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Bazı köylerde köylü okutma işinin yavaş 16 
ve yavaş gittiğini öğreniyor ... Ve bunun böyle 
olmamasını, köylerde Maarif canlılığının te
minini ehemmıyetle istiyoruz! 

Perşembe 
1936 

--
Sahibi: Etem 

Her yerde .. 7 uı 5 kuruş Telefon No. 20827 MektU p adresi: Cai;aloi;lo, Şeref sokak Telgraf adresi - lıtanbul: Acık Söz 

Muk \lele pazartesiye imzalanacak ! 
Talik edilen bütün no 

üzerinde anlaşma hasıl 

u11ııtın11"nı11111•M11ıuuuın11ınııtııııı11111111ı11ıuııun 

kta 1 ar HABEŞiSTAN 
oldu '.' Gore,, deki Habeşler 

ltalyan ordusuna karşı 
Konferansta dünkü müzakereler 

projelerindeki 

beşini kabul ettiler 

mukabil lngiliz murahhasları 
tadilatın yüzde seksen 

(Son dakikada Montrödekl arka
dasımız Nizamettin Nazıften) 

MONTRô, 15-16 (Tel~lonia) - Konferanstaki Fransız baş 
ın~rahhası M, Pol Bonkur'un bugün yaptığı temasların ehem
ınıye ti üzerinde durmak lazım geliyor. Aksaçlı Fransız diplo
matı kabinesinde sabahtan akşama \'e akşam yemeğini müteakip 
de gece y arısına kadar birçok baş m ıra1ıh1slar ile ayrı ayrı 
~zun gôruşmeler yaptı. Me,·suk olarak ôğrendim ki bu temas
arın ve konu şma ların sıklet merkezi, çok mühim olan iki esas 

meseleye dayanıyor: 
_ 1 - Mıntak avi paktlarla birbirlerine bağlı olan devletlerin 

ınustakbel boğazlar mukavelesine koydurmak istedikleri arzuları. 
2 - h gi!izlerin Sovyet noktai nazarına aykırı olarak, 

-~ ' 1 -ş 2amanında Boğazlardan geçme serbestisinde ısrar etme erı. 

Siyasi temaslar, görüşmeler 
r~ M. Pol Boııkur ônce lngiliz Baş murahhasile hususi bir gö-

Şıııe ya p!ı w bu oldııkca uzun sürdü. Sonrada Baş marahha
~• ını z Rii~ lıi Aras ile Romanya Baş murahhası M. Titülesko ve 
F' ovyc t Ra ş mu ra hha<ı M. Llivinofu kabul ederek gôrüştü. 

1 
r~nsız Raş murahh ası gece yarısına doğru lngiliz murahhas. 
arııe tek rar Lir hıı > usi gôrüşme yaptı. 

Aydınltğa doğru 
! nt , . .) Sovyct delege lıeyetıle temasla olan 

Zevat, İngilizlerin Sovyet noktni nazarına aykırı olarak, savaş 
Zamanında Boğ'azlardan geçme serbestisi istemekte ısrar elme· 
leri üzerine, dün nıünkesir görünmekte idiler. Fransız delege 
heyetinin saat 23 te lngilizlerle yaptığı toplantıda durumu ay• 
dınlatacağı ümit edilmektedir. 

Murahhas heyetimizi böyle neş 'e ile ug urlamıştık, 
yüreklen karşılayacağı z. 

;:ı11111111ıımııı111111111ıuıuıııtt111ıu111uıı1111111111111ıır. 

i Kon/ erans 1 
1 Bitmiş f 
1 Gibidir ~ 
i [ Arkadu-;;:-;;--;.;izametıin i 
! Nazi/len J ! 
~ Montrô, 15- Konferans ~ 
~ müzakereleri geçirdiği bü. ~ 
~ liin müşküllere, fasılalara ~ 
~ rağmen, artık bitmiş gibi- ~ 
~ dir. Hemen bütün heyeti ~ 
~ murahhasalar bilhassa Fran ~ 
~ sa, Sovyet Rusya, lngiltere, ~ 
~ Yunanistan şimdiden imza- ~ 
~ ya hazır bulunmaktadırlar. ~ 
~ Memleketi tebrik ederim. ~ 
: 1111111 11111111111 11111 1111111111111111111111111111111111111111111! 

Dünkü umumi 
toplantı 

Montrô, 15 (A.A.) - Ana. 
dolu ajansının husust muha
birinden: 

Konfrans bu günkü umumi 
toplantısında çok mahsus bir 
terak ki elde etmiştir. 
Muhtel if heyeti murahhasalar 

tarafından talik olunan nok
talar üzerinde de heveli umu
miyesi itibarile anl~şına mü-

ahede ohınm , turki bu ·m
dilik ihtimali gôrülıniyen müş
kila t çıkmazsa pek yakında 

1 kal'l ve müsbet bir neticeye 
f varılacağını gôsterir.! 

lmıı:a pazartesiye 1 
Montrö, 15 (A.A,) - Kon-" Murahha s heyetimizin Montrö'de altnmı< grup resimlerı'nden 

1ııı11111111 111 11 1 111ıu 11 11111 ıı 111111111 11 11111111111111ııı11tııı1111111ıı111111•01111111111111111uııııı ıı ıııuu11 1 11111u1111111111111ııııııı ., 1111111111 11 11111111uı1111111ııııııuııu111111ıııu111111111111111111111111ttııı11111111111ıu111111tıı1111111111111111111111111ıııııııt1uumıııı ferans mahafilinde mevcut ka
naate gôre, nihai anlaşma pa-' 
zartesi !gününe kadar elde 
edilecek ve mukavelede mez
kür tarihle imza edilebilecek· 
tir. 

SU LH - HARP Kaptansız, tayfasız! .• 

lier milletin kendisine göre ayrı 
. bir " sulh ,, telakkisi olduğu 
1çindir ki harp yaklaşıyor 

Haliçte serseri bir 
gemi yakalandı 

- ·---

Vapurlar, motörler 
kayıklar tehlike atlattı 

16 ncı madde 
Montrö, 15 (A.A.) - Havu 

ajansı bildiriyor: 
Konferans Sovyetlerin tadil 

ettikleri şnaltıncı maddeyi fii
len ittifakla kabul etmiştir: ( Nlzamettln Nazif Montröden yazıyor) Romanya, Yugoslavya ve 
Japonya heyeti murahhasaları 
yeni maddeyi kabul tavsiye
sıyle hükümetlerine arzede· 
ceklerini bildirmişlerdir. Dün Haliçte serseri bir va- ı- -

ziyette dolaşan Sürmene İs· 
minde bir vapur yüzünden, 
orada seyrüsefer eden vapur / ' 
ve kayıklar büyük tehlikeler 1 
geçirmişlerdir. 

---· • 
Bulgar heyeti murahhasası 

k~y~ı ihtirazi dermeyan el
mıştır. 

Bu netice lngiliz heyeti mu
rahhasasının gôsterdigi uzlaş
ma fikri sayesinde elde edilebil. 
miştir. 

lngiliz heyeti murahhasası 
kendi mukabil projesine yapı
lan tadilatın yüzde seksen be. 
şini kabul etmiştir. 

ş,, günlerde her halde neticesi:: bir konferansa sahne 
anlaşılan Brı1ksel'den bir görünüş 

olacağı 

Her günkü seferlerini yapan 
Haliç vapurlarile diğer motôr 
ve mauna gibi deniz vasıtaları 
Haliç ortalarında Sürmene va
puruna rasladıkları sırada 
çaldıkları düdüklere rağmen 

vapurun hiçbir manevra yap
madığını, yalnız sular tarafın. 
dan serseriyane sürüklendiğini 
görmüşlerdir. 

Birçok gemi ve motôr Sür
mene vapurile çarpışmak teh
likesi geçirmiş Ve' nihayet va
ziyet alakadarlara bildirilmiş-

iKTiSAT 
VEKiLiMiZiN 
BiR TELGRAFI 

r Mont!ö (9 Temmuz) - Av· 
r?anın gôbcğinden hadisele
s~ seyrine bakınca dünyanın 
llıa~a.do~ru yollandığına inan
du •ınkanı kalmıyor. Yahut 
t'd~y.ı belki bir sulha doğru 
~ ıyo:, fakat bu suhtan önce 
t~;~!a~a •ulh kelimesi ile ifade 
y ınıyecek dehşetli bir si
h::Pı k1 arşılaşma veya... bir 

o acak. 
Hang· d ' 

8 
1 ıplomalla konuşur-

~~nıı konuşunuz, size belki 
rı;~~~nlığın atisinden ümitli ve 

l . k 'ın oldlığunu. sôliyecektir. 
a · ın ıı · &il. h ınsanlığa korkunç bir 

du~ lı felaketin mev'ut bulun-
M~nu. reddedemiyecektir. 

kılı umessillerinin sözlerine ba-

l
- t rsa devletfer içinde sulhu 
• eın· •ulh ıyen, tam ve devamlı bir. 
(~susamamış olan,' harpteq 

•vamı 2 nci sayfada) · 

, .......................................... k·ı·sa.ca~ .... . 

-Halk plajları 
De'IJamı 2 nci sayfada 

plljı,, adı altında ortaya çıkar-

Yirmi kuruştan batlayan, iki mak t buraya şehir çocuklarını 
buçuk Hraya çıkan plAJ fiatları en ucuza taıımak Ve bedavaya 
Jstanbulun kazanabilen halkı için- denlzletmek, günetlendirmektir. 

Bunun kısaca ve açıkça lfadeai 
dir. ıudur: Plljı belediye yaparj 

Güneşte 63 derece altında kav- Akayla Şirketi Hayrlyeden blriıl 
rulan, fakat yirmi kurutunu plija de pll.j hangisinin kıyılarına dU· 
veremiyen halk yığını plljların şerıe bir ilci vapur tahsiı ederek 
tadını çıkarabilenlerden daha az halkı oraya en ucuz bilet parası 
değ.il, bir misli bet misli daha Ue tatır. 
çoktur. 

AÇtkta denize girmek yasak- Bunu bu yıl yapamıyorsak, flC• 
tır ve •• doğrudur. lstanbul kıyı lecek yıl behemehal yapmalıyız! 
şehd olmasına rağmen he. yerin- Hatice Hatip 1 
den de denİ2.C girilemez.. 

Denizden faydalanmak, günef- r A k s .. '-~" 
ten gıdalanmak her vatan çocuğu 1 çı oz un 1 
için takdirinin içinde veya dıtın· r Sürpriz kuponu 
da bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı gi- Bu kuponu kesip saklayıruz 
dermek için tek çare, Allahın ya-
rattığı gıbl duran kumıallardan 1 NO. 88 
biriaini halk için ve ylne '4Halk 1 ,.._ _J 

Gösterilen alakayı 
büyük bir sevinçle 

r • kaydediyoruz 
Spor Kurumu Genel Başkanı iktisat Vekili CelıH Bayardan 

General Ali Hikmet şu telgraf< aldık : 

Futbolculardan sonra bisik· "14 Temmuz tarihli sayı-
letçilerimizin de Berlin Olim- nızda "bu laübaliliklerden ne 
piyatlarına iştirak etmeme- zaman kurtulacağız?,, başlıklı 
!erine karar verildi· l Spor ve lıülasaten, l.spanyaya boıuk 
muharririmizin l:u huıuıta yumurta gönderildiğinden ha· 
yazı ve haberleri 7 nd Hy· his yazınızı dikkatle okudum. 
famızdadır.] Devamı 2 nci salıifede 

taarruza hazırlanıyorlar 
İtalyar:ıl~r Cibuti demiryolundan 

istifade~ --;·=-~"1 
-· 

~ -
• 

/.' 

• 

Daha ciünkü ıtalya • Habeş harbinde iki taraf arasında 
J müthiş bir çarpışma 

[ talyanlara göre, Habeşis- J 1111111111111111111111111111ııııımııı111111uııuu · ı111uu1ı 11,1 , 111 
t~nın. istif~sı tamamlanmıştır. Kabined 
Şımdı yenı ltalyan imparator- e 
luğunun müstemlekeleştirilmesi D "'• "kJ"k 
işlerine girişilmiş bulunmakta- egışı 1 
dır. Halbuki ltalyan sansôrüne Olmıyaca1 
utramadan Fransız gazetele- .l\. 
rine akseden ve bizim de sü
ro.nlarımıEa naklen ıreçirdiAi· 
mız b~gü.nkü vaziyet, ltalyan
ların ıdd ıa ettiği gibi, pek te 
raha~ bir işe giriştikl~rini gös
terınıyor. fngiliz meınbalarından 

1 dün gelen haberlerde muntazam 
D•vamı 2 _ nci sahifede 

Ankara, l!"> (A.A.) -Akşam 
~rı çık~n bir l•tanbul gazete
sın~e Zıraat Vekilinin değişe. 
ccğıne ve ayni vekalette bazı 
değişiklikler yapılacağına dair 
bir haber okunmuştur. 

Anadolu ajosı bu neşriyatın 
aqılsll olduitunu bayana me
zuadur. 

~ 20 Temmuz - Pazartesi~:--• 

Y eni Tefrikamıza başhyoruz. 
;uıı11ın1111ııı ı ı11111111 1 1111 1ı ı11111111111111••1111111111111111111ıııı ııı ıııııu 

ı eEN KiMiN MErnEsı·v .. IM? .... ı 
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Yazan: lskender Fahreddin 
Mütareke senelerinde lstanbulda ba~lı başına bir t 'h 

k · · arı yapma ıshye~ ge~ç bir kadının esrar ve macera dolu 
hayatını bır ıkı gune kadar Açık Sôz sütunlarında oku-
yacaksınız l · 

Türk d . ~ur unu satılığa çıkaran 
Vahdettının şimdiye kadar meyda
na çıkarılmamış esrarehgl b" h . . z ır cep-
esını '· romanımızın kahramanı 

NESRiN Hanımın ağzından dinle· 
mek fırsatını kaçırmayınız•• 

~~s; irı müt.areke devrinde kimlerin metresi 
ı ı. _H~ngı tarafa hizmet ediyordu ? Tarihin 
bu donum noktasında tehlikeli hamlelerle ha-
yata. atılan bu lürk kadını kimdi? O k ' I 
sevdı ? K ' 1 · k lb nu ım er .. , ım erın a ine ve nasıl girebildi ? Bu 
roman sız.e korkunç bir devrin esrar perdesini 
~em de bır kadın elite yırtıp açacak. Ve eizi 
onuna kadar merak 'IJe heyecanla sı1rükleyecek. 
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Sovyet Rusya ve Fransaya 
göre, Alman - Avusturya 

anlaşmasının manası 

~'iya gazete
sinde Alman
ya- Avusturya 
arasındaki aıı
Iaşmayı tahlil 
eden yazısın

Yazan: 
Rom adan 

ve Viyanadan 
gelen yarı res 
mi haberler , 
ancak ip\idi 
müze.kerelerin 

RADEK 
Sovyet Rusya ricalinden 

maruf diplomatlardan 
mevzubalısol-

da şunları söylü~or: "Bu an
laşmayı mümkün kılan her 
şeyden evvel, ltalyan faşizmi· 
nin, Habeşistandaki zaferine 
raj!'men ve daha doj!'rusu bu 
zaferin neticesi olarak, Avru
pada daha zayıf hale gelme
sidir. Yakın bir zaman ıçın 

müşterek bir Alman - ltalyan 

\ 

duj!'unu , asıl müzakerelerin ise 
son baharda başlıya cağını bil
diriyordu. Halbuki şimdi Av
rupa politikasının heyeti umu-

.fdiplomalik cephesi ihdas et
mek emeli, her halde M usso
liniyi A\•usturya- Almanya ya
kınlaşm~sına muvofakata mec
bur eden başlıca sebeptir. 
Almanya, Fransa ve Sovyet
ler birlij!'i ile bir çarpışma 

halinde kendisine hiç olmazsa 
lngiliz bitaraflıj!'ını temin eden 
bir muahede elde etmek ümi
dinde bulunduğu müddetçe, 
ltalya ile kati bir surette 
baj!'lanmaya muvafakat edecej!'i 
pek az muhtemeldir. 

iki devletin başlıca amaçla
rına ermeğe muvaffak olur 
olmıı.z birbirini karşılıklı olarak 
aldatmaya hazır olduklarına 
şüphe yoktur. Fakat, bu mak
s.ıtlar bır tarafa bırakılınca. 
ltalya - Almanya yakınlaşma
sı bir vakiadır. Almanya, Avus· 
turya ile olan anlaşması ile, 
Avusturyada ve Avustur
ya üzerinden Balkandaki Tuna 
memleketlerinde genişlemeyi 
de kendisine gaye edinmek
tedir. 

Bu anlaşmanın sarahali kar
şısında anlaşmanın Hitler si
yasasının barışsever maksatla
rını gösterdiğini iddia eden 
Alman gazetelerinin neşriyalı 

ancak komik olur. Almanya 
Brüksel konferansına iştirak 
edecek mi, elıniyecek mi? Al
vıanya hareketlerile bu kon
feransı tertip eden devletlere 
şunu söylüyor: 

$izin muvafakatiniz olsada 
olmasada, ben yürüyorum. Siz 
Ren bölgesinin işgaline henüz 
muka hele ~decek va kıt bula
mamışken ban şimdiden Dan
zing'in Almenyaya geri dön
mesini ve Avusluryanın ilha

kını hazırııyorum. Bundan baş
ka ben size tabi değilim ve . .. 
ltalya ile sizin aleyhirıize mu-
teveccih olan anlaşmalarda 
yapabilirim. 

işte Almanyanm Fransa ve 
lngiltereyc karşı beyanalı bu
dur. Almanya bunun manası
nın anlaşılaca.ğı iimidindedir. 

miyesi için esaslı ehemmiyeli 
haiz bir uzlaşma ile karşı kar· 
şıya buluyoruz. 

Fakat, bir ltalyan - Alman 
anlaşmasının en başlıca miiş· 
külü olan Ansigüs tehlikesini 
bertaraf etmek için Almanyayı 
hadiseleri tacile scvkeden Ro
madır. Hiller ise, halya'nııı 
Ştreza zihniyeti dahilinde Fran. 
sa ve lngilterc ile yeniden teş
riki mesaide bulunması korku
su ile bu tacile boyun ej!'miş 
ve Avu,;turyanın istiklalini 
tanıınağı ltalyan dostluğuna 
feda etmiştir. 

Fakat buna mukabil ltal
yanın Almanyaya karşı aldığı 
taahlıüller acaba nelerdir ? .. 
Bu mühim nokta üzerinde he
nüz malumat edinilmiş değil
dir. Öyle olt'hakla beraber, 
ltalyanın beynelmilel mesaiye 
büsbütün yeni bir zihniyetle 

iştirak etmek islediği anlaşı
lıyor • ltalya bundan sonra 
kendi menfaatine dokunma
dıkça, Alman diplomasının 

faaliyetine hiç bir ses çık ar· 
nıı yacaktır. 

Diıter cihetten Hitler de 
yalnız ltalya tarafında'l değil, 
Avusturya tarafından da mü
him siyası faydalar temin et
miyor değildir. 

Almanya-Avusturya iktisadi 
münasebetlerinin inkişafı, A
vusturyadaki Alman nufuzuna 
Anş!osdan daha çok fazla 
hizmet edecektir. Seriinin 
Avusturyaya karşı olan . son 
hareketi lngiliz sualnamesinc 
her hangi diplomatik bır for
mülden daha kati bir cevxp 
teşkil eder. 

Nihayet Almanya-Avustur
ya anlaşmasının ortave şark 
Avrupasındaki bırakacağı aksi 

tcsi rlerin ne alabileceği düşü

nülebilir. Küçük itilaf Berlin -
Varşova - Budapeşte - Vlyana• 
Roma çenlıerine dikkatle ba
karak bu vaziyetis şimdiye 
kadar gökzütüğündcn bnmbıış

ka bir şekilde Tuna organizas. 
yonucu dej!'iştirmek lazım ge
leceğine kanaat hasıl edecektir. 

lngiliz gazeteleri, şimdi şi
mal denizinden Akddnize ka
dar uzanan yeni bir blok mu-

Franaız görüşü vacehesinde bulunulduğunu ve 
Dlj!'er taraftan Pariste çikan bunun da istikbal için büyük 

Le Temps Aalman-Avusturya bir tehlike teşkil ettiğini ya-
anlaşması karşısındaki Frasıı zıyorlar. Derin derin düşün-

- rü ünü ö le anlatıyor : mej!'e mahal vardır. go Ş Ş y 
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'i(;pt;·~·~~; ...... , İktısat 

T f 1 Vekilimizin ay asız ... 
, inci sayfadan devam Bı"r telgrafı 

lir. Derhal Halice gelen kon
trol motorları ...-apuru aramış
lar ve Ayvansaray sahillerinde 
baştankara etmiş bir vaziyette 
bulmuşlardır. 

Vapurun içinde hiç bir d~l
ga görünmediği gibi demır, 

zincir gibi vasıtalarda buluna
mamıştır. Yapılan tahkikatta 
Sürmene vapurunun evvelki 
gün Ayakapı önleri!'de durdu
ğu anlaşılmıştır. Bazı kimse

ler de vapuru pazartesi günü 
\;lalıcıoğlu kıyılarında gördük

lerini söylemişlerdir. Yani bu 
suretle Sürmene vapurunun 
günlerce Halicin bir k~yısın
dan diğer kıyısına kendı ken• 

dine gezintiler yaptığı anla
şılmaktadırr 

Vapurun bu vaziyette bıra
kılmasına, iki sahibi arasında 

çıkan ihtilaf sebep olmuştur-: 
Vapurun bu iki sahibi de va
pura bakmaktadır. Alakadar
lar vapurun bu vaziyette bı· 

rakılmasını tehlikeli gördük
lerinden sahipleri hakkında 

tahkikat yapmaktadırlar. 

( 1 inci salıifeclen de<Jam) 

Bu bahislere vekaletim namı
na ve şahsan verd,iğim ehem
miyeti tekrara mahal görmü
yorum.Bütün ehemmiyetle tetkik 
ettirdım. Bu tetkikat, lstan
bulda alakadar lspanyol ma
hafilind~n aldığım malüm~t ta 
dahil olmak üzere, bahsetti
ğiniz vaziyetin mevcut olma
dığını teyit etmiştir. Eğer si· 
zin elinizde müsbet bir delil 
varsa, bildirmenizi vatanse-
verliğinizden beklerim. 

Altikadarlarca bu kabil va-

ziyetlerin ihracat tüccar ve 
ihracat malları hakkında Bü
yük Millet Meclisinin son ka
bul ettiği kanunlar hükümleri 
dahilinde Vekii.lctimcc şiddetle 
t~kip edileceğinin bir kere 
daha bilinmesini isterim. Say
gılarımla .... 

iktisat Vekili 
Celô.l Bayar 

lstanbul piya~asında biz de 
tahkikat yaptık ve öj!'rendik ki 
ispanyaya bozuk yumurta 
gönderildiği lakırdısı bir şa
yiadan ibarettir. Bu şayiada 

olsa, biz ihrac~t meselesini, 

Dakika -1 
• 

Sayı: 88 Heryerde 5 kuruş Telefon No: 20827 - Telgraf adresi: lstanbul Açık Sö: 
ı 

Mardrid'de Kralcılar llü~· 
SULH-HARP 

1 inci sayfadan d~uam 

\ Fransada 
1 14 Temmuz Nümayiş yapmak istediler, 

polisin kurşunile karşı
landılar 

l~Igr, 
T, 

Yilz 1 
R•tir ne:ret etmiyen, daha doğrusu kırmızı bilya birdenbire seKüp 

"harpten korkmıyan,. yoktur. mantarı düşürüvermez mi ? 
Fakat bu devletlerin arzu et· Zavallı kızın bir saniyede 
tikleri "sulh,. lerin çeşitleri hep bir kaç renge girip çıkışı 
başka başkadır ve her devlet \ görülecek şeydi. 
ancak kendi istediği sulhun 1 Kırmızı bilya ... bu bilya Mil-
kendi menfaatlerini temin ede· !etler Cemiyetinde Sovyel 
bileceğine kanı bulunduğu için damgasını taşıyan sulh ve ':ıu 
umumi arzuyu tatmin edebile- bilya hep iki mislı puvan ka-
cek yegane sulh formülünün zandırdığı içindir ki Asamble-
de bu olabilecej!'ini iddia et· nin son toplantısına kadar 
mektedir. Faraza, lngil\eren:n, mahirane idare edilen Sovyet 
İtalyanın, Rusyanın, Almanya- "lstaka,. sı kızıl renkli sulhun 
nın, Ftansanın, Küçük itilaf nihai galebeye namzet olduj!'u 
devletlerinin ve Balkanlıların vehmini uyandırabilmişti. Fa-
lıep böyle birer "sulh., ları kat şu anda bu sulh da fran· 
vardır. Halta daha ileriye gi- sız sulhu gibi, Roma sulhu gi-
dilerek denilebilir ki dünya bi, Britanya sulhu gibi, Titu-
devletlerinin nasıl birbirinden leskonun sulhu gibi büyük bir 
az çok aykırı idare sistemleri tali ifade etmiyen bir sulhtur. 
hususi birer· "para,, ları, birer Tcmn1uzun son haftasına 
"bayrak,, lan varsa belki doj!'- doğru Brükselde toplana-
ru, belki yanlış, belki pek ga- caj!'ı söylenen Lokarııocular 
rip olarak tıpkı öylece birer ej!'er bir neticeye ulaşabilir-
tane de diğerlerininkine ben· !erse bu netice hangi ktı.dretin 
zenıiyen "sulh,, ları vardır. istedij!'i şekilde bir sulhu ilade 

Diplomasi aleminin menfaat edecek'? Ve lngilıerenin isle· 
ve görüş ayrılıkları yüzünden diği sulh ile Fransanm Rende 
dörtnala yaklaşılan bir harbi aradıl!'ı emniyetin ve Sovyet-
setretınek için epey aradıktan !erin Rende gösterdikleri leh· 
sonra bulduj!'u bu yeni oyun likenin ana hatları bır birine 
lsviçrenin hemen her kahve· ne derece uygun olabilecek. 
sinde, her lokanta ve otelinde Hoş ... bu istifhamlar üzerinde 
tesadüf edilen mantarlı bilar- uğraŞnıadan önce Brükselde 
dolara pek benziyor. toplanacak devletlerin Cenev-

Bu bilardolarda nasıl oy- redeki son toplantıdaki çekin-
nandıj!'ını size kısaca izah gen haleti ruhiyeden ne de· 
edersem sanırım ki teşbihimde rece farklı temayüller ve ka-
beni hata-lı bulmazsınız. rarlarla yan yana gelecekle. 

Bilhassa meşhur karikatürist rini bilmek lı\zımdır ya ..• 
Kelen'le Nevyork Taymis fo· Fransa ltalya ile el ele ver· 
loğrafçısının ve bizim, Dimok- mekte israr ettikçe ltalyanın 
ratyacı Pavlidis'in başından nazlanmasını artırması lngille· 
ayrılmadıkları bu bilardoda renin de Almanyaya doğru 
biri kırmızı olmak üzere yedi adım adım yaklaşmasını artır-

bilya ve sekiz tane delik var- maktadır. 
dır. Deliklerden iki tanesi el- Büyük A 'vrupa gazetelerinin 
Jişer, iki tanesi onar, iki tanesi başmakaleleri son günlerde 
yirmişer ve bir tanesi yüı, aşaj!'ı yukarı birer resmi teb· 
bir tanesi de otuz yazıyor. !iğ mahiyetini almağa başladı. 
Beyaz bily:ılardan birini bu Taynıis gazete•inin sütunların
deliklcrdcn hangisine sokarsa- ı da çıkan ve Baldvin kabille>i 
nız 0 kadar puvan kazanıyor- tarafından tahrik edilen bir 
sunuz. Eğer deliklere giren elle yazıldığı muhakkak olan 
bilya kırmızı olursa iki n:isli bir makale Almanyayı bir il-
puvan ka1.anmak mümkün olu- tifak çeınberi içine almış olan 
yor. Fakat ezkaza yeşil çuha Fransanın kıırşısında Almanya-
üslündeki manlarları düşürdü- nın duydııj!'u isyanı lngiliz ef-
niiz mü bütün kazandıklarınızı karıumumiyesiııin haklı bul-
kaybediyorsunnz. makla hatalı hareket etmiş ad 

işte diplomatlar da, üzerle- edilemiyeceğini., bildiriyordu. 
rinde sulh yazılı bilyalarla Mil- Buna, bir kaç lıalyan gazete-
letler Cemiyetinin yeşil çuha sinde çıkan yazılar ve bilhassa 
örtülü masaları başında ha Stampada çıkan bir makale 
babam ha, bu oyunu oyna- " İtalyanın cevabını ,. ve " Le 
makta ve içlerinden biri bir Temps ., de çıkan üç muhtelif 
bilyayı yahut bilyasını delik- yazı da "Fransanın cevabını ,. 
lerder birine soktu mu her sundular. 
tarafta bir "sulh,. un, onun Staınpa "ltalyanın, ne Arri-
"sulh,. unun partiyi kazanacağı kadane Avrnpada, ne de Akde-
zannı yayılmaktadır. nizde şanlaj ve tehdide taham-

Fakat bu mel'un bilardoda mü! edemiyecej!'ini ve başka 
namütenahi kazanmak ta ka- menfaatlara vasıta olamıyaca-
bildir, Bütiln kazandıklarını ğını,. yazdı. 

bir anda kayıbetmek de. Bil- Fransa ise "Almanyanın iş 
hassa otuz yerine altmış. yüz birliğinde yer almasını hiç bir 
yerine iki yüz kazanmak hır- zaman Fransanın güçleştirmiş 
sına tutulup da kırmızı bilya olmadığını, bilvasıta ifade elti. 
üzerine bir az fazlaca aban. Yine ltalyan gazetelerinde 
dınız mı tehlike ile oynamağa, "Almanyasız siyasi kombine. 
ateşle oynamağa başladığınıza zonlara ltalyanın girnıek iste· 
inanmalısınız. Farazi\, dün ge- miyece!!"i yazıldı ve yazılmak-
ce Revue de Lausanne'in se- tadır. Ve yine son dakikaya 
vimli muharriresi Matm01.el kadar, halta Fransanın Roma 
CtJletle Martet şansına pek tarafından istenen ve istennıi-
güvendilti için olacak kırmızı yen her fedakarlıj!'ı yapmasına 
bilyaya pek rağbet göşteri- ve yapmaktan çekinmiyeceği-
yordu, ve bu suretle hepimizin ni bildirmesine ve hissettir-
hayreti karşısında durmadan mekte olmasına rağmen ltal-
kazanıyordu. Fakat aksi tesa- yanın Brüksel toplantısına git· 
düf, en karlı deliklerden birine miyecej!'i ve Brüksel ıoplantı
girmeğe namzet gibi gözüken 

sının ruh ve esaslarına aykırı 

çok mühim bir memleket me
selesi olarak telakki ettiğimiz 
için üzerinde hassasiyetle dur
mayı bir vazife saydık. Bu
nunla beraber lktisa vekili 
Celal Bayarın da gazetemiz
deki bu yazı üzerine derhal 
ve büyük bir alaka ile tahki
kata girişmesini derin bir le• 
şekkürle karşıladık. 

Ve hele bu tahkikat netice
sinde şu şayianın katiyen doj!'
ru olmadığının resmen meyda
na çıkması da bizi çok sevin
dirmiştir. Kendi veka.Ietini 
alakadar eden her hangi bir 
meselede bizzat gösterdiği de
rin alaka ve hassasiyetten do
layı iktisat Vekiline bir daha 
teşekkür etmeği borç sayan
lardanız. 

olmak isteyeceği muhakkak 
gözükmektedir. 

O halde Brükselde de bir 
kaç kudretli devletin müşterek 
da"lgasını taşıyacak bir sulh 
formülü yapılamıyacağına inan
mak icap ediyor. Sonra, bir 
dahili harp tehlikesinin bütün 
şartlarını göze vuran Fransa· 
nın ltalyaya azami temayülü 
Lehistan hudutlarından Adri
yatik kıyılarına kadar uzanan 
Küçük itilaf topraklarında ln
giltereye karşı bir sempati 
doğurmakta olduğu da söylen· 
mektedir. 

Yine söylenilenlere bakılırsa 
Roma ile Berlini birbirinden 
en çok ayıran dikenli mevzu
lardan en mühimi olan Avus• 

Milli Bayram hiçbir 
hidise çıkmadan geçti 

Paris, 15 (A.A.)-Dün akşam 
geç vakte kadar iç bakanlı

j!'ına gelen raporlara göre, 
milli bayram her tarafla sü-

Madrid, 15 (A.A.) - Kral
lık taraftarlarile katoliklerin 
liderleri Calvo Sote!lo'nun 
dün öğleden sonra yapılan 

cenaze merasiminde bulun
muşlardır. 

Sana imtisal edecej!'im ve ölii· 
münün intikamını alacağıııı · 
Vazifemiz, ispanyayı kurtar
maktır ve onu kurtaracağız. 

lı. 
l'ıldıı 
~Yaıı 
•ak 
ki i., 

li 
bin 1 

•ırlaı 

Yara 
İçin 

' kiln, inlizam ve Cumhuriyetçi 
bir düzgünlük içinde vatanse
ver tezahüratla geçmiştir. Pa
riste yapılan toplantı, 14 tem
muz 19:\5 ve 12 şubat 1936 
da yapılan toplantılara ben1cr 
toplantıları geçmiş ve Basliy 
meydanından geçen alay ve 
civarında toplanan halk 500 
bini bulmuştur. 

Sotello'dan evvel "lspanyol 
teceddüdü .. adındaki Kralcılar 
grupunun başında bulunmuş 

olan Goicocchea. bir nutuk 
söyliyerek ezcümle şöyle de
mişlir : 

1 

Bizi dinleyen Cenabı Hakkın 
huzurunda sana vadeıliyorıım. 

1 

Cenaze merasiminde hazır 
bulunmuş olan delikanlılar, 
nümayiş yapnıağa ve alay ıııa• 

hallindtn şehrin merkezine dot 
nı gitmeğe kalkışmışlardır

Polis silah istimal ederek nü· 
ınayişçilerden birini öldürdük• 
ten ve dördünü de yaraladık
tan sonra, Lunları dağıtmıştır· 

- ~ 

sofya civarında 120 
ev yandı 

Sorya, 15 ( A. A.) - Dün 
Bansko şehrinde bir fabrika 
)'ak ininde çıkan yangın çabu
cak başka binalara sirayet etmiş 1 
ve 120 ev yanmıştır, Birçok J 

hayvanat telef olmuşsa da in- 1 
sanca zayiat yoktur. Hasar 10 
milyon leva kadardır, 

ırııtıı111u"ı111rııtttı11111ııııtııı1101111111111111ııııı1tıtııın.11 ! 
turya üzerinde Berlinle Roma 1 

aşagı yukarı anlaşmış bulun
maktadırlar. Acaba bu anlaş
madan ltalyan diplomasisinin 
Avrupada alabildiRine hür bir 
Alman çalışmasına müzaheret 
edeceği manası çıkarılabilir 

mi? Çıkarılırsa, bu takdirde 
Fransa ile Sovyet Rusya bJylc 
bir ltalyadan bir Avrupa iş 
birliği beklemekle dev~m ede
bilirler mi? 

HABEŞİ St-A N 
İtalyanlar Cibuti Denıiryolun" 

dan istifade edemiyorlar çift 
tası 

(Birici sahifeden devam) 1 rayları sökmej!'e ve münakalatı •ına. 
Habeş çetelerinin ltalyanları 1 felce uğratmağa muvaffak ol· •ine 
mütemadiyen izaç etmekte ol- J muşlardır. ltalyanlar Demiryo- elet 
dt1klarını bildirmektedir.] J lunu talırib eden çetecilere kal• 

k ·sıı tro"r Londra, 15 ( A.A.) _ Man- 1 şı ne zaman taarrza geçme ı 

chester Guardian gazetesinin ' ınişlerse bu çeteler kaçmağa ili~' tde 
diplomasi muhobiri, ftalyan- vaffak olmuşlardır ve olmakta' köy 
!arın Habeşistanda büyük dırlar. Habeşler organize edn• 
müşküllere tesadüf etmekle nıiş bir mukavemet gösterııı' 
olduklarını yazmaktadır. yarlar. Fakat çetelerini tak 

viye elmektedirler. Hatta bıl 
Muhabir bilhassa diyor ki: çetelerin biraz inzibat dabi• 
ltalyanların yagmurlar mev· -

linde çalışmakta oldukları &'°'. 
simlerini karşılamak için yap- rülüyor. Halihazırda unıuıııı 
mış oldukları hazırlıkların, e 

b;r taarruza geçmek üzer 
Mareş 1 1 Badoglio'nun azimet- beşlerin Göre mıntakasıod• 
!erinden beri yerinde olmadığı 1 teşkilat viicuda getirmek! 
m~ydana çıkmış g·ibiclir. 

oldukları görülmektedir. 
Yolların çoj!'u geçilemez bir Zafer sarhoşu olan ltalyan· ıtıe 

haldedir. !tabanlar bilhassa lar kendilerine fazla gü,·en· sin 
Adis-Ababa-Cibuti Dcmiryolu- ınişlerdir. Fakat şimdi menıl~ •İsi 
na güveniyorlardı. Fakat bu 1 kele sulh ve sükunun tcıııın 
yol nıütemadiyen Habeşlerin ; işinin zannettiklerinden ço~ 1tı~11, 111 
tehdıdine maruz bulunmakla· daha müşkül olduğunu giifıl' 

Bütün bunlar ve daha bun
dan bin kat daha çapraşık 

pazarlıklar Brüksel toplantısı 

ve Cenevrede yapılacak Er
lül toplentısı arifelerinde dün
yayı anlaşılınat, bir hale sok
maktadır. Ve birçok siirpriz
lere gebe olan bu garip mu
adelderin içinden çıkacak en 
yakın hcidisenin ne olabilecegi 
düşünülürken hatıra gelen ilk 
sual şu oluyor: 

1 

dır. Habeşler birçok Jefalar yarlar. , 
111ı rıııııı ıı11111m11111111ıııt11ııııı111111ııııııııııııııııııııo 1111 11111111ııtııı11111111111ııııııı1111111111111111111n111ıuw•111lll 1 : 11 l<ı 

1 Rıhtımların inşasına başlandı n 

"Almanya dedet rcısının 
"Avusturyayı illnk nrzusunda 
bulunmadığını., !talyaya vadet
tiği şekilde resıııi bir beya
natla dünyaya ilan cllij!'i gün, 
Roma ile Berlinin elele verip 
"Ütto rnn Habsburg., u Viya
na sarayına sokınasına n11 şa .. 
hid olacağız?. 

Kim bi:ir... Bu bilardoda 
her sürpriz beklenebilir. Mu
hakkak olan birşey varsa bey
nelmilel diplamasinin gerge
finde Umumi Harpten evvelki 
il ti faklara ben'ler itli faklar do
kunduıtu fakat bu itıifaklar

dan hemen hepsinin en ufak 
bir sebebe, en ahmakça ya
pılmış bir dalavereye veya en 
tesadüfi bir sarsıntıyıı talıam
nıül etmeyip derhal çökecek 
kadar zayıf baj!'larla yapıldı

ıtıdır. Kimin kir.ıinle dost ol
duğunu, birlikle yürüyebilece
j!'ini galiba yine Umumi Harp
teki gibi top patladığı zanıan
görmek mümkün olabilecek. 

Şimdi pamuk yalnız barut 
yapmaj!'a dej!'il, siyasi mühim 
meseleleri üstün körü hallet· 
meğe de yarıyor. Evet her 
diplomat, herşeyi pamuk ipli. 
ğile bağlanıaj!'a çabalıyor. 

Nizamettln Na:df 

İzmirde 
Türkkutu para,ut 
kulesi yapılıyor 

lzmir (Açık Söz) - Türk 
hava kurum tarafından kültür
park'ta inşa edilecek olan pa
raşüt kulesinin planları, hava 
kurum merkezinden şehrimiz 
şubesi müdürlüğüne gelmiştir. 
Planlara göre paraşüt kulesi 
43 metre yükseklikte ve Kül· 
türpark'ta 6 numaralı ada 
üzerinde inşa edilecektir. in
şaat için 15 gün sonra müna
kasa açılacaktır. Gençlerimiz, 
burada bulunacak mütehassıs
lar nezaretinde paraşütle atıl
ma tecrübeleri yapacaklardır. 

Paraşüt kullanma ve paraşüt
le atlama işi, Avrupa ve 
Amerika'da son zamanlarda 
bir spor halini almıştır. 

'Sahildeki binalar da antrepo 
1 haline konacak 

\ 

1 
1 

iktisat Veka'eli miilehassısı 
Foııder Portcn bundan bir 
müddet evvel lst;nbul rıhtım-
larında bazı tetkikat yapnış, 
rıhtımın tamire muhtaç yer
lerini bir raporla tesbit ede
rek Vekil.ide vermişti. 

Vekalet bu rapor iizerine 
rıhtımlnrın inşası ve tamiri 
için 175 bin liralık bir tah
~isat ayırmıştır. 

Bu tamirat ve inşaata dün
den itibaren başlanımştır. in
şaatın yapılacağı saha, Sa. 
rııyburnundan Karaköy köp
rü~üne ve Galatadan Fındık· 
lıya kadar olan l;ı~ıındır. 

Bundan ba~ka şileplerin Y~ 
naşınası için Fındıklı ile T0f" 
hane arasında bulunan büyu> 
binalar modern birler antreP0 

haline getirilecektir. Bu antrr• 
pokırın teşekkülü ile liınaııt' 
mıza gelecek bütun vapurlJI 
kolaylıkla yanaşabileceklerdlf• 

Rıhtımlımn inşasından soP11 

Bo2az ve Kadıköy vapurW1
' 

nın şamandıraları ortadan k,ıo 
dırılarak Beşiktaş önlerine git 
türülccek bu suretle liman t•' 
manıile açılmış bulunacaktır• 

Haliçteki rıhtımların ini"' 
için de ayrıca bir proje tıaıı' 
lan maktadır. 

~------~~----Takas 
Komisyonları 
Vekllete baölı bUro 

haline konacak 
Takas koınisyonları hakkın

da hazırlanan wojc iktisat 
Velaketi tarafından tetkik edil
mektedir, 

Bu projede Takas komis
yonlarının lağvedilerek vekil.
Jete baj!'lı bir büro halinde 
idare edilmesi münasip gö
rülmektedir. 

Vekaletin vereceği karar 
yakında alakadarlara bildid
lecektir. 

Tarife komisyonu 
Liman tahmil tahliye ücret

lerini tesbite çalışan tarife ko. 
misyonu dü~ De~iz. Ticaret 
Direktörlüj!'unde ıkıncı t~plan
tısını yapmıştır. Yeni tarifeler 
bir kaç güne kadar bitirile
cektir. 

Şeker flatları 
Bu sene şeker fiatlarında 

yeniden tenzilat yapılacaj!'ı 

hakkında çıkan rivayetler ta• 
hakkuk etmemektedir. Alaka
darlar fabrikalarda yapılacak 
tetkikatın neticesine kadar 
yeni bir tenzilatın mevzuubahs 
olmadığını söylemektedirler. 

ı Halk 
! Opereti 
Avrupada;· gelen r•J' 

heyeti temsiller• 
baflıyor 

Halk okereti taksim bait~ 
sinde yaz temsillerine deV~ 
ediyor. Operet epey gündeP ~ 
" Rahmet efendi. adlı l'' I 
bir eseri oynanııya başıaııı;, 
ve çok ralfbet kazanmış;~ 

Halk opereti yine Tal<·~ 
bahçesindeki revü kısmı içıf 
de Tamarabek revü ]ıtri 
etini davet etmiştir • ~~O' 
panın tıir çok yerlerıP ,ı 
büyük muv:ıffakiyet kaıanııi 
bu heyet bu akşamdan iti 
ren temsillere baş!ıyacaktıt· 

Gemlikte 
Zeytin tacirleri rnllll' 

kQm oldular it' 
Gemlik (Açık Söz) - flC ~ 

diye doktorluğu - bütün . f~~ 
!arını açık bulunduran ta~''!. 
mahkemeye vermiştir. Netıc;;;ıı 
para ceı.asile birlikte ıe il' 
tabi olmıyan üçer gün haPıı' 
lik cezası gören zeytinciler ~t 
karar hakkında adliye ve 
leline müracaat etmişlerdır• 

E3i 
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ha 
be 

sa 
Ya 
bir 
Ve 
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hı 
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Köyde • 
sınema oynuyor! .. Hız ve gücünü vatandafın sevgisinden alan gazetedir 

Baazı küçük haberler insanı o kadar düşündürüyor ki! ...• 
Ün 1 bo''yle birkaç satırlık Ankara I ırazete eri karıştırırken 

• ırrafı önünde durakladım. 
Telgraf şu: 

uyandırmak için Amerikadan 
sıhhi malümat veren filimler 

• - Sıhhiye Vekaleti köylüyü 
l'ı.ıt kadar sinema n1akioe11i ve 
i•tirecekmif•n 

lık hamlede insanın koltukları kabarıyor. Öyle bunca 
Yıldır ihmale uğrıyan köylümüzü bile alameriken vasıtalarla 
uya d · · ı H' ı · · kapıl· n ırıyoruz. Buna nasıl sevınmez ınıan. ıs.erımıze 

Sahibi : Etem izzet BENiCE 

Belediye 

Cerrahpaşa 
Hastahanesi 
Asri/eşiyor 

••k, ıatbi düşünsek bu sevincin neşesini kaçırmayız. Ne yazık 
ki hakikatler ve hidiselrr yakamızı bırakmıyor. 

. liergün gazetelerimiz< Anadolu köylerinden de~il, 70- 80 
bın nüfuslu kazalardan, kasabalardan mektuplar gelır. Yalva· 
tırl1.r: 

Mutfak ve çama
şırhaneye 140bin 
lira sarfedilecek - Kasabamızda altı aydır doktor yok, eczahane yok. 

aralılar bile kilometrelerce uzaklara taşınıyor. Allah rızası 
Çin Yazın, çizin bir doktor yollasınlar.,. 
, Bu mektupları ikişer, üçer satırla hulasa edip ya~~ak 
adeta yazı arkadaşlarımızın günlük mesaileri arasında ıtıyat 
h·ı· 
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Cerrahpaşa hastahanesine 
modern bir mutfak ve çama

. şırhane yapılacaktır. 90 bin 
lira sarfile meydana gele-

•ne ır• imiştir. 
. Fakat bu kafi değil, daha mühim bir vesikadan bahsede: 

Yıın. Sıhhiye Vekaletinin neşrettiği bir hesaptan anlıyoruz ~ı 
"'•ııılektin hükümet doktoru bulunması icap eden yüz yetmış 
ltıerktıinde bugün doktor yoktur. . . . 
. işte bu hakikatlerdir ki Amerikadan köylü ıçın a-etı· 
nı ı··~ .. •cek sinema makinelerini bize gülünç bir ihtikan a eh i 1 ı 
ııoıteriyor. • 
. Nasıl göstermesin ki gübre yığınları, bataklıklar arasında 

:ıft hayvanlarile bir çatı altında barınan ve yağını, yumur• 
••ını satıp ekşimik ve un çorbası ile karnını doyuran, aı~ma• 
•~na ıııuıka takıp, yarasına katran süren köylü Amerıkan 
:ınerna11ndan ziyade kendisini bu iptidailikten fiilen ve mad-
•ten kurtaracak va11talara muhtaçtır. 
.. Modern filimleri şehirli para verip seyrediyor. fakat ora~a 

ırord~ğü ihtişamı veyahut yf'ni hayat şartlarını evinde ta.tbık 
~~ebı~iyor mu? Ne gezer. Köylünün göreceği Amerıkan 

oyculük filimleri de köylüye aynı tesiri yapacaktır. 
k iyi feyi herkes isler, fakat yapamaz. Köylüyü kasabay~ 
aıabayı şehre yaklaştırmak için bu merkezler ara~ın~akı 

JoHardan işe başlamak gerek. Köylünün hayatını ınzıbat 
jltına almak, refah vasıtalarını ona kazandırmak lazımdır. 
~~anb_ulda Polonya mühacirlerinin bir. (~olonez) köy.~ ~ar~~r. 

Jdur. Fakat nice kaza merkezlerımızden çok uıtundur. 
~_eb_ep arf ve adetlerinin bizimkinden mazbut oluşudur. Köy• 
uyu kaldırmak ve uyandırmak için önce yolundan başlamalı
tıı o k 1 . b j nun ayaAına gitmeliyiz. Onu zengin edece çııre erı 

u nıalıyız. Refaha kavuşunca üst tarafı kolaydır. 
Sonra doktor yüzü görmiyen yerlere sıhhi filimler göster

'?•kten ne çıkar. Eğer mümkünse Sıhhiye Vekaleti oralara 
"'.0.•nıa makinesi değil, İstanbul sokaklarında dolaşan müşte. 
"sıı d k .. . o torları gonder~ın. 

Bürhan Cahid 
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POLiS 

ınaiıada vapuru Kadıköy iskelesine bindirdi 

Osküdarda frenleri 
bozuk birtramvay 

devriliyordu ! 
l 

Bir Belediye zabıtası memuru bu 
kazanın önüne geçti. yolcuıardanl 
bazıları taramvaydan atlayarak 

yaralandılar 
t Dün Üsküdarda tehlikeli bir 
htaınvay kazası oluyordu. Şiş
b ane facı asının başlangıcına 
e~ıeyen bu hadise şu dur: 

i 
1
Usküdar ile Kısıklı arasında 

tş •Yen 3 numaralı romorklu 
ramvay arabası dün akşam 

saat yed· · · · K ki ıyı yırmı geçe ısı ı· 

~~ doğru yokuşu tırmanırken 
ıtdenbire firenler tutmamış 

Ve araba süratle yokuştan 
aşajtıya doğru inmeğe başla
tnıştır. Böylece 30 metre kadar 
r.Ürüyen tramvaydaki halk te-

Büyük bir te1adüf eseri ola
rak hafif geçen bu hadise göz 
önünde tutularak sefere çıka· 
rılan tramvayların iyi muayene 
,.dilmesi artık zaruret halini 
almış oluyor. 

cek olan bu çamaşırhane ve 
mutfak için ayrıca Avrupadan 
50 bin liralık ta çamaşır ve 
mutfak al5.tı getirilecektir. Ça
maşırlar modern bir şekilde 
makinelerle yıkanacaktır. 

itfaiye töreni 
itfaiyenin 14 üncü senei dev

riyesi münasebetile 22 Ağus
tosta bir tören yapılacaktır. 
Tulumbacılığın 226 senelik 
tarihi canlı tablolarla temsil 
edilecek, resmi geçit, yangın 
tecrübeleri yapılacaktır. Bu 
törende 80,000 kişi parasız 
bulunabilecektir. 

ikramiye verilecek 
Geçenki Tepebaşı yangının• 

da vefat eden fedakar itfaiye 
çavuşu Şükrünün ailesine ikra
miye verilecektir. Sigorta şir
ketinden ve itfaiye taavün 
sandığından başka beledi ye
nin de Şükrü çavuş ailesine 
yardım etmesi kararlaştırıl

mıştır. 

AGIR YARALANDI - 9 
Yaşlarınd Mehmet adlı bir 
çocuk tahtakalede Balkapan 
hanının ikinci katındaki par
maklıkları üzerine tırmanmak 
isterken 5,5 metre derinliğin
deki boşluğa düşmüş ve ağır 

surette yaralanmıştır. Çocuk 
hastaneye kaıdırılmıştır. 

HAYIRLI MiSAFİR - Bey. 
lerbeyi yalılar caddesinde o
turan Caferin kızı Rabia po
lise müracal ederek aynı sa.
kakla oturan ve evine misafir 
gelen Behzat tarafından 8j0 
kuruşunun çalındığını iddia et
miş, suçlu yakalanmıştır. 

BOGULUYORDU - Ni
şantaşında Bayır sokajtında 
oturan 16 yaşlarında Ömer 
Burgaz adasında banyo yapar
ken takati kesilerek boğulmak 
tehlikesine maruz kalmı~sa da 
etraftan yetişilerek kurtarıl-

mıştır. 

YANGIN - Dün saat 18,5 
raddelerinde Yemişte Handan 
sokağında 4 numaralı ıeytinci 
Nikolakinin dükkanından he· 
nüz anlaşılamıyan bir sebep· 
ten dolayı yangın çıkmış ve 
dükkar.ın çalısı yandıktan 
sodra söndürülmüştür. 

Polis tahkikat yapmaktadır. 
CESETLER BULUNDU -
Bundan üç gün evvel Ka-

ğıthanede bir sandal gezintisi 
yapan dört arkadaştan ikisi
nin sandal devrilmesi neticesi 
bofrulduıtunu yazmıştık. 

Sayı: 88 Her yerde 5 kuruı Telefon No: 20827 • Telgrıl adreıi: lstanbJI Açık Söı 

Maarif 

Yarım 
Komiserlerin imtihanlarına 

dün başlandı ,ı Tedrisat 
Azaltılacak 

Komiserlerin imtihanları dün Üni'Vf!rsite konferan> salonunda 
yapılmıştır. imtihana 495 polis, 15 ikinci komiser 11e 10 da 
Lise mezunu gişmişlir. Polisler üçünçi1 komiser, ikinci komiserler 1 

birinci komiserliğe terfi edecekler 11e lise rrezunları da birinci 
komiser olacaklardır. imtihanlar tahrirı' olarak alakadar 

Emniyet memurlarının nezareti altında yapılmıştır 
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ADLiYE 

Bir kasa hırsızı hakkında tevkif kararı verildi 

Sabıkalı bir hırsız 
on altı sene hapse 

mahküm oldu 
• 

Bir terazi fabrikası sahibi ölçüler 
başmüdürlüğü aleyhine dava 

açtı. zarar ve ziyan istiyor 
Asliye üçüncü ceza mahke

mesi dün Celal adlı bir hır· 
sızlık suçlusunu 16,5 sene ha
pis cezasına mahkum etmiştir. 
Celal Is tan bulun muhtelif semt
lerinde on yedi ev ve dükkan 
soymuştur. Celalden hırsızlık 
malları satın alan Ahmetle 
Yusuf ta birer ay hapse mah
kum olmuşlardır. 

LiMAN DiREKTÖRÜ 
Dün Sultanahmet sulh ikinci 
ceza mahkemesinde Liman 
idaresi umum miidürü Raufi 
sorguya çekilmiştir. iddia şu
dur: Raufi adliye sarayının 

yangınından sonra icradaki 
bir işten dolayı yenileme ka
nununa muhalif hareket etmiş
tir.Muhakeme tetkik için başka 
güne talik edilmiştir:. . 

ÖLÇÜLER MUDÜRLÜ-
GÜ - Tophanede terazi ve 
ölçüler fabrikası sahibi Mu
hittin ' dün müddeiumumiliğe 
müracaa ederek lstabul öl
çüler ve tartılar baş müdür
llığü aleyhine bir dava açmış
tır. Muhittin iddiasında şun- . 
ları söylemektedir : 

TEVKiF EDİLDi - Hüse
yin adlı bir çoban 9 )'aşlarnı· 
da Kirkor isminde bir çocuğu 
kandırarak tecavüzde bulun• 
duğundan yakalanmış ve müd
deiumumilikce tevkif edilmiştir. 

KASA HlRSIZI - Müddei
umumilik dün zühtü isminde 
bir genç hakkında tevkif ka
rarı vermiştir. iddia edildifrine 
göre zühlü Hasırcılarda kö
mürcü Kazımın dükkanına 
girmiş ve kasasını kırarak 
paralarını çalmıştır. Zühtii 
diyor ki, 

- Ben pencereden girdim. 
Kasayı kırdım. içine bakıyor
dum. Para çalmadım bu sırada 
beni yakaladılar. 

SERBEST BIRAKILDI -
Dün bir gazete Tahtakale'de 
boyacı Nesim'in dükkanında 
üç polis memuru biber çuval
larının içine girerek bir cürmü 
meşhut yaptıklarını ve Tevfik 
adlı birisinın de yakalandığını 
yazdı. 

Biber çuvalının içine giren 
memur olmadığı gibi tevkif 
edilen kimse de yoktur. Bi:aki• 
muharrik vazifei ahlakıyesini 
yaptığı anlaşılmış ve serbest 
bırakılmıştır. Hadise şudur: 

Orta mekteplere daha 
olgun talebe yeti•· 

tirilecek 
r.ıaarif nkaleti ilk tedrisat 

işleri üzerinde de esa•lı telki
kata karar vermiştir. ilk p:an
da mufredat prgoramlarının 

talebe için daha verimli bir 
şekilde tanzimi beklenmektedir . 
Bunun için Maarif vekaletinde 
şimdiden çalışmalara başlanmış 
ve lstanbuldan da üç tane ilk 
tedrisat müfettişi Ankaraya 
çagrılmıştır. 

KAMP AÇILDI - Maarif 
müdürlüğünün muallimler için 
hazırladığı kamp dü~ Heybeli
adada açılmıştır. Bir çok er· 
kek ve kadın muallim kampa 
iştirak etmişlerdir. Kadro dol• 
duğundan şimdiden sonra ya
pılacak müracaatlar geri çev
rilecektir. 

EV iDARESi - Kadın mu. 
allimlerin bilgilerini arttırmak 
maksadil etertip edilen ev ida
resi kur lan dün sabah şehri
mizdeki bütün sanat mektep
lerinde açılmıştir • Kurslara 
birçok muallimler de,·am 
edecektir. Maarif müdiir-
lüğü şimdiden sonra müracaat 
edenlerin de kabul edilmele
rini dün sanat mekteplerine 
bildırmiştir. 

MISIRLI TALEBELER GE· 
LIYOR - Kahire Üni,·ersitesi 
talebelerinden mürekkep 80 ki
şilik bir kafile bugün Roman
ya Yapurile şehr imize gelecek 
belediye Ye maarif erkanı ta
rafından karşılanacaktır. Misa
firler Galata,aray lise•inde 
misafir edileceklerdir. 

REKTÖR TEKZİP EDI. 1 
YOR - Dünkü sabah gaze
lerinden biri Üniversitenin 
umumı verimi hakkında bir 
rapor ha11rlanıp bir hafta 
içinde Vekalete arzedileceğini, 
üç yıllık çalışmada istenilen 
randımanın alınmadığını ,.e 
tedris heyeti kadrosunda da 
bazı değişmeler yapılacagını 
yazıyordu. 

Üniversit~ Rektörü Cemil 
dün kendisile göriişen bir mu
harririmize bu haberlerin hep
sinin asılsız oldugunu söyle
miştir. 

-·- ---
Acıkh bir ölüm 
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Siyaset radyosu 

Dünyanın siyaset usullerın
de önemli bir degişiklik \'ar: 

Bır zamanlar millerin siya· 
set adamları, yapacakları ve 
yapılmasını btedikleri şeyleri 
birbirlerine bütün dünya önün
de, gümlıür gümbür nutuklarla 
söylüyorlardı! 

Sona b'! gümbürtü seyrek
leşmiye başladı. Millellerin 
birbirlerine yapacakları su'l 
listelerile sorma modası çıktı! 
Ş i mdi İ•e hemen taınamıylc 

ses seda kesilmiş bulunuyor! 
Adeta sembolik konuşuyorlar ı 

Me•ela : Zecri tedbirler kal
dırılıyor; bundan Fransız şc
yasileri, sonradan lngiliz sı
sileri (Akdeniz pak tından çe· 
kilmeleri) lazım geldijtini an
lıyorlar l Sonra, mese la, lngi
liz filosu Akdenizden çekil
mekle • sembolik olarak • bir 
şey konuşmuş oluyor! 

Dünkü ajanslar şöyle bi ldı
riyorlar. 

- Yarı resmi lııgiliz maha
fili, lngiliz ana Yatan filosunun 
Akdenizden çekilmesinin (man
tıki neticesi) olarak Libyadaki 
ltalyan askerlerinin de geri 
çekilec .. gi mütalaasındadırlar. 

Demek, ltalya siyasilerinın 
mantıki neticeyi anlamaları 
bekleniyor! 

iş karşındakiııin iz'anına kal· 
mış desenize !. iyi amma, ba
kalım, ltalyan mantığı lng ilız 
mantıgıııa uyar mı? 

in ·anlar, siyaset güriıltiilerı
nin, dünyanın ustünde gum
bürtülü koca bır radyo ı.ıbı, 
mütemadi zırıltı ından bıkup 

usanmışcasına sanki birdenbire 
dıigonesini çevirdiler. Siyaset 
aleminde birdenbire bir d il
sizlik oldu, sesler km!dı... 'e 
yazık ! 

Halbuki milletler, bir birle· 
rile, ne güzel (uzun dalgalar) 
la konuşuyorlardı ! ! 

O lu , a --Ajanslar ve ga1eteler Ha· 
beşistanda Habeşlilerin tekraı 

saldırdıkiarını, harpler başla-
dığını yazıyorlar. Aceba ? 
inanalım mı ? Zehirli gazbr 
tükendi mi ki?!. 

T övbe tutmıyarı 
bir taıımatname 

imtihanın meşhur şiddetın
den midir, nedir, mektep:erimı· 
zin imtihan ı'"ulleri dahi her iki
de birde değişir durur. Sanki 
biZ?at imtihan usulleri dahi her 
sene imtihan olurl Gazeteler 
yazıyor: Maarif vckaleli bundat 
böyle her yıl yeni bir talimat
name yapılmasının önüne geç
mek için bu işi e aslı surette, 
halletmeye karar nrmiş. lem 
bir talimatname yapl\·or' 

Bu i~i esaslı surette hal için 
yine yeni bir talimatname yap
mak iyi, iyi amma. a muhterem 
maarilçilcrimiz her talimatna
me her defasında bö}·le söy
lenerek yapılmakta. 

Beş kuruşa 

~merika otelı 

Bayezıt kulesi beş kuruşa zi
yaret ediliyordu. Ziyaretçilere 
kapatılmış! Sebebi, olacak şey 

değil. Kulede bazı ah'a'ka nıı
ğayir hadiselere şahit olundu
ğu için! Ne keskin herifler \' ~ 

var. Herif demek sevgilisini 5 
kuruşa Amerikanın 90 katlı 

otellerine çıkarıyormuş! 
laş.a düşmüş ve hemen kendi
erı · d y nı ışarı atmağa başlamıştır. 

KINALIADA VAPURU -
Uzun müddettenberi havuz
larda hemen hemen yenibaş
tan tamir edilerek birkaç gün 
evvel seferlere başlıyan Kınalı
ada vapuru evvelki akşam bir 
kaza geçirerek yaralanmış ve 
tekrar havuza girmiştir. Va
pur evvelki akşam köprüden 
kalkarak Kadıköy iskelesine 
geldiği sırada iskeleye yannş
mak üzere manevra yapmağa 
başlamış, fakat süratini kes
miyerek Kadıköy rıhtımına 
şiddetle çarpmıştır. Müsademe 
ani olduğundan yolcular hayli 
telaşa düşmüşlerdir. Çarpış· 
mada vapur burnundan ehem
miyetli surette yaralanmış ve 
rıhtımda hasara uğramıştır. 

Boğ'ulan Şerif ve Mehmedin 
cesetleri evvelki gün Kağıtha
ne köprüsü altında bulunmuş
tur. Cesetler morga kaldırıl

lktsat Vekaletinin lstanbul
daki ölçüler tartılar baş mü
dürlüıtü muayene ve tetkik 
için on bin liralık malımı mü
hürledi. Bir kaç günde tetkik 
edecejtini bildirdiği halde bu 
iş bir aydan beri devam et
mektedir. Serbestii ticareti 
ihlal edenler hakkında takibat 
yapılmasını ve zarar ziyanımın 
tazminini isterim. 

Müddeiumumilik bu müra. 
caatı tdkik etmektedir. 

Nesim'in üç ay evvel babası 
vefat etmiş. Arkada yedi varis 
bırakmışken az vergi vermek 
için Nesim altı varis göster
miştir. Tevfik takipci ve mua
mlecidir. Kendisine müracaat 
ederek bu işin takibini kendi 
üzerine almak istemiş ve altı 
yüz liraya da pazarlık yapmış
lardır. Nesim bu parayı fazla 
bulduğu için polise müracaat 
etmiş ve takip ücretini ,·erir
ken yakalanmıştır. Müddei 
umumilik Tevfik'i derhal ser
best bırakmıştır. 

Tıp Talebe yurdundan ,.c 
Kabataş li.esi 1934-1935 me
zunlarından Naci dün Şişli 

hastahanesinde bir kaç günlük 
kısa bir hastalıktan sonra ö l
müştür. Naci çalışkanlığı \'e 
terbiyesile kendisini arkadaş
larına sevdirmi , ölümü ~ilesi 

\'e arkadaşları ara•ında derin 
bir acı uyandırmıştır. Kendisi
ni seven arkad~şları Nacinin 
cenaze törenine çajtrılmakta
dır. .Tahsildarda mı ya<:ım·ş? 

h olun iki tarafında çamurlu 
k~ndekler olduğundan birç•ık 
bımseler çukura yuvarlanmış 
aııJarı da taşlara çarparak 

tnuhtelif yerlerinden yaralan
~ışlardır. Tam bu esnada 

zlı Yürüyen tramvayın arka· 
:ı~daki romorke bir zabı
aı belediye memuru atlamış 
~e hemen frenleri sıkarak ara-
anın daha fazla ilerlemesine 

Ve devrilmesine mani olmuş• 
tur. 

Büyük bir tesadüf eseri ola
rak feci bir tramvay kazası bu 
suretle önlenmiştir. O civarda 
oturan ve daima tramvayla 
seyahat edenlerin söyledikle-
rıne ..,.. . .. d 
3 

6ore evvelkı gun " 

f 
numaralı tramvay arabasının 

reni · erı tutmamış ve aynı akı· 
~ete maruz kalmakta iken der-

al önü alınmıştır. 
bo Trkmvayların firenlerindeki 
1 t zu luğunun böyle bird~nbire 
s anbuldan Üsküdara ve ha
vaı· · 
1 

ısıne geçmesi sıkı kontrol-
trın gevşediği kanaatini or· 
aya koymaktadır. 

BiR KATİL YAKALAN· 
DJ - 933 senesinde Tahta
kalede kebepcı hanında otu· 
ran Bursalı Ahmet ile Ali ara
sında eski bir kin yüzünden 
kavğa çıkmış ve Ali yanındaki 
bıçakla Ahmedi öldürerek 
kaçmıştı. Üç senedenberi or· 
tada olmayan bu katil nihayet 
dün Tahtakale civarında sak· 
lanmış olduıtu evde yakalan_a
rak müddeiumumiliğe verıl-
miştir. 

SUÇLULAR ARA5INDA
Oün Tahtakalede seyyar sucu 
Mustafa ile yine o civarda 
seyyar suculuk yapan Muzaf
fer arasında kavga çıkmış ve 
Muzaffer su bardağı ile Mus· 
tafayı başından ağır surette 
yaralamıştır. 

mışlır. 

İstikbal ümidinin olgunlaşmış 

Çocuk sevgisinin devıel va
zifeleri arasına girmesini gönül 
o kadar istiyor ki ... 

Çocuk... Bu günahsız, suç
suz küçük vatandaş yarının 
bizleri oluncıya kadar geçire
ceği günler, aylar ve yıllar 

içinde pürüzsüz bir saadete, 
açık bahtlılığa gömülmüş olmalı. 

Saadetle kucak kucağa, koyun 
koyuna yaşamalı bu yavru
caklar. 

Ben çocukta, istikbal ümi
dinin olgunlaşmış, katılaşmış 

realitesini tahayyül ederim. 
Çünkü o, küçük idrakile o 
kadar serazatdır ki, .. 

Acımak ondadır, iyilik yap
mak enerji ve isteği ondadır. 

realitesi: Çocuk 
Hep sevınır, hep güler, iste
diğine sahip olamadığı zaman 
ajtlaması bile kinsizdir, sami
midir. insanlarda kalp arayan
lar çocuklara koşsunlar. in
sanlarda vefakarlık arayanlar 
bu suçsuz, kinsiz ve günahsız 
yavrulara baş vursunlar. 

Kütle içindeki bu yüzde yüz 

iyilik kaynağı mablükları son

suz bir sndetin kucağında 

yaşatmak vazifesini ihmal et

mek, ne acı bir günahtır bil

seniz. Türkte çocuk sevgisi 

her şeyin üstünde gelir. işte 
ben onun içindir ki çocuğa 
karşı cemiyet sevgisinin de 
devletin esas vaZ:feleri ara-

sında yer almasını istiyorum. 
Eğer bu vazife devletin bün

yesinde yer tutacak olursa 
gözlerimiz sefil ve kötü man
zaralara çarpmaktan, yakınla

rımız sürünen çocuklar gör
mekten kurtulacaktır. Bugün 

elimde ulahiyet olsa hemen 
bir •çocuk sevgisi vekaleti. 
kurar, onun başına şefkatlı bir 
anayı vekil yapardım. Ve o 
zaman vatan bahçesinde ço

cuk tomurcaklı fidanlar, hep 

gülden ve hep cıvıldaşan yav

ruların çiçeklediği karanfil 

saksılarının omuzlaştığı görür
dük. 

SUheyll GUldiken 

lıkmektepter 
Bu sene ilk mekteplerde 

tatbiki kararlaştırılan yarım 
tedrisat usulü de mümkün ol. 
duğu kadar azaltılacaktır. Ta-
lebenin öğretmenlerinden da-

l ha eyi istifadesi için bu cihete 
azami ehemmiyet verilmekte· 
dir, ilk mekteplerde yapılacak 
islahat sırasında orta mektep· 
lcr daha olgun talebe yetiştiril
mesi esas tutulacaktır çocuk
ların dımağlarını fazla yor
mamak maksadile bazı ders 
kitaplarında da tadilat yapı
lacaktır: 

Tetekkür 
H.ıydarpa~a Nümune haıtaha

neslnde yefenlm Faika Ayıeli 
duçar oldutu milhlek bir hasta
lıktan Colayı kendiıine yapılan 

blr ameliyat ile muhakkak bir teh 
Ukeden kurtaran Sertabip ki:ıım 
ve Zekl Teklata faikayı tefkatle 
göxeten haıtabakıcılarına sonsuz 
te,ekkürleriml aunaoken bu '1C 

bu rlbi müeı•eıelerin devamlı 
muvaffaklyetlcrinl dilerim. 

Foto Muhabiri 
Şükrü 

Garoonlar şu bahşiş mese
le•ini bir türlü halledemedila~. 
Tekrar kongre yapıyorlar. 
Mamafi bu kongreler vesile. 
sile bir şeyi tamamile aniamı? 
olduk. Meıter, bizim garson
ların hızmetine muk~bil onlara 
verdigimizi sandığımız bahşiş
leri, biz. uıl lokanta sahiple
rıne verıyormuşu1 .. 

Allah allah l demek, şöy l! 
~aşını dinlemek için bir bira 
ıçme{re gittiğiniz yerde bile 
önünüze çıkan garsom dahi 
tahsildar 1 

Zavallı eşek ı 

Gemlik civarında Umur 
bey de Osman Yelesti isminde 
birinin eşegi kudurmuş ! 

Hay,·an kendi kuyruğunu 

ayaklariyle parçalarken tut· 
mak istiyen sahibinin de ko. 
lunu ısırmış baytar eşeıtı öldiıı 
miye mecbur olmuş., 

Hiç eşek kudurdufrunu işit· 
tiniz miydi'? 

Acaba hay,-an, gazetelerde 
son dünya siyasetini mi oku· 
yordu?! 

l 

sa· 
lda 

ıya 

da, 
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Tetkikler ve tahliller 

Felsefenin milliyeti 
Yazan: Orhan Rıza Aktunç 

Hasan Ali Yücelin "Milli 
felsefe olur mu?• yazısından 
sonra 13 Temmuz tarihli Ak
şamda da aynı mevzua dair 
"Anlatmak ve anlaşmak için. 
başlıklı bir yazısı daha çıktı. 
Muharrir, bu yazısında da fel
sefenin milli bir mahiyeti ola
bileceğini iddia ediyor. 

Halbuki, ilim ve felsefe bey
nrlmileldir; yalnız görüş ve 
metot tarzı değişiktir. Fakat, 
muhtelif milletlere mensüp ferd
lerin, yani entelektüellerin ha· 
yat ve hakikat karşısında ileri 
sürdükleri faraziyeler bile milli 
olamaz; bilakis ilmidir, umu
midir. Bunun aksine safsata 
denilir. Bugünün entelektüeli, 
mensup olduğu cemiyete ancak 
biyolojik sahada merbut ola
bilir. Mesela votka içerken 
Rustur, viski içerken lngiliz· 
dir. Fak at, en yüksek lıeşeri 

meseleleri tahlil ederken bir 
beynelmileldir, bir filozoftur. 
Yok, biz, ferdleri böyle tah
lil etmeyip te bağırsaklarını, 

ciğerlerini kanını tahlil edecek 
olursak o zaman karşımıza bir 
primat veya bir hayvan çıkar. 
Bilmem bunun da bir milliyeti 
olabilir mi? 

Tekrar ediyoruz: insan ye
mek yerken, bira içerken 
fertdir. Ruhi fonksiyonlarında 
tamamile bir cemiyet ve insan 
parçasıdır. Acaba bugünün, 
tam manasile entelektüeli milli 
bir camianın dar çerçivesi 
içine sıkıştırılabilir mi? Mil
letlerin her türlü siyasi ve 
içtimai kaygıları fevkinde her 
hangi bir filozof, bütün mü
nevver beşeriyetin müşterek 

malı değil midir? Osman Ka· 
zımın dediği gibi Nietzsche'e 
kendi milliyetini tahkir etme
di mi? Voltaire de aynı yolda 
yürümedi mi? 

Yoksa, Fransız felsefesi, 
Alman felsefesi demek, yalnız 
o millete mahsus bir tefekkür 
tarzı demek değildir. Ancak 
o millet içinden çıkan filozof
ları kcsafetidir ki onlara men
sup oluduğu milletin adını 

verdirmiştir. 
Paskalın Pensees'lerindeki, 

Chateaubriand'ın Le genie du 
Christianisme'deki felsefe sis
temlerile Voltaire'in veya La 
Rochefoucauld'ün felsefe pren
sipleri tevhit edilebilir mi? 
Buna imkan var mıdır? 

O halde Fransız felsefesi 
deyince birbirlerile bu kadar 
tez~d teşkil eden bu sistemler, 
Fransız felsefesi haricine mi 
çıkarılacdk? Yoksa bulardan 
hangisine Fransız felsefesi 
denilecek ? Görülüyor ki 
Fransız felsefesi, A'man fel
sefesi diye mücerret ve başlı 

başına bir felsefe doktrini 
ortaya atılamaz. 

Ancak o milletin yetiştir

diği filozoflar grupunu tanı

mak için böyle bir "litre,, kulla
nılmıştır. Sokrattan Bergsona 
kadar tefekkür zincirlerinin 
halkası daima birbirine, sıkı 
sıkıya bağlıdır, ve birbirinden 
kuvvet ve kudret alarak ileri 
doğru, hakikate yürümektedir. 

Bir filozofun, bir ilim ada
mının biyolojik sahası müs
tesna milliyeti ve dini olamaz. 

R o rnan: 83 

Hatta milli edebiyat tabiri 
bile bugünün estetik ba-
kımından yanlıştır. 

Edebiyatlarda milliliğin müş· 
terek vasfı yalnız dildir. Hal· 
buki, yüksek edebi eserler, 
herhangi dile çevrilirse çev• 
rilsin kıyınetinden çok birşey 
asla kaybetmez; değil ki felsefe 
ve ilim ... 

Muharrir makalesinin bir 
yerinde diyor ki: "Fak at be· 
nim yazdığım makalelerde, 
söylediğim meseleler bütün 
insanlık için müşterek, ana 
felsefe meseleleridir. Mesela: 
insan iradesinin kudreti ve 
kıymeti nedir?• 

Bu kadar derin ve alemşü
mul bir meselenin tetkiki, 
felsefenin milliyeti ve milliye
tin felsefesile ölçülebilir mi? 
Milliyet bakımından tetkik 
edilebilir mi? Ne kadar yazık, 
hii'a iskolastik "lmpasse~ !er 
içinde yuvarlanıp duruyoruz. 
Milli felsefe aramak, tıpkı 

dünyanın niçin döndüğünü ve 
güneşin neden şarktan doğdu
ğunu aramaya benziyor! .• işte 
bizde felsefenin milliyeti, mil· 
liyetin felsefesi!.. 

Orhan Rıza Aktunç 
11111111ıııııııııı111111ııııııır11ıı11ıııuıuıııı•ı•ıııııııı"'ı111uı 

Lehistan 
Danzigde 

1 
Neler istiyor? 
Leh hariciye nazırı 

Görlng ile görUştU 
Varşova, 15 (A.A.) Havas

Şimdi alınan malümata göre, 
Bek, Cenevreden dönerken, 
Berlinde Göring ile görüş· 
müştür. 

Almanya, Almanya-Lehistan 
münasebetlerini tehlikeye dü
şürmemek için, mutedil dav· 
ranmaya karar vermişe ben
ziyor. 

Danzigdeki Lehistan genel 
komiseri Lehistanın Danzig 
Statüsünün bir taraflı değişti

rilmesine muhalefet edeceğini 
bildirmişti. Bundan çıkan ma
na, mukabil menfaatleri ihtiva 
ederı değişikliklere muvafakat 
edeceğidir. 

Lehistan arzularının şunlar 
olduğu bildiriliyorı 

1 - Postaların ve Liman 
idaresinin mutlak surette Le
histan tarafından kontro1ü. 

2 - Danzige Lehistan po
lisinin kabulü. 

3 - Lehistanın Senato baş· 
kanı seçiıninde veto hakkı. 

4 - Damig devlet bankası 
faaliyetinin Lehistan tarafın
dan kontrolü. 

( 
Abone Şartları 

TÜRKİYE iÇiN 
1 Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 

" 3 
" 325 

" 1 
" 125 

" HARiÇ iÇİN 
1 Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık 1300 

" 3 
" 700 .. 

1 
" Nuruosmanlye, Şeref Sokaj1 

L TELEFON 1 20827 _) 1 

Askerlik: 
Taarruz, kuşatma, 

imha 
Taarruzun birçok izahı 

vardır. Fransızlar; taarruz 
yürüyen ateştir, bazıları da 
piyade silahlarını top ve 
ağır silahlarla kuvvetlen
dirmektir derler. O halde 
taarruz muhtelif silahların 

tesirlerini düşman üzerinde 
toplamak, kaynaştırmaktır 

diyebiliriz. 

Talimnamelerde, taarruz 
idare üstünlüğüdür tarzın
da izahlar görüyoruz. Da
ha ileri gidelim: !stratejide 
harbin isteği düşmanı yok 
etmek; Taktiğin amacı ise 
düşmanı yenmektir. bu 
önemli ödevler ancak taar. 
ruzla, daha doğrusu irade 
üstünlüğü ile başarılır. Te
reddüt ve çekinmelerle ge
çecek bir kaç dakikanın 

değeri büyüktür. Bu durum 
düşmanı kazandırır. Onun 
için daima ve evvela taar· 
ruz fikrinin kökleştirilmesi 

ve ordunun bu ülkü ile 
yetiştirilmesi esaıtır. Taar
ruz şu devreleri geçirir : 

a) Düşmana yaklaşma 
yürüyüşü. 

b) Harp maksadına göre 
birlikleri açma, yayma. 

(c Lüzumu varsa hazırlık 
durumu alma. 

d) Düşmana atılma, ta
arruz. 

e) Hücum, düşman siper-
lerine girme ve çökertme. 

f) Yarma veya kuşatma. 
g) Yenilen düşmanı takip; 
Kuşatma, silahların yan-

dan tesir yapmasını temin 
eder ki, dövülecek sah~ ge· 
nişlemiş ve kuşatma ateş 

üstünlüğünü ele geçirmiş 

olur. 
imha, düşmanı, muharebe 

kudretini göstermiyecek 
bir hale sokmak demektir. 
Bu da, ya tam veya kısmi 
olur. Düşman iki cenahın· 
dan kuşatılır ve gerileri 
tıkanarak beklenilen neti
ceye varılır. 

M. K. 

Küçük 
1-ieberler -• Tütün lnhisarının Mısır-

daki imalathanesinin müdürü 
ile muhasebecisi dün lstanbu
la gelmişlerdir. Bu gelişin ge
çenlerde Mısıra giden inhisar 
umum müdürü Mithatın tefti· 
şile alakası olduğu ve Mısır 
imalathanelerine yeni bir mü
dürün tayin edileceği söylen· 
mektedir. 

• Türk hava kurumu Alem· 
dar nahiye şubesi tarafından 
17 Temmuz Cuma günü ak· 
şamı Şehzadebaşında Turan 
tiyatrosunda büyük bir müsa
mere hazırlanmıştır. 

Evvelki gün Rusyadan 
gelen genç taYJ'arecilerimiz 
bugün 2 buçuk trenile lnönü 
kampına gitmek üzere şehri

mizden ayrılacaklardır. Genç
ler kampta muallimlik yapa
caklardır. 

• 25 temmuzda Londrada 
toplanacak olan beynelmilel 
mikroloji kongresine Türk 
Etıbbası namına Ihsan Sami 
iştirak edecektir. 

Vokok Ç©ıırd©ık. 
Bu, hiç ummadığım ittiham 

karşısında donmuş, kekeliyor
dum: 

- Bana mı? 
Turgut, dişlerini sıkarak 

gülüyordu: 
- Sana yavrum ..• Sen, ka

bahat.isin, Sezencikl Bu işte, 
hiç pir günahı olmıyan sensin, 
ne çare ki bütün kabahat 
sende! 

Aklım durmuştu! Nevin ab
la, nasıl olur da kabahati ba
na yükliyebilirdi? Buna, kim 
inanırdı? 

Turgut, merakımı aydınlatı· 
yordu: 

- Kadın, babama, senin, 
kendisini kıskandığını söylemiş 

ve buna da inandırmış 1 
-Buna imkan yok, Turgut! 
- Sen, babamın ne halde ol· 

- Mahmut Yesari -
duğunu görsen, imkan olup 
olmadığını, o zaman anlardın. 
Babam hasta, hem de bir da
ha iyileşmiyecek kadar hasta ... 
Dün, doktorla konuştum. Pa
ralizi jeneralden korktuğunu 
söyledi ... Genç değil, son gün· 
!erde sıhhati de çok bozuldu; 
hastalığı yenmesi ihtimalden 
çok uzak... Dimağı sulanan, 
pelteleşen bir insandan sağ

lam muhakeme, mantık aranır 
mı? Bırak ki o kadaın, sağlam 
kafalıları çileden çıkarır, deli 
eder. Babam, güzel, yosma 
karıcığının her sözüne, her 
iftirasına, yalanına, kolayca 
inanı verir. 

- Demek, ben, onu kıska
nıyor muşum? 

- Evet, Sen, onu kıskanı
yorumuşsunl o da, bu hale, 
çok üzülüyormuş. 

- Peki, onu kıskanmaklığım 
için bir sebep, bir bahane, bir 
maksat olmalı, değil mi? Bura. 
sına aklım ermi yorf 

- Benim de ermiyordu; fa. 
kat babam söyleyince anladım. 

- Sen, benim yüzümden, o 
kadına kin bağlamışsın. Genç 
ve güzel bir üvey annesi olan 
nişanlısını, her gün, o kadınla 
bir evde yaşadığı için kıska
nıyormuşsun. Nevin abla, kı· 

zının böyle fena şeyler düşün· 
düğünü, onun bu çirkin, mü
nasebetsiz düşönce}erini hoş 

bulmadığını söylemek için, ba
banı çağırmış! Fatma kadının 
kulübesinde buluşmaları bunun 
içinmiş!. 
Yavaş yavaş ağzıma götür

düğüm parmağımı ısıracaktım. 

Bir çığlık koparmamak için 

AÇIK SÖZ-

Para, insaf. 
sız bir iktidar· 
dır. Onun ya
kıp yıkmadığı 

şey yoktur. Fa
kat sadece ze
kaya diş geçiremez. 

m m 
Parasız kaldıkları için üzü

lenlere acımamak elden gelmez. 
Bununla beraber hakları var· 
dır. Çünkü bunlar akıl zü. 
üğrtüdür. 

ı;ı ııı 

Herşeyin başı paradır, di· 
yenlere inanmak müşküldür. 
Bunlar paranın kuyruktan bile 
cılız olduğunu bilselerdi, para
yı kıymetlendiren unsurun ne 
olduğunu araştırırlardı. 

(!] Gl 
Hiç uğraşmadan kazanılan 

para, hakiki kıymetini yarı 

yarıya kaybetmiş demektir. 
Böyle paranın ömrü o kadar 
azdır kil .• 

!il !il 
Para yerine nasihat veren 

zenginin hakkı vardır. Çünkü 
nasihat henüz borsaya düş· 

memiştir, üzerinde spekülas· 
yon yapılmıyan yegane valör 
odur : Nasihat 

l!J EJ 
Para en büyük musibettir. 

Onun vas.talığına sığınılarak 
irtikap edilen fenalıkları say
mıya kalksak ömrümüz yeliş· 
mez. 

1 Doktorun ı 
L O ~üt\eri 

Kaşıntılar 
Hemen hepimiz zaman za· 

man kaşıntılar la uğraşmak mec
buriyetinde kalırız. Vücudumuz 
kaşınır. Bazan vücudun bir ve

ya birkaç nahiyesinde inatçı 

kaşıntılar bize iziyet verir, 

canımızı sıkar. Bazı kimseler 
yaz mevsiminde günün muay
yen saatlerinde kaşıntı nöbeti 
geçirirler. Bazı kimseler de kış 
günlerinde bu üzücü arıza ile 
uğraşmak mecburiyetinde 
bulunurlar. Bazı insanlar da 
muayyen yemek ve içkil~rden 
sonra sırtlarının, yahut başla-

rının kaşındıklarına şahit olur
lar. 

işte bu kaşıntıların muhtelif 
sebepleri vardır. Asabi olur, 
cildi olur, yahut kanın terki
bine karışan bazı maddeler 
neticesinde olur. Yaz mevsi
minde vücude arız olan ka
şıntılardan kurtulmak için de
niz banyosundan istifade et
mek mümkündür. Evvela şunu 
söyleyelim ki kaşıntılardan 

ürkmemek lazımdır. Ancak 
fazla kaşındığı takdirde cilt 
üzerinde tahribat vukua 
gelirse o zaman sizi aylarca 
üzecek yaralar ve çıbanlar 
patlak verebilir. 

Kaşınan yere fazla el sür
mek doğru değildir. Hele açı
lan yara mikrop kapıp iltihap
lanacak olursa o zaman çok 
üzülürsünüz. Yaz kaşınmala
rında deniz banyosunun ve 
bazen de güneş banyosunun 
faydaları çoktur. Bazı yemek 
ve içkilerden sonra kaşıntı· 
!ardan kurtulmak için de 0 

kendimi nasıl tuttuğumu bil
miyorum, dudaklarımın arasın
dan, ölü bir soluk gibi: 

- Ne yılanmış! 

Sözü çıktı. 
T urgudun da taşmamak için 

sinirlerini yenmeğe uğraştığını 
anlıyordum: 

- O masum kadın, babanla 
konuşur , bunları anlatırken, 
yine senin hazırladığın bir te
sadüfle Cemil amuca oraya 
"gitmiş ·ve karısını yakalamış. 
)'oksa bu işte, hiç bir günahı, 
kabahati yokmuş!. Sen onun 
yuvasına, saadetine göz dik
mişsin 1 

Onu dinlerke, dilim tutul
muştu; sesim de çıkmıyordu. 

Turgut, yumruklarını sıkıyor, 
tırnaklarını avuçlarına balın· 
rıyordu: 

- Sen, müthiş bir plan ha· 
zırlamışsın... Biçare, masum 
kadın az kalsın, kocasından, 
evinden barkından olacakmış 1 

Turgudun ıçı daralmıştı, 

soluk almak için durdu. Yavaş 
yavaş kendime geliyordum : 

- Baban, bunlara inanmış 
mı? 

16 Temmuı 

No: 88 

Oyunlar, eğlenceler tertip 
Yazan Reşat Ekrem Koçu 

edilirken bir arahk gözle 
Dördüncü Mehmede ilişti. Çocuğun benzi sapsar 

gözlerini kapamış baygın bir halde yatıyord u. 

Dördüncii Mehmet dalıa cü
liısunun akabinde korkunç bir 
ihanet, sinsi bir suikastle kar· 
şılandı. 

Cülusundan iki yıl sonra, 
dokuz yaşında iken, 1-üçük 
Padişah muazzam bir düjiün 
ile sünnet edildi. 

Hicri 1059 Şevvalinin on 
dördüncü cuma gecesi küçük 
Padişah sünnet odasına geli· 
rildi. Çocuğu Sadrazam 
Kara Murat Paşa kucağına 

aldı. Sünnet ameliyatını da 
cerrah Derviş ağa yaptı. 

Kücük Mehmet narin yapılı 
olmasına rağmen, Derviş ağa
nın mehareti sayesinde ne bir 
acı duymuş, ne de fazla kan zayi 
etmiştir. Başta Padişahın bü
yük anası Kösem ve anası 
Turhan Sultanlar ve Sadrazam 
Kara Murat Paşa olmak üzere 
bütün Ekabir ve devlet ricali 
cerrah Devriş ağayı ihsanlara 
ve hediyelere gark ettiler. 
Ameliyat esnasında kullanılan 
gayet kıymetli gümüş liğen 

ve ibrik de Cerrah ağaya 

verildi. 
Ameliyat bitince, Sadrazam 
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Brüksel 
Toplantısı 
Belçika toplantının 

muayyen zamanda 
yapılmasın ı istiyor 
Paris, 15 (A.A.) - Halbuki 

Echo de Paris gazetesinde 
yazmış olduğu bir yazıda Per· 
tinaks şöyle diyor : 

Londradaki sefirimiz kon· 
feransın tayin edilmiş olan 
tarihte toplanması için M. 
Eden nezdinde ısrarda bulu
nacaktır Brüksel ile Paris, 
bu babda ayni fikirdedirler 
lngili:ı kabinesinin bu sabahki 

toplanlısında Frasız talebini 
isaf etmesi muhtemeldir. 

Paris, 15 (A.A.) - Resmi 
mahafil, Fransa hükametinin 
M. Corbin'e Brüksel konferan
sının ltalyanın iştirakten imti
na etmekte olmasına rağmen 

toplanmıya davet edilmesi için 

Belçika tarafından vaki olan 
müracaata müzaheret etmesi 
yolunda teminat vermiş oldu· 
ğunu beyan etmektedir. 

Öğrenildiğine göre lngiliz 
kabinesi bir Lokarnocular kon
feransının toplanması taraftarı 

değildir. 

Halbuki diplomasi yolile ya
pılacak olan müzakereler kon. 
feransın vereceği neticenin 
aynını vermesi pekala mümkün 
iken üç devletin bir toplantı 
yapmalarının ltalya ve Alman
yayı kızdırmasından korkul
maktadır. 

yemeklerden vazgeçmek icap 
eder. Diğer nevi kaşınmalar 

için de doktorunuza müracaat 
edip dahil! veya harici ilaçlar 
almanız lazımdır. 

Turgut güldü : 
- Babamın vaziyetini anlat

tım. Dimağı yumuşamış ol
masa da, yine inanmak ihtiya
cındadır. Çünki o, kadına 

karşı zafı var. inanmak 
ihtiyacında olan insanları kan
dırmak gayet kolaydır. Daha 
doğrusu, küçük vesileler, be. 
haneler de çıktımı, onlar kendi 
kendilerini kandırıyorlar. Ka
dının bütün söylediklerine 
inandı ... Ve ne söylerse ina
nacak 1 

- ı) halde mahvolduk 1 
•• Neden? 
J\ğlıyordum : 
·- Artık evlenemeyiz 1 
Turgut, beni kollarının ara· 

sına almıştı : 
- Nediye evlenemiyoruz ? 
- Ya baban? 
- Babam, karısile baş ba-

şa oturur ... Onu, bu hasta ha
linde bırakmak istemezdim. 
Bırakmam doğru değil... Fa
kat işin kötü tarafı, artık ba
na da inanmıyor ... Banada inan 
mazsa, elimden ne gelir ? Se
nin, ahlaksız, kıskanç, geçim-

çocuk padişahı kıılar ağası 

Ce:ali lbrahim ağanın kucağı
na vermiş, o da Dördüncü 
Mehmetli yatağına yatırmıştı. 
O zaman çocuğu sabaha ka
dar uyutmamak için Enderunu 
hümayun gılmanları oda oda 
gelerek envai şenlikler, oyunlar 
tertip etmeğe başlamışlardı. Bil-

hassa m:iverrih Mehmet Hal fen in 
de içlerinde bulunduğu Seferli 
Odası oğlanları p1dişahı !ev· 
kalıide eğlendirmişlerdi. Meh· 
met Halife, bu geceden bahs· 
ederken: " ... Lakin bizim Seferli 
Odalı gayri odalıya galebe et
mekle gayri odalının oyuncu
larına hacet kalmadı. Zira pa
dişahımızın mümtaz kemankeş
leri ve sazendeleri ve hanen
deleri ve güzide pehlivanları 

ekseriya Seferli Odasına mah· 
sustur!,, diyor. (1) 

Seferli Odasının zülüflü ağa· 
ları oyunlar, eğlenceler tertip 
ederlerken bir aralık gözler 
Dördüncü Mehmet'e ilişti. Ço
cuğun benzi sapsarı, gözlerini 
kapamış, baygın yatıyordu .• 
Derhal koştular, gül suları, 
lokman ruhlarıyle, alnını, bi
leklerini, ayaklarını oğdular. 

Çocuk kendine gelmiyordu. 
Bir de yorganı açtılar, ne gör
sünler : yatağın içi bir kan 
deryası 1 

Cerrah sanatinin eri idi . 
Derhal bütün şüpheler Kızlar 

ağası Celali lbrahim ağaya 
teveccüh .etli Kösem Valde bu 

(!) Mehmet Halife, Tarihi Gıl· 
mani, 2S. 

1 meselede çok hlklı olar ak ~ 
suikast kokusu duydu ~ 

Mehmet ölürse Osmanlı ta 
tına geçmek üzere daha 
erkek kardeşi vardı. Ve o 
cukların anaları lbr•him 8 

ile anlaşabilirlerdi. Mehıned· 
anas• Tuı han Sultao asabilef 
lbrah·m ağa idam olunabi'.if~ 
Fakat Arabın canı, emekl' 
olmasına bağışlandı ve Mı9f. • 
sürüldü. Mehmet derhal ted1' 

olundu ve muhakkat bir ölÜıl° 
den kurtarıldı. Bu hiidisedd 
sonra sünnet düğünü bir h•ır. 
devam etli. Seferli OdasıP 
oyun icat eden yoldaşlar•" 
her gece ikişer üçer çıkın ol 
zar kırkar kuruşluk ıhsaoli 
çıktı. 

-SON-
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20 Temmuzda : 

Ben Kimin 
~ Metresiyim ? 
l ıskender-Fahreddl• 

ı=_·===n ln en güzel eseri 
•Girit Cengi. tefrikafll•1 

bitti. Dört gün sonra yiıı' 
~ bu sütunlarda değerli m.r 
~ harrir arkadaşımız /skeP' 
~ der Fahuddinin • Açıl 
~ Söz. için yazmış olddl' 
~ "Ben Kimin Metresiyirtl• 
~ tefrikasını büyük bir /el' 
~ zetle okuyacaksınız. 
i11111ııııııt1ııu1111111111111111111111111111111111111ıııı;tl' 

SAN~T 
KiTAP, RE.fiH. TiVATRO,MU.tiid 

Musikide Milli Nağme 
Doğrusunu söyligelim ki 

"Ulusal musiki. bugün bazı 
kimselerin ağzında hafif meş· 
repçe kullanılan bir kılişe 
oldu. Kahve köşelerinde akor· 
du bozuk bir keman müsvedde
sile çalman çifte telli için bile 
"ulusal musiki. tabirini kul
lanmaktan çekinmiyoruz. 

Biz "ulusal musiki. tabi
rinden şu manayı anlamalı

yız: Milli bünyenin içinden 
doğan san'at varlığı. Ses ve 
nağme san'atı. 

Musikinin ne olduğunu bi/. 
m;yen, san'atın yüksek mana

sından haberdar olmıyan, neş· 

rett.iği eserin san'atile hiç alii
kası bulunmıyan kimselere 

san'atk<ir dememeği san'ata 
karşı bir hürmet vazi/tsi say .. 
malıyız. Musikinin saz ve 

hançere gevezeliği olmadığına 
da aklımız ermelidir. Hitabet• 
le gevezelik arasında fark ol
duğu gibi .• 

iJugün ortada iki türlü 
musiki vardır. Biri bir mille. 
tin kendi muhilinde11 doğan 

siz, entrikacı bir kız olduğu. 
na inanıyor... Ben de seninle 
müşterekim ... ikimize de inan
mıyor .. inanmamak, onun duy
gularına ve düşüncelerine da
ha uygun geliyor; artık, onu 
inandıramayız da ..• 

21 -
Genç kız, kollarını kavuş

turmuştu: 
- işte, dedi. Benim roma

nım bitti; şimdi sıra, sizle ... 
Siz, bu işin teknığine uydurup 
yazacaksınız ... 

Üçümüz de susuyorduk. 
içime, belki çocukca, i..ıkat 

derin bir sızı çökmüştü. Genç 
kızın hayat dolu, lakin ı··ten 
yaralı yüzüne bakıyordı;m . 

nağmeler ve meludiler üıt11f 
de kurulmuştıır. Fransı• ,r.' 
sikisi, Alman musikisi, /nf; 
musikisi, Türk musikisi f 
B . J J·· "k" · -~r~ ır ae unga musı ısı v ... 
ki bu, bütün cemiyetler a; 
rinde hudut taşımadan ttsİf 
gösterir. Biz bugün buna 61 

musikisi deyip geçiyoruz . .il 
li musiki milli nağme/eri 
teşekkül ettiğine göre oıt' 
hangi teknik hdkim o/maltJı 
Bu suale ileri bir düşiind 
~öyle bir cev:ıp vermek, sa* 
rız ki muvafık düşer .. ca 
musiki tekniği. O teknik' 
tamamen matematiktir. 

Şimdi ulusal musikinin 
rifini yapıp geçelim: • uı~. 
musiki, san'at kıstasında 
kıymet taşıyan milli sal 
hançere meludilerinin lı 
tekniğine uygun olan mevc~ 
yetidir .• 

Bunun haricinde k•~ 
nağme gevezeliklerine •uld 
musiki. derken /aübaliliktf• 
mış oldıığumuzu bilmeli!Iİ~ 

Süheyla GUld~ 
Gülerek, ağlıyarak anJal~r 
aşk hikayesi, sona erıfl~ 
Zaten böyle temiz bir s;ıı 

kızın geçirebileceği macd 
b~şk~ ~e şekilde olabilif ıJ 
Yırmıncı asırda, klas•~ 
rahmet okutacak aşk ın• 
rası kaldı mı ? J" 

~ 
'= '''''''''''' t<J;~~;··~~·i::~· 

No: 8 3 
i •' 
E Bu kuponları keıl? bit•~ 
;j rcolcr roman JrazeteJJ bll•' 
~vakit idarehan~.nizıt gj_ıJ'''. 
- ' E hiç par.ı ·:etc•ıl'IJo.ı kit.ı..Jı •1 

§ lac.ıklar.du , rıt' 
:ııııııııııııııııııııı ,.111111111111ıı•uuıııııııttll 1 

Bu sütunlarda 

AŞK OYUNCAKLAR! 
Üç giin sonra Muammer Alatur'un Piyer luis'den teıc~~ 

elliği harikulade bir sevda romanının tefrikasına başlayaca~,,ı 
liir çok kadın ve erkek okuyucularımız kendi başların ..ıf 
geçen hı'ssl bir maceranın bir aksini de bu romanda aır 
yukurı aynıyle canlanmış göreceklerdir. ,d 



.16 Temmuz 
-AÇIK SÖZ-

KADDN Kt®JŞE~ ---

BAY ANLAR r Güzellik tertiplerini 

bahçenizden temin d. . 1 e ınız .. • • 
Bahçeleri olan Bavanlar gü· 

zellik tertipleri ted~rik etmek 
için mağ"azalara avuç dolusu 
para vermemelidirler ..• Bahçe· 
!erinde yetişen çiçeklerden, 
nebatlardan, yemişlerden bu 
t~rtiplerin bir çoğ"unu yapabi· 
lirler. Bu suretle hem çok hoş· 
ca bir vakit geçirmiş olurlar. 
Hemde ney idiği belli olmayan 
lıazır tertiplere avuç dolusu 
vermekten kurtulurlar ..• 
. Bu işlere yarayacak olan 

çıçekleri, nebatları, yemişleri 
sayacağımız gibi bunlardan ne 
suretle istifade edileceğ"ini 
(Açık Söz) okuyucularına an· 
!atacağız: 

~NBAK ÇiÇEKLERi 
Zanbak çiçeğ"inin soğ"anları· 

nı gayet ince doğ"rayıp az mik· 
tarda zeytin yak içerisine ko· 
:Yup koyulaşıncaya kadar kay· 
natınalı. Taki pelte halini alsın. 
Bu pelteyi sabah ve akşam 
yüze sürmeli. On dakika kadar 
k~ldıktan sonra çıkarınız ve 
~ır gece kremi ile yahut iyi 
cınsten lanolin ile temizleyiniz. 
Teninizin rengi gayetle beyaz· 
laşır. 

SÜS ÇIÇEGI 

Yüzünüzün cildini ve elleri· 
?izi yumuşatmak arzusunda 
ıseniz siyah veya mor renk· 
lerde Süs çiçeklerini koparınız. 
Bunların soğanlarını doğrayı· 
nız ve on dakika kadar bunları 
halis süt içinde kaynatınız. 

Elde edeceğiniz mayii iyice 
sGzdükden sonra şişelere ko
Yunuz. Sabahları kullanacağı· 
nız gayet iyi cinsten bir tuva
let losyonu edinmiş olursunuz. 

GÜL -

' 

. . . ~ 
O.; ile beş yaşları araJındaki 
çocuklara mahsus brode 

jerSeden deniz mayoları 

için bire birdir. Göz kapak· 
!arına serinlik verir, kirpikleri 
besler, bakışa hoş bir cazibe 

bahşeder. 
PAPATYA ÇIÇEGI 

Papatya çiçeği alelumum şi· 
şen göz kapaklarına karşı, 
konjonktivit ile hava cereyan• 
ları neticesinde kızaran göz· 
!ere karşı çok müsekkin bir 

davadır. 
NANE 

Nane yapraklarını iyice kay
natmalı ve yemeklerden son· 
ra bir iki fincan içmeli Pek 

' 

' .. ---> 
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az bir müddet sonra yüzünü
~e renk geldigfoi göreceksiniz. 

MARUL 

Marull deyip te geçmeyiniz .• 

Marulun kaba yapraklarım 
ayıkladıktan sonra olduğu gi· 

bi südün içine atıp kaynatınız 
ve iyi kaynaıtıklan sonra ezi. 
niz ve süzgeçten geçiriniz .• 

Bu suretle elde edeceğiniz 
püreyi cildinizi yumuşatacak 

ma•ke olarak ayda bir kaç 
dda kullanabilirsiniz. Marulu 

iyi suda h'işladıktan o •u ile 

yÜLÜnüzü yıkarsanız 

fayda temin edersiniz. 
çok 

YEŞiL SALATA 

Y e~I salataların yaprakları· 
nın kenarlarını alıp ezeceksi· 
n'z ve çıkacak olan suyu iyi 
cin5 bır kreme karıştıracak
sınız . Kuru deriler ıçın 

mükemmel bir temizleyici 
madde elde edeceksiniz. 

HAVUÇ 

Ha\ uç suyu Kompres 'Jeri 
cildi temizlemek için bire bir
dir. Gayet görpe havuçları 
alınız. Bunları sıkarak kolayca 
suları alırsınız. Bunu süzünüz 
ve gayet ince bir tülbentle 
yüzünüzü temizleziniz. 

DOMAT[-S 

Domates suyu cildi daha 

çabuk ve daha mükemmel bir 
surette temizler. 

HIYAR SUYU 

Hiyar suyu kuru derilere 
çok eyidir. Şu suretle ihzarı 

lazımgelir. Körpe bir hiyarı 
parça parça kesip bir miktar 
souk südün içine atınız ve bir 
saat brakınız . 

Bu südli akşam sabah yüzü· 
nüze sürünüz. 

KAVUN 

Ciltleri yağlı ulan ba
yanlar, kavunu hiyRra tercih 
eylemelidirler. Kavunları afi
yetle yedikten sonra kabuk· 
!arını almayınız. Bunların içini 
yüzünüze sürünüz ve kurut
madan öylece bırakınız. 

AT KESTANESi 

At kestan-;leri:-t'emizleyi· 
niz . Kabuklarını soyduktan 
~onra içlerini eziniz ve ıcayet 
saf vazeline bir m.klar karış· 
tırınız. Bu suretle elde edece. 
ğiniz kremi yüz 
muva!fakiyetle 
niz. 

kızartılarında 

kullr nabilirsi· 

N T. 
Çiçeklerin şahı addedılen 

gül ile yapılacak gül suları 
gözlerin güzellığinin idamesi 

-~~~--...!...~~~~~~~ 
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Modelini yukarıya dercet· 

tiğimiz kombinezon en son 

modellerden biridir. Bu çok 

pratik model günlük dışar• 

çıkılacak luvaleilere mahsus· 

tur. Hususiyeti.eri şunlardır: 

jüpon, külot. ~nti1..·,.,, '1ep bir 
aradadır. 

Kombinezonun ali tarafı 

jüpkü/ot gibi kssilmiş olup 

a ]aklar urosından görünmez 

bir suretle bı.• c!.'/ ile ilik/en· 

mektedir. 

Viicudun hatlarını tamamile 

kapladığından tayör ellisele· 

rin jüplerine çok elverişlidir. 

~ - MOda icabatınd~ Gtjzellik tavsi:elerınder:!..:. ' 

~~~~~~:~;, 1 ) Bacakları inceltmek 1 

büyük bir rol oynamaktadır• Bırçok kadınlar bacaklarının nizi yüksaltıniz. Üç dört sani-
/ar, lüzumundan fazla kalınlaştıgırı- ·ye böylece kalınız. Çok yavaş 

Sade roplar üurine takılan dan ~ikiıyel eylemektedırler. ,olarak ilk vaziyetınize geliniz. 
kemerler rnpları çok ıa•i/ gös- Rıınlar baldırlarının dolğun 13u harcketı ilk zamanlarda 

termPktedir. 
Bazı kemPrler beyaz. ve 

renkli deriden yapılmaktadır. 
Çok defa gaye/ g<ni$ ve alı· 

cı renklerde kemerlere rast 

gelinmektedir. 
Bej, mai ve maron boks'tan 

yaprak farzında kemerler ga
prlmakladır. Bu kemerler cid· 
den zarif durmaktadır. Şu 
şartla ki rubun renginin taban 
tabann zillı olsun. 

Kemerlerin buklderi de pek 
büyük bir ehemmiyeti haizdir. 
Bu bukleler envaı tarzda ya· 

pılmaktadır. 

•• 
Leke sabunu 

500 kısım sabunu rendele
yiniz. 1000 kısım ispirto ile 
karıştırarak, on gün kadar 
bırakınız. Bundan sonra içine 
60 kısım karbonat dö potas 
ve 16 kısım da gülsuyu ilave 
ediniz. iyice karıştırınız ve sü
zünüz. Elinizin altında mayi 

halinde mükemmel bir leke 
sabunu bulundurmuş olur· 

sunu1. 
Elbiselerdeki lekeleri bu 

suya batıraca~ınız pamukla 
oğuşturunuz. Leke çıkar. On· 
dan sonra da lekeli kısımı bir 
parça sıcak su ile yıkayınız. 

• • 
Eldivenlerdeki rutu-

bet lekeleri 
Rütubet hazan eldivenlerde 

benek benek lekeler bırakır. 
Bunları çıkarmak için eldiver>
lerin içini pamukla doldurml\lı 
ve bunların üzerini bir fincan 
amon}ak!a beraber, iyice ka
patmalı. Amcwyak tebehhuratı 
lekeleri yavaş yavaş soldurur 
ve sonra büsbütün lekeleri 
alır. Bazan lekeler bir ieCe 
içinde zail olurlar. 

fakat ayak bileklerinin ince 
kalmasını ziyadecıile arzu rylc
mckıcdirler. 

Eun!arı e'de eylemek iç'n 
adaleleri çalı~tırınak icabcdi
yor. 

Adaleler ne suretle ç1lıştı· 
rılmalıdır? l:k akla gelen tarz 
yürüyüştür. 

Evet, yürüyüş çok fayddlı 
bir şeydir. Fakat öyle yavaş 
yavaş yürümek fayda vermez. 
Yürüyüşten azami surette istı
fade edilmesi için bunun cebri 
bir rnrette yapılması icap ey
lemektedir. 

Cebri yürüyüşün laideli ol
duğ-unu söyledim. Fakat bu
nunda tabii bir şekilde yapıl
ması icabeder. Kat'iyen ifrata 
kaçmamalıdır. Sabah akşam 

yarım saat cebri yürüyüş yap
mak faidelidir. Yürüyüşlere 
alışık bulunmayan kadınlar 

buna tedricen alışmalıdırlar ... 
Yürüyüş tarzını tatbik ve 

takip edemiyecek olan kadın· 
!ara gayet basit bir usul tarif 
edeceğim. O da sabahları ya· 
taktan kalkar kalkmaz ip at
lamaktır. Çocukluğunuz aklı· 

nıza gelir ... 

Beş veya on dakika atlayı· 
nız. Sonra beş on saniye din
leniniz ... ip atlamak orta yaşta 
olanlara zor gelir ... Nefesleri· 
ne tıkanıklık getirir ... Hele bir 
az şişman olanlar bunu hiç 
yapamazlar ... 

Bunlar için şu tavsiyelerde 
bulunacağız: 

Dimdik durunuz. Ayakları

nız birbirine bilişmedi. Kolları. 
nız kalçalarda, düz durmak 
zCıru He belinizi bükmeyir,iz. 
Fakat gögsünüzü hafif bir 
surette ileriye doğ"ru meyi et· 
tirin iz. 

Bu vaziyetle iken ayakları
nızın uçlarına basarak kendi· 

yavctş bir surette yani on sa

niye kadar bir zamanda yapı· 

n,z. Ylikse'irken nefes alınız. 

Ayaklarınızı indirirken nefes 

veriniz. Bu harckctlCre ınun

tazam bir suretle -ievam edil. 
diği takdirde bacaklarınrıın 

fevkalade mevzun bir ~·kıl ala· 

caklarını göreceksinız. 

N. T. 

•• 
Güllerdeki karıncalar 

Gül fidanlarına karıncaların 

saldırmalarına mani olmak içın, 

gövde:erine katrana bulanmış 

sicim sarınız. Karıncalar yak
laşamazlar. 

Güzel iki mayo modeli 

No: 87 

- Fakat, bana çok geniş 

bir sual sordunuz. Sözüme 
nereden başlıyacağımı bile • 
kestiremiyorum. Sorularınızı 
teker teker yapsanız ve ben 
de teker teker cebaplarını 

versem daha iyi olurdu. 
Güzinin bu sözlerini avukat , 

Muzafferin teyitklir sözleri ta• r 
kip etti : 

- Şahidin cinayet ve ona şa
mil olan hadiseler üzerinde 
geniş malumat sahibi olaca· 
ğ"ını tahmin ediyorum. Bu iti
barla hadisenin her safhası 
üzerinde ayrı ayrı sualler so
rulacak olursa alınacak cevap
ların daha faydalı olacağına 

bendeniz de kaniim. Bu husus
taki dileğin lütfü kabulünü 
şahitle birlikte dilerim .. 

Hakim: 
- Şahit babası ile buluşma· 

sından başlıyarak en •On saf. 
haya kadar bütün bildiklerini, 
duyduklarını, gördüklerini bir 
hikaye halinde anlatabilirdi. 

Dedi, ilave etti: 

- Maahaza ben de sorayım .• 
Mahkemede birçok sahneler 

cereyan elliği için bütün bu 
cereyanlar karşısında hakimin 
çok bitaraf kalmak islediği, 

hrrbangi bir sualinin tefsire 
uğraya bileceğinden çekindiğ-i 

anlaşılır gibi oluyordu. Fakat, 
hakim sordu : 

- Annenizle beraber oturu
yordunuz değil mi?. 

- Kendisini terkedip konak
tan çıkıncaya kadar beraber
dim. 

- Niçin kendisini bıraktı· 
nıı ?. 

Genç kız birden kanı çeki· 
len bir yüzün solgun görü· 
nüşü içinde bir projektör ışığı 

ile parlıyan gözlerini hakimin 
gözlerine dikti, titrek bir 
sesle cevap verdi. : 

- Ferdiden kaçmak için 
annemi lerketmeğe mecbur 
oldum! 

Genç kızın bu cevabı mah
kemede birden bomba gibi 
patladı. Herkesin ağzında fı. 

sıltı halinde devam etli: 

- Fcritten kaçtım f 
Hakim son celsenin bütün 

de~işik sahnelerini ve gidişte
ki mute1at levhaları göz önü
ne getirdiğini belli eden bir 
bakış ve tereddütlü düşünüşle 
bir an durdu, sonra, 

- Niçün Ferdillcn kaçtınız.? 
Demek istemiyen bir ifade ı 

Buğday mahsulünün bu yıl 
çok bereketli olduğu h 1ber
lerinrlen sonra yeni rekoltesi· 
nin tahminini de yapmak müm
kün olmuştur. 

Bu yıl miktar itibarile re· 
kolte geçen yıllara nazaran 
çok ü~lündür. Rekor yılı sa
ceklerd:r. Bunun için şimdiden 
leşebbüsata girişilmiştir. 

Layipzıg panayırı 

30 Ağustostan 6 Eylüle ka

dar açık bulundurulacak olan 

sonbahar Laypzıg panayırına 

iştirak etmemiz için dün Tica-

ret Odasına sergi komiserli

ğ"ınden bir mektup gelmiştir. 

Sergiye iştirakimiz için ala

kadarlara malümat verilmiştir. 

yılan 1934 mahsulü 2 mılyon 
500 bin ton iken bu yıl bu 
miktar 3 milyona kadar yük
selmiş bulunmaktadır. Yalnız 
1936 kalitesinin eski yıllara 
nazaran biraz daha düşük ol
duğu görülmüştür. 

. Bunun sebebi, bilhassa garp 
ıstıhsal mıntakasıııın kına de
nılen bir nevi hast•hğın huğ· 
daylara tesir etmesidir. Fakat 
bu da hazirandan itibaren 
başlıyan sıcaklar dolayısile 
başaklara sirayet etmeden yok 
edilmiştir. 
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Ve .. bu so· 
ğukluk maatteessüf sırası gr

lince söyl'.yeceğim, son dak'

kaya kadar devam eW. 
Halk dilinde kan kaynm•ın 

denilen bir söz var. Bı 

sözün kat'iyetine inanmak 

lazıındır. Hakikaten kan 

çekiyor ve kaynıyor. B ,0 

babamı ilk önce bir akşam 

karanlığı içinde konağın ka

pısı önünde kapıcı ile çekişir
ken gördüm. 

Derhal bu hiç tanımadığım 
adama karşı kendrmde bir 

sempati hasıl oldu. Alakadar 
oldum. O tanımadığım ada
mın bir an içinde: " kızım ben 
senin babanım .. • deyişinin ku· 
lağıma öyle bir gelişi vardı k~ 
bundaki cazibeyi ve sihirli 

kuvveti anlatabilmeme imkan 
tasavvur edilemez. Sonra, onu 

aldım, yukarıya, kendi odama 

çıkardım, fotoğralisile kendi
sini karşılaştırdım. Anneme 
gösterdim. iyiden iyiye onun 

babam olduğunu öğ"renmeden 
bile ona tutulmuştum, ona 

bağlanmıştım, demek ki, bunu 
aynı kanın mahsulü olmaktaki 
cevher böyle yapıyordu. 

(DEVAM EDECEK) 

Tacirler derhal 
faaliyete geçtiler 

_ Ze~ri tedbirler kaldırıldığ"ı 
gumruklere bildirilmiştir. 

Gümrükte çıkacak malı bu
lunan bütün tüccarlar hazır
lıklar yapmaktaydılar. Fakat 
bu . malların ç.kırılabileceti 
emrı Laka~ kumsıyonuna veril
memiş olduğundan hiç bir 
mu1mele yapılamamıştır. 

Zecri tedbirler yüzünden 
çıkarılamıyan malların miktarı 
tahm·n edilememekle beraber 
bir h ıylı yek ün tu !tuğu zan. 
nolunmaktadır 

Eşya sahipleri aynı zamanda 
halyaya muhtelif maddeler 
ihraç eden firmalar oldukları 
için çıkaracakları malları biran 
evvel satmak istemektedirler 
Söylendiğine göre, bu yüzde~ 
fıyatlarda hissedilir derecede 
duşecektir. Zecri tedbirlerin 
tatbikinden evvel ltalya ile iş 
yapan tüccarlar Zecri tedirler· 
den sonra ticari vaziyetlerinde 
bor boşluk husule getirmemek 
içın diğer devletlerin firmalarile 
anhşmalar yapmşlardır. Bu an· 
laşmalar da müsait şerait bu· 
!anlar aynı firmalarla işe de
vam edeceklerdir. 

Yeni muameleler başladıktan 
sonra Türk. ltalyan inracalçı· 
!arının daha müsait şeraiti ole 
yeııi anlaşmalar yapabilmeleri 
mumkündür. Takas komisyonu 
bugün emri aldığı takdirde 
malların çıkarılmasına başlana• 
caktır. Gümrük, bu işte tücar
lara azami kolaylık göstere
cektir. 

J -
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ızmitte vilayet ilk okullarının çok güzel bir 1 
>ergisi tertip edilmişti. Resimde bu sergiyi kuran 

öQretmenlerı bir arada görüyoruz. 
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ı Balıkesirin Gökçe
~:) dağ nahiyesi yangın 
~: felaketi geçirdi 

Balıkesir, - Evvelki gün Dursunbey ilçesinin Gökçedağ 
kamununda çıkan bir yangın yüze yakın evi kül haline 
getirmiştir. 

Bu çok acıklı vaka hakkındaki malümatı veriyoruz : 
Pazar günü sabahleyin saat yedi sıralarında çıkan yangın 

kamunun Göller mahallesinde oturan Ömer oğlu Ahmedin evin· 
den çıkmıştır. 

Yangınd sebep Ahmedin karısının akşamdan yaktığı oc~<tı 
söndürmeyerek öylece bırakmasıdır. Bu ateş etrafa yayılmış, 
yakın bulunan tütün sırıklarına sirayet etmiştir. 

Köylli yangını önlemek için daha başlangıçta büyük bir 
gayret göstermiştir. Fakat rüzgarın önüne kapıfan ve oradan 
oraya yayılan azgın alevlerin önüne geçmeğe muvarıak olama. 
mışlardır. 

Bir ilkmektcple 100 kadar ev, iki dükkan, bir çok otluk ve 
samanlık tamamen kül olmuştur. 

ilçebay vekili Bürhan, Cumhuriyet müddeiumumisi, jandarma 
komutanı ve Kwlay başkanı felaket yerine giderek halkın dert· 
lerilP. uğraşmaktadırlar. 

Çöpçüler kavgası 
lzmir, (Açık Söz ) - Burada Şehitlerde belediye temizlik 

amclesinden üçü arasında kavga çıkmış ve ikisi yaralanmıştır. 
Vak'a şöyle olmuştur. 

Bir gün evvel belediye temizlik hanında Mehmetle Hakkı ara• 
sında ailevi bir meseleden ağız münakaşası olmuştur. 

Hakkı, bu kavgaya fena halde hiddetlenmiş ve küfür etmiş
tir. Bunun üzerine Mehmet: 

- Seninle yarın Şehitler mevkiinde görüşürüz. Burada bir 
şey olmasın, demiştir. Dün sabah vak'anın devamı Şehitler'de şu 
suretle sona ermiştir. 

Hakkı, Mehmed'e: 
işte şimdi Şehitler'de bulunuyoruz. Akşam ne demek isti· 

yordun? 
Diye sormuş, bunun üzerine Mehmet süprüntü küreğini ka

parak Hakkı'ya hücum etmiştir. Hakkı da yanında taşıdığı bı· 
çakla Mehmed'e saldırmış, sağ kolundan yaralamıştır, Kıtvga 
edenleri ayırmak için araya giren çöpçü Ahmed'de sol kolun· 
dan yaralanmıştır. Vak'a failleri tutulmu~tur. 

İstanbul Dördüncü İcra Me
murluğundan: 

Fatma Neriıııe, Makbule Salimin Emniyet Sandığı
na birinci derecdc ipotekli olup temamıııa yeminli üç 
ehli nıkuf tarafından (2265) lira kıymet takdir edilen 

l's'<ü \arda, ihs1niye mahallesin:n Sultaniye sokaj\'ında 
eski 15, 17 yeni 23, 25 numaralı sağı İsmail bahçesi, 
solu Rıfat hane ve bahces;, arkası Ifact Emin paşı ve
reS!Si arsaları ceplı, si Sultaniye sJkağı ile mahdut, bi· 

rin le: Divarları kag:r olan bodrum katın ln zemin Ka• 
rosimen bir taşlık, tuluınbalt kuyu, bir kömürlük, bir 

merdiven altını hıvi zemini toprak bir avlu, zeminleri 
toprak üç oda birinci katta: camekan bölıııell bir sofa 

üzerinde üç oda, bir he!5. ve kileri bulıınan ve üst katı 
)asık çatl altından ibaret olan içeris"nde elektrik tesisatı 

bulunan her iki cephenin demir parmaklıklı pencereleri 
olan \'C diğerinde: bir sofa üzerinde her ikisinde yük 
ve dolabı oları iki oda, bir heHi, z~·mini çimonto alatur• 
ka ocaklı sabit dolaplı bir matbalı l:ulıınan ve bahçede 

mermer bilezikli bir kuyu iki havuz, yedi erik, beş ay· 
va,tncir ve saire meyve ağaçlarını ve dı varları harap ve 
içinde oJunluğu olan mMbahı havi biri iki diğeri bahçe 

içinde bir katlı olup 1102 m 2 dan ibaret umum me
ıalıasından 90 mı 25 numuralı 79 m 2 23 numaralı ev ,.e 
geri kalanı bahçe olan ahşap iki evin temanıı açık art· 
tırmağa vazedilmiş 27-8·936 tarihine müsadil Perşembe 

günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırma. 
sı icra edilecektir. Artırma bedeli kıymeti mulıawmenenin 
% 75 ni bulduğu takdirde müşteri~i üzerinde bırakı· 
lacaktır. 

Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 11/9/936 
tarihine müsadif Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar keza 
dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma 
bedeli kıymeti mhammenenin % 75 ni bıılmadığı takdirde 

ıatış 2280 N o. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. 
Satıf peşindir. Arttırmaya iştirak: etmek istiyenlerin kıy• 
mctl muhammenenin % 7 ,5 nispetinde pey akç·esi veya 
millt bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunma· 
ları lazımdır. 

Haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli ala· 
caklıırda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahipleri. 
nin bu haklarını ve hususile faiz ve ııııısarife dair 

olan iddialarını evrakı müspitleri ile birlikte ilan tarihin· 
den itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize 

bildirmeler! lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli 
ile sabit olmıyanlar s1tış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden müte• 
vellit Belediye rusumu ve Vakıf icaresi ve 20 senelik: 

Vakıf icaresi tavizi bedeli müzayededen tenzil olunur. 
Daha fazla malumat almak isteyenler l·S.936 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundu· 
rulacak arltırma şartnamesile 934/3845 Na, lu dosyaya 
müracaatla mezk<lr dosyada mevcut veıaiki görebilecek• 
lori ildn olunur. (4035) 

Tirebolu da 
Köy maarifi 
Yavanmış! 

Köylüyü okutmak rejimin 
idealidir. Köylüyü mutlak 
okutacağız. Fakat bazı yer· 
!erde köy maarifinin ya· 
vaş yürüdüğü haberleri 
aksediyor. Bu hususta (Ye
şil Giresun) gazetesinde 

1 
okuduğumuz şu satırları 
burayada alıyoruz: 

"Tireboluya gilliğim za. 
man yaptığım incelemeler· 
den edindiğim neticelerden 
biri de Tirebolu köylerin· 
de okul inşaatı işlerinin 

pek geri olduğudur. Birkaç 
sene evvel inşasına başla

nan ve 23 nisanda açılacağı 
ta o zaman söylenen bir 
yatılı okulun el'~n ikmal 
olunmayışı da vasıl oldu
ğumuz neticeyi isl:-at el· 
mektedir. Haber aldığımıza 
göre bu okul için sipariş 

edilip getirilen çinkolar, 
aylardanberi şurada bura· 
da, kasaba ardiyelerinde 
beklemektedir .• Kaymakam 
Mithat Vural'dan bu gibi 
işlerde celadet göstermesi, 
vaatlerinin sözden ibaret 
kalmamasını bekleriz. Zira 
geri kalmış Tirebolu köy· 
!eri çalışmak, hem de pek 
çok çalışmak istiyor .. 

Kaymakam bizi mahcup 
ederek bu yatılı okulu yeni 
ders yılına kadar bitirme
lidir.. ·-----------Devredilecek ihtira 

beratı 
"Ateşli silahlardaki islahat. 

hakkındaki ihtiraa aid 20 
Temmuz 1933 tarih ve 1630 
numaralı ihtira bereatının ih
tiva ettiği hukuk bu kerre 
başkasına devir veyahud icara 
verilmesi teklif edilmekde ol-

/ makla bu hususda fazla ma
lumat edinmek istiyenlerin 
Galata'da Aslan han 5 inci 
kat 1-4 numaralara müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

Devredilecek ihtira 
beratı 

"Kalın hidrokarbon yağları
nın molörde kullanılmaları için 
hafif hidrokarbona tahvili usu
lü,, hakkındaki ihtiraa ait 8 
Ağuslos 1931 tarih ve 1700 
numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kere başka
sına devir veyahud icara ve
rilmesi teklif edilmekde ol· 
makla bu hususta fazla malü
mat edinmek istiyenlerin Ga
lata'da, Aslan han 5 nci kat 
1 • 4 numaralara müracaat ey· 
lemeleri ilan olunur. 

Devredilecek ihtira beratı 

" Paraşüt " !er hakkındaki 
ihtira için alınmış olan 23 
Ağustos 1930 tarih ve 1072 
numaralı ihtira beratının ihti· 
va ettiği hukuk bu kere baş· 
kasına devir veyahut icara 

verilmesi teklif edilmekte ol• 
makla bu hususta fazla malü
mat edinmek istiyenlerin Ga
lata'da Aslan han 5 inci kat 
1 - 4 numaralara müracaat 
eyJemeleri ilan olunur. 

Devredilecek ihtira beratı 
Madenleri ve mümasili mad

deleri toz haline getirmek usu
lünde ıslahat. hakkındaki ih
tiraa ait 29 Eylül 1934 tarih 
ve 1884 numaralı ihtira bera
tının ihtiva ettiği hukuk bu 
kere başkasına devir veyahut 
icara verilmesi teklif edilmek
te olmakla bu hususta fazla 
malumat edinmek istiyenlerin 
Galata'da, Aslan han 5 inci 
kat 1 - 4 numaralara müra
caat eylemeleri ilan olunur. 

1stanbul Asliye Mahke
mesi Birinci Hukuk: Ja
zef Eskenazi Nesim Neg• 
rin Şirketi tarafından İb
rahim ve Ahmet aleyhle
rinde açılan alacak davasının 
esnayı rüyetinde müddea
aleyhlerden 1brahim vefat 
etmiş ve veresesinden bu· 
hınan Taşçı Zade Refetin 
dahi ikametgahı meçhul 
bulunduğu mübaşirin tebliğ 
ferhinden anlaşılmış ol• 
makla bir ay müddetle 

ilanen tebligat icrasına 
karar varilmiş ve mulıake. 
me 15·9-936 Salı saat 14 de 
bırakılmışıır. Mumaileyh 

Refet yukarda yazılı gün 
ve saatte mahkemede hazır 
bulunması ve aksi takdirde 
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İNLEYEN BİR İNSAN 

Kar · yine liıpa lapa yağıyor
du. Bir kişi sıgamıyacak dük· 
kanında gerindi, uzun uzun . 
esnedi ve fersiz gözleri saate ı 
ilişti. Baktı, saat dokuzu beş 

geçiyordu. Her nedense bugün 
biraz kırıklığt vardı, boyuna 
esniyor, gelen müşterilerin se
sini geç işitiyordu. 
Oturduğu arkalıksız iskem· 

lesinden derin fakat sebebi 
belli olmıyan bir ah çekerek 
ağır ağır kalktı. Senelerin ya· 
kasını, eskimiş kadife yakasını 
kemirdiği, yağ-landırdığı pal
tosunu giydi, ilk , -e son şap
kasını kasketini kirli ~ e beyaı 
saçlı kafasına geçirdi, ve dük
kandan dışarı çıktı. Geç kalan 
dükkan kepenkleri caddeyi 
öksüren hasta bir adama ben· 
zetiyordu, o da küçük bir 
ak tar dükkanının kendisi 
gibi ihtiyarlayıp, eskiyen 
kepengini indirdi, kilitledi ve 
kasketini düzelterek küçük 
adımlarla yürümeğe başladı. 

Belki kırk senedir aynı kü
çük caddeden geçmiş, belki 
kırk senedir aynı küçük adım· 
!arla, aynı paltoyla, aynı sa· 
kallı yuvarlak yüzüyle, öksü· 
rerek bu sokaktan evine doğ· 
ru uzaklaşmıştı. Hacı Macitte 
hiç bir komşusu en ufak bir 
yenilik bile görmedi. Onun da· 
ima kısa ve bol paçalı pantalo
nu, cübbeye benziyen ceketi, 
elindeki tesbihi hiç bir zaman 
değişmedi, yalnız eskiden rengi 

1 ağaran fesinin etrafına bir sa· 
rık sarardı, şimdi koyu renkli 
bir kasket giyiyor, o kadar ..• 
Söylediğim gibi Hacı Maci
din en değişen tarafı bu acaip 
kasketi idi. 

Hacı Macit gençliğinden beri 
tamir yüzü görmemiş küçük 
caddeyi her zamanki gibi yü· 
rüyerek geçti, ve Beyogluna 
stikl al caddesine çıktı. Bu ka. 
ranlık ve sessiz köşeden bol 
ışıklı ve gürültülü caddeye 
çıkış onda hiç bir tesir bırak
mıyordu ve o her zamanki 
gibi kaldırımların kenarın· 

dan seğirterek Cihangirdeki 
küçük odasına doğru yollanı

yordu. ileride bir kalabalık 
vardı ve Hacı Macit biraz 
durmaya mecbur oldu. işli \ e 
işsizlerin çokluğu Tokatlivan 

ı otelinin önünde sıklaşıyor. a jur
lu perdeler arasından meraklı 
gözler içerisini gözetliyordu. 
Parasız ve zevklerini tatmin et
meyi yalnız gözlerinde, bakış
larında arayan bir kısım Bey· 
oğlu delikanlıları birikmi~ler 
içeride dans edenlere bakı
yorlardı. Gaçen kalabalık bu 
yerinde sayanlar yüzünden 
güçlükle hareket edebiliyor 
ve dar kaldırımları adeta bir 
mania gibi kaplıyordu. Hacı 

Macit bunun için olduğu yer
de durmaya mecbur oldu, 

Fakat arkadan gelenler onu 
ittiler ve o da ilerliyerek To
katlıyanın önüne kadar yürü
yebildi, Onun danslara gitmek, 
eglenmek adeti değildi, işin 
daha garibi lağabı hacı idi 
amma namaz da kılmazdı. O 
dinle dinsizlik arasında, mu
allakta duran ne eyi ne fena 
tanınan bir adamdı, aktar ha
cı Macidi hiç bir yerde bil
mezlerdi, o cemiyette yalnız 
vucutsuz, şahıssız, sahipsiz bir 
gö!ge idi. 

içinden gelen bir iğrenişle 
evvela içeri baktı, ne göre
cekti ki ... Dans, dört erkek ve 
dört kızın sarmaş dolaş dans 
ettiğini seyredecek kadar bu. 
dala değildi o... Fakat yerin
den kımıldayamadı, sıkıldı ve 
çarnaçar içeri bakmağa mec
bur oldu. Evet gördüğij şeyler 
düşündüğü gibiydi, yalnız bir 
kaç şeyi düşünememişti. O da 
dans eden erkeklerin çirkin
liği, yaşlılığı ile kızların_ gü
zelliği, ve bol, çok bol bır ay
dınlık ... Bu üç şeyi kafası bir
denbire almamıştı. 

Baktı, bir daha baktı, bur
nunu, sakallı yüzünü cama 
dayıyarak içeridekileri iyice 
tamamile görmek için gözle
rini daha fazla açtı. ilk defa 
olarak böyle sevmediği bir 
görünüş karşısında imrendi, 
kıskandı, ve açılan kalabalığı 
yararak yürildü. 

Yazan: Tarık Zafer Tunaya 

geçiyordu. Tam kırk sene bu... raya yabancı idi. Bu sefer 
Fakat hiç bir vakit kendinde garsonlar ve hizmetçiler hızlı 
bu günkü gibi eğlenmeye m~y· hızlı güldüler. 
yal bir his bulmamıştı. Dü. Hacı Macit şaşırmıştı. Kork
şündü. Daha ne kadar yaşa- tu. Utandı. Birşey sormak is
yacaktı, belki bir dakika, ter gibi otel üniformasını gey· 
belki bir sene.... daha fazla miş bir çocuğ'a rastladı, fakat 
yaşamazdı. Altmışına basmıştı çocuk böyle bir adam hiç 
gözlerinin önünden, kaynaşa· görmemişti galiba, dudaklarını 
rak, gülüşerek ve derlleşerek bükerek, . alay edici bir hal 
geçen insanlar gibi, bütün ha- takındı. Hacı Macit çekindi, 
tırlıyabildiği yaşayışı geçti. bir daha etrafına bakındı, her
Daha henüz yirmisindeyken kes onunla alay ediyordu. 
o küçük mahalledeki aktar Onun da iızeti nefsi yok. 
dükkanını işletmeğe başlamıştı muydu, çıktı, kendini hızla 
ve o zamandanberi ... o zaman- caddeye atlı. 
danberi... hayatını değiştiren Kırk yılda bir kere, bir gün 
bir hareket, hiç olmazsa kiı· belki de birkaç dakika gülmek 
çücük bir sergüzeşt aradı, bu- ve eğlenmek istemişti. O da 
lamadı. Evet ... O zamandanbe- olmadı, yürüdü odasına geldi 
ri bütün hayatını küçük, bir ve karyolasına oturdu. Düşü. 
adam bile sığmayacak dük- nüyor ve artık yaşamak iste. 
kanla, bakır mangallı, ve iğri miyordu. Altmış yaşında bir 
demirlerinin üzerinde havlusu dakika gülmek isteyen bir 
asılı karyolalı dar odası ara- adam, hiç olmazsa bir kerecik 
sında geçmişti. Bu ne üzücü eğlenmek istemiş, ona bile nail 
ne yeknasak hayattı. Hacı olamamıştı. Bunun için o ne 
Macit daha çok, çok fazla günah işlemişti ki. Kendini çok 
düşündü. Kendi haline acıdı, zavallı buldu. Arlık o yaşa. 
ağlamak istedi, gözlerinden mamalıydı. 
yaş çıkmadı. O bütün yaşayı- Alnını pencerenin kenarına 
şınca neye, ne için çalışmıştı. dayadı ve gelen geçenleri sey
Koyu renkli kasketini ta~ıyan re daldı, birden gözü sallana· 
kafası bu sorguyla burkuldu; rak, şarkı söyliyerek, arada 
alnı daha fazla kırıştı ve ken· sırada hafif nara alarak geçen 
di kendine cevap verdi: bir adama takıldı. Ve kesik 

Hiç. Bu renksiz, çirkin ke· sesile çağırdı: 
limeyi birkaç defa tekrar elti. - A!i ... Ali .. . 
Hiç hiç hiç.... ı - Ne o be ... Ne istiyorsun 

O yalnız para kazanmak be adam ? 
için çalışmıştı. Kimin için, ne - Bir dakika buraya gelir 
için, kime , -ermek için çalış- misin ? 
mıştı, bunu kendisi de bilmi- Ali tükürerek: 
yordu. Utandı kendi kendi· - Aç ulan kapıyı, dedi. 
sinden: Kazanmak, kazanmak Ve Hacı Macit Aliyi odasına 
için, yalnız biriktirmek için ka- ı aldı. 
zanmak ... Tam kırk sene yübek Hacı Macidin bu yalnız göl
ayaklı sandalyesinde oturarak geli ve karanlık odasına giren 
kazanmak için kazanmıştı. Ha· 1 Ali yarı sarhoştu. Sallanarak, 

dudaklarım intizamsızca ara
yatı ne boş geçmişti. 

Halbuki herkes al çok lıyarak garip b;r şarkı mırıl
kazandığını yiyor, eğlencesini danıyordu. Odaya girince Hacı 
biliyordu. Demin gördüğü Macidin yüzüne baktı, bu kor· 
manzarayı düşündü, bol ziya kak ve loş yüzlü adama hük- 1 

altında dans eden \·ifller tek- metmek ister gibi bir \'aıiyet 
rar gözünün önüne geldi. O da aldı, kar yolaya, ayakları egil-

miş karyoiaya oturarak: 
isteseydi onlar gibi eğle nebi- __ Yine ne istiyorsun? dedi. 
lirdi, fakat hasisl:k, bilgisizlik 

ı - Hiç dedi, -;ok baoıt bir 
onu kırk yıl bir azıcık bile ~ey. Beni öldüreceksın. 
olsun gülmekten menetmişti ... 

Ali ş a şırmı~lı: 
Dans eden çirkin erkekl er, _ Ne dedin be ? . .. Dıyc 
güzel kız ve kadınlar bol bir bagırdı. 
aydınlık. . . _ Kolay bir şey acanım, 

Hacı Macit dayanamadı, ho- beni öldüreceksin. Ve ötekınin 
şuna giden manzarayı tekrar 
görmek istedi, baktı gidecegi 
yolları çoktan geçmiş, Taksi· 
me gelmişti, döndü, koşa koşa, 

soluya soluya Tokatlıyanın 
1 

önüne geldi, tekrar içerı baktı, 
bu sefer dans edenler azdı. 

Fakat güzel roplar giymi~ ka
dınlar siyah elbiseli erkeklerle 
gülüşerek konuşuyorlardı. Ya. 
rap bu ne tatlı manzara idi, 
ne tatlı idi bu manzara ... 

Fakat Hacı Macit hoşuna 
giden buralardan istemiyerek 
ayrıldı. Karanlık sokağa saptı, 
kuytu odasına geldi. Kapısının 
paslı kilidini çevirirken bile 
hep o danseden, gülüşen çir
kin ve güzel çiftleri düşünü
yordu. 

CC\ap Yermcsine nıcydan ver· 
nıeden devam elti: 

- E,·et ben -ölmek isliyo· 
nım, sen de beni öld ii recek sin. 
Düşun Ali, kırk sene bu bu
dalaca hayat bana fena geldı, 
beni bitirdi ... 

Ve dolaba ilerliyerek küçük 
bir kulu çıkardı. Alinin kuca
ğına koyarak : 

·- işte dedi, bir jilet kulu•u 
aç bir tane al ve benim da
marlarımı kes ... 

Ali bu işe hayret etmişti: 
-· Bana ne di, sen kendini 

öldürsene. Mahkeme mahkeme 
süründürecek mi<in beni? ... 

Hacı Macit >al vararak; 
- J3en, dedi kendimde ken

dimi öldürecek kuv\•et bula
mıyorum. Ben iradesiz zayıf bir 
adamım kendi k~ndiınden çe
kiniyorun, korku>·orum, Sen 
beni öldür ... 

Ali kaçmıya hazırlanıyordu. 
Hacı Macit diz çökerek elle
rine sarıldı: 

- Ne olur Ali, acı bana. 
Benim gibi bir budala böyle 
yaşıyamaz. bak bütün bu pa· 
ralar senin olur, damarımı 
kestiklen sonra, jiletin üstün
den parmak izlerini sil, bu 
paraları cebine at ve ka;: bu
ralardan. 

Ali somurtuyordu. Fakat 
Hacı Macit yalvarmaya devam 
etti: 

Odasına girdiği vakıt köşe

deki küçük dolaba ilerledi, 
gözü zorla açtı \'e büyükçe 
bir tahta kutu içinde senelerdir 
yatan paralarını sararmış ya· 
tağının içine döktü. Ölü bir 
ışık saçan ampulün altında 
dağılan çil kuruşlarla, yırtık 

liralara uzun uzun baktı. Ev
vela içine bir emniyet geldi, 
fakat sonra kendi kendine 
sordu. .. bunlar neye yarardı 

ve şimdiye kadar neye yara
mıştı? Kırk yılın hiç bir işe 

yaramıyan kazancını süzdü ve 
sonra aklına gidip o çirkin 
adamlar gibi güzel kızlarla 

eğlenmek geldi. Kağıt ve ku
ruşlardan bir tutamını sökül-

müş cebine tıktı, ve duvarda
ki çiviye asılı kırık ayna par
çasına bir baktı. Çirkindi, sa
kallıydı, fakat zararı yoktu, 
çünkü parası \'ardı, parası 
vardı, hem de çok ... 

- Daha dedi ne istirorsun, 
, para ... Para var, hiç bir (delil 

aleyhine dönmeyecek, jileti 
elime sıkıştırır ve kaçarsın. 

Ali'nin bu işe aklı yatmıştı. 

Küçük kutuyu açtı, paslı bir 
jilet çıkardı. Hacı Macid'e: 

BORSA - PİYASA 
15 Temmuz Çarşamba 

Para Borsası 
Paralar 

~ Satı~ -Londra 624. 630. 
Ncvyork 123. 126. 

1 Pariı 163. 166. 
Millno 190. ı%. 

Brüksel 80. 3-1, 
Atina 22. 23.50 
Cenevre 812. 820. 
Sof ya 22- 2>. 
Amstcrd. sı. 8t. 
Prag as. 94. 
Viyan~ 22.;o 24. 
r.tadrit 11. ı6. 

Beri in 28. JO. 
V;ıır,ova ı9. 22 
Budapcşte 22. 24. 
Bük ret 13. 16. 
Bclgrat 4S. s2. 
Yokoha.ma. 32- S4. 
Stokholnı JL 33-
Altın 907. 9&8 
Banknot 20. 213, 

Çekler 
Kilıpanıt 

Londra 629.;0 
Ncvyork 0,7965 
Par is ı2.03 
Mil5.n!'l ıo.108J 
Brüksel 4,7112 
Atiııa 14.57~~ 

Cenevre 2,43l0 
1 Sofya 63,000D 
Amıterd. ı, ı69t 

Prag ı9,ıt68 

Viyana 4,ı832 

Madrit S,83$0 
Bertin 1,9746 
Var,ova 4.1832 
Buda.peşte 4.2920 
Bükreş; 107.5065 
Belgrat 
Yokoham3!: 
Moskova 
Stokholm 

istikrazlar 
Türk Borcu ı 

" • il 

" " 
ili 

lsttkrau dahili 
F.rranl 
Slvaı Er:ıurum 1 

• • il 

Esham 
iş Bankası ~1ü. 

" " 
N. 

,, ,, Hamiline 
Anadoiu 0/0 6? 
l'f1crkrz: Bankası 

Tahvila 

Anoıc'olu Vadt'li 1 

" 
" 

" il 
,, ili 

Açılış 

- .-
-. 

lf.96SS 
2.682'.l 

24.9866 
3.0785 

20.9~ 

20-9' 

Kapanı1 --- .-
-.-

Tiyatrolar, Sinemalar 

HALK OPERETi 
Taksim bahçesinde 

ı3ı,ı akşam 21,45 de 
Yeni onrret 

RAHMET 
0

EFENDl . 
yakır.da 

BABAL!K 
P..1asalarınn:ı ayırınt% 

Meşrubat 75, 50, 30 
TELEFON 43703 

Devredilecek ihtira 
beratı 

• Hidrokarbonların tahvil ve 
tasfiyesine mahsus usul ve 
ameliye ,, hakkındaki ihtiras 
aid 8 Ağustos 1932 tarih ve 
1486 numaralı İhtira beratının 
ihtiva ettiği hukuk bu kere 
başkasına devir ve yahut icara 
verilmesi teklif edilmekte ol· 
makla bu hususta fazla malü· 
mat edinmek istiyenlerin Ga· 
!atada Aslan han 5 inci kat 
1 • 4 numaralara müracaat 
eylemeleri i:an olunur. 

~ 

Beyoğlu 5 İnci Noterine 

Tahtı isticarıında bulu· 

nan Beyoğlu Taksim İstik· 
lal caddesinde 1 numaralı 
Eptalofos gazinosıı derunin

de mevcud alat ve edevatı 

Beyoğlunfa Taksim , 1eşe· 

lil< soka!ıında Na: 36 apar• 
tımanın No: 1 dairesinde 

Foti oğlu Antinotoros ı· 

ka'ya makbuzum olan bedeli 

malO.m mukabilinde kat'i· 

yen sattım ve teslim ettim. 

Bundan böyle alat ve edevat 

üzerine benim bir gO.na 

alakam kalmamış olduğuntı 

usulen ilan eylerim. 

Taksim Arslan yatak sokak 
Yürüdü. Ve bu sefer sinirli 

hızlı hızlı yürümeye başladı. 
işte tam kırk senedir bu 

yolları eskitiyor, büyüyen, kü
çülten, değişen, eskiyen bu 
ayni mağazaların önünden 

Sevine sevine Tokatlıyanın 
yolunu tuttu, beş dakika son· 
raki hulyalar, karşısında otu
racak güıel kadına söyliyeceği 
söıler ve. .. ve.... şimdiden kı
zarmaya başladı, utanacaktı ... 
Bundan sonra hep eğlenecekti, 

- Haydi, uzan bakalım şu 
yatağına ... Aç kolunu dedi. 

Hacı Macil yerinde titriyor
du. Olan olmuştu. Ali mecal
siz ihtiyar Hacı Macidi kar
yolasına zorla yatırdı. Evvela 
bütün paraları cebine doldur
du, ve sonra Hacı Maddin 
kolunu sırndı, ince ve paslı 
jiletı damarının üstüne bastır· 
dı ve sonra ne yaptığını bil
miyormuş gibi kaçtı. 

ı N o: 3fi evde Dimitri oğlll 

Yani Pavlidis 

gıyabında muhakeme bakı· 
lacağı H. G- M. Kanunu
nun 141 • 142 inci madde· 
lerine tevfikan tebliğ ye. 
rine geçmek üzııre i lan 

olunur. (24402) 

buna karar verdi. 
Hacı Macit Tokatlıyanın ka

pısından girince, etraftakiler 
hayretle cinu süzdüler ve son
ra güldüler. Gözleri açılmış, 
ışığın altında şaşkın şaşkın 
etrafına bakınan bu adam bu· 

Hacı Macit inliyerek, yattığı 
yerde titredi. Sararmış yatak 
çarşafı damarından akan kan. 

la yavaş yavaş kırmııılaşıyor· 
du. 

Hacı Macit inledi. Yavaş ya· 
vaş kendinden geçti, uyur gibi 
göçtü, ve öldü. Yalnız yaııı1' 
renkli ta\'ana dikilen gözlerilc, 
kırık dişlerini ı.:österen ağzı 

açık kalmıştı. 

Tarık Zafer Tunay• 

... 

.. 
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Bisikle-içiler de gidemiyorlar 

Bisikletçileri_n, Romanyada kazan
dıkları g a 1 i biye t_, olimpiyatlara 

gitmek için kafi sayılm..,..,--ad __ ı __ 
Bisı1<ıet\·ilerimiz Biikreşten 

ır:ldiler. 12 temmuz pazar gü· 
nu ~ükreşte 123 kilometre 
We~inde yapılan yarışı bisik· 
letçılerimiı takım itibarile ka
ıannuş ve üzerinde : (Roman· r - Türkiye milli bisiklet ta. 
-~ınları maçı galibine ) yazılı 

b r kupayı alıt>ış bulunuyorlar. 
k Dün keııdisile görüştüğümüz 

alile reisi ve bisiklet fede· 
ra~vonu azası bay Cavit: 

"E b" .• n kuvvetli ve güvendiğim 
ısıkletçilerden Talatın 25 ve ;o ~ncu kilometrelerde iki de· 
a lasligi patladı. Bu sebeple 
~J kudretli yarışçı müsabaka 

arici kaldı. 
Mıi~abakaya Romenlerden 

26. bizdeıı de 4 müsabık işti· 
rak etmişti. 

Yarışın bitmesine 25 kilo
metre kaldığı zaman Romen 
mıllı takımından 1, bizden 3, 
hariçten girenlerden de 3 mü
sıbık kalmış bulunuyordu. 

Talatın yarışı terketmiş ol
ma$ına rağmen bu vaziyelle 
bıie birinci, ikinci ve üçüncü 
geleceğimiz tabii idi. 

. Yclodroma girmemize bir 
kıloınetre kala Kirkor'un da 
1~stiği altığından kafile biri
bırinden ayrılmış oldu. 

Stada birinci Kazım, ikinci 
mu•abaka harici koşan bir 
Roıııen girdi. 580 metrelik 
Pistte Kazımın vitesi olmadı
fıından Romen istifade elli ve 
bir bisiklet böyle birinci geldi. 

Romenler bu yarışa iştirak 
eden takımlarına 13 takımı di
yorlar. A takıınları Fransada, 
Fransa turunu yapıyormuş .. 
Ajansın Bükreşlen gönderdiği 
•Türk olimpiyat bisiklet ekibi 
ile Romanyanın B takımı (A 
takımı Pariste bulunmaktadır) 
pazar günü ...... ,. telgraf üzeri-
ne, bisiklet federasyonu reisi 
kazanılan galibiyetin Romen 
B takımına karşı olduğunu 
kabul ederek bisikletçilerimi
zin olimpiyatlara götürülme· 
mesine karar vermiştir. Böyle· 
likle, Türk bisikletçilerinin 
olimpiyatlara gitmesine bu 
tralibiyeti kafi görmemiştir. 

Müsabaka neticesine göre 
birinci Refik, ikinci Kazını, ü
çüncü Orhan dördüncü Relik 
beşinci Kirk~r olmuştur • de
miştir. 

Y elkenciler dUn 
akşam gittiler 

.Beş kişilik yelkenci kafile
nıız dün akşam konvansiyonelle 
olıınpiyallara hareket etti . 
Yelkencilerimiz olimpiyatlarda 
Olımpiya Yole ve Starklas 
denilen iki müsabakaya iştirak 
edeceklerdir • Muvaffakiyet 
dileriz. 

Deniz yarıtları 
2 Ağustos Pazar günü Mo· 

da koyunda yapılacak büyük 
~eniz yarışları ve cğ'lenceleri 
ıçin yapılmakta olan hazırlık
lar bitmek üzeredir. O gün Mo
da ve Fenerbahçe arasındaki 
koyda muhtelif yelken, kürek, 
motör ve yüzme yarışları ya
pılacaktır. Müsabakalara, ku
lüpler, donanma efradı, tahli
siye vesailleri, deniz müesse
seleri filikaları, amatörler, pro
fesyoneller ve bayanlar ara
sında ayrı ayrı olacaktır. 

Davetli ve seyirciler yarış
ları yarış sahası kenarına di
zilecek motörler, sandallar, 
Akay ve Şirketi Hayriye v:ı· 
purlarından takip edeceklerdir. 

Yarışlar sabah saat ondan 
akşam yediye kadar devam 
edecek kazananlara mükafat
ları lktısat Vekili Celal Bayar 
tarafından verilecektir. 

Ayni ekşam Moda deniz ku-

-
Bisikletçi/erimizin Romanyaga hareketleri unasırıdıı 

Jtibi!e Moda koyunda demirli
yecek Ege ~apuru.nda büyük 
bir balo veıılecektır. 

Balk an oyunları 
Balkan oyunları komitesi 

yedinci Balkan müsabakalarını 
bu sene Yunanistanda yap
mağa karar vermiştir. Yedinci 
Balkan oyunları 27 eylülde 
başlıyacak, 4 birinciteşrinde 
bitecektir. 

Atletizm Federasyonu Bal. 
kan müsabakalarında iyi bir 
derece alabilmek için geniş 
bir program hazırlamıştır. 
Balkan oyunlarından evvel iki 
ecnebi teması yapılacaktır. 
A tletizm müsabakası 

lstanbul Atletizm Ajanlı
ğından: 

1 - lstanbul kupası namile 
her yıl ayni tarihle tekrarla
nacak olan müsabakalar 18 
ve 19 temmuz cumarte~i ve 

pazar günleri Taksim Stadında 
yapılacaktır. 

2 - lstanbul kupası müsa
müsabakaları bütün kulüblere 
açık olup her takım istediği 
atletle bu müsabakalara gire
cek; tesbit edilen dereceleri 
en çok atletle elde edecek ta
kıma Atletizm Federuyonunun 
tahsis ettiği kupa verilecektir. 

1 - Müsabakalar iki günde 
yapılacaktır • Tesbit edilen 
program aşağıda gösterilmek
tedir. 

4 - Cumartesi : 4 : 100 met 
re. Gülle atma, uzun atlama. 
4, 15: 1500 metre. 4,40: 10000 
metre, yüksek atlama. 5,20:400 
metro. 5.45: 100 metre final. 

5 - Pazar : 4 : 200 metro 
cirit, üç adım. 4,15: 100 met
ro. 4,30 : 5000 metro, disk. 
5: 800 metro, sırık atlama. 
5,30: 4X100 bayrak yarışı. 
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Safış ilanı 
İstanbul Dördüncü 

İcra Memurluğundan: 
23355 İkraz No. sile l\Iehmet Ali tarafından borç 

alınan 180 liraya mukabil Vakıf Paralar idaresine birinci 
derece ve birinci sırada ipotekli olup tamamına yeminli 
üç ehli vukuf tara fından (80 4) sekiz yüz dört lira kıy
met takdir olunan Üsküdarda Kefçedede mahallesinde 
Çıkmaz Tcnbeller So. eski: 16 yen:: 22 No. lu bir 
tarafı Fatma hanesi, bir tarafı M uıtafaağa hanesi, bir 
tarafı çiçek bostanı ve tarafı rabii tariki has ile mahdut 
ZEMİN K ATI: zemini kırmızı çini aralık, bodrumunda ala· 
turka ocaklı bir mutbalı ASMA KATINDA: bir aralık, bir 
sofa, iki oda, bir ha!A, BİRİNCİ KATI: bir sofa, yükü olan 
iki oda. 1K1NC1 KATI: çatı olup tavansız bir odayı ve 
ikinci katından mada elektrik tesisatım muhtevi ve bod. 
rumunda bir mutbahı ve babçes!nde kuyu ve bir ağacı 
bulunan ve ayda 11 lira ile Addülvehabın tahtı istica
rında 7 t ,00 uıetro murabbaı arsanın 51,00 metro murab· 
bamda nıebna bahçeli bir ahşap evin tamamı açık arttır• 
maya konmuş olup şutnamesinin 8-8-936 tarihinden 
itibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 
18-8-936 tarihine müsadif salı günü eaat 14 den 16 ya 
kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma 
bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmi, beşini bul
ma1ığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kal
mak üzere 2- 9·936 tarihine uıüsadif çarşamba günü saat 
14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci 

arttırmasında gayrımenkul gene muhammen kıymetinin 
% 75 ini bulduğu takdirde en son arttırana ihale edilecek 
ve bulmadığı takdirde 2280 numaralı kanun hükümlerine 
tevfikan satışı geri bırakılacaktır. Taliplerin muhammen 
kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya 
milli bir bankanın teminat n:ektubunu hamil bulunmaları 
ıaıımdır- Müıerakiııı vergiler ile vakıf icaresi, Taviı 
bedeli ve beledi_yeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumu satış 
bedelinden tenzıl olunacaktır. 2004 numaralı İcra ve İflas 
kanununun (126) ıncı maddesinin dorılüncü fıkrasına 
tevfikan bu gayri menkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile 
diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bn 
haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddiala• 
rıııı, ilan tarihinden itibaren (20) yirmi gün İçinde evrakı 
müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları llptı sicil. 
}erile sabit olmadıkç~ s:ıtış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalacakları cihetle aliikadaranın işbu maddenin mez• 
kür fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat 
almak isteyenlerin 4-35/450 dosya numarasile müracaat• 
!arı ilan olunur. (4041) 

Satış İlanı l""~-:'--~----------~--~----"'!"'--"""---------.· Devlet Demiryollan ve Limanları lşletm& 

ist. Dördüncü İcra 
Memurluğundan: 

24344 ikraz No. sila Rıza tarafından borç altnm 
210 liraya mukabil Vakıf paralar İdares:ne birinci derece 
ve birinci sırada ipotekli olup temamına yeminli üç ehli 
vukuf tarafından (942) dokuz yüz kırk iki lira kıymet 
takdir olunan Büyiık Adana Yalı mahallesinde eski 
Lada yeni: Kumsal s?kağında eski : 8 mükerrer yeni: 
13,11 No. 1ı sağı 17 Par el, Ladab s1kağında yeni 7 
kapu No. 1ı Zrnop kızı Durik ve hiss~darlarının ahş:ıp 

evi ve 16 Parsel, 9/1 No. h Bağasar oğlu Ankin kagir 
evi ve s:>lu 10 r~rsel Lada sokağında l,3, 16 • o. 1ı , 
Todoraki oğlu Pamola bahçeli evi ve 15 Paıs!l, Balıçı• 

van oğlu Slkağında 20 veni No. lı İstepan oğltı Papa· 
dopulos Koçonıın evi. ark~sı Bahçıvan o~lu sokağı önü 
eski Lada yeni: Kumsal S'kağile malı lut iEMİN KATI: 
sokakta bir basamakla girilen bir sofa üzerinde üç oda, 
aşığtya inen bir merdiveni' BODRUM KATI: Zemin 
katından inilen merdivenle zemini çimento bir taşlık 

ve zemini alış1p bir o:ln, zemini ç'ın nto maltız ocaklı 
bir mutbah, taşlıkta zemini çimento bir hela,. nıuth1h
tan bahçeye bir kaptı olup bahçede bir erik ağ1cı vardır. 
Elektrik tes;s1tını muhtevi ve senede 100 lira ile Yani· 
nin tahtı isticarında bodrum pencereleri demir p.ırnıak
Jıklı mesahası 49,50 metro mıırabbaı olan 11 !'\o. lı 
ahşap evle ZEMİN KATI~ Altı bodrum, bir sofa zemini 
ç'mento alatıu;ka ocaklı mutabalı ve hela ve merdiven 
altında bir kömürlük. B1RiNCt KATI: Bir sefa ve 
bir odayı ve bahçesinde bir kuyu ve bir incir ağacı ve 
bahçesinin önü ve yanı dı varlı ve ön kısmı demir par· 
maklıklı elektrik tes:satını havi mutasarrı!ı111n tahtı 
işgalinde, bahçe içinde ve 15,00 metro murabbaı sllıl· 
sında 13 No. 1ı diğer bir ahşap evin temamı açık 
arttırmaya konmuş olup şartnamesinin 8-8-936 
tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından görtile• 
bileceği gibi 18-8·936 brihine müsadif salı güııii s1at 
14 den 16 ya kadar dairemi•de açık arttırma ile satıla
caktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin n yüzde yet• 
miş beş:ni bulmadığı takdirde en son arttıranın tiıahhıi· 
dü baki kalmak üzere 2-9-936 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak 
olan ikinci arttırmasında gayrimenkul gene muhammen 
kıymetiuin % 75 ini bulduğu takdirde en son arttırana 
ihale edilecek ve bulmadığt takdirde 2280 numaralı ka
nun hükümlerine tevfikan satışı geri bırakılacaktır. Ta
liplerin muhaınmeu kıymetinin yüzde yedi buçuğu n·s· 
betinde pey akçesini veya milll bir bankanın teminat 
mektubunu hamil bulunmahrı lazımdır. ~!üterakim ver· 
giler ile vakıf icaresi, Taviz bedeli ve Belediyeye ait 
tenvirat ve tanzifat rusıımu satış bedelinden tenzil olu• 
nacaktır. 2004 numaralı İcra ve iflas kanununu 126 
ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasına tevfikan bu gayrı men· ' 
kul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranııı 

ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını \'e husus:le 
faiz ve masarife dair olan iddialarını, ilin tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri, 
aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça S3tış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle alaka· 
daraııın işbu maddenin ıııezkı"ır fıkrasına göre hareket 

etmeleri ve daha fazla malumat almak isteyenlerin 4 
3
::

2 

dosya numarasile 111\ıracaatları ilan olunur. (4040) 

Kütahya Lisesi 

Direktörlüğünden: 
Kapah zarf usulile eksiltme ilinı 

1 - 6/Temmuz/1936 tarihinde ihalesi icra edilmek 

üzere 13/6/1936 tarihinden itibaren (23) gün müddetle 
münakasaya konulan K ütahya merkezinde mevcut yanık 
Lise binasıııın inşaat ınünakasasına talip çıkmadığından 
(15) gün müddetle temdit edilmiştir. 

2 - Eksiltme 7/711936 tarihinden bil itibar (15) 

gün müddetle 21-Temmuz-1936 Salı giınü saat (15) de 
Kütahya Lise 1lüdürlüğünün dairesinde yapıladaktır. 

3 - Bu inşaat ınezki'ır bin:ının (45002) liralık bedel 
keşfinden şimdilik hu15sei keşif mucibince (29968) lira• 

lığından ibarettir. 

4 - Bu İşe ait şartnameler ve evrak şunlarda 

Eksiltme şartnamesi 
Mukavele projesi 

Nafıa işleri şeraiti um11miyesi (Nafıa dairesinde mev•• 

cuttur.) 

H ususiğ şartname 

Keşif hulasası cetveli. 

Projeler 

isteyenler bu şartname ·ve evrakı 1,5 lira bedel mu• 
kabilinde vilayet Nafıa 1Iüdiırlüğünden alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 
lira muvakkat teminat vermesi lüzımdır. 

6 - İsteklilerin münakasa gününden evvel 
Vekaletinden alacağı ehliyeti fenniye vesikasını 
Nafıa Müdürlüğüne göstermeğe mecburdur. 

(2250) 

Nafıa 
vilayet 

U. idaresi ilanları 

Eksiltme Tehiri 
917/936 tarihinde icra edileceği ilan olunan Esen• 

kent ve Yenidoğan istasyon binaları inşaatının eksiitmm 
tehir ohınmuştur. Bu işe ait şartnameler yeniden tanzim 
edildikten sonra eksiltmenin y:ıpılac.ığt tarih ayrıca ilan 
olunacaktır. • 1739• •4027• • 

* • * 
Haydarpaşada İdaremiz matbaasınfa bir sene zarfın• 

da birikecek olan takrif;en 60 ton ağırlığmda kırpıııtı 
kağıt3- 8-936Pazartesl güniı saat 10da HaydatpaŞ1da gar 
binası dahilindeki 1 ci işletme konıisyotıu tarafından açık 

arttırma ile satılacaktır. Beher ton küğıdın tah;nin bedeli 
12 liradır. 

Bu i~e girmek istiycnlerin 5( liralık muvakkat te• 
minatlarile birlikte arttırma giinü saatine kadar Komis• 
yona ıııüraaratları lüzıındır. Bu işe aid şutnameler Ko
m"sy:m lan parasıı olarak dağıtılmaktadır. •3998• 

• 

ist. 
Satış ilanı 

Dördüncü İcra 
Memurluğundan: 

24:131 lkr1z No. sile Fatııı.ı l'abihı tarafın lan borç 
alınııı 340 lira\·a ınttkabil \'akıf ıı-ır.ılar iılıresine birinci 
derece ve birinci s rada ipotekli olup temaıuına )·eminli 
iiç elı'i vu'>uf tuafınJan 923 dokuz ylı• yirmi üç lira 
:ıltnıış k_urıış kıymet· takdir olumn Kıırtulıış'ta Yenişehir 
ıııalı1llcsınde Perran sokağ nd:ı eski: 59 yeni : 45 Xo. 1ı 
bir tarafı Hıral:ımbo hane \'e l.ahçesi ve bir tarafı J\n· 
verin 61 No- lı hanesi ve tır.ıfı R:ıbii P.:rrnn sokar,ile 
nıaJı,fot ZT\:\!İN KATI: Kırmızı çini sah:ınlık, b:r s~fa, 
iki oda, bir hela, bir kileri BİRiNCİ KA'fl: Bir sofa 
iki oda, ıki yük, bir helayı BODRUM KATI: Ark~ 
zemııı sev:yes:nde vnııni kırmızı çini mutbah, bir kö
mürlüğü ve zeuı'n katnıda elektrik tesisatını muhtevi 
iki yan dıvarı müşterek arkası alışıp önü kagir ve 10 
lira ile Yaninin tahtı isticarında cephe dıYarları tamire 
muhtaç ve 51,80 metro murabbaı arsa111n 41 metro 
ıııurabbaınJa mebna bahçeli h ınenin temaıııı açık arttır• 

maya konmu~ olnp şutnamesinin 8·8·936 tarihinden 
itibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 
18-8-936 tarihine miis1dif Salı günü saat 14 den 16 ya 
kadar daireıııiz:lc açık arttırma ile satılacaktır. Arttıı·· 

ıııa bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş be
ş nı bulmadığı takdirde en son arttıranııı taalılıiıdü 

baki kalmak üzere 2-9-2936 tarihine müs:ıdii çarşamba 
günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan 
ikinci arttırmas·nda gayrimenkul gene ınulıanımelı kıy• 

uıetin"n % 75 ini bulduğıı takdirde en sın arttırana 

ihale edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 numaralı ka· 

nıın hükümlerine tevfikan satışı ;,;eri bırakılacaktır. Ta
liplerin muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu ııis• 

betinde pey akçesini veya milli bir bankanın teıninat 

mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Müterakim ver
giler ile vakıf icaresi, Taviz bedeli ve belediyeye aid 
tenvirat ve tanzifat rusuımı satış bedelinden tenzil olu• 
nacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı 
nı:ı:ldesin"n dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrinıenkul 
Ü?.erinde ipotekli alacaklılar ile diger ali\kadaranın ve 
irtifak hakkı sıhiplerinin bıı haklarını ve hususile faiz 
ve ınasarife dair olan iddialarını, ilan tarıhinden itibaren 
20 yirıni gün içinde evrakı miıslıitelerile bildirmeleri, aksi 
lıal~e hakları tapu siciller!le sabit olmadıkça sat:ş bede
lının paylaşnıısından harıç kalacakları cihetle alakada· 
ranın işbu maddenin mezkur fıkrasıııa göre hareket et• 
meleri ve daha fazla nıalfımat almak i'tiyenlerin 4134- 5973 
dosya nunıarasile müracaatları ilan olunur. (4042) 

Açık arttırma ilinı 
Karadeniz Ereğlisi İcra 

memurluğundan: 

Ereğlinin l\I ur tazı ına· 
hallesin den Cıbır zade Ah· 1 

met Hilmi ile biraderi 
Saim ve valideleri Ferdn
nenin müşter~ken ve şa

yıaıı mutasarrıf oldukları 
mahalli mezkiırede kain 
sağ tarafı Civelek oğlu 

Halil kaptan ars:ısı sol te
rafı mescit şerif arkası ve 

nin kıymeti mnlıammenesi 
20 0 ve 750 arşun mikta• 
rındaki diğer bahç.111ın 
kıymeti mu hammeesi olan 

100. li~anın. yüzde yetmi~ 
beşı nısbetınde bir talip 
z·Jlınruııda 18 Ağustos 936 
tarihine uıiısadif salı güniı 

saat 16 d:ı ihaleleri icra 
kılı'laeaktır. Sürülen pey 
bu be.leli bulmadığı tak· 
dirdc en son arttıranın te· 
alıhlidii baki kalmak üzere 
ilk arttırmayı takip eden 

önü umumi yol ile malı- on beş gün sonra ya• 
dut ına arsa üç oda ve bir . 2 " 1• 1 936 . . • . nı r,y ıı tarıhıne 
hala ve balkon ve bır kaç ıııiisıiif • ar•amba günü s t 

,., -··- y ·ı aa 
aı;aç eşcarı musmıreyı mıış- 16 da ihalei katiyeleri icra 
temi! bir ?ap ha~e ile :l'.i· · kılınacaktır. Müzayideye jş· 
ne mahallı ınezk ur~de kaı.n tirük etmek isteyenlerin 
şarkan Molla Halı! kMı· muhammen kıym t' · y11 -

· 1 b b · · 1 e ının z 
ı:uesı n tun a çesı şı~a en de yedi buçuk nisbetinde 
yol garben Horuz Alı. ve pey akçası ve a m t b b" 
cenuben vakıf balıçesı ve Y u e er ır 
d · d h t 1 ·ı-ı · b:ınka mektubu ile müra• 
erunın e mu e ı u cıns 

eşcarı müsnıireyi müştemil ı c~at. eylemeleri ipotek sa-
1500 arşun ıniktarınd lııbı alacaklılar ile diger 
bahçe ve yine mezkti~ alac~klıla~ıngayri menkul üze; 
nıalullede kain şark an va- lerı ndekı haklarını ve hu· 
kıl bahçesi şiınalen ve gar· susile faiz ve masrafa dair 
ben Horoz oğlu Ali sımn olan iddialarını evrakı müs-
cenuben yol ile mah:lut ve bitelerile 20 giın lçinde 
ın~ıhte_lifül cins eşcarı müs- icra dairesine bildirmeleri 
mıreyı müştenıil 750 arşın aksi takdirde lıaklarl tapu 
bahçenin kabiliyeti taksi- sicilinde mukayyet olma• 
miyesi kabil olmadığından dıkça satış bedelinin pay• 

!aşmasından hariç kalacak• 
satılması mukarrer mezk\ır ları ve talip olanların Eregll 
lı~nenin kıymeti muham. İcra dairesine müracaat 

7 - Teklif mektupları yukarıda ikinci ma.ldede ya• 

zıh saatten bir saal evveline kadar Lise Müdürlüğü bi· 
nasına getirilecek ve eksiltme komisyonu reisliğine 

makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet ikinci maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapa
tılmış olması lAzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilw,.~ 

menesi olan 350 ve 1500 eylemeleri i!An olunur. 
' arşun miktarındaki bahçe• - - (24411) 
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Şampanya gibi lezzetli ve nefis - .. : . ..... ~ . " I• 

1 Milli miistahzara milli 
1 sevgi bu kadar olabilir! 

l 
y 

if " 

8 inci Yerli Mallar Sergisinde 

? 
Radyolin Paviyonu 
Taleblere yetişmeğe çalışıyor 

Şekerli limonlu 

HASAN Gazoz özü 
RADYOLİN ·GRİ PİN 
Halkın ttım itimad ve ••vgisini kazanmı~ iki müstalızardır ve bu 

rağbete hak kazandığını, Sergideki Mhacümle isbot etmektedir. 

Meyvalardan ve ıneyvaların özünden yapılmıştır.Bir çorba kaşığından bir bar· . 
dak suya, gayet leııetli ve nefasetine doyum olm•yan gazozlu şampanya gibi -
limonata yapılır. Ve bu yemeklerden sonra alınırsa midevidir. Mideyi bo- Dr Hafız Cemal mi 
zan şerbet ve dondurma yerine HASAN Gazoz öıile yapılmış buzlu • ı • -f 
imonatalar içiniz. Dünyanın her tarafında şampanya yerine kullanılan Dahiliye Mutahassısı ~ ~ C 

(2 -acı .. 
bu güzel tertibin yerini tutacak hiç birşey yoktur. Harareti teskin der. Pazardan başka günlerde l ~ ~ ~ '" 
Şişe ao. büyük 50kuruştur. den 6) ya İstanbul Divanyolu 1 - E '; ::1 

(104) yeni numaralı hususi ka• < ~ ::ı 
HASAN deposu: ANKARA, ISTANBUL, BEYOGLU inesinde hastalara bakar. Salı, ~ § ;· ~: 

cumartesi sabah (9 1 2 • 12) · o " < ?(l 
saatlı: ri hakiki fukaraya malı• g- -!i: g ! ~ 
sustur. Herkesin haline göre ı;ı ::ı er .., ,.. 

[T1 

c:.~ 

BUGÜN 
muamele oluur. g: c: :: ~ 

Yaılık telefon Kandilli 38 ~. ~ ~ CD 111 
• °" r; 

Beylerbeyi 48 -· '1(" ::1 ,.., 
Ul '<: 

~ 
Beyoğlu istiklal Caddesinde Hacopulo Pasajı karşısında 283 No. da 1sta nbul Yedinci lcra :Me· c ' " Cll 111 ,.. 

a:=.-·-·~ < [T1 
-< 

BAYAN murluğun:lan '. lllahbııs olup ~ .. ca ca 3 
paraya çevrilmesine karar veri• ~ ~ O ı:ıı 

... 
OJ 

len çini soba, taban halısı, kar- g Ç') ; :ı. e 
yola, koltuk, kanepe takımı, ,... '.2' ji' il> ~ "' 

3 
CD 
OJ 
::ı 

namında yeni bir mağaza 

AÇILIYOR 
dl\•ar saatı ve sıire açık artırma g: tr1 :! w(I) 
sureti!e 20. T em.• 936 tarihine ii! Z-. -· ,_, "' OJ 

Rayaıılar, bu ınagazada en son moda ve zengin çeşitlerde 
müsııdif pazar ertesi günü sut [::, ~: ;. ı:: 
12 den itib~ren Beş ' kt aşta I lı· !" < CD ~ z :::ı 

(J) 

Çantalar - Eldivenler - Çoraplar lamurdo Nü,Jıetiye C'addesi 27 lif' rn :!: :::ı 
No. in hanenin önünde s>tı\a. -ı = Z .... (J) 

vc3aire bulacaklardır. mutedildir. 

nı '"' ,._, .... (Q 

cağından isteklilerin o gün ve :-~ CL :;• o 
saatta memuruna müracaat et• ~ :; i • 

·- e.· ,• "!ı; ! . ; ;-.. . • 
İstanbul Vakıflar 

meleri ilan olunıır. (24420) il ~-f' ~ 

Direktörlügv ünden: I • 
1 Su.\taııahmet Suoh Üçüncü 

'---------·---·------------·-----...;;;;. ______ M_ı_ılı•a•ııı-m•e•n-k•i•ra-=st Hukuk nıahkenıes ndPn : İbra· 
h im Kadri ve Hadicenin şayıan 
ve müştereken nıutas ırrıf olduk• 
ları 1s~an bulda Molla fenari uıa • 
hallesinde Tavuk plzarı cadde· 
sinde es:Ci ve yani 12 ve 14 
numaralı ve altında bir bab 
dükkanı uıüştemil üç oda ve 
bi r sofa ve bir hela v e bi r çatı 
a rası ve bir sahrınç ve bir ku· 
yuyu ba~i Jı3nenin izalei şuyuu 
zımnında furulıtu takarr ur ede
r ek müzayedeye vazolunmuştar. 
Hey:ti umumiycsinin kıymeti 
mulıauıminesi 2200 iki bin iki 
yüz liradır. Birinci açık art t ı r· 
ması 25- 8-936 tarihine miısadif 
sa:ı günü sıat 14 c en 16 ya 
kadar icra kılınacaktır. Kıymeti 
mııb1111minesiııin yüzde 75 ini 
bulduğu takdirde o gün ihalei 
kat'iylsi yapılacaktır. Bulmadığı 
takdirde en s>n artıranın taah• 
bi:dü baki kalmak üzere 15 gün 
müddetle temdid edilerek ikinci 
arltırmnı 9·9·936 tarihine mü· 
sadi! çırşaıııba günü saat 14 
den 16 ya kadar icra kılınacak· 
tır : ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların işbu gayri 
menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ·ve mesarife dair 
olan iddea\arıdı evrakı müsbi· 
telerile 20 gün içinde bildir
meleri liız ı wdır :ıksi halde hak· 
lan tapıı s:cillerile sabit olm~

dıkça satış bedelinin paylaşma• 

sınd:ın hariç kalacakl.ırdır. Mü· 
terakim verg iler hissedarlara 
ve tellali ye ve vakfılar kaunuu 
mucibince verilmesi icap eden 
taviı bedeli ve ihale pulu ve 
tapu ma>rnlları müşteriye aid· 
dir. Artırma ş~rtnamesi işbu 
ilan tarih :nden itibaren malıke• 
mc divanhanesine talik kılın· 
mışdtr. Talip olanların kıymeti 
ıımhawminesinin yüzde yedi 
buçuk nısbet i ~de pey akçesini 
hamilen yevm ve saati mezkür• 
de Eminönü Gülbekyan hanında 
Sultanahmet üçüncü sulh hukuk 
mahkemesi baş kitabeti ne 936·1 1 
numara ile müracaatları ilan 

s.mti lllfŞ h uru Cadde ve sokağı Nr: sı Cinsi Lira 

Kıdirga, Bo, tan .ali. Mehuıetpaşa yokuşıı. 21 Hane. 5 
3 

" .. " 23 
" 

Kum kapı, Çadırc.ahuırıl Bali paşa. 00 Çadırcıa hıııe tçelebi 10 

Çelebi. camii yeri 
> • • 
• • • 

00 

00 

> a vlusu nun 
sol tarafında oda. 
Çadırcıahmed çelebi 

2 

2 

Çarşanba, Beyceğiz. 42 

camiinin alt ve sa~ 
tora!ında eda 
İ-mRilağa ınektı 2 
odası 

';arşıda. Parçacılarda. 8 Dükkan. 2 
> > 10 n 1 
> • 17 " 2 
> > 18 • 2 
> Kazazlnr, orta. :w ,, 2 
• Ağa. li5 ., 12 
• Hac ııııemi~. 9· 11 ,, 1 

K. 

51) 

50 

50 
50 

• • 13 " . 1 66 
> Yai1,lıkçılar. 127-97 ., 7 
• Kııyulq 8 ., 2 50 
• Divrik. 16 11 2 
• Terlıkçiler. l 1 ., 1 
> Lutlu\lalrnğa. 6 ., 3 
• Yorgancılar. 17 ., 3 

Uzunçarşt Samanviranıevvel. Dökmeciler. 39 ., 3 
E yüp, Rami. Cumı. 4::! .. 3 

> Babahaydar. • 9. 7 J\l ustala E. tekkes i odabrı. 6 
Çakmakçılar, büyükyenihan. Ortakaıt'lo 2U Oda. 4 

• • • aı ., : 4 
> • Altkaıta. 5 n ' 4 

Çarşı, Alipaşahan. Ortakatta. 5 " 3 
Atikalipaşa. Solçuhanı içinle. 14- 13 İki oda. 3 

Çarşı, Bedestan. Şerifa~a. 124 Dolap. 1 
• Şcrifa ğa· Sağda 2· ci adada. 55.54 ,, 1 
> Bedestan derun unda, 21 ., 1 
• bedestan sağda. 2 ·ci adada. 28 ., 1 
• cevahir bedesteni. Solda l · ci aJada. 38 ,. 1 
> " " " 2-ci il 43 •• 1 
• ,, ,, Şerifağa. 131 ,, O 50 

Eyüp, Camiikebir. Bostan iskelesi. • O Mihrişah imareti. 60 
Yukarıda yazılı mahaller 937 senesi nihayetine kadar kiraya ver i lıııek üzere açık arttırmaya 

konmuştur· İstekliler hizalarındaki muhammen kirasının yüzde yedibuçuğu nisbetinde pey akçele• 

r ile birlikte 27 Temmuz 936 pazartesi günü saat 15-e kafar Çenberlitaş'da İstanbul Vakıflar Baş• 
müdürlüğünde Akarat kalemine gelmeleri. (4033) 

========================,====,=============== 
Sahibi ve Umum! neşriyatı idare eden yazı işleri müdürü Etem izzet Benice 

Basıldıjtı yer: Matbaai Ebüzziya olunur. (24401) 

:>abalı saat dokuzdan akşam sa:ıt 

beşe kadar mat, saf ve sevimli bir 
ten. Gündüz tekrar pudralanmağa 

hacet yok. işte; havalandırılmış yeni 
Tokalon pudrasının garanti muhas
senatı bun l a rdır. Bu cazip havalan· 
dırma usulü, Parisli bir kimyagerin 

keşfidir. Bu usul dairesinde havası 
toplandırılmış yegane hafif pudradır. 

Şimdiye kadar yapılan pudralardan 
on defa daha saf ve d aha haliltir. 
Bu usul, Tokalon pudrasının istihza. 

rında kullanılmaktadır. işte bunun 
!<;>indir ki, Tokalon pudrası, daha 

muntazam v~ daha mükemmel bir 
tarzda yapışır, cildi hemen hemen 

görünmez bir ııüzellik talıaka .•ile 

kap:ar w ytize tabıi bir güıellik 

verir ve modası geçmiş ve yüze b.r 

makyaj şeklini vermeden kalın adi 

pudralarından tamamen başka bi r 

tesir yapar. Bu yenı Tokalon pu1· 
rası yüze yapışık kaldığ"ı cilıelle 

"8 saatlık pııdra. pudra tabir eder• 
ler. Artık ne parlak ne yaglı 

cilt görünıniyecek, belki rii1.~.\r, 

yağmurun ve- terlemenin ic!'ayı te~i r 

edc:niyeccıtı nıat, saf ve sevimli bir 

ten gÖ"Üner.t"ktir. 

KUMBARA DESTEKTİR 
KUMBARA DESTEKTiR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda : 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

İş Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

20,000 Lira mükafat 
veriyor. Mükafatların 10,000 Lirası her sene 
1 Nisan ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a 
çekilerek verilmektedir. Bu iki keşidenin her 
birinde 5000 lira, şu şekilde tevzi edilmektedir: 

Birinciy(j 1000 Lira 
İkinciye 250 ,, 
TOkişiye 100 yüzer liradanTOOO ,, 
20 ,, 50ellişer ,, 1000 ,, 
175 ,, TOonar ,, 1750 ,, 
Ceman 207 kişiye 5000 

ikişer bin liralıklar: 
Diğer beş keşidenln her birinde yal nız 1 
kişiye iki bin lira veriliyor. Bu keşideler 
her sene Şubat, Haziran, Temmuz, Eylül ve Bi· 
rincl Kinun aylarının ilk günleri yapılmaktadı r. -
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