafları ödeyecekleri hakkında verilecek 
nümırneye göre Noterlikten tııstikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek isteyenler yukarıda yazılı 
rapordan başka nufıts kağıdını, aşı, kağıdını, polis veya 
Uraylardan alac~kları Uzgidim kağıdını, orta mektep 
ve liselerde görmüş oldnkları süel dersler hakkındaki 
ebliyetnameleri iliştirilerek el yazılarile yazacakları pullu 
bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğruca 
Ankarada Yüksek Enstitü Rektörlü!,tüne baş vururlar. 
Talipler dilekçelerinde hangi fakülteye kayıt olunmak 
istediklerini bildirmelidirler. Aksi takdirde dilekçeleri 
hakkında bir muamele yapılamaz. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamlt 
olan ve 8 inci mad ie de yazılı k.1ğıtların ilişik olmadığı 
dilekçeler gelmemiş s3yılır ve bunlar hakkında hiç bir 
muamele yapılmaz. 

10 - Vaktinde tam kağıtlarile baş vuranlar arasın1:ın 
pek iyi veya iyi dereceli olanlar tercih edilir. Kabul edi• 
lecek talebe diploma derecesine ve baş vurma tarihlerine 
göre seçilirler. Kadro dolmadığı taktirde orta dereceliler de 
baş vurma sırasına göre alınabilirler. 

11 - Cevap istiyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
12 - Başvurma zamanı aıtustosun birinci günün• 

den eylillün otuzuncu gfınü akşlıuına kadardır. Bundan 
sonraki başvurmalar kabul edilme1. (15) 

J • l lstanbul Belediyesi ilanları l • I 
Balat atelyesinde 32 beygirlik 190 volt 1435 devirli 

bir motör satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. 

Şartnamesi Levazım Mfıdürlüğiinde görülür bu ıııotöre 

90 lira be3el tahmin o\unıııuştıır. İs'.ekli ol.mlar 671) 
kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile 

beraber 24Ağustos936 Pazattesi gfınlı saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdır. B. (255) 

• • * 
Bir kilosuna 18 kuruş fi at talıının olunan Ü sküd:ır 

belediye anbarında mevcut tahminen 4000 kilo knrşuıı 
satılmak üzere açık uttırnıaya konulmuştur. Şartnamesi 

levaz·m müdürlüğünde görülür İstekli ,olanlar 54 liralık 

muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 24 
Ağustos 936 Pazartesi gfınfı saat 14 de daimi encümenda 
bulunmalıdır. B. (256) .. *. Hepsine 60 lira kıymet tahmin olunan Çatalcada Fer• 
hat paşa mahallesinin Ali paşa caddesinde ilk mektep bi· 

nası karşısında bulunan 834 metro 26 santim mnrabba· 
ındaki arsa satılmak üzere açık artırmaya konulmuş ve 

ih1le gününde giren bulunmadığından artırma 11 Ağıts• 

tos 9~6 Salı gün üne ıızadı\mıştır. Şartnamesi Levazım 

Miidürlüğünde görülür. İstekliler 450 kuruşluk muvakkat 

teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı 

günde saat 14 de Daiıııl Encümende bulunmalıdır. 

.. 
* * 

t. (254) 

Keşif bedeli 585 lira 72 kuruş olan İstanbul 19 uncd 
mektebin bahçe duvarının üzerine parmaklık konulması 

açık eksiltmeye konulmuş ilıale güniinde giren bulunma• 

dığından eksiltme 11 Ağnstos 936 Salı gününe uzadılmıştır 
Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğfınde görülür 

İstekli olanlar bayındırlık direktörlüğünden musaddak fe 11 

ehliyet vseikası ve 44 liralılt muvakkat teminat makbus 

veya mektubile beraber yukarda yazılı gfıode saat 14 do 
daimi encümende bulunmalıdır. 1 (2fı7) 

• 



S AAustos -AÇIK söz- 7 

HASAN LAVANTALARI 
Türkiye ıtriyatında büyük inkılab yapmıştır> 
Şimdiye kadar çıkan : 

lale, Şipr, Divinia, 
Meagiı, Viyolet, 
Milflör, Leylak, 
Güller, Revdor 
Origan, Yasemin, 
Krepdöşin, Neroll 
Suar dö Paris, pompador, 
.&.şk gecesi, dağ çiçekleri 

Bahar çiçekleri, 
Kukarca, Pupl, 
Zambak, Amber 
Fulyalar, 
Cennet Seekleri, 
Gençlik, Şankflör, 
Amorita, çiçek demeti 

1 

Yakında çıkacak ol~ 

Şanel, Rumba, 
Karyoka, Kadıneli , ' 

H~ASAN Kolonyası 
. ve Losyonları 
Hasan kolonyası 95 derece hal is limon çi
çeklerinden yapılmış misli ve menendine 
dünyada tesadüf edilmiyen ve bütün ıtrı
yat aıeminin tasdikında bulunan bir şahe
serdir. Hasan Yasemini, Leylak, Menekşe, 
Milflör ve sair çiçeklerden yapılmış koku
ları insanı zevk ve cenner bahçelerinde 
yaeşatır, Nesrin kolonyası Hasan kolonya
sının yavrusudur. Limon çiçeklerinden ya
pılmış 75 derecede çok ucuz olması iti· 
bari le harcı alemdir. Losyonları dahi pi
yasayı tamamile elinde tutmuştur. Hiç bir 
kolonya ve Losyon Nesrinin güzel ve ne
fis kokusile ve ucuzlugile rekabet edemez.' 

İstanbul Sıhhi Mües
Arttırma ve Ek~ seseler 

siltme Komisyonundan: 
istanb11l Leyli Tıp Talebe yurdu talebesi için mev• 

cut şartnamesindeki ıuevcut evsafa ve tutulan nümune• 
lerine göre 2130 adet Fildekoz fanile ve 2130 adet Fil• 
dekoz don açık eksiltme suretile alınacaktır· 

1 - Eksiltme c~ğaloğlun:!a İstanbul Sıhhat ve İç
timai muavenet Müdürlüğü binasındaki komüsyonda 
12/81936 çar.pmba günü saat 15 de yapılacaktır. 

• 
2 - l\1uhammen fiat: Bir fanilanın fiatı 60 kuruş ve 

bir donun fiatı da 51 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat: 177 lira 32 kuruştur. 

4 - İstekliler nümuneleri Çenberlitaş civarında 
Fııatpaşa Türbesi karşısında Tıp Talebe yurdu merke• 
zinde görebilirler ve şartnameyi de parasız olarak alabi· 
lirler. 

5 - isteklilerin cari seneye ait Ticaret Odası vesi
kası ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya 

Banka mekt•1plarile birlikte vaktinden evvel komisyona 
gelmeleri. ''4293,, 

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

Mürettipler Cemiyeti menfaatine deniz gezintisi 
lstanbul Vilayetinin müsaadesile Türk Matbuatının asli 

emektarları mürettipler: 

~ Boğaziçi ve Adalara 
Bir tenezzüh tertip etmişlerdir 

Bu i(Ün saat f 5 den gece 24 e kadar 

( Şirketi Hayriyenin 67 numaralı vapurile ) 
Ayni zamanda mürettiplere müzaharet teşkil edecek olan 
bu gezintiye kitap, mecmua, risalderin okuyucuları va bütün 

münevverlerin iştiraki beklenmektedir. 
Biletler: Köprünün Boğaziçi iskelesinde satılmaktadır. --- •ı ___________ _ 

Erzµı·um 
Vilayetinden: 

Kapalı zarf usuli ile eksiltme 
1.- Eksiltmeye konulan iş Erzurum Erkek MuaJlim 

mektebi yapısının yaptırılmasıdır. Keşif bedeli 242671 
Lira 48 kurııştur. 

2.- Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A. - Eksiltme şartnamesi. 

B. - 11ukavele projesi. 

Edı.rne 4 Sayılı Jandarma Erat c.- Bayındırlık genel şartnamesi. 
D. - İnşaata ait fenni şartname. 

Ok ı K t 1 ., d G.- Keşif cedveli. 
U U OIDU an ıgın an : F. - Proje talipler projeyi Bayındırlık Bakanlığından 

Edirne Jandarma okulunun 1/Eyltı.1/936 dan Nisan 937 Erzurum Bayındırlık Müdürlüğünde görebilirler. İstek· 
ıonuna kadar 8 aylık ihtiyacı olan birinci nev'i ekmeklik liler şartname ve evrakı saireyi 12 lira 10 kuruş mu• 
un mıktan 120000 kilodur. 27/7/936dan başlıyarak 15 gün kabilinde il:in mahalleri Bayındırlık Müdürlüklerinde'l 
devam etmek üzere müsavi aralıklarla 4 defa ilan edile• alabilirler. 
cektir. Eksiltnıe 10/8/936 pazartesi günü saat 14 de ka• 3.- Eksiltme 31 Ağustos 1936 Pazartesi günü saat 
palı zarf usuliyle Edirne l\Ierkez Mal Müdürlüğü oda· 
sında yapılacaktır. isteklilerin 2490 sayılı kanuna göre 16 da Erzurum Kültür Direktörlüğü dairesinde yapıla· 

k caktır. 
~~~~~rı~~~~:a~!e d~~n~~k k~~:rb~!~~s;:~: v:~:i~ :ı'~~= 4.- Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
ları şarttır. Daha ziyade malumat almak isteyenler Edirne 5.- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13384 
Malmüdürlürlüğüne müracaatla şartnameyi okuyabilirler. lira muvakkat teminat verebilmesi ve hundan başka aşa• 

"4221. ğıdaki vesikaları haiz olup göstermeleri lazımdır. 
Eksiltme Muvakkat A.- 1936 Yılına ait Ticaret Odası vesikası. 

l'insi Tutarı Mıktarı Tahmini f. _ _::.ı!'u;;.;"n;..;ü~ Şekli teminat B.- Bayındırlık Bakanlığından en aşağı 150000 
------------- yüz elli bin liralık bu nevi inşaatı yapabileceğine dair 
nirinci 16800 120000 14 Ku. 10/8/936 Kapalı 1260 lira alınmış vesika. 
llev'i Ek. zarf 

nıekıik un 
- -
Sıhhi Müesseseler Arttırma 

6. - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saat• 
ten bir saat evveline kadar Erzurum Kültür Direktör• 
lüğüne getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliıtine mak 
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilcek mek· 
tupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate. kadar gel• 

ve Eksiltme K • d miş olması ve dış zarfın mühür mumu ile ıyice kapa• 
OmısyOnUn an: tılmış olması şarttır. Pcstada olacak gecikmeler kabul 

\ .

edilmez. (175) 
Kuru soğan 37850 45600 
K b 1 34500 43800 1 b 1 S hh" •• 1 B~t:~;a~:::tes 35000 45000 Akliye hastahanesi için Stan U ı ı mUeSSeSe ~r 

Sıhhi müesseselerin 936 mali yılı Patetes ve soğan Arttırma ve Eksıltme 
ihtiyacı kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. K • d 

1. - Eksiltme 26·8·1936 Günü saat 15 de Cağa!· Omısyonun an: 
Oğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğfı bina• İstanbul leyli Tıp talebe yurdu hademeleri için mev• 
Bında kurulu komisyonda yapılacaktır. cut numune ve şartnamesine göre 94 takım elbise açık 

2. - Tahmini fiyat Akliyenin Patatesi beher kilosu eksiltme suretile yaptırılacaktır. 
4,5 kuruş ve diğer müesseselerin 5 buçuk ve soğanın be· 1 - Eksiltme: Cağaloğlunda İstanbul sıhhat ve içtimai 
her kilosu 3 buçuk kuruştur, Muavenet müdürlüğü binasındaki komisyonda 12-8·936 

3. - l\Iuvakkat teminat 454 lira 61 kuruştur. çarşamba günü saat 14 de yapılacaktır. 
2 - Muhammen fiyat bir takım elbisenin fiyatı 12 

4. - İs'.ekliler şartnameyi parsız olarak her gün ko- lira 25 kuruştur. 

nıisyondan alabilirler. 3 - Muvakkat teminat (86) lira 36 kuruştur. 
5- - İstekliler her müessese ihtiyacı için yarı yan 4 - İstekliler numuneyi Çemberlitaş cıvarınd:ı Fuat 

teklifte bulunabilirler. paşa türbesi karşısınla Tıp talebe yurdu merkezinde 
6. - İstekliler cari senaye ait Ticaret Odası vesi. görebilirler. ve şartnameyi de parasız olarak alabilirler. 

L:asiyle 249h sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe 5 - İsteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesika· 
Yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektupla• sile ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya 
riyle birlikte teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir banka mektuplarile birlikte vaktinden evvel komisyona 
ıaat evvel Komisyona vermeleri. (232) gelmeleri. ( 4212) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: ! 
__________________________________ , ________________________ .,. 

, ______ . 
Semti meşhur ve mahallesi Cadde ve Sokağı N o-

Cağaloğlu, Alemdar. 

Samatya, Hacıkadın. 
Eyüp.Nişancı Mustafapaş. 
Şehremin;, İbrahimpaşa 

Eyüp, Nişrncı :llustafa pş. 
Beyazıd, Sekbanbaşı Ya· 
kubağa. 

Şehremini Denizaptal. 
Balat, Karabaş 

Yusufpaşa. 

• 
Yen ika pı, Kati pkasını. 
Top kapı. 
Cakmakçılar Valdehan!. 

• • 
• • 
• • 

Fatih, Beyceğiz. 
Beyazıt. Yalınikapan. 

Uzunçarşı, Yavaşçaşıhin. 

Davutpaşa, Kasapiiyns. 

• • 

Çatalçeşme. 1 ·2,2 

314-372 
46 
12 
o 

89-93 

TramvayC. 
Nişancı. 

Yaylacamii. 
Nişancı. 

Simkeşlıane altın. 

da 
Topkapı C. 
Vapur iskelesi 
Haseki C. 

" 
Yenikapı C. 
Lullu llahağa. 
1 inci kemerde. 

' 11escid altında. 
2 inci üstkatta. 
Ni,ancı. 

l\f ektep 
Sütçü. 

298-340 
13 
23 
25 

. 57-59 
39.37 

9 
13 
21 
93 
o 

5 

Hamam odaları. 

24-22 
7-9 
26 

Cinsi 
Muham· 

men kira 
lira K. 

Hocarüstem camii ve meş• 20 
nıtahancsi. 

Hane. 18 
Şehmurad dergahı ve od:ıları 8, 50 

Hane. 1 
Şehmıırad samahene oJası 1 
Dükkan -: 

• 
• 
• 
,, 
,, 

Oda. 

• 
" 
• 

6 
2 50 

.1 50 
1 50 
2 fiO 

; 1 
• 3 
' 4 

2 
f) 

E!dalzade medresesi arsa· 2 50 
sında baraka 
Hatice sultan mektebi 2 
altında bodrum. 

l\Iektep altında iki bodrum 
l\laa oda arsı. 

Oda. 

2 
O 5L 
o 50 

Yukarda yazılı mahaller 937 senesi Mayıs nihayetine kadar pa?.arlıkla kiraya 
verileceğinden iRtekliler hizalanndaki muhammen kirasının seneliğinin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçeleriyle, birlikte 12 • Ağusto~ • 936 Çarşamba günü saat 
15 e kadar Çenberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde AkarPt kalemin<" 
gelmeleri. (236) 

* .. . 
Semtimeşhur ve ıııahalle Carlda ve sokağı No. 

Samatya, Mirahor llyas 
bey. 
Yenibahçe, Keçecipiri. 
Haydar, Hacıferhat. 

Babıali, Lalahayreddin. 
Vezneci !er, Canıcı:ıli. 

Çele bioğl ualnaddin. 

Çarşıda. 

Ualımutpaşa,Hacıküçük. 

Kiiçükpazar, Hocah:ıy• 

reddin. 
Bayazıd, Eıninbey. 

Dayabatun. 
Bahçekapıda 4cii V.lıan. .. .. 

" .. 
Tarakçılar'da. 

Fatih, Altay.~ 
Kumkapı, Kürkçübaşı 

Süleymanağa. 

Aliefendi. 

Y enibalıçe C. 
Irfanz:ıde. 

Ileşira~a. 

Tramvay C. 

20-26 

6 
11 

7 
82-96 

'i enicami avlusun·44-102 
ela. 
Perd:ıhçılıan 

C.ımialtında 

Sebz~ciler. 

Meydana karşı. 

Yenilıan. 

Asma katta, 

" I 0 ci katto. 
Küçükyeni hanın 
4-cü kattnda. 
Fevzi pı~a C. 

Iskele C. 

83 
21 

153 

5 
33-37 

17 
19 
14 

11 

1-1-1 
11-25 

Cinsi 

Haneoın nısfı. 

" 
Taşıııektep. 

Beş rağa tekkes1. 
Dükk.in üstfınJe oda ve 
salon. 
Dükkan. , 

• 
• 
• 

Dükk<ın üstünde iki oda. 
Dükkan. 
Oda. 

• 
• 
• 

Altay cami yeri ve halıçesi. 
Arsa. 

Mu ham• 
men kira 
Lira K: 

3 50 

1 50 
6 

20 
22 

15 50 

10 
30 
25 

25 
5 

30 
30 
16 
4 

10 
20 

Yukarda yzılı mahaller 937 sene si:tlfayıs nihayetine kadar kiraya verilmek üzere açık art• 
tırmaya konmuştur. istekliler muhammen kirasının seneliğinin % 7,5 nisbetinde pey 
akçeleriyle birlikte 10 Ağustos 936 Pazartesi günü saat 15 e kadar Çenberlita5ta İstanbul 
Vakıflar Başmüdürlüğünde Akarat kale.nine gelmeleri. (4344) 

DEGERİ 

Lira K. 

Pey akçesi 

Lira K. 

* * * 

15462 O 1159 65 Kagir natamam üç katlı beher lratı 655 metre 
bina ve 1784-metre arsasile beraber. 

Şehzadebaşında Fevziye caddesinde (bir larafmfa imare: ve bir t'lrafın la Şehzade 
camii sokağı) bl!illnan ve evsafı yukarda yazılı vakıf mahal satılmak üzere 27-7-1936 
larihinden başlıyarak kapalı zarf usulü ile a'ttırmaya konulmuştur. İhalesi 11-8-1936 
Salı günü saat 15 te Çenberlitaş'a İstanbul \'akıllar Başmüdürlüğü ihale komüsyonun
da yapılacaktır. İsteklilerin teklif mektuplarını usulü dairesinde tertip ~e muayyen 
saatten evvel komisyona vermeleri ve şeraiti öğrenmek isteyenlerin ~Iahlülat kalemine 

gelmeleri. (7) 

İstanbul Asliye Birinci 
Hukuk Mahkeıuesinden: 

Müddei Riza İsmail vekili 
avukat Kirkor l\Iühendis· 

yan tarafından Jozef Mir· 
koviç aleyhine ikame olu• 
nan alacak davasından dolayı 
tebliği muktezi davetiyenin 
müddaaleyhin ikametgahı· 
nın meçhuliyeti hasebile bilii 
teblit; iade kılınması üzerine 
mezkur davetiyenin Huk· 

İstanbul Gümrükleri Satış 
İşleri Müdürlüğünden: 

uk usulü muhakemeleri ka· 
n ·Jnunun 141 inci maddes:ne 
tevfikan ilanen tebliğine 

ve muhakemenin de 2119/ 
936 tarihine nıüsadif Pazar· 
tesi günü saat 14 e bırakıl· 
masına karar verildiğinden 
müddaaleyhi mumaileylıin 

tayin edilen işbu günde 
gelnıed:ği veya vekil gön• 
dermediği takdirde hakkın· 
daki muhakemeye gıyaben 
b~kılacağının bir nushası 
mahkeme divanhanesine ası· 
]an davetiyenin tebliği 
makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur.-

1306 mezat kayiınesi 17978 kilo ve 2969.70 lira 
değerli C. O. markalı Toz şeker ihalesi 25-8-936, 1309 
mezat k. 25763. 5 kilo ve 3864 lira 53 kuruş değerli 
S. R. markalı kesme şeker ihılesi 28-8-936; 1310 me
zat k. 15958 kilo 2393 lira 70 kuruş değerli C. O. 
markalı toz şeker ihalesi 31-8-936, bu şekerler kısmen 
zurufile beraber bozuktur. Saray burnunun 4 numaralı 
anbarındaki bu şekerler 1549 S.. K~N. göre ve 
2490 S. kanununun hükümleri dairrs nde lstanbul Güm• 
rük binasındaki satış salonunda ve_ her ihale günü saat 
14 te açık arllrma ile satılacaktır. Ulkeye ithal için alıcı 
çıkmazsa ayni celsede yab.an illere götürülmek şutile 
isteklisine satılır. lsteklılerın malın değerinin yüzde ye· 
di buçuğunu pey olarak sandıjta yatırmaları ve makbu· 
zile beraber muayyen saatte Ticaret Odası vesikalarile 
veya ün van tezkerelerile komisyona gelmeleri şarttır. Pe• 
şin para ile almak isteyenlerin eşyanın değerini pey 
olarak yatırmaları. Her gün pey alınır yalnız ihale gün· 
]erinde saat 13,5 !%a kadar pey akçesi kabul olunabile-
ceği ilan olunur. (201) 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

İstanbul gümrükleri için 16 lira aylıklı memur 
namzetleri ve yine aynı maaşlı daktilolar a1ınacaktır. 

Aranan şartları istekliler Başmüdürlük sicil servi• 
s)nden öğrenebilirler. 
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Sıcak ve bunaı-tıcı 
günlerin dostudur. 

Evinizde ona yer· ayırmahsınız 
F R i G ·i DA i RE 

Yuvanıza sıhhat, neşe, se
rinlik ·ve hayat getirir. 

• • • 
FRIGIDAIREsiz geçen yaz 
günlerinizin nekadar neşe
siz olduğunu ona sahip olduJt 
tan sonra anlaya~aksınız. , · 

BOURLA BİRADERLER 
ve Şürekası 

Galata : Hezaren caddesi - Beyoğlu lstiklAI 
caddesi, Ankara: BankUlar caddesi - lzmir 
Gazi bulvarı ve SATIE'nin bütün şubelerinde 

:ı -

Gelibolu il Sayılı j. Okul Mübayaa Komisyonundan: 
1 

İhale edilecek err.akrn 
Mıktan kilo 

Tutarı Teminatı M. Miktan Teminatı Kt. Miktarı 
ihale şekli günü 

cinsi Lira K. 
I. Nv. Has un 130977 18336 78 
Sıgır eti 27800 6255 00 
Patates 7650 535 50 
Odun 315000 2362 50 
Bulgur 9000 1125 00 
Pôrinç 5400 1350 00 
z, ytin yağı 670 330 75 
I. :\ v. Sal:ıun 2160 820 80 
Gaz vağı 1980 475 20 
Sade yağı 3600 2520 00 
Kuru sogan 3600 126 00 
Kuru fasulya 8550 1068 75 
Nchut 3600 234 00 

' Toz şekeı 1440 388 80 
Şehri ve 1080 270 00 
Razakı üzüı;uii 1800 360 00 
Salça 1800 360 00 
Makarna 1800 450 00 
İrmik 1350 243 00 
Kuzu eti 1350 472 50 
Koyun eti 1350 472 50 
Süt 810 81 00 
Yogurt 2700 540 00 
Yulaf 7290 218 70 
Ot 4860 145 80 
Sawan 3240 32 40 

1 - Okul erat ve h:ıyvanat.nın iaşeleri için ek~iltmeye konu1an 
ihale günleri ve saatleri ve ihalenin şekilleri yukarıda yazılıdır. 

Lira 

137fi 
469 

40 
177 
84 

101 
24 
61 
35 

189 
9 

80 
17 
29 
20 
27 
27 
33 
18 
35 
35 
6 

40 
16 
10 
2 

K. -26 
13 
17 
19 
38 
25 
81 
5(; 
64 
O(! 

45 
17 
55 
16 
25 
00 
00 
75 
21i 
45 
43 
08 
50 
40 
94 
43 

Lira 

2750 
938 

80 
354 
168 
202 
49 

113 
71 

378 
18 

160 
35 

ı 58 
40 
54 
54 
67 
36 
70 
70 
12 
81 
32 
21 

4 

K. 

52 
25 
33 
38 
75 
50 
61 
12 
28 
00 
90 
32 
10 
32 
50 
00 
00 
50 
43 
87 
87 
15 
00 
81 
87 
86 

17/8/936 K. zari 
Pazartesi • • 

Saat 14 açak eksiltme 

18 181936 Saat 9 da 

erzakların c:ns ve miktarları teminatı muvalckate mıktarları 

l'· 
i inhisarlar Umum . . 

Müdürlüğünden 
İdaremtz mülhakatında açtk ve açılacak olan memuriyetlere 

imtihanla memur alınacaktır. İmtihan İstanbulda ve 12 8/936 
Çarş~aıba günü saat 13 de Sirkecide İnhisarlar Memurin kursu
binasında yapılacaktır. İmtihana girmek istiyenlerin aşağtdaki 
evsaf ve şeraiti haiz olmaları gerektir. 

1 - Lıl.akal orta mektep tahsilini bitirmiş olmak 
2 - Askerliğini "fili veya kısa hizmetli n bitirmiş olmak 

veya müeccel bul unwak 

1 3 - 21 Yaşından aşağı ve 35 yaşından yukarı olmamak 
4 - Sıhatli olmak, sari has alıklara bedeni ve akli -arızalara ı 

müptela olmamak, 
5 - İyi ahlak sahibi olmak, haysiyet ve namusu mııhil bir 1 

cürüm veya alel' it lak ağır hapis veya o derece cezayı müstel-
zını bir fiil ile malıkünı olmamak 

•Bu beş mad ,iedeki şartların muhakkak tevsiki gerektir• 
lmtihaa mevztıtt şnnlardır: 

1 - Hesap hendese "Hesap: Adadı mürekkebe, taksimi 
gurema, halita, tenasüp, faiz iskonto "Hendese: Satıhlar, hacimler" 

2 Muh~sebe "Usttlü defteri .. 
3 - Coğrafya "Umumi ve Türkiye., 
4 - Kitabet "Orta tahsile göre" 
imtihana girmek istiyeolerin şimdiden bir dilekçe ile ve ev

rakı ınüsbiıelerile Llaremiz memurin Şubesine müracaatları ilan 
olunur. "4379n 

iHTAR: İmtihan günü vaki olacak müracaatlar kabul edilmez 

2 - Yapılacak eksiltmeler Gelibolu Şarbaylığında II, Sııyılı J. Okul komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Şartnameler Gelib:>lu II. Sayılı J. Okul komutanlığından parasız verilir. Hükfımetce muayyen bank 
villeri ve hükümetce tayin edilen milli esham ve tahvilleri (Borsa fiatından % 15 noksanile kabul edilir.) 

mektupları devlet ta,lı- , 
1 

istan btt I Asli ye Alt; ııcı ll ıı- istan bul Ü çiincü icra :Memur-
k uk Mahkeıııesirıdrn: Şehüre ıuı::ıından: Bir borçtan dolayı 
tarafından Çapada ÖrJekkasap nıahçuz olup paraya çevrilmesi• 

4 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan ve 17/8J936 Pazartesi saat 14 de ihalesi yap!lacak olan un ve Sığır etinin 
mektupları kanunun 33 C'Ü maddesine göre saat 13 e kadar makbuz mukabilinde komisyona verilmiş bnlunacaktır. (4381) 

temin~~ 1 mahallesi akkoyı;ıılıı sokak 22 ne karar verilen: 106 çift kadın 
No. da iken ikawetgiihı belli çorabı, 91 şişe yarım kiloluk 

ZA YI - lstanbul ithalat Gümrü
ğünden almış olduğumuz 311753 
numara 26 7 935 ve 253258 numa
ra 4 8 936 t?.rihli gümrük 111akbuz
ları kayıptır. Yenileri alınacağından 
eskilerinin hükmü yoktur. 

ANTALY.\ 
• Nakliyatı Umumire Şirketi 

lstanbul ikinci icra memurluğun
dan : Paraya çevrilmesine karar 
verilen bir adet kadın kol saati 
lstanbulda Sandal bedesteninde 
13. 8 936 tarihine tesadüf eden per
şenbe günü saat 14 den itib~ren 
satı lacatı ilan olunur. 

İRKET. 
öprüden saat 6 120 ve 7 110 da hareketle Boğazın Rumeli ve Anado· 

lu cihetlerine giden ilk postalarımızda küçük esnafımıza ve blUimum 
işçilerimize ve Boğazda erken işi olanlara fevkalAde sühulet olmak 
üzere gidip gelme biletlerde yüzde elli tenzilAtlı tarifemizin her gün tat
bik edilmekde olduğu ilin olunur. 

Sahibi ve Umum! neşriyatı idare eden yazı ~!eri müdürü: Etem izzet Benice 
Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

olmayan kocası Salih oğlu kolonya; 210 adet muhtelif 
~!ehmet alay hine açılan bcşanma auıpııl 150 adet muhtelif 
dHasının tahkikatında: Müddc• porselen tabak ve bir gjnaıno 
aaley hin i kanıetg:i hının meçh tt li- ve iki deıti rmen kayışlarile bir• 
yetine binaen davetiyenin on likte 1118/936 Salı günü Büyük 

' beş gün müddetle ilanen teliğine aaa iskele caddesi Balıkçıl so• 
' ve tahkikatın 23-10-936 Cuma kak 141 No.lı dükkan önünie 

günii şaat 10 na talikine karar hazır bulunacak memur tarafın• 
verilmiş ve davetiyenin bir nüs· dan açık arttırma suretile yapı• 
hası da mahkeme divanhanesine lacağından isteklilerin muayyen 
asılmış bulunduğundan ınuay- günü ve saat 11 de hazır bulu• 

nacak memura mahallinde mü· 
yen gün ve saatte istanbul as• racant etmeleri ilan oh:nur. 
liye altıncı hukuk mahkemesinde ------------
bulunulması ve aksi taktirde 
rıyabında tahkikat ve muhake. 

ıııeye devam edi'eceği tebliğ yc
yerinde olmak üzere ilan olunur• 

1 

1 

I 


