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Söz istiyoruz: 
Allahın verdlOI en iyi sular lstanbulda· 

dır fakat halk bunları atet pahasına 

içiyor, diyor va •• 150 kuruta kadar satı
lan damacanaların makul bir flata indi· 
rllmeslnl istiyoruz. 

,Temmuz' 

19 
Pazar 
1936 

Mektup adresi: Cawaıo;tu, Şeref aokak Telrraf adreıl • lıtanbut: Açık Söz 

ele ittifakla kabul edildi! 
"1t'"""""••ınıunıı111111111u 11 ı 111 rıı1111111111ııı .. -.ı1111ı•1 

Memleketi 
Tanımak 
istiyoruz! 

akşam saat 23 de1 

Herhangi vatan çocugu 
doğduğu, büyüdüğü, içinde 
Yaşadığı memleketi kıyı bu· 
cok taııırnak, bilmek ister. 

• • • 
merası mı yapılacak 

Türk Ordusu Çanakkalede Memleketimizde bunu bile· 
bilmek çok güçtür. Sebebi de 
böyle bir kitabın yokluğu· 
dur. Dağınık şekilde, vi'ayet
ler için yazılmış bazı kitap
lar istisna edilirse memleke
tin hey'eti umumiyesini her 
türlü hali ile ve mevcut va· 
•lyeti ile okuyucusuna kül 
halinde öğretecek bir kitap 
henüz ne hususi bir enıek mah· 
•u]ij olarak, ne de resmi bir 
ır•vret sarfıyle ortaya çıka

rılnu, değildir. 

1

Türk diplomatları 
. hararetle ·tebrik 

Montrö'de 
edildiler 

Van.. denildiği vakit bunu 
Corgrafya kitabından üç beş 
satır halinde okumaktan baş· 
ka müracaat edilecek ve hiç 
olmaz ise son iki yıl içindeki 
bütün cotrafi, ticari, sınai 
>'aziyeti öğrenebilecek ve 
tam bir fikir sahibi olunabi· 
lecek bir eser yoktur. Fakat, 
böyle bir eseri de ferdin 
emeği vücude getiremez. 

Bu ancak her sahadan ay. 
rı ayrı tetkik edilerek büyük 
bir ırayret sarfı ile ortaya 1 

konabilecek bir iştir. Böyle 
bir işi ise sadece devlet ya• 
J>abilir. Eğer, devletin bütün 
Propaganda, ne·şriyat işleri 
b' ır elde toplanmış olsaydı 

İtalyaya gelince ; 
ileri sürmekten 

dostumuz 
dem 

ihtirazi kayıtlar 

vuruyor! 
biri husu•! biri umumi iki 

Akdeniz misa- ceıse akdetmiştir. 
Konferans hususi celsesinde 

kında İngiltere mukaveleyi madde madde 

ile beraber tetkik etmiş ve uzun uzadıya 
müzakereler olmuştur. 

vaziyetteyiz Müteakiben umumi bir celse 
Montrö, 18 (Telefonla Açık akdedilmiştir. Reis Bruce yeni 

Söze) - Boğazlar konferansı mukavelenin metninin heyeti 
bugün yap tığı son ~aplant'.la~- umumiyesi hakkında söyliye-
la, yalınız Türkiyenın hakımı· cek bir şeyleri olup olmadığını 
yet ve müdafaası bakımından heyeti murahhasalara sormuş-
değil, Avrupada sağlam bir tur. 
emniyet rej mi tesis nokta- Heyeti murahhasalardan hiç 
sından da çok mühim .olan biri söz almadığından reis Bo· 
bir meseleyi nihai olarak hal- ğazlar mukavelesinin ittifakı 
!etmiş oldu. ara ile kabul edilmiş olduğunu 

Yeni Boğazl~r mukavelesin!n bildirmiştir. 
son ve kat'ı şekli madde mad- Bı.tııun üzerine lngiliz dele· 
de okundu ve hiç bir itiraza Boğazlar meselesinirı hitamı ' gesi ve müteakiben de diğer 

An karada 
Tezahürat 
Yapılacak 

Ankara, 18 (Açık Söz) -
Montrö'de Boğazlar muka
velesi imza edildikten sonra, 
Salı günü burada Hakimiye
timilliy.e meydanında Halk
evi tarafından hazırlanan 

büyük bir miting yapılacak· 
tır. O gün daireler öğleden 
wnra tatil edilecek, şehir 

baştan başa donablacaktır. 

Mitingde birçok hatipler söz 
alacaklardır. Gece de fener 
alayı yapılacaktır. 

-=====~==- -

YARIN -
Açık Söz'de 

1 - Ankaradan 
Bahisler .. 

Yazan: Bürban B~lıc 
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Geçende Fanerbahçe • Be#ktaı muhtelilini mağlup eden 
Gahıla•aray • Güneş muhteliti 

Galatasaray - Güneş 

iki Kulübün birleşme 

bulunuyor imkanları 
Dün Güneş kulübünde etraflı 

görüşmel~r yapaldı 
Memlekete Avrupa sporunu 

getire~ Galatasaray kulübü, 

otuz senedenberi Türk spor 

varlığı üzerinde ehemmiyetle 
müe~sir olmuştur. Bu it b:ır 
ile Türk sporunun tarihinde 
Galatasarayın adı büyü uir 

sevgi ve saygı ile anılacaktır. 
Fdkat her leş kkülde olduğu 

gibi, Galata•a·a>·lılar arasın

da da zaman zaman ihtilaflar 

galan hazan maalesef tehlike
li neticeler "ermiştir. Yu;u( 

Ziya arkadaşlarının şüphesiz 
1 ki çok sevdikleri Gılatr.s:ıray
\ dan ayrılmaları da, yanlı~ ida-

l re edilen kardeşçe bir ihl la
fın neticesidir. 

Gönül, bu d ırgınlıAın umn 
sürnlemesini• her z::ım1n te~ 

menni ediyordu. Galatasar y
dan a}·rılanların kurduk'arı 

bunu yapabilmek hem kolay
laşır, hem de mümkün olur· 
du. Mamafi, fİmdi de müm
kündür. Her vilayet kendi 
lltıntakaıına ait coJirafi, ta• 
bii, zıl"ai, sınai, içtimai ma1ü
matı ge-:en yıllara nazaran 
olan inkişaf fark ve tekamül
lerini esaslı bir etüd halinde 
hazırlar, resimleri, grafikleri· 
le beraber İç Bakanlığına 
gönderebilir. İç Bakanlığı bun. 
ları Matbuat Umum Müdür· 
liif ü.1e verir. Basın Genel 
Direktörlüj!ü de Yıllık adı 
altında ve bütçesine koyaca· 
tı tahsisat ile her yılın ba· 
tında miikemmel bir eser ha· 
!inde neşredebilir. 

uğramadan bütün murahhas· münasebelile hararetle tebrik ı ddegeler konferans ve Türk 
!arın ittifak reyile kabul edildi. edilen fevfik Rüştü Aras heyeti murahhasa.ını bu nıe· 

Y~ni mıı vele p •arlP i • • cwmT-t TIC• 'lftI]/j:Jaa) 1 
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zalanacaktır. Murahhaslarımız 1 Afrikada kargaşahk 
2 - inkılap 

Yıllarında 
TUrk Edebiyatı 

Anketi 
Yazan: Ertuğrul ş .. ket 

1 

baş gfütermiş, bu k'fde k W· D ... nmı 2 nr/ safıifedc 

1"'''''"'"''8'ü'yiik"""'"'f '~i~i'k'~·~·~·;··~"''''""'" bütün dıplomatlar tarafından 

hararetle tebrik ediliyor. Mon· ı ı• 1 F d k 
~:~ ~ç~~ıe~~n·~:::~a~:~~~:~: spanyo asın a as eri 
muştur. 1 h 1 1 k 

Türk ordusu mukavelenin b• • t• A t 
imzası anından itibaren Çanak· ı 1 r 1 1 a ç 1 1 
kaleyi işgal hakkını artık ebe· 

diyyen kazanıyor. M d • d• h• J d 
Nizamettln Nazif a rıtte Ve tğer Şe Jr er e 

3 - Tarihte ı· 
Efsaneler 

Yazan, S. Gülcliken 

Ve yeni romanlar : 
1 - Ben Kimin 

Metresiyim? 
Yazan: 

Montrö, : (:.A.) - Ana- karışıklıklar olduğu bildiriliyor 
dolu ajan.mm hususi mulıabi- 1 

lskender Fahreddin 

2 - Atk 
Oyuncakları 

Yazan: Piyer Lı.iı 
Memleketi tanımak, bilmek, 

her sahada yapılan işleri, 
•-rfoJunan emeği göz önünde 
•e kontrol altında bu'undu· 
~abilmek İçin bu teşebbilse 
ıhtiyaç vardır. 

rindw: -.ı 
Boğazlar konferansı bugün 4 

Şirndi, Şarkı tanıtmak için 

Etem izzet Benice 
~--D'"t•nmı 2 inci !.aq/ada 

aktettiği umumi celsede Bo
ğazlar mukavelesinin yeni met
nini saat 18,15 de ittifakı ara 
ile kabul etmiştir. 

Montrö, 18 ( A.A.) - Ana· 
dolu ajansının hususi muha
birinden: 

Boğazlar konferansı bu gün 

Türkkuşu 
İnönü kampında hummalı bir 

faaliyet 
.. 

goze çarpıyor 

Kamptaki plıinörcü genç kızlarımız bir arada 
[ Eakiıebir muhabirimisin kamptaki faaliyet 
hakkında gönderdij'i tafılllt Oçüııcü sayfamızda] 

• 

l•panya hükumetinin telefon muhabere/erini ketliği bildirilen 
Gebe/ü/larıklan bir görünüı 

{Birkaç gündenberi lspan· iken, lspanyol Fasında da as-
yadan dikkate değer haberler keri bir thtilıil paıla_k fJU• 

gelmektedir. Parti cereyanları mi,ıir. Gelen haberlerın nok
içinde hırslarını yenemiyenler •anlıfına rağmen, l•panya.da 

b .. . ··a ı· eıı·n ciddiyet kesbetfıaıne la anca/arına muracaal edı- v z Y • . ş 
· hükmetmek /azımgelıyor. / 

yor/ar, Bır pazar akıamı Mad- • , . • , 
rı·ııe o"/d" .. , h f b'I Fasla askerı ıhlılal patlak t·erJı uru en mu a ız za ı . A _ l . h 
/erden mülıizım Kaslil/o"nun Tanca, 18 (A, .) yı a-

intikamını "lmak için, Monar
şisi/erin şefi mebus Kalvo 
Sote/o bir gece evinden kam· 
yona alındı, öldürüldü ve 
morga bırakıldı. Dün gelen 
haberlerde bu katillerdtn iki
sinin de mukabil tarafın kur
şunları altında can verdikle. 
rini bildirmekltdir. Arada ya• 
pı/mak islenen nümayiş/erde 

ölen, yaralanan ve tevkif edi
lenler de başka ••• 

Bütün bu hıidiıeler lsp2n• 
yada sinirlerin gillikce geri/
meğe başladığını göslermefe 
kıifidir. l•paııya bu w~iyelle 

ber alan mahfellerin bildirdi-
ğine göre dün gece Laraş 'da 
bir ihtilal hareketi vuku bul
muş "e bütün lspanyol Fasına 
yayılmışbr. 

Londra, 18 (A.A.)- Burada-
1 ki ispanya sefaretine gelen 

bir telegrafta 1 panyol Fasında 
askeri bir ihtilal olduğu fak11t 
ispanyada sükün h?'küm sür
düğü bildirilmektedır. 

Madrille "" diğer 1ehlrlerde 
karışıklıklar 

Cebelüttarık, 18 (A.A.) -
ispanya hükümeti Cebclüıta
rıkla Madrit arasındaki tele· 
fon hatlarını kesmiştir. 

Devamı 2 nci salıi /ede 

Pek yakında 
1 - Atk Her 

Şeye Galipsin 
Yezan: Suat Derviş 

ROMAN 

2 - latanbul 
Mektupları 

Yazan: Oıman Cemal 

Kısaca: 
Herkesin kitabı --

Vapur, lram•ay duraklarından 
bathyarak caddelerin kılabahjı 

içine •kan ç~uk.l'\r aankl rürültü 
mllcaıdeleıine kar9ılık bir y•rıt 

açnttf1ar iİbl bağrtfıp duruyorlar: 
Herkesin kitabı, herketıfn Ldtabıl 
Merak edip bir tane de ben. af .. 

dım. Meier bu vapur tarifelerini 
tçlnd derleyenj herkeıin defi!, 
vapur tarifelerlnia kitabı lnıl.ş:. 

BWm çeyrek na•ıl oJıa yandı 

dedim ve .• dü4'1ndüm : 
- Ya bir ln•nan çıkıp ta bunu 

herkeaia kitabı.. tllye ıahiden 

oKum•y• kalkıtır5a içindek1 ya• 
zdarı bütünliiğUmü:ıila miyarı 

tutup acaba umumi kllltür ıevi• 
yf'miı: lçln kaç numara verir ?. 

Tar1fe derıtıi iyi. F•k.ııt, herke· 
ıin klt.abı.. her halde iyl bir ad 
delil• 

Hatice Hatip r,-------, 
Açık Söz'iin 

Sürpriz kuponu 
Bu kupona kesip saklayınıı 

No. 91 

BEN KiMiN METRESiYiM? 
Eserin muharriri İsken der F ah
reddin hevecanlı izahat veriyor 
•Açık Söz. yarın 

aziz okuyucularının 
eline bir tekı\mül 

eıeri halinde 
sunulacaktır. Yarın
ki "Açık Söz • de 
ve " Açık Söz., ün 
yarından sonraki 
bütün sayılarında 

en yuksek kalitede 
tefrikalar ve maka
leler bulacaksınız. 
Bunlar arasında de
ğerli muharrir ls
kender Fahreddin 
tarı<fından gazete
miz ıçın yazılan 
"Ben Kimin Metre
siyim?. tefrikasını 

da lezzetle okuya
caksınız. Mütareke 
günlerinin bin bir 
esrar perdesile ör
tülen çok mühim bir 
faslını temiz ve sü
rükleyici bir ü.'lüp 
ile anlatan arkada
şımız lskender Fah. 
reddin bu yeni ese
ri hakkında yazdı
ğı bir izah m•kale
sini bize gönder-
miştir. Bunu şura
ya aynen koyuyo
ruz: 

Muharrir bey 1 

"Uzun zamandan beri roman• 
farınızı okuyorum. Benim de 
hayalım sizin için çok heye• 

canlı bir roman mevzuu ola
bilir. Mütareke devrinde mü

him bir devlet adamının mel· 
resi bulunuyordum. Bu kara 
günlerin henüz tarihe geçme
yen acı hatıralarını size an· 
lafmak isti11orum. Bilmem ki 

Faika Nesrin 
beni dinlemek için, müsait bir 
gı1nünüzde, bir kaç saatin:~· 

ayırabilir misiniz? 
Bu mektubumu size geti,.n 

kızıma geleceJtiniz gün ve su• 
ali söylerseniz minnetdarınız 

olurum. lütfen ihtiramları'11ı 
kabul buyurunuz beyefendi •• 

Sır<11trvller - 17·4-933 
FAiKA NESRiN 

Devamı 2 nci sayfada 

;. 
ıy 

n• 
I\• 
U• 

h-

bır 

ğ°I• 
ınü 

ins 
sa· 
lda 

aya 
lda, 
ce· 
riz ! 

~ 



Son Dakika 
Avusturyanın ''Almanlığı,, 
bir tehlike teşkil eder mi? 

ı-=::==~=~========-===========L Ankara - memleket ve dünV~ 
Sayı: 91 Heryerde 5 kuruı Telefon No: 20827 - Telgraf adresi: lstanbul Açık Söz LOKARNOCULAR 

--··---
Alman- Avusturya anlaş-

masının muhtelif memle-
ketler matbuatında ki akisleri 
hala devam etmektedir. Bu 
anlaşmanın 1914 de ki "ittifakı 
müselles,. e yol açtığını söy
liyenler oldu. 

Halbuki "kırpık. Avustur
yanın bugünkü vaziyetini göz 
önüne getirenler, eğer ortada 
bir ittifakı müselles yeniden 
\'Ücut bulyorsa, bunun pek 
topal bir ittifak olduğunu ka
bul edeceklerdir. Eski kudretli 
Avusturya - Macaristan impa
ratorluğu yerine şimdiki Avus
turya ve Macaristan kuvvetü 
Almanya ve ltalya ile elele 
verseler bile, merhum •ittifakı 
müselles" i diriltmiş olamıya
caklardır. Ancak son anlaş
mada zihinleri tırmalayıcı bir
nokta var. O da Avusturyanın 
bir "Alman hiikümeti ,. oldu· 
ğunu resmen kabul ve ilan 
etmiş olmasıdır. 

Yeni Avusturya Cumhu-

komşularının zararına geniş

letmek istemedikçe, Avustur
ya Hitlerin dış sıyasasına mü
zaheret edecektir. 

Uzak ve yakın bir atide ne 
ol~p bitebileceğini kestirme
den evvel, yeni Avusturyanın 
mazisine bir göz atalım : 

Habsburgların son hüküm· 
darı 12 teşrinisani 1918 de, Vi
yanada ecdadının taç ve tah· 
tını bıraktığı gün, Avusturya 
cumhuriyeti de doğmuş oldu. 
Fakat Alman unsuru kesif bir 
memlekette bu rejimin bu şe· 
kilde kuruluşu pek de kQlay 
olmadı. Nitekim o tarihlerde 
Viyanada çıkan ihtilal netice
sinde yeni hükümete ''Müstakil 
Alman-Avusturya cumhuriyeti., 
ismi verildi. Yani şu suretle 
millet yeni hükumetin adını 

takmakla beraber, Avusturya
nın yıkılıp giden imparatorlu
ğun meşrü halefi olduğunu da 
inkar etmiş bulunuyordu. 

Mukavele ittifakla kabul edildi 
~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yarın 
• 
ımza 

saat 23 de akşam 
merasimi yapılacak 

(Birici sahifeden devam) 
sut neticeden dolayı tebrik 
etmişlerdir. 

imza merasimi evvelce de 
mukarrer olduğu üzere, pazar
tesi akşamı saat 22 de cere
yan edecektir. 

Çok nazik bir mesele 
halledildi 

Paris, 18 (A. A.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Ernuvcl gazetesi, Montrö 
anlaşması hakkında diyor ki: 

"Montrö anlaşması nazik bir 
meslenin hallinden ve müşterek 
emniyet teşkilatı ıçm arsı

ulusal iş ortaklığında açık bir 
terakki işaretinden dolayı çok 
mühim bir hadisedir. 

imza merasimi 
Montrö, 18 (A,A.)- Havas 

bildiriyor : Boğazlar konfe- j 
ransı bu pazartesi günü saat 
22 de kapanacak ve mukave
lename o saatte imzalanacaktır. 

Bulgaristan, devletlerin Bo
ğazlardan geçerek takibine 
salahiyettar olacakları muhte
mel mütecavizin , Milletler Ce
miyeti tarafından tayinini der
piş eden 16 ıncı maddenin 
metni hak kında her hangi bir 
tadil talep etmeksizin, muka· 
velenameyi imza etmeyi ka
rarlaştırmıştır. 

ltalyanın veziyeti 
Roma, 18 (A.A.) - Havas 

bildiriyor: 
Dr. Tevfik Rüştü Ara•, !tal· 

yanın Cenevredeki daimi de
legesi Bovascopayı, diger dev
letlerin iltihakı.ıa açık bırakı· 
lan Boğazlar mukavelename-

sinin yakında imza edilece
ğinden haberdar etmiştir. 

ltalyan resmi mahafili, ltal
yanın müstakbel mukavelename 
hakkında ihtiraı kayitleri 

koyduğunu bildirmektedirler. 
Çünkü ltalya, Montrö müzake
relerine iştirak etmemiştir. 

Akdenniz misakı 

Ankara, 18 (A.A.) - lyi 
havadis alan mahafilde sank· 
siyonların kalkmasından sonar 

Türkiye ile lngiltere arasında 
Kanunuevvel 1935 da alınmış 
olan karşılıklı teminatın hitam 
bulduj!'u ve sanksiyonların 

kalkmasını takip eden müphe
miyet devresinde Türki.,enin , 
tek taraflı olarak lngiltereye 
karşı teminatı devam edeceği 
zannolunmak tadır. 

Nihayet beş devlet Brükseld~ 
toplanabilecekler mi ? -

Yaz sonuna doğru bir Avrupa konferans• 
toplantısından da bahsediliyor 

Londra: 18 ( A. A. ) - lyi aşağıdaki üç safhadan ibaret 
haber alan mahafilde söylen- geniş ölçüde diplomatik teşeb-
dij!'ine göre, bu ayın 23 ünde büslerde bulunmayı tasıııitll 
lngiltere, Fransa ve ltalya ara- ediyormuş: 
sında vuku' bulacak olan Lon-
dra müzakereleri esnasında 1. - üç devlet arasında il'" 
bir uzlaşma hasıl olduğu tak· tidai müzakerat, 

· J · 2 · b' ı k ·n~" dırde gene ngıltere, Fransa, · - yenı ır o arno ~f 
Belçika, Almanya ve ltalya tahakkukunu denemeğe ınal • 
nıüııırssilleriı:dcn mürekkep " Beş Lokarnocu devlet• ara 
beşler komitesi ıs ağustosta sında bir konferau, 

Brükselde toplanacaktır. 3. - yaz sonuna doğru topla· 
lyi bir menbadan haber alı~- nacak v~ geniş ölçüde Avr~P'1 

dığına göre lngiltere hükümetl bir konferans, 

• • • 
Başbakan bugün şehrimizde 

Ankra, 18 (Açık Süz) - Başbakan ismet lııönü lstanb~ıı 
ha;cket etti. 

• • • riyetinin hudutlarını tayin 
eden 10 eylül 1919 Senjer
men muahedesinde avuslurya 
hükümetinin "sıfatı resmiye. 
sıne taallük eden bir madde de 
yok değildir. Avusturya bu 
muahede mucibince 1919 da 
Çeko~lovakyadaki bütün top
' aklarından vaı.geçti. 

Neşredilen kararnamenin bi
rinci maddesinde muvakkat 
Meclisi milli Avusturya Alrnan
yasının •Deutsch Ocsterr~ich., 
Demokratik bir Cumhuriyet 
olduğunu bilhassa zikrediyor. 
]kinci maddesinde de, Avus
turya Almanyasının "Alman 
Cumhuriyetinin bir cüzü,, oı. 
duj!'unu kabul ediyordu. Görü
lüyorki, yeni hü!':ümetin ilk 
çıkarılan nufus tezkeresine, 
Alman hükümetine iltihakını 

tahıı.kkuk ettirecek müstakbel 
bir muahedeyi peşinen kabul 
ettiği de yazılmış bulunuyordu. 
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Cenupta Yugoslavya tara
fından Klagenfurt mıntakasın· 
da hudut 10 teşrinievvel 1920 
de yapılan plebistit neticesine 
göre çizildi. 

Karenti tnrafında bu vila
yetin eski hududu kabul edildi. 
Kala kala yen! hükiımete bir 
i•im takmak kalıyordu. Sen 
Jcrmen muahedesi ise zımnen 
yeni cumhuriyetin istikbalde 
•Avusturya,. dan başka bir 
ad taşıyamıyaclğını gösterir. 

Şu halde 11 Temmuzda neş· 
redilen ve A~usturyanın "Al· 
man hükümeti., oltluğunu ilan 
eden anlaşma, bir cihetten 
Sen Jernıen muahedesinin bir 
maddesini hayli zedelemiş de
ğil, hatta ·hıçe şaymıştır. 

Üçüncü Rayhın içine alıp 
lııı<ludlarını kaldırarak bir kiil 
lıaliııde hazmettiği birçok Al
man dedctlerinden sonra, bu 
yeni •·l,lma'1 devleti,, nin mu
kadderatı da bu noktadan in· 
sanı düşündürebilir. 

Federal hükıimet reisi dok
tor Şuşning her fırsatta Avus
turya istiklalinin tam ve kamil 
b:r halde muhafaza edileceği
ni ilan edip d:ırmaktadır. Fa
kat bir •Alman hiikümeti., ol· 
mak sıfatıyle de Alman siya
sasını gözeteceğini kabul et
mek la~ım gelir. Zaten anlaş
mada da böyle bir kayıt var
dır. Al:,:anya, topraklarını 

O zamandan bugüne kadar 
Avusturyanın geçirdiği günle
rin burada tarihçesıni bile 
yazmak uzun olur. Şimdi şu 

hakikatle karşı karşıya bulu
nuyoruz: "Alman A vusturyası., 

Gerçi Almanya 11 temmuz 
misakile Avusturyanın istikla
line riayet edeceğini taahhüt 
eylemektedir. 

Fakat bu taahhüdün Sen 
]ermen ır.uahedesine göre, 
Milletler cemiyetine karşı alın
ması lazımdır. Almanya Mil
letler cemiyetinden çekilmiştir. 
Cemiyete dahil olan Avus
turya ise, bu misakı Milletler 
cemiyeti Sekretaryasına kay
dettirmek mecburiyetindedir. 

Avusturya ise kendisini bir 
"Alman hükümeti., ilan elli· 
ğine göre, Sen Jermen mua
hedesinin bir maddesini boz
muş oluyor. Bu vaziyette !·eni 
misakı nasıl kaydet<irebilir? 

Hula.a, bir d'P•"matın de
dit;i gibi, Habsbcrgların av
deti ile küçük ihli,.'if yerinden 
oynıyacağına, varsın Avus
turya, adına bir de Almıınlık 

lakıvershı. 

Büyük Tefrikamız: 
~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BEN KiMiN METRESiYiM? 
( l inci sayfadan devam) 

Bu mektubu getiren kızca
ğıza tereddütsüz cevap ver
dim: 

Peki .. Yarın akşam saat 
beşte annenizi ziyarete gele
ceğim. 

Genç kızdan evin adresini 
aldım. 

Başka bir şey konuşmadık. 
Çekingen bir tavırla gülüm

seyerek giden genç kızın arka
sından hayretle baktım. 

Ertesi gün .. saat beş .. Sıra
servilerde, loş bir apartıman· 
dan içe\-iye giriyorum. 

ince bir se• .. 
- Beyefendi.. buyurunuz .. 
ikinci katta ir kapı açıldı .. 
V c bir gün önce matbaaya 

annesinden mektup getiren 
genç kızla karşılaştım. 

Bu da bir roman ... 
Fakat, uydurma, hayali bir 

ruman değil. Her kesin, hepi
nizin tanıdığı bir kadının es
rar dolu hayatını dinliyorum. 

Faika Nesrin .. 
Bu adı ben o gün ilk defa 

işidiyordum. 
Bu gün de siz, şüphe yok 

ki, yeni duyuyorsunuz ! 
Faika Nesrin, onun bir çok 

takma adlarından biriydi. 

delmesine imkan yoksa bile, 
sizin gibi bir romancı bunları 
pekala tesbit edebilir. Benim 
hayatını - dinleyince hemen 
hükmünüzü vereceksiniz ki • 
okuyucularınıza sunduğunuz 

bir Arsenlüpen veya N k Vin
ter romanından daha az he
yecanlı dej!'ildir. Ben, başım· 

dan geçenleri kendi kalemim
le yazmak isterdim. Ne yazık 

ki, doktor beni yazı yazmak
tan ve kitap okumak lan me
netti. (ardı sıra bir kaç kere 
ök•ürdü) alı .. ah .. blltun teda
vilere rakrnen.. son gUn.lcriıni 

yaşadığımı bLiyorum. 
Bird~nbire odanın içinde 

yükselen hıçkırıklar beni ve 
doktoru telaşa düşürmüştü. 

Başımızı birden arkaya çe· 
virdik .. 

Genç kız ellerini yüzüne gö
türmüş, içini çeke çeke ağlı

ı yordu. 
Faika Nesrin Hanım sert bir 

tavırla se•lendi : 
- Haydi kızım, sen beyle

re birer kahve pişir.. ve bizi 
yalnız bırak!. 

lskender Fahreddin 
/Arkasını yarın başltyacak 

olan lefrikamızda okuyacak
srnız./ 

lspanyol imtihanlarında kazanan/ar 
Fasında askei Ankara, 18 (Açık Söz) - Bu sene ilk mektep muallimJerill' 

den orta mektep muallimi olmak üzere imtihanı kazananlardııt: bir 0ht 0l "'/ kt 350 muallim ağustos nihayetinde Ankaraya gelecekler ve caıı 
ı ı a çı ı enstitüsüne misafir edileceklerdir. 15 ağustosda sözlü imtihail" 

( 1 inci sahifeden devam) ı lar yapılacak, muvaffak olanlardan muallim olmak isteyenlef• 
Gerek Madritle ve gerek mu ıllimliklere tayin edileceklerdir. Enstitüde okumak isteye"' 

ispanyanın sair şehirlerinde ler de orada çalışacaklardır. 
yeniden karışıklıklar çıktığı 

haber veriliyor. 
Nazırlar sabaha kadar 

görüstüler 
Madrit, 18 (A.A.) - Nazır

lar dahili vaziyeti gözden ge
çirmek için dün akşam top
hnmış'ardır. Bu toplantı saba
ha kadar sürmüştür. 

Sıkı bir sansör var 
Londra, 18 (A. A.) - Dai

ly ekspresin M 1drit muhabiri 
bu •abah bir yolunu bularak 
grt1etesine bir lel•fon etm;ştir. 

~luhabirin h'ldirdiğine göre 
hükümet, memleketin her ta
rafında vaziyete hakimdir. Ve 
Cumhuriyet rejımini tarsin içın 
icap eden her türlü tedabiri 
almıştır. 

Meb'usun kaiillerinclen ikisi 
öldürüldü 

Lizbon, 18 ( A.A.) - Bu
rada deveran eden şayiaya 
göre, ispanya krallık taraftar-
larının liderlerinden Calvo 
Sotello'nun katline iştirak 
edenlerden bir zabitle bir de 
kamyon şoförü Madrit hapis
hanesinde öldürülmüşlerdir. 

Cenaze alayında patlıyan 
tabancalar 

• • • 
Telefon şirketinin hesaplar~ 

Ankara 18 (Açık Söz ) - Is tan bul telefon şirketinin Hi1ktY 
mele geçlij!'i günden itibaren, hesaplarını tetkik ve mürakabl 
etmek üzere D;vanı muhasebattan lstanbula bir heyet gönde' 
rilecekt'r. 

• • • 
Avusturya ile ticaretimi: 
Ankara, 18 (Açık Söz) - lktısat Vekaletinin bir tebliğini 

göre Avusturya - Türki}e Ticaret anlaşmasının müddeti sll' 

gunu bitecektir. Yeni mukavele imzalanmcıya kadar iki mcll'' 
l<:ket ar&Slndaki Ticaret n1unasebetl Ull\utnf rejıme tAti.olacaklıf 

• • • An karada maarif Dil fakültesine alın•~ 
tayinleri 

Ankara, 18 (Açık Söz)- Ga-
7.i Terbiye Enstitüsü müdürü 
Ethem Maarif müfettişlij!'ine. 

Ank~ra lisesi müdürü Necmet
tin Hayri Gazi Terbiye Ens
titüsü müdürlüğüne, Ankara 
lisesi müdürlüğüne coğrafya 
muallimi Sahir tayin edilmiş
lerdir. 

Gazi lisesi itfaiye meyda
nındaki yeni bınasına nakle
dilecektir. Müdürlüğüne orta 
mektep müdü•ü Necati getiri
lecektir. 

Ankara Kollejl 

muallimler 
Ankara, 18 (Açık Söı) ..., 

Tarıh ve Dil Fakültesine a 
nan muallim mektepleri mczdP' 

!arı ikı sene içinde muvaff3~ 
olamazlarsa, talebelik haki:•"' 

kaybedeceklerdir. FaküiteniJI 
·riP 

bu kısmına talebe kaydı ı, 

27 lira alınmaktadır. 

Dil Kurultayı 
Ankara, 18 ( Açık Söz) ..., 

Dil Kurultayına 136 Halke'·iJ!' 

den birer murahhas iştirS~ ·o· 
edecektir. Ankara HalkeV~ 
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işte şimdi onunla karşı kar
şıya oturuyoruz: Galatasaaay 

Güneş 

Bayon, 18 (A. A. ) - Sen
Sebastin'den gelen heberlere 
göre Madrid'de Calvo Sotel
lo'nun cenaze alayı sırasında 
meçhul bir şahıs ateş etmiş, 
bir kişi ölmüş ve dör kişi ya
ralanmıştır. 

Ankara, 18 ( Açık Söz ) 
Ankara Maarif Cemiyetinin 
önayak olduğu Ankara Kol
lef nin inşasına başlanmıştır. 

den Enver Behnan iştir 
edecektir. 

Memleketi 
Tanımak 
istiyoruz! 

f T inci sayfadan devam,' 

Genel Müfettişliğin birçok fe
dakarlıldara katlanarak ora· 
ya münevver halk kafileleri 
çağırdığını gazetelerde görü
yor, okuyoruz. Böyle bir ki
tap Çıkarsa sadece Şarka gör
miye gidecek olanlar dej!'il, 
bütün memleketi en güzel 
ifadesi, en geniş malümatı ve 
en bol fotoğrafileri tanıya

bilir. 
Eğer bugün Bitlis, Gazian

tep, halta Samsun, Trabzon, 
Bandırma .... deyip te: 

- Buraları nasıl bilirsiniz? 
Diye sorduğumuz vatan· 

.;aşlardan: 

- Yalnız adlarını biliyo• 
ruz. Fakat, nuıl yerlerdir 
ııörmedik ve okumadık .. 

Diyen vatandaşlarla karşı
ıaşıyorsak onlara kızmama• 
hyız. Çünkü, bilmedikleri ve 
okumadıkları yerler içi:ı ken· 
dilerinden hiçbir bilgi istemi
ye hakkımız yoktur. Hatta, 
ne gariptir ki, bi7Zat memle
ketin herhangi bir köşesine 
ııidecek bir memur için bile 
,raya gitmeden baş vurup 

"lJalümat alabileceği bir ki
tap, bir kaynak yoktur. 

Çapakçura tayin edilen bir 
kaymakam, yahut Lir jar.• 
darma kumandanı ~ayin em .. 
rini aldığı gün bir ae Yıllık 

Misafir 
Mısırlı 

·Talebeler 
iki gi.nde.1beri şehrimizde 

bulunan Mısırlı yüksek tahsil 
gençleri dün yanlarında lstan
bul Üni versitcsi talebeleri ol
?uğ~ hal.?e ınüze!eri gezmiş
ıerdır. Muzelerdekı Türk asa
rını büyük bir dikkatle tetkik 
eden gençler, müzelerimizin 
zenginligi ve güze!Eği hakkın
da tetkikler yapmışlar ve öğ
leden sonra da camileri gez
mişlerdir. Misafirlerimiz yarın 
~elıir içinde dolaşacaklar Pa
zartesi günü de Tarabyada şe
reflerine verilecek 'ziyafette 
bulunacaklardır. 

alıp Çapakçuru okursa her
halde memuriyeti başına da· 
ha olgun ve daha dolgun gi
debilir. Bu, böyle olduğu gi
bi her iş için de böyledir. 
Mesela Erzincan veya Erzu
rum için bir gazete idareıin .. 
de anıızın yazı yazmak icap 
etse derhal kütüphanenin gö-
• :ünden çekilip inceden ince
ye üzerinde fikir edinebilecek 
bir kitap dej!'il, bir risale bile 
yoktur. 

Bu, yapılmıyacak, yapıla

mıyacak bir {ey N kolaylık
la giderilemiyecek bir eksik· 
lik değil. 

!tem izzet Benice 

- Ah, bilseniz ne kadar 
sevindim, BeyPfendi 1 

Geleceginizi hiç umuyor
dum. 

Vallahi ben dünyada avıı· 

katlarla aktörlerin ve gaze
tecilerin sözlerine hiç inanmam. 
Fakat, madem ki söz verdiniz. 
Ve buraya kadar zahmet edıp 
geldiniz.. Beni dinlemek ve 
ronanımı yazmak lütfunda bu
lunacağınıza şimdi inanıyorum. 

Faika Nesrin hanım karyo· 
!asında uzanmıştı.. benzi sap 
sarıydı. Hasta olduğu rengin
den ve sesinden belliydi. Ba
şı ucunda oturan orta yaşlı 

kibar bir zata dönerek: 
- Doktorum, beni tedavi 

ediyor. Yabancı değil 
Dedi. Karyolanın önündeki 

koltuğa oturdum. 
Hadiseye şahit olan bu dok

tor, bugün hayattadır ve Şeh
zade başındaki atelyesinde 
çalışıyor. 

Faika Nesrin hanım kırk 

yaşlarında, sarı benizli, ela 
gözlü, sehhar bakışlı bir ka· 
dındı 

Öksürdü ..• 

Manalı bir bakışla gözlerini 
gözlerime dikti: 

- Ferit paşa kabinesinde 
bir nazır gibi çalıştığım gün
lerde oldu. lstemiyerek birçok 
işlere karıştım .. Yıldız sarayın
da bu güne kadar kimsenin 
bilmedij!'i bazı hadiselere şahit 
oldum. 

Bu hadiseleri tarihin kay-

l 1 inci sayfadan devam 

1 
Güneş kulübile Galatasaray 
kulübünün birleşme alametleri 
geçenlerde çok samimi olarak 
belirmişti. Ve biz bu mesut 
tezahür karşısında çok sevinç 
duymuştuk. Öğrendiğimize gö
re iki kulübün mesai birliğini 
doğuracak imkanlar üzerinde 
ehemmiyetle durulmaktadır. 
Dün Güneş kulübunda yapılan 
ve uzun süren büyük bir top
lantıda Galatasaray ve Güneş 
kulüplerinin beraber çalışma 

mevzuu etrafında, müspet ne
ticeye doğru giden bir görüş
me yapılmıştır. Bu hususta 
Güneş kulübu genel sekreteri
nin bize gönderdiği tezkereyi 
buraya koyuyoruz : 
Güneş Kulübü Genel Sekre

terliğinden : 
Güneş Kulübü ldare Heyeti 

dün müessislerin ve Haysiyet 
Divanı azasının da iştirakile 
Reis Cevat Abbas Gürer'in 
brşkanlığında bir içtima akd
etmiştir. Bu içtimada Güneş 
klübü ile Galatasaray klübü 
arasında devamlı teşriki mesai 
üzerinde konuşmalar yapılmış
tır. Müsait neticelere doj!'ru 
giden konuşmalara devam edi
lecektir. 

Çok istiyoruz ki bu konuş. 
malar müsait ve müsbet neti
ceye pek kısa bir müddet 
içinde intikal etsin. 

Halen Madrid'de sükun hü
küm sürmektedir. 

Mogolların 
Mukavemeti -.. 

Mançuri "e Japon 
istilis•na meydan 

vermiyecekler 1 
Moskova. 18 (A.A.) - Uian

batordan bildiriliyor: Meclis, 
15 Temmuzda, Mogolistanın 
kurtuluşunun on beşinci yıl 

dönümü münasebetile fevkal
ade bir toplantı yapmıştır. 

inkılapçı halk partisi merkez 
komitesi namına nutuk söyle
yen Lubsandorgi ezcümle de
miştir ki: 

Mançuri ve Japonların Do
ğu hudutlarımızda barışı boz
mak teşebbüslerine karşı gös
terdiğimiz şiddetli mukavemet· 
le, yurdumuzun istiklalini mü
dafaaya muktedir olduğumu
zu gösterdik. Büyük dostu
muz Sovyetler Birliğinin men
faatten kaygusu olmıyan ve 
samimi yardımı bu on beş yıl 
davamızda zaferlerimizin en 
mühim amili olmuştur. 

Meclis, alkışlar arasında, 
b. Stalin, Kalenin, Molotof 
ve Voroşilof'a selam telgraf
ları kabul etmiştir. 

Karahan Geliyor 
Ankara, 18 (Açık Soz) -

Sovyet Büyük Elçisi Karahan 
lstanbula hareket tetti. 

Habeşistan da 
yeni harekat 

ltalyanlar doğuda blr 
şehri işgal ettiler 
Poma, 18 ( A.A. ) - Adis

ababadan gelen ltalyan ha-
berlerinde işgal hatala-
rının yeni ilerlemelerinden 
bahsedilmekte ve Habeşistanın 
doğusundaki Cialamo'nun işgal 
edildiği bildirilmektedir. Ge
neral Geleso Nasi'nin idare
sindeki kuvvetler yağmur mev
siminin tam manasile hüküm 
sürmekte olmasına rağman 
ilerlemekte devam ediyorlar. 

Ali Hikmet Paş• 
Ankara, 18 ( Açık Söz) ~ 

Ali Hikmet Paşa Olimpiyatlar 

gitmek üzere lstanbula hart' 
ket etti. 

Kudüste 
1 Vaziyet 

Yahudiler Filif' 
tinde Kantonıa'1 

istemiyorla~·sıi· 
Kudiis, 18 (A.A.) - fılı P' 

nin Yahudi ve Arap kanl~lil 
!arına taksimi yolunda lni' 1ıııı 
matbuatının neşriyatını me'"t1r 
bahis eden Yahudi ajans• .. 
rektörü Şertok demiştir l<~,r 

Jurnale de ltalya gazetesi bu 
mün3sebetle şu satırları yazı- 1 

yor: 

"Yahudiler böyle bir ta ~a 
me taraftar olamazlar. çun r 
Filistin Maveraüşşerianın ~il' 
rılmasından esasen çolt sı 
tıya düşmüştür . ., 

/ki tabur dalıa gelıfi ~ 
Hayfa, 18 (A.A.) - ~.ör{,. 

vapur ile bugün iki lngılıı diie 
buru daha gelmiştir. Şilll 1,. 
kadar gelen lngiliz piyade , 

"Evvelce Ras Destaya ait 
bulunan bazı çetelerin ateşleri 
müstesna olmak üzere nüfuz 
hareketi müsait bir surette 
inkişaf etmektedir. 

Şam Fuarda 
pavyonumuz 

Şam, 18 ( A.A. ) - Burada 
açılmış olan beynelmilel Fuar
daki Türkiye pavyonu v.: bu 
pavyondaki mallarımızın gerek 
tenevvü üzerine ve gerek leş-

1 ot• 
burlarının •ayısı bunlar a 
balij!' olmaktadır. ./ 

P,ıııP 
hir tarzları hakkında yıı, il'' 
neşriyat üzerine ekonoJll1 ~ı~ 
kanlığının gösterdiği Y1jdıı' 
alaka ve derhal almış bd a~ 
dıığu tedbirler neticesi olar il' 
pıvyonumuz, cidden çol: .~i1 
kemmel bir hale getır1 

bulunmaktadır. 
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19 Temmuz 
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alan gazetedir 
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Sporumuz da 
Hiç olmazsa 
Disiplin kazandı ı 

Sporcularımız arasındaki di· 

============= -====,================================='"'"' •İpline, doğrusunu isterseniz, 
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rına kama çektiıer . sır gencın ,ı. o·· 1 G l mümkün dejtildir. 
de aya g~ 

1 
kalçasından kırı ı d ıen e inine ohm""""' •"~" •"; 

• • ana baba günü olması lazım 

kaldırıldığı Cerrahpaşa hasta· o .., f \ C" arkznfzlzk gelen günlerde bile sporcu 

kafası parçalandı 

Dün sabah Emin Abdullah 
adlı birisi Veznecilerden ge· 
Çerken birdenbire fenalaşmış 
ve şiddetle düşmüştür. Adam· 
ca~zın kafatası parçalanmış· 
lır. Yaralı kaldırıldığı Cerrah· 
P~ll hastahanesinde ölmüştür. 
Muddeiumumilik ölümii şüp
heli bulmuş ve tabibi adil 
Enver de ce!edin Morga nak· 
lı~e lüzum göstermiştir. Ceset 1 

dün Morga nakledilmiştir, 

,.,;od• ""'"''· gre men J; ..,1.,1.,,m.,, ""''", Sookl ou,tu E..ı .h bütün teşkilAt tek bir atleti 

"'"'' "';''" ,.ı.,ı.··- Aileleri 1 aen ı tigar ""'"ı"· ., "'"' ''""' ~ 
Y" fü<IY" bk kod•• f<o"d< -·-- --·- "''"" '''"" ood;,.1,.; fol•o, 
bir yokuşu çıkarken birdenb~re Bunlara yardım Şilede yakalandı, hatta ne de • hayreıı • tavsiye 
"""'' " mohıdH Y"lono· mok C plon dl o looHmol<o, pii-

K d ğz " IÇl·n b"ır cemiyet tevkif edildi rüzsiiz, pervasız, icabınca 
den yaralanmıştır. ~ ınca 

1 

veriliyor, tek itiraz yok, sızıltı 
hastahaneye kaldırılmıştır. kuruldu Müddeiumumilik dün Şileli yok, dırıltı yok, hırıltı yok, Yangın , Mustafa adlı ihtiyar bir ada- mırıltı yok ı .. 

b

. lstanbul kültür direktörlüğiı mı tevkif etmiştir. Yaşlı Mus· Velhasıl tıs yok! 

Dün sabah Yeşildirekte ır 1 
.k. k t vilayet dahilindeki öğretmene· tala çok çirkin bir suçla itti· Bütün Balkan futbolcuları 

ev tutuşmuş, evin ı ı a ı rin ölüm vukuunda ailelerine 
• k"'"'" ''"'"'"" w•" "" bom odHmok"dl'· ldd;• oodo• okmp;"""' ~y;•d oı.,.k h••"'ım.,ı". B• .,d< ""'"" Y"d'm oim•k '"" b;, k•"'" Mo•• I • ş;ı,ı;.ıı.. Gooç ,. d •!il, bö y ölçü ı mi y< , ld; y0< • 

1 

çektiler bakkal Mehmedin eşyası allı meydana getirmiş ve bir tali· ı b l Ak K S !ar da, bizimkilerin damarla· nhisa h f ı K stan şaffi ız t güzel bir de gelini vardır. 

d

• r mu a aza memur arı b·ın ı·ıraya sigortalıdır. Yan· matname hazırlamıştır. uruma U ana 1 rındaki kanları nasıl oynamı-un s b h d b' · Mustafa çoktaoberi gelinine 

k a a Unkapanın a ır gının sebebi anlaşılmamış, tah· üç kişilik bir idare heyelt se• k b" • • d •• }d yor ? Azmi nakleden adaleler , ''"'" ""'""' •••""' ,,. ,;,•• ""ı'"'"""'· ç"•"' ;,;, '"'"'"''"; ,.,. me te ı sergısı un açı ı ,,, '"""' " "'" "•
1

~ ""' ";' ı;. •• •"ı ,..ç .. Ôarmışlardır. Sabıkalılardan Hır• ız lık ı şamba günü saat 14 de kültür / madığı zamanlarda gelinin.! ı kanı deli spı>rcunun bütün he· 

Memurlar a k ama 

me J ~ stanbul Akıam Kız Sanal mektebinin 935 • 936 ders yılı J • 

k

• r e kardeşi kaçak sıgara Kurtulueta Panayotun bah· direktörlüğfınd bir toplantı ya· şaka yollu sataşmaga başla- \es erıni gönlüne saplamıştır. ağıd 
1 

o b .. - sergisi dün Sııltanahmttdeki mekltp binasında davetliler hu· G ı O b' · d h k r ı 
h ı satar arken cürmüıneş- çesindeki barakada yatan Ha· \ pılacaktır. Bu kuruma utun mışlır. e in evvela bunu. bir ır ıra a ey e ı 
Ô

ut halinde yakalanmışlardır. j sanın muhtelif e.şya.lar_ ının ça.· öğretmenler iştirak edecekler• :ıuruSnda daçılmrştır. şefkat eseri sanmıştır. Musla· insan, gayet tabii olarak, rner yakaland,. la nca 

1 

p 

1 

d. ergi e on bin parçayı mütecauiz muhtelif eşya ltşhir edil· f (acaip şey ı Biz, bütün Balkan• 

h '"""" >' hod• •• ;ddfo<dll '""' "· "' "· k ;ı· "'""'; ıı'• oll"'"'" ok-••<o kom••m çokmlo " • Hu;•I'"" iok~•·-Y• •< " "· c,., '"'" çok ••~flok 01
""'

1
"'"· k<o "' "''"'" w ,.ı;ruoo "'"' "'' "'"'" 

1 

l füOo •' ıtıem 
1 

tahkikata başlamıştır. Akıam Kız Sanat mektebine Orta mektepten Üniuusil•y• bi galeyanlar, feveranlar bek· 
ur ara saldırmıştır. Yeti· t göre ihtiyat akçesi olmak üzere· tecavüz etmek istemiştir. Şen polisler bu mütecaviz ka· I Hayırlı dama ö,.retmenlerin 1 a"ustos 936 kadar biilün talebeler devam tlmektedir. Birinci sınıfında 874, liyor .. Çok 

1 

Gold•d• 

0 

'"'" kô mii• •· • • 
1 

<k;o</Jo 264 ol mok , _ 1138 "/oh<•I ~''". GoHo «od;,;o; miidofu «· "'"" T,. yok L 

Bçı arı yakalamışlardır. l . d F hat kayın vııl· maaşından bir defaya ma ı· """""""""""'"''""""'""""""'""""'""""'""""""""""""""""'"""""'"""'""""""'""'""""""" miş ve muhtelif yerlerinden Pek'la" lk ·ı · · ı 
k 

unların üstünde (20) paket melesın en er k su, olmak üzere ellişer kuruş " • ye enet erııoız ut· oç k d<0; <•" f oim'>·• ''""'" · BELEOIYE Y"•I••~•"· ş;ı. miiddoi- ı bolcularımızdan daha mı kı-
ô ' "'" • kO•d• çok m.,ı,., y<« """ ,., mohıohl Y" I<· '"'"'"';, • . - ••••'" 
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;
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bo<oy• göod<•"'; d< mı; '' "~ "~''" ki ~I" 
Ummuemrl~l.kkardeşini dün müôddei· r·ınden yaralanmasına sebep Bundan b.aşka ölüm vuku· •stanbul cenlikleri iştirak ediyorlar? .. Ve futbol-1 ı t k f h k d - t ı d T mütecaviz kayın peder şimdi ' l<"k;lhooodod;,. Y >konıı. m•- '" molo '" "' o '" ; '"" •"· 

tnh

. ev i etmiştir. mer olmuştur. Kadın hasta aneye una. a ar oğre m. en er en pa• ı ·· k · f b J · 

da 

sar mem. u.rl.arı ta.rafınd.an. kaldırılmış, suçlu yakalanarak \ ra ıstenmeyecektır. Ancak her ıFest"ıvale bu·· tu .. n Balkanı olimpiyatlara, Kağıthane seı·-Yak d d k 1 hakem~sine başlanacaktır. 
· . ' ' •t•o• ;dd,. ""• ıobkok '" """'m""' · ölii• "'" • "'""' Y"' ' .;.. •"" g; bi, ""re ~yk '"! diio miiddo;omommk ı.- Ayol• • ., ,ıdo 

00
0kml""" ''"'" y;,,,,; Dolando,.cohk l ve temaşaya gidiyor? .. 

ra ından tabibi adlilere mua· Kasımpaşada oturan 20 yaş· 1 beşer kur~ş alın~cak ve olen \ d ' ti • ' ki Dün asliye uçuucü ceza Hayır 1 Tıs yok 1. 
Yene ettirilmiştir. larında Ali evinden çıkarken zatın ailesıne v~rılecektır. 

1 

ev e erı __ ge ece er mahkemesinde tüccardan Ali' Ya idareciler, sporcularlmız 
B ÖldU kapı önünde ayağı burkularak \ Teberrüat, musanıere ve ge· nin on iki bin lirasını dolan· ( olimpiyat tribünlerinde ken· eyazıtıa Koska caddesinde du··şmu··ş ve sa" ayağı kalça- zintiler hasılatından da ku~u- dilerini tutamayıp sahlya atıl-.-,- • k . d"mok 1•• ,,,1, C<IOll< "'"" I 

du uncü dükkanı önüne bir· sından kırılmıştır. Delikanlı \ ma yardım yapılaca tır. Kdu· !Belediye 0telier1·n meden·ı bı·r şehre Fevziye, Fikri valdesi Münire-m dasın ar diye mi sporcu ade-

' enbire dıiş<O """ Em;o ""''"'" """'ı~oı"· rum• '""'""'" W ~kH < '"'" Y""' kod• göodo· 

1111 

11 1111 ,. 11 11ı111011nıtll'Wtlllllll - ) d yakışacak evsafta olması' ıç·n nİn muhakemelerİne devam ·ı• ? 

Res .... s ..... a ..... m .................. v ...... e ................... ı ..... K ........... ı .. z ... ı ... I .... a ..... y. . ::::;~ ::r~:,:::·::.:: ·~.:: ' ";";· c'""' """" "'"' "f:' ,,, , 
1 

k büyük bir talimatname hazırlıyOr altına aldırdıkları Fikrinin Arkadaşlar! Vallahi, olimpi· 

Heykeltıraşlar Meşheri • 't;:.;::ı· ·~; .. ,,.. "',;""' ''""""ı"' "''""" '"" 1 "'"'"'"' d~•· ,.;,,.. ••- c."'"';";"'"; ,,.,,.,.,., ••d• """"' "" .. dH ,, .. 

1 1 k 

gün kırk gece şenliklerinin \ rupadaki otellerde tatbik edi· satmak için Alı· ile temasa rak gidip gitmemek hakkında-
nek eden öğretmen er urumun · k 

tahmin edildiğinden daha mü- len nizamnameler gözden ge- kı ararları bilmiyoruz amma, yardımından ailelerini istifade geçmiş \·e bu apartmanı on ettirmek istedikleri takdırde kem mel olması için çalışmalara l çiildikten sonra talimalname· ı iki bin liraya ~atmıştır. bu disiplin, eğer spor teşkila· 
büyük bir ehemmiyetle devam nin esasları hazırlanacaktır. tımızda hakikat samimi ise, 

dört taksit parası olan yüz d'I k d B . 
1 

Tapu ve vergi memurları ne güzel ı ----
-·-

Yıllık kongrelerini 
Yaptılar, sergi adedi 

çoğaltılacak 

Cemiyetin çaıı,maları 
gösterilecek 

Kermes şenlikleri vesilesile 
Kııılay Cemiyeti Taksim bah· 
çesinde bir de meşher tertibi 
karar laşlırılmıştır. 

O 
e ı me le ir. u senekı eğ en· Şimdiye ~dar tetkik edilen kuruş vereceklerdir. lüm ha· 

1 
b. b lk kazanç muamelesini yapmak Ne olgun ı Sporda caka 

ce ere ıitün a an devletle- nizamnameler arasında en el-diselerinde bu ·z kuruşun . d - d .
1 

k 
1 

için bir otelde toplanmışlardır. kalkdıyse • ne kadar acı geı·ır· 
bittiği kendisine ber veri· ll . t' k d k . A Fikrinin validesinin umumi ve· ı se gelsin • spor du"şmanlarını 

Müstakil ressamlar ve hey• 
keltraşlar birligi dün öğleden 
sonra Eminönü Halkevinde 

senelik kongresini yapmıştır. 
B· . ır senelik çalışma raporıle 
hesap ve mürakabe raporları 
okunmuş ve kabul edilmiştir. 
Faaliyet raporunda sergi!er 
açılmasından bahsedilmesi Ü· 

zerine bazı azalar bu cihete 
ehemmiyet verilmesini ,·e da· 

ha çok sergi açılmasını ileri 

sürmüşlerdir. Bunun üzerine 

idare heyetine verilen saliıhi· 
yetle imkan nisbetinde sergi 

adedinin çoğaltılması karar 
altına alınmış ve yeni idare • 
heyeti se~ilerek kongreye ni· 
hayet verilmiştir. 

Y enlköy iskelesi 
Son zamanlarda Şirketi Hay· 

riyenin Yeniköy iskelesi çok 

kalabalıklaştığından yolculara 

dar gelmejte başlamış ve şir• 
~et bunu göz önüne alarak 
ıskeleyi büyültmüştür. 

Meşherde cemiyetin sulh ve 
savaştnki çalışmaları mü· 

cessem le\balarla grafik tab
lolarla gö slertilccek 'e arzu 
edenlerin üye kayıt olabilme
leri için bir kişe ayrılacak 
orada üye kayıt olunanlara 
birer kermes h_atırası ,erile· ı 
cektir. Mcşherın dekorlarını 
Güzel Sanatlar Akademisi pro· 

fesörleri hazırlamaktadır. 
Bebek sergisi müddetinde 

on beş gün meşher halk için 
açık bulundurulacaktır. 

rın en ğon en ece mi il he- verişlisi Yugoslavyada tatbik 

b
. . . d ye er ış ıra e ece tır. yrıca edilen nizamname oldujtu gÖ· lince nihayet ır ay ıçın e A d 

1 

h 
1 

f kaletini haiz olan Celal takrir bile kulu-plerı'n'ıze yazab·ııecek· 
d 

na o unun mu te i yerlerin- rülmüştür. Bununla beraber tekrar 100 kuruş gön erecek· d d T vermeden evvel Alinin on iki siniz 1 Öyle anlıyoruz ki, h~r 
1 

en e ürk heyetleri gele· tetkiklere devam edilecektir. ' ler ve bu vaziyet böy ece de· ki ·ıı· h 
1 

b' ı· ı k halde, sporumuza bu gu··zel ce er, mı ı ava ar çalacak Otellerin medeni bir şehre ın ırasını a mış ve şap asını 
vam edecektir, taksitlerini öde- ·ıı· nl ·· l k ba•tonuna bı"le otelde bıraka- atletik ve sporcu manzarayı 

ve mı ı oyu arını gos ere- ya ışacak kadar temiz ve hal· 
0 

m

iyenler haklarını kaybede· 1 ki d' k · . h rak ortadan sır olmuştur. lkı' veren bir hikmet var 1 I ce er ır. ın ıstıra atına elverişli olma· 
ceklerdir. Balkan devletlerine yapılan sı için belediye yeni talim al- seneden beri devam eden mu· Oyun ba hçeıeri· 

Yardım parası karı, koca, t kl'fl 1 · t' y h · hakeme d .. n b lt· K · ç ı 
\ 

e ı ere cevap ge mış ır. u· nameye e emmıyet vermekle· u 1 ı. arar verı- ocuk arın diledıkleri gibi 

evlat, ana, babaua ve kuruma ı ı bu s n k' f t' J d. H J kl b' 'k 1 kt' F'k · · k · b"I 
, gos av ar e e ı es 1\·a • ır. azır ı ar ıttı ten son- ece· ı. ı rının avu atı mıi· oynıya ! "'!e!eri, vakıt geçire-

dahil öğretmenlerin sağlığında !ere asgari 20 kişilik oyun ve ra talimatnamenin tamamen dafaasını hazırlamadığı için bılmelerı ıçın şehrin birçok 
tayin edeceği zata verilecek· 20 kişilik de koru heyeti ol- ve aynı zamanda tatbiki im· talik edildi. yerlerinde oyun bahçeleri >a· 
tir. Yardım kurumuna girip te 1 mak üzere 40 kişilik büyük kansız olacağından her sene Hem suçtu, hem pılmasına karar verilmiş. Ya-
sonradan istifa edenler bir bir kadro ile iştirak edecektir. bir kaç madde tatbik edilecek rabbı çok şükür, Belediyemiz davacı d k h 
daha kuruma alınmıyacaklar· Yunanlılarda 20 kişilik bir ve beş sene sonunda tali mal· eme· akiki baba oldu 1 dır. \ heyetle iştirak edeceklerini nameye tamamen riayet olu· Asliye Üçüncü Ceza mah. Şehrin çocuklarını yalnız 

ikmale kalan b·ıd· · 

1 

di y 
1 

. kemesi dün altı suçlusu ve altı çocuk haftasında, yanı· (bay· 

ı ırmış er r. unan ıeyelt nacaktır. Talimatnameyi tat· Ağustos içinde Hamburgda bik etmeyen otelciler de mes· davacısı bulşnan bir muhake· ramdan bayrama) baş tacı 
telebe i çin yapılacak olan Festivale işti· !eklerini terke icbar edilecek- yi neticelendirdi. Suçlular ay- edipte sonra sokaklarda oto-

lslanbul ıinİ\ersilesi fen fa. rak için Almanya.ya gitmiş- 1 !erdir. nı zamanda davacılar idi. Is- mobil veya tramvay paspası 

9 A
,.ustos Pazar günü sa• \ kültesi ve tıbbiyede fizı'kten 
6 · tir. O radan dönüşte doğruca mail, Sabiha, Necmiye, Sebile, eylemeye şimdi bir son veril-

'' '° doo l l kod" Tok> m ;km o lok o I'" ı.l•b< ; ,;. ı.HI o•h•;m;,. ,. ı,~kH•. Sof yod•• Lime ndokl kaza Ed• P ı; "'°"°' H.,d.,, dö •· •;O olo y0<I z,., lh "hk ço-
ba hçesinde Kermes şenlikleri \ kursları açılmıştır. Kurslar bu Festival komitesine gelen mek- L' d b' k . müşler ve bacağını kırmış· cuklarıl Tramvayların lstanbul 

g

ünden itibaren başlamıştır. - B ı ımanımız a ır aza geçı· J H d d 1 halkını oyuncak tt·,..· · -
münasebetile bir de dans mü- toplara gore u garistan da ren Felemenk vapuru Aka ar, ay ar a smailin evine e ı6ını go· 

ikmale kalan talebenin hepsi zengin bir programla iştirak \ yın h rerek onları hakikat birer 

Dans mUaabakası 

saba.kası tertip edilmiş 1, 2. \ K dk- · k ı · · d h ücum etmiş, camlarını aşa- oyuncak zannediyorlardı! 
kursa yazılmakla beraber ı·k· edecektir. a 

1 
oy ıs e esını a asara ,.. · d. · D' ,. 3 W>oiiliit' '"'"""' çHi- • ı ı 1 k ı k ı ı "" " "'"'< '"' kodmO• Yok" bo g;d;,1o çocuklar 

male kalmıyan ve misafir ola- Oteller ıç·ın tallmat· \ u
6
ra mış ı. s e eye ta 

1

•

1 0 

a.n d b' ·b· ı · ı k !erin her birine ayrı ayrı he- \ ve kaza esnasında denıze dü· a ırı ır erme ıa aret et- tra~vaylara asılıyor diye Be· 

• yO" d•• HfO~ki". nk Y"'"' ""°" ı.ı.ı. do nema ,~ do mi< diio b;, dolgoç • .,,._ miol". M.ıdolomdm< '"~ol~ "'"' do h•""I'""' om " 
.,...,,;,,==""""-======== vardır. Dersler haftada dört Belediye Turizm şubesi otel- \ sile çıkarılmıştır. Zarar ve zi· rın hepsinin de cezalandırıl- ye asılıp duracak, tramvay 

saat olacak ve beş ay kadar Jer için hazırlamağa karar yan da geminin acentesi tara· malarını isledi. Muhakeme çocuklarını, Belediye babala· 

d

·,.; t ı ı· al a · · t t f d karar ı'eı'n talı'k edı'Jd'ı. rını e
7
.ip gidecekti .. 

ver 1
6

. a m n me ıçın e • ın an tazmin edilecektir. ~ ===::::=::"'=====-_:,,~:.;:~~;;,:......;;_;:.;;::-:;:;;;.....:;::., __ ~::.:;;;:._;;,;:::~'.::::::.::~~---1'""'' ...... ı,11u111111111•111111ııııı1111mmuuınıııııııııuıın Mamafi, ,eğer açılacak ço-
ç ocuk bahçeleri yarin cuk bahçelerinin çocuklarımlD 

Tahsil gençl iği için 
kısa ders! en 

Bir kısım gençlerimiz olim
piyat \'esilesile Avrupaya gi· 
~!yorlar. Şark \'ilayetlerimiz, 
Universite gençliğini oraları 
gezmiye, görmiye da\·et edi· 
yor. 

müyesseriyetlerln hiç şüphesiz 
en yükseği olacaktır. 

Bu seyehatlerin teşkilatlan· 
dırılması ve devlet islerinden 
kültür işlerinden biri haline 
konulması ne kadar candan 

istenilir! 

için dahi böyle bir teşkilatımız 
henüz yoktur. 

tramvaylara asılmaktan men• 
açılıyor ettiği görülürse, belediye ba· 

Belediyenin, çocııkları so- bamızdan, (40) yaşından yu• 
kaklardan kurtarmak için şeh- karı çocuklar için de bir bah-
rimiıin muhtelif semtlerinde çe isteyeceğiz! 
15 çocuk bahçesi açmağa ka· 6!:_mut bollu~u 
rar vermesi her tarafta büyük Kemalpaşa kazasından bir 
bir memnuniyet uyandırmıştır. telgraf va.r: Geçen yılın kıtlığı• 

açılacak ve akşam 17 de d armut urunu ucuzluyor: 
kapanacaktır. e Mademki kilosu 30 paraya 

Tarkkuşu talebeleri dersi• 

İnönü kampında hümmalı 

. ~iz_ d~ri_z ki tahsil çağı genç• 
lığımız ıçın, en kısa ders usulü 
bulunmuştur. Her vakit, her 
fırsatta gençlik kütlelerini 
memleketin içinde ve dışında 
dolaştırmak!. 

Biz bu seyahatlerin yalnız 

Diğer taraftan bağçelerin na mukabıl l)u yıl armut ürıinü 
bütün hazırlıkları da ikmal \ pek bolmuş ve oldukça iyi cins 
edilmiştir. Hepsi yarın sabah armudun kılosu 30 paraya sa• 
saat 9 dan itibaren çocuklara \ tılmış 1 _ D_emek ki, lstanbulda 

Bahçeler açıldıktan sonr düşmüş, şu halde lstanbulda. 
d.ahi sokaklarda oynadığı gö~ hesapca, 30 kuruşa alabilec 
ruleıı çoçukların velileri tes- ğiz 1 Sevincinize iştirak ederiz 

bit edilecek ve cezalandın- ~vadis ser 
lacaklır. Yerli Mallar Sergisi, bu g 

-·- ce kapanıyormuş. Ya adresi 

_ Törkkuşu çalışma /arı det•am ediyor. /nönü kampında her 
gun muntazam uçuşlar yapılmakla ve talebelere uçuş tecrübe· 
lui gösterilmesine devam edilmektedir. Kadın tayyarecimiz 
S?biha da kamptaki derslere iştirak etmekte •·• talebeleri ten· 

vır etmektedir. 

bir faaliyet göze çarpıyor 
Görgünün en kısa ders ol· 

duğu pek eski bir hakikattir. 
Onun misilsiz feyizli kıymetini 
anlam~yışımız da galiba çok 
eskı hır hakikattir. Hele bizim 
gibi tayy~re yükselişile yük· 
selmek azım ve mecburiyetir,
de olan bir millet için kendini 
ve dünyayı yakından, gözile 
görmüş bir gençlik yetiştirmek 

üniversite ve yüksek tahsil 

gençliğine değil,· listeyi ıkmal 
eden gençliğe de şümulliı ol· 
masını dilerdik. Gençlerimiz 
listeden hayala çıkmadan evvel 
memleketi, yani kendini ve 
Avrupayı , yani olmaya 
mecbur olduğu kendisini gö
zile görmüş, dünyayı her ma· 

nasiyle (~özün almış) olmalıdır 1 

Biz bunu, tayyare süratile 
kalkınilla hareketlerimizde bir 
boşluk gibi görmekle müba
leğa etmediğimizi zannediyo

ruz. Her halde, her sene genç
lerimizin muhtelif vilayetler
den muhtelif memleketlere tel· 
kik seyahatleri yapmaları ne 
o kadar büyük bir masraf, ne 
de bizde herhangi bir şeyin 
imkansız olması için kali ge
len vasıfla, yani güç bir iş 
olmasa gerektir. 

Bugün (göz medeniyeti), me
deniyetlerin en asili ve en ha· 
kikisi bulunan bir asırdayız. 

Göz medeniyeti de gözle tah
sil edilmelidir. 

Yeni vapur 
Avrupaya ısmarlanacak olan 

yeni vapurlar için vekaletle 
le.mas etmek üzere Ankaraya 

\ 

gıde~ ~enizyolları idare~i di
rektoru Saadettinın bugün 
dönmesi bekleniyor. 

Adres vermeden kapanıyo 
Ne ihmal 1 Mahmul paşaya 
naklediyor?!.. 

Yer bildirmediklerine g 
bu seneki serginin yerli d 

j demek ki, yersiz olduğu 
k Meşhur layyarecilerimizderı öğrttmerı Vecihi de Tcirkkuşu 
• ampırıda uçuşlara detJam etmektedir. Vecihi motörıı1z tayyare 
ıle havada beş saat 48 dakika kalmıştır. Kampla hiimmalı bir 

faaliyet göze çarpmaktadır. 

Halbuki • değil bütün tahsil 
gençliğimiz için olsun • bir 
kısım gençlik, halta Üniversite s. s. 

l şıldı 1.. 
Serden G 
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Her gün bir yazı 

Sanayileşn1e hareketinin ikinci 
merhalesi: Demir-Çelik sanayii 

ASKERLiK: 

Harp hileleri 

Harp meydanları, talim• 
namelerden alınan ve 
öğretilen esasların tatbik 
sahasıdır. Fakat; çarpışan 

~Düşünceler : 
ı --=--

lnsan ayağı· 
nın basmadığı 

yerde tabiatin ·-
zenginliğini id
dia etmek gü
lünçtür. 

TARiHTEN YAPRAKLAR 
• • • 
IZNIK'I NASIL ALDIK? 

Osmanlı devletinin sanayie 
lakayt durması yüzünden Tür
kiye, Avrupa endüstrisinin bir 
boşanma iskelesi olmuştu. 
Orada her kurulan yeni fab
rika ilk müşterisini Türkiye 
topraklarında arardı. Ve bu
nun neticesidir ki Osmanlı 
Hühumeti, Avrupanın yegane 
istismar ettiği bir memleketti. 

Avrupada tezgahını yerleş
tiren <Oluğu Türkiyede alıyor
du. Çünkü burada hiç bir 
fabrika dumanı tütmüyordu. 
Osmanlı Türkiyesi her çeşit 
mamulala karşı müşteri, daima 
müşteri, her zaman müşteri 
oluyordu. Bu vaziyettir ki Os
manlı ülkesini (kendi dar ka
fasının büründüğü bu menfi 
istıkamet yüzünden) yarı müs
temleke haline soktu. Bu hal 
onu içinden kemirerek pek 
zayıf ve cılız bir vaziyete ge-
tirdi! 

Cümhuriyet hükumeti sana
yileşmeyi esas olarak aldı. Ve 
yaptığı birinci beş senelik 
programı muvaffakıyetle tatbik 
ederek çeşitli istihsal yapan 
modern fabrikalar kurdu. 

ikinci beş senelik endüstri 
planını da tatbikat sahasına 
girerek müsbet muvaffakıyetler 
göstermeğe başladı. 

Birinci beş senelik plan da
ha ziyade pamuklu men•ucat 
işlerile meşgul oldu. Çünkü 
Türkiyenin on milyon köylüsü 
vardır. Ve bunların yegane is
tihlakleri pamukludur. Her se
ne Avrupaya 60 - 70 milyon 
lira kadar bir para vermekte 
id>k. işte bu ihtiyacı karşıla
mak esasına matuf olmak üzere 
muazzam Kayseri kombinasile, 
Nazilli ve Konya Ereğlisi fab
rikaları tesis edildi. 

lstihlakatımıza tamamen ce
vap vermek maksadile rrev
cut fabrikalara her gün yeni
lerini eklemek için yeryer a
raştırmalar yapılmaktadır. 

Yalnız başına Kayseri kom
binası dünyanın en muazzam 
ve modem fabrikalarından 
biridir. inkılap hükumetinin 
en ileri teknik vasıtalarla işli

yen yeni tezgahları l.ıunlara 
eklemek için münhasıran bu 
alanda teksif ettiği faaliyet 
şidde\le gözümüze çarpmak
tadır. 

lşliyen fabrikaların pamuklu 
dokumaları hemen hemen is
tihlakatımızı karşılamak üzere
dir. Türkiye cihan pazarlarına 
pamuk ihraç eden bir memle
keltir. Hersene pamuk mah
reci ararken birçok güçlüklerle 
karşılaştık. Bugün pamuklu 
mensucat fabrikalarımız pa
muklarımızın dünya piyasasın
da müşteri beklemesine ihtiyaç 
hisseıtirmiyor. Fakat hiç şüp
he yok ki bugün bile pamuk 
istihsalinin kısmı mühimmini 
yine ihraç ediyoruz. Bununla 
beraber pamuk müstahsilleri
nin en mühim müşterilerinden 
biri de biz olduk. 

ikinci beş senelik endüstri 
planı demir - çelik ağır sana
yii teşkil ediyor. Bunların da 
enstala•yonu tamamlanarak 
istihsal ameliyesine başlamış
lardır. 

Sanayileşen Türkiyenin ma
kine ve aletlerini mütemadiyen 
hariçten tedarik etmesi ekonomi 
man\alitesi ile kabili \elif de
ğildi. Bu i \ibarla demir-çelik 
sanayii, endüstri hayatımızın 

tamamlayıcı ve yaşatıcı en 
esaslı bir elemanı olacaktır. 

Said Bilal Akkan • * 
Toprak bir 

butcesinden harice verdiğimiz kumandanların zeka ve ce· 
paralar yurd iç;nde kalacaktır. sa retleri kitapların çerçe-
Ve dolayısıyle ulusal servet 
daha çok çoğalarak ulus refa- velediği usulleri aşar, düş-
hını yükseltmek imkanlarını manı tam yenmek için hileli 
kolaylaştıracaktır. Milii eko- hareketleri benimsemeğe 
nomi bünyemiz sertleşerek kadar varır. Bu şekilde bir 
ulusal birliğin en kuvvetli bir sevk ve idare düşmana ÜS• 

avuç zerredir. Bütün kıymeti 
üzerinde insan hayatının kay· 
naşmasıdır. 

•• 
insan, hayvanların en cılızı

dır. Karıncanın bile insan tır

nağından daha keskin ayakla-

Meydanda, kapısı kemerli ve iki kubbeli 
bir Bizans binası daha vardır ki 

bugün kıvırcık saçlı çingenelerin melceidir 
[Dünkü sayıdan devam) şekil almasını tamamlıyacaktırl tünlüğü gösterir, kat'l za-

Her sene idhalat eşyalarımız fere yol açar. 
arasinda demir-çel ık sanayiine Tarih bilgimizi yoklarsak dahil milyor.larca mamulat al. z k- f k b" "f ·· Türkler elinde \ duvarlar, 2 nci asırda ( Adri-

k 
harp hilelerinin pek eski e a ış ıran ır çı t goz. ) 

ma tayız. Yeni kurulan de- işte insanın bütün kıymeti Mahsurların sebat, metanet yen ve 3 üncü asırda ( Klod-
. ·ı·k ·· h zamanlardan beri kullanıldı- ) mırcı ı sanayıı er sene bundadır. ve cesaretini takdir eden (Or- yüs tarallarır.dan yapılmıştır. 

l · b ı ğını hatırlamış oluruz. . ı~rıce oşa an paramızı, yurt * • han Gazi); bunların hayat ve Bizanslılar, surların tamir 
ıçıne akıtararak; istıhsal kay- Mesela, eski krallardan il "d b k 1 naklarında aktif işler görme- C'eomene, ordusunun her insan, gönülden yaratılmış- ma arına dokunulmamasını• ve yenı en azı a eler ilave 
sini başaracaktır. harekatını !akli ı eden eski tır. Bir katra göz yaşı, onun istiyenlerin çoluk ve çocukları, ettiler. Kale:erin, kapıların 

Ulusal Ekonomi, bizde en- Yunanlı Argien. 'in nihayet bütün hüviyetini temsil eder. ve mallarıyle beraber şehri üzerinde bir çok eski kabart-
düstrü hayatının doğduğu çaldırdığı karavan

3 
boru- j • • terketmekte ve arzu ettikleri malar ve yazıiar vardır. 

gündenberi büyük bir inkişaf sile askerini yemeğe oturt- Hayyam , bahtiyar insanı yere gitmekte serbest olduk- İÇ DUVAR - 10-13 metre 
temayülü göstermektedır. Bi- • tuğu sırada bu harekele de şöyle tarif ediyor: Ya her şe- !arını ilan etti. irtifaında ve 5-7 metre kalın-
rinci beş yıllık proğramı mu- . b"I h h" b d Sultanın gösterdi"i bu ulıivvi lığındadır. 103 kulesi vardır. 
vaffakiyetle bitiren hükümet uyduklarını anlar anlamaz yı ı en, ya ut ıç ir şey en g 
iki sene evvel ikinci beş yıllık hücuma kalkıp harbi ka- ve kendisinden bile haberi ol- cenaptan son derece mütahas- Vaktıle surların onünde 16 
proğrama başlamıştı. ikinci zanmıştı. mıyan. Ben ikinci bahtiyarlığı sis olan şehir halkı, l:öyle adil metre genişliğinde bir hendek 
beş yılda ağır sanayi tesis Onomarque adındaki ku- tercih edenlerdenim. bir hükümdarın idaresinde ya- ve alçak bir duvar bulunuyor. 
edilmesine rağmen beş yıllık mandan, kıt'aları gerisine • • şamağı kendileri için büyük du. Bu dış duvarın 130 kulesi 
planı dört senede tamamlıya- çocukları, kadınlrrı, ana Para, insanı hayvanlaştıran şeref telakki eltiler ve şehir- mevcuttur. 
cağız. Bu devrim Türkiyesinin ve babaları dizerek. düş- vasıta ve vesilelerin en başın- den ayrılmadılar. LEFKE KAPISI - lsa'dan 
iş başarma kan·kterinin en 70 güzel ifadesi olabilir 1. man kumandanının şiddetli da gelir. Düşmanınızı çabuk (Orhan Gazı), Yenişehir ka- sene sonra yapılmıştır. Roma-

B
. · 

1 
taarruz kararını önlemişti. mahvetmak istiyorsanız, ona pısından geçerken gayri mü- nın eski zafer kapılarına benzer. 

ızım sanayi eşmemiz her 1 seneden evvel memleket ihti- Bulundukları memleket bol para verip sefahate alış- terakkip bir manzara karşı- Ç ve dışındaki frizler (Gl~vien) 
yacını karşılamak içindir; ken- kısmındaki hayvan sürüle- tırınız. sında kalmış ve atından inme- e, yazılar da (Adriyen)e aittir. 
di öz istihlakatımıza cevap 1 rini toplıyarak ve koyun, • • ğe mecbur olmuştu. Gözleri D"ğer ilaveler Bizanslılarla Sel-
vermek üzere endüstri devrine keçi ve mandaların kuy- Baki der ki : •insan odur ki yaşlı yüzlerce kadın ayakla- çukilerin eseridir. 
girdık. ruklarına çalılar bağlıyarak kalbi müclla bir ayna gibi saf- rına kapanmıştı. Bunlar, mu- Kapının öoünde, el işareti 

Çünkü şimdiye kadar ham kaldırdıkları tozla düşmana tır .• Böylesini nerede bulaca- hasara es.nasında ölen as- olan yerdeki ( su kemeri ) 
f::~.~~~ıe;~~iz p~";s~~: ~:~f.~~ fazla kuvvet hissini veren ğımızı Baki söylemiyor. kerlerin dul kalan zevceleri ( Jüslinyen ) tarafından yaptı-
büyük bir kısmı da mahreç bu- ve düşmanı kaçırtan ku- • • idi. rılmıştır. Mekeceye giden yol 
lamamaktan mütevellit heba mandanlar tanırız. ı Akıl doktorları, bütün insan· (Orhan Gazi), bunları elle- bunun altından geçer. 
olur giderdi. Buna mukabil Annibal askerini uyuttuğu !arın, az veya çok, deli oldu- rinden tutarak yerden kaldır- ŞİMAL KAPISI - Lefke 
Avrupa tezgahları ham mad- zaman Romenleri oyalıya- ğunu söylüyorlar. Doğrusu şu- dı. Ve tesliyet amiz sözlerle kapısının biraz ilerisindeki bir 
delerimiz üzerinde ufak bir k 1 g d"kt 1 • • • ı· ca hileler ve işaretler ter- dur: nsan anasından deli ola- ıstıraplarını tahfife çalıştı, son- e ı en sur arın ıçıne gıri ırse 
senayi emeği temerküz ettirerek lipliyerek zafere erişmişti. k d rr b .... d .. k ra maiyetindeki beylerden, bü- yıkılmış bir kule görülür. Çok 
tekrar bunu mamul olarak bir H R ra o,.ar, sonra uyu u çe lı alta, omenler, ordusunu akıllanmaya başlar. tün bu dul kadın1 11ra birer arap bir halde bulunan (Lef-
kaç yüz misli fazla değerde çevirdikleri sırada boynuz. k · ·h · h · · ke kap ) b d H olarak memleketimize •almak- oca ıntı ap eltı, epsını ev- ısı u ur. arçsız ve 
ta idiler!.. !arına meşalelcr takılı bo- 1 o Q k t Q r U n 1 lendirdi. Pek akı iane bir si- büyük bloklardan yapılmıştır. 

Bizim senayileşmemizin esas. ğaları muhasara hatlarına yaset neticesi olan bu hilim İSTANlUL KAPISI - Lcf-
lı sebeblerinden biri de müs- saldırmış ve düşmanı ka- o n,u u·· t 1 er· I ve mülayemet, bu ulıivvicenap ke kapısına çok benzer. Ve 
tahsili himaye etmektir. Bugün çırmıştı. H bütün şehir halkının yürekle- aynı kabartmaları, aynı yazı-
yalnız pamuklu mensucat fab- M ı 1 h "d ısırlılar a harp eden rindeki ıstırabı hafifletti ve arı avı ir. Bunların hepsi 
rikalarımız, pamuklularımmn k J c ı içkinin sıhhate yap- (Gı - · ) · üçte ikisini bizzat mübayaa acem ra ı am yse, man- (Orhan Gazi) ye karşı büyük avıyen e aıttir. (Adriyen) e 
etmektedirler. Kayseri kum- cınıklarla atılan taş ve ateş- tığı zarar bir muhabbet ve hürmet uyan- dair hiç bir yazı yoktur. Son-
panyası tamamen çalıştığı lak- ten ordusunun fazla zarar Bir okuyucum bana feci şe- masına sebep oldu. radan ilave olunan iç duvarla-
dirde mevcut pamuk istihsal gördüğünü anlamış, kıtaları kilde dert yanıyor. Kendisin- Ruhani meclislerin içtima rında bir maske resmi vardır. 
miktarı. kafi gelmiyecek. Bu önüne mukaddes tanılan den aldığım mektubu okudu- mahalli olan Ayasofya kilisesi GARP DUVARLARI - Bü-
itibarladır ki Adana havali- köpekleri, kedileri ve ley- ğum zaman tüylerim diken camie çevrildi. Ve duvarları- yük bir kısmı kocaman taş-
sinde yeni cins pamuk nümu- ı kl · d" k nı J 1 l 1 1 lı O d e erı ızere ısır ı arı dikt!n oldu. Bu zat içki milp· na, mavi zemin üzerine altın ara yapı mış r. stün e bir 
neleri yetiştirerek, tecrübeler b k 1 ı ateş keştirmeğe ic ar etmiş telasıdır. Yemek yemez, kah- harflerle kurandan bazı ayet- ulesi vardır. ç tarafınd aki ki-
yapılmaktadır. ncc iplik imali- ve böylelikle Peluse şehrini t b 1 d b d ı L ne yarar pamuklarımızın istih. vallı etmez, fakat gece gün- ler yazıldı. Umumi mebani du· a e er en u ovar arın ( eon 
sal miktarı da kurulmuş ve zaptederek Mısırı kamilen düz rakı içer. Sabahleyin kalk- varlarına yazı yazmak bu hü- lzoriyer ) t arafından yaptırıldığı 
kurulmakta ola fabrikaların ele geçirmişti. tığı zaman kahvaltı yerine kümdarın zamanında başlamış anlaşıldı. Bu duvarların dış kı· 
ihtiyacını temin etmek üzere Asırların sürüp bize- ka- \ rakı şişesine sarılıyor ve on ve adet hükmüne geçmiştir. sımları da güze!dir ve yeşil-
çalışıyor. Bu meydanda pa- dar getirdiği bu gibi harp kadeh kadar rakı içiyormuş. (Orhan Gazi); Jznikle birçok liklerle örtülüdür. 
muk ıslah istasyonları büyük hilelerinin bu günkü silah- Ô" le yeme"inde de bir kaç mektepler ve bilhassa fakir- GÖL KAPISI - ( Klodyüs 
bir muvaffakıyet göstermek- ı " " tedir. !arın tesir eri karşısında, kadeh rakı içmeden duramaz- !ere mahsus ilk imareti yap- Gonikos) tarafından inşa olun-

Devletçi halk partisinin pro- pek mühim safhalar göste- mış. Akşam olduğu zaman ağzı tırdı. Burada, muhtaç kimse. muş ise de halihazırda eseri 
gramını dikkat gözile takip receğine inanalım. I sulanır, midesi bulanmıya baş- lere her gün ekmek, iki kap kalm a mı ştır, tamamile harap 
eden Cumhuriyet hükumeti M. K. larmış. işle bu buhranlı demde sıcak et ve sebze ve münasip olmuştur. Bu kapının önünde, 
bir plan dahilinde sanayileş· ~~:;:;:;:;:;'.,'.:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;~ rakı içmeyecek olursa fena bir mıktar da akçe verilirdi. göl kenarında bir rıhtım ha-
me yoluna girdi. Müstahsilin 1·çin iç pazarlarını istismar edı· - h ld · · l . h t 1 1 · b . .. "T c··ı k elinden ham maddeyi onun a e sınır enır, as a o urmuş. maretın küşat resmi, fev- ra esı goru uyor. o apısı-
faydalanacağı bir değerle mü- yor. Biraz önce söylediğimiz Bu zat mektubunda aynen kalade merimle ve bizzat hü- nın ilersinde Türkler taralın-
bayea edip, müstehlike de iş- g ibi istihlakalımızdan daha şu cümleleri yazıyor: kümdar taralından icra edildi. dan (Kızkulesi/ tesmiye olunan 

Yok fiyatına istihsal yapan ve " Her - vasat ol k !edikten sonra en ucuz bir fiat. ··· gun ara O gün, (Orhan Gazi) ocakları ve Ehlisalip ordularının ana 
l kt d . p maliyet fiatını dünya piyasa a k"ı k d r k · · a verme e ır. atron man- Y rım 1 o a ar a 1 ıçıyo- kendi elile yaktı ve yemekleri taarruzuna karşı koyan bir 
t rt · h d fiyatından noksana mal ettiği- B on b e de be · a 1 esı ru omuz a yaşamadı- m z gün biz de iç istihlakilta rum. en eş s ne n rı yine kendi elile fakirlere tevzi köşe kulesi vardır. 
ğından kazanç hırsı gözleri- karşılık olan sanayileşmeden muntazamen içki içmekteyim. etti. YENİŞEHİR KAPISI - lçe-
mizi yatamıyor. Daima amme k Bu müddet zarfında rakı iç. kurlulara mallarımm dünya 

1
. k F Şimdiki lzoik risindeki yazılara nazaran bu 

hizmetine yaramak endişesi le pazarlarına sürece~iz. Demek meı ığim gün yo tur. · akat çalışan sanayiimizde daha şı·m- · d artık içkiden bıktım. Küçu- k lzniği Öğrendik. Tarihi, u- kapının en eski kısmı, (Klav-
ki bugün sanayimız en bek-

diden muvaffakıyetin meyve· le< i.limiz şey: mali yat fiyatını bir servetin sahibi olmakla mumi manazırı bize yabancı yus) tarafından 269 senesinde 

rı vardır. 

•• bir kaç duvar, küçük kubbe• 
cikler ve yarısı yıkılmış bir 
minareden başka birşey kal· 
mamıştır . 

KOIMESIS TEZ PANAIYA 
KiLiSESi - 9 uncu asıra ait 
kücük bir kilıst dir. iki kub
besi vardır. Dahili, bütün Bi• 
zans kiliseleri gibidir. Duvar· 
ları mermer kaplı, kubbeleri 
mozaikle, iste .1 siyahlanmış 

tahta oyma'arla, so~uk yaldızlı 
avani ile süslüdür. 

Biraz ilerde, meydanda, ka· 
pısı kemerli, üstü kiremitli ve 
iki kubbeli bir bizans binası 

daha vardır ki tıpkı lstanbul· 
daki Tekfür sarayına ben· 
zer. Onun gibi renkli tuğlalar· 
la, taşlarla yapılmıştır. On 
üçüncü asra ait olsa gerek ..• 

Bu; ihtimal ki eski bir Bi· 
zans hamamının bakıyesidir. 
Fakat bugün kıvırcık saçlı 
çingenelere melce olmuştur. 

Biraz daha uzağında, tarla· 
!arın ortasında, eski tiyatro
nun bakıyesi görülür. Kalın 

duvarları, kemerlerin altına dü· 
şen, kubbeleri cidden muaz
zamdır. 

Bu harabelerin üstünden ba• 
kılırsa uzakta, ehli salip ordu
sunun ana taarruzuna karşı 

koyan köşe kulesi ve arka ta
rafta da gölün bir kısmı gö
rülür. 

Tiyatronun yakınından, iki 
kulenin arasından geçilerek 
surların haricine çıkılır. 

Şimale doğru, duvarı takıben 

eski deniz kapısına doğru gi
dilirse kocaman bir ağaçla 

küçük bir set görülür. Burada 
ve yerde gömülü kademeler ve 
sıralar vardır. Rivayete göre 
birinci Koısil burada içtima 
etınişlir. 

YEŞİL CAMİ - Birinci Mu· 
radın Vezirlerinden Çandarlı 
Hayrettin Paşa tarafından 

780 - 794 senesinde yaptırıl· 

mışlır. Banisi Hacı Musadır. 

Yeşil camiin minaresi cid
den nefis bir eseri sanattır. Yu· 
karıdan aşağıya kadar beyaz, 
kırmızı ve yeşil çinilerle kap
lıdır. Şerefenin altı istnkakitit 
çinilerle süslüdür. Bu çinilerin 
bir çoğu düşmüş ise de güzel· 
!iğini muhafaza etmektedir. 

Yeşil camiin yanında Selçuk 
medresesi ve biraz ilerisinde 
(Selçuk Sultan) camii vardır. 

Her ikisi de haraptır. Eşref 

zade camii ve türbesi; Çatal 
çeşmo ve camii, hamamları da 
ayni haldedir. 

F. S. 
!erini vermektedir. Kurulmakta cihan piyasa fiyatından yukarı beraber kısa bir müddet sonra değil. Şimdi de mevcut eserle- inşa olunmuştur. 

Cfealşak~lıera:.f'~asb~açy~kbu h~:ıdanüdstıirrai: çıkarmak ve istihsalin volu- sefil ve perişan olacağımı sa· rini tetkik edelim : Surların şimali şarki taraf- ~==_=====_'"'''ıııııu111•y1111111Aı11111111Ru1111111/ııuıN11111111111111111111111_-•~:_=_' 
munü genişletmektir. narak korku dakikaları yaşı- SURLAR - lzniğin tetk :k lan bilhassa çok kuvvetli tah-

Demlr - Çelik sanayiinin yorum. Ben şimdi ne yapayım.. ve temaşaya değer yeri, stan- kim edilmiştir. Bir çok kule- Bu sütunlarda 
Biz iç istihlfıke tekabül eden müsbet çalışmaları tahakkuk Rakıdan nasıl vazgeçeyim? .. ., bul surlarını hatırlatan harap leri vardır. Duvarlarda, Bizans s 

bir sanayileşme dev•i yaşıyoruz ettiği gün Türk iradesinin, surlarıdır. devrine ait freskolar go··ru··ıu··r. 8 • • '~=-
dedik. Fakat istihsal vastalarının Türk gücünün yüksek varlı- Her şeyden önce rakıyı an- E N K 1 M j N 
teınamile teknik icaplara göre ğını cihanın yüzüne en kalın cak kendi iktidarınızla bırak- Yunan surlarından kalan Eski Bizans kiliselerinden -
tekemmülünden sonra biz de hatlarla çizeceğiz. Sumer Ban- mıya mecbursunuz. Çünkü; de- baki}e pe'< azdır. (Glavien) ancek iki kilise kalmıştır: METRE s ı· y ,. M? :§_'. 

istihsalimizi cihan pazarlarının d · mir tavında dövülür. Bir dok- tarafından yapılan tahkimat, A YASOFY A - Metropo- _ 
kın irıger ettiği fabrikalar b 1 maliyet fiyatına çıkarabilece- tora müracaat ediniz. Size fizik ilhassa stanbul kapısı yanın- litlerin ve ikinci Konsilin içt;. S ğimizden şüphesiz o zaman ulusal ekonomiyi en salim terbiye ve sıhhat kaideleri tat- da nazarı dikkati celp eder. ma mahalli idi. Orhan Gazi lskende;-·Fahreddin'in ;_·=; 

Demir- çelik endüstrisinin 
memleket müdafaası noktasın
dan da ayrıca büyük bir ehem
miyeti vardır. Türk ulusunu 
motorize ederken Sü Bakanlığı 

ihrdaç yapacağız. Fakat bizim yoldan hedefe yürütmektedir. bik etmek suretile rakıdan Tamamile gaip olan (Göl kapısı) burasını camiye tahvil etti. büyük milli ve tarihi romanı 
en üstrimizi münhasıran yurt Said Bilal Ak kan kurtaracağını sanıyorum. ile (Yenişehir kapısı) arasında Elyevm harap bir haldedir. Ve başlıyor ~ 

·==~::=::~:~~=-========~ .. ======================~=~:=====~~~~"=='=~~~==:;~:~:'.:::~:~::~:::::::::::::~~::~-~~·~,,,~,,,~ .. ;·~"'~"'::;:;'111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Roman: 86 - Şüphesiz yavrum ı 

Yok.ok. <Ç©lırcdl©llk 
m m 

Sezene vadeltiğim "ili< fır

sat., ümitlerimden, tahminle
rimden çok az zaman içinde 
çıkıvermişti. 

Kendimi zorlayacak, mevzuu 

sıkacak, hafif vakaları ağırla

tacak, hadiseleri renk renk 

boyayacak, uzun "aşk, hicran, 

heyecan., sahneleri koyarak, 

ağdalı bir roman yapacaktım. 

romanların bitişlerinde oldu

ğu gibi, ismine uyğun, roman

tik bir bitirişle bağlıyabilir-

şu tek kelimeyi koymam daha 

manalı değil mi: 

BİTTİ 

dim. =-~==·ıııııı•••••K'yitlK11;1,pKı1111•11kC"'A~R"p'D1110AııııK~·~u111111•11 j Bunu yapsaydım, başı, so-

Fakat akşamları çam ağacının 
>altında yemek yerken, sıcak 

ırecelerde açılır kapanır iskem 

dere yaslanır otururken, göl

gelikler arasında Cemil amca 

nın, Nevin ablanın seslerini 

~uyar gibi oluyorduk. 

Sustuğumuz zamanlar, on

arın müphem gölgeleri, kafa

ızın içinde dolaşıyor; hatta 

)azen sesleri lakırdılarımıza 

.arışı yordu. 

Köşkten ayrılacağımız gün, 

ezen boynunu bükerek sordu: 

- Peki romanım ne olacak? 

- Mahmut Yesari -
Ben de boynumu büktüm: 

- Yazılacak kızım 1 
Genç kızın her vakitki gibi 

sevincinden gözleri parlamıştı; 

fakat sesinde gizli bir hüzün, 

j gizli bir şüphe vardı : 
- Belki saygısızlık ediyo-

rum amma, ne zaman ? 

Onu temin ettim: 

- ilk fırsatta .•• 

- Artık, sizi göremiyecek 

miyim? 

Karım söze kkrıştı: 

- istediğin zaman... Eğer 
gelmezsen güceniriz! 

1 

Sezan, karımın bo}nuna sa-

rılmıştı: 

- Sizi daima arıyacağım ..• 

1 Ve sonra, bana da işittire-
cek şekilde, onun kulağına fı

sıldadı: 

Romanın yazılmasını hatır

latacaksın değil mi? 

Karım onun yüzünü okşa

yordu: 

- Hatta icabederse, yar

dım edeceğim 1 
- s;ze geldiğim zaman, ya

zılan kısımları, bana okursu

nuz değil mi? 

Fakat sezene, ikinci vadimi 
tutamadım: 

•Yazılan kısımları., okuya
madım! 

Çıkan fırsat, o kadar acele 
idi ki, •Yıkık çardak., ı, yeni 
baştan oturup bilhassa tertip 
ederek yazmak fırsat ve im
kanını bulamadıml 

Şimdi şu satırları yazarken 
düşünüyorum; eğer, ben "Yı

kık çardak., ı, genç kızın söy
lediklerini, hatıra defterlerini 
bir araya getirip, sıraya ko
yarak, bir romancı ağziyle, 

uzun, ağır tahlillerle yazmış 

olsaydım, büyük, yüksek bir 
sanal eserimi ortaya çıkara

caktım? 

Ben, bununla, gazete sütun

larında, daha ağır başlı görü

necektim; fakat bu, "Sezen.in 

romanı olmıyacaktıl o zaman 

da, genç kız, kendini tanrya

mıyacaktı ..• 

Ben, genç kızı dinlerken, 

günü gününe nasıl not ettiy

sem, gazeteye aynen o notları 

verdim. 

Bu şeklile "Yıkık çardak.,ın 

bir sanat eseri olduğunu id

dia etmiyorum, lakin samimi

yetini iddia edebilirim. 

Bu romanın sonu bir çok 

na uyacak mıydı? = Noı 86 
Onların nasıl evlendiklerini ~ Bu kuponları kesip birı'<tl· 

Cemil amca Nevin ablanın ~ renler roman gaı:eto.Js bitti.il 
§ vaklt idarehanemiıet ~3:1J~ .· i .1 

sonlarını da ekler, uzatabilir.. ~ hiç para vermedea klt.ıbı.u ..1. 

dim, Fakat, bu satırlar.o altına § lacakludır. 
ı~~~~~~~~~~~~~~=~u~m~ıı111111111111111111111111111111rtıııııı1111111ı11ıııııııu11 

Bu sütunlarda · 

AŞK OYUNCAKLARI 
•Yıkık Çardak. tefrikamız bugün bitli, YARINDAN /Ti• 

BARt:N yine bu sütunlarda maruf Fransız romancıların
dan Piyer Luis'in "AŞK OYlJNCAKLARı. adlı hari· 
kulcide sevda romanını tefrikaya başlıyacağız. Aşkta kadının 
hazan ne kadar dehlıaş ve zalim bir mahluk kesildiğini tah· 
fil eden hu meraklı romanı okumıya başlryanlar, daha ilk 
t"frikalardan itibaren arkasını bıral<amıyacaklardır. 



19 Temmuz 

Küçüklere masal: 
-";;;;..;:;..=~~-=--"'---"""~ 

Mavi çakal 

Ormanda dişine koyacak bir 
şey bulamıyan aç bir çakal, 
günün birinde gözü karararak, 
köyün yolunu tuttu. O taraf· 
larda kursağına koyacak şey• 
ler bulabileceğini umuyordu. 

Fakat çakalın geldiğini gö· 
ren köyün köpekleri, müthiş 
halamalarla davetsiz misafirin 
üzerine saldırdılar. Çakalcağız 
yakasını Jüşmanlarından kur· 
tarmak için, önüne rast gelen 
bir boyacı dükkanına girdi v~ 
mavi boya ile dolu koca bir 
küpün içine kendisini dar atlı. 

Bir müddet sonra küpten 
çıkan çakalın tüyleri nıasmavi 
olmuştu. Köpekler adeta kork· 
tular, kendisine dokunmadılar. 

Ormana döndüğü zaman, o 
diyarın en korkunç sakinleri 
bile, bu acaip mahlüku görün· 
ce şaşırmış, korkmuşlardı, 

Fakat mavi çakal kendile· 

rine teminat verdi: 

-AÇIK SÖZ-

Yemek --19 temmuz pazar 

Patlıcan kebabı-Bamya
Karpuz 

• Kuzunun but tarafından 
kemiksiz tas kebabı alınız. Bir 
iki soğan, bir kaç domates, bir 

az tuz biraz 

~~~~;tır:~ tee~~ @~~ 
cereye koyu· ~ ) 
nuz. Hafif ateş• 
te kendi suyu ile pışırınız. 

Suyunu çekince biraz su ko· 
yup indiriniz. Patlıcanları lok· 
ma lokma doğrayıp yajtda kı· 
zartıp et tenceresinin üstüne 
dökünüz. En üstüne biraz may· 
danoz doğrayıp indiriniz. 

• Kıyma ile soğanı domates 
kavurup iki bardak su koyup 
kaynatınız. Bir limon sıkıp 
ayıklanmış bamyaları, kaynar 
suyun içine atıp pişiriniz. Böyle 
pişen bamya hem sarı, hem 

de saly asız olur. 

No:90 

Genç kız, sarı saçlı ; mavi 
gözlü, güzel yüzlü, güzel gÖ· 
rünüşlü kız titreyen sesi ve 
kızaran yüzile bu cümleleri 
söylerken bütün mahkeme 
sanki boş bir salonmuş gibi 
sükütu mutlak içindeydi. Her· 
kes tek kulak, tek ba1<ış gibi 
ona bakıyor, onu dinliyordu. 
Ve .. o yavaş yavaş açılan sesi 
ile gözlerini hakimin gözlerine 
dikmiş, bakışlarında tam bir 
isyan ifadesi teshil etmiş ola· 
rak devam ediyordu : 

- O vakit ko\lejde okuyor· 
dum. Leyli idim. Haftada bir 
gece eve geliyordum. Güzel 
mi idim bilmiyorum, fakat, 
güzel bir kız olduğumu söy
lerlerdi. işte o vakitten başlı· \ 
yarak Ferdinin gözleri kalbimi 
hedef tutan birer ok gibi beni \ 
takibe başladı. 

- Ooo. Mııthiş şeyi 

O, ayaklarının ucuna basa \ 
basa ve yavaşçacık açlığı oda 

kapısını kapayarak odadan \I 

içeriye girdi. 

- Yı\lardır senin 
kavruluyorum •. 

- Korkmayın, dedi, ben 
buraya hak yolundan geliyo· 
rum. lşittimki hayvanların kralı 
yokmuş. Ben size kral olaca-

g,m, Hepinizi felaketlerden ko· 1 F' VNNJ'"' EGv LENCELER 1 
ruyacag,m. Sen arslan, sen kaplan, L, -

sen pars, bcnitn nazırlarım ola· !-..:.-------·----··--------------' 
(5 U N' i ŞiMŞEK) 

• • çocuk 

Anneler küçük çocukların 
sayısıı kaprislerile karşılaşır· 

Fakat, ona karşı benlığimde 
daima beni bilerek veya bil
miyerek ikaz eden bir kudret ı 
hissettiğim için bu anlıpatim 
ve teyakkuzum kendimi ona 
kaptırmama mani oldu. Bilmi

yorum huzurunuzda daha çok 
açılmak, teferruata girmek ya
kışık alır mı? Bütün bu çirkin 
safha üzerinde durmak benı 
sıklığı kadar ihtimal siılerin 
huzurunuza da ağırlık vermış 

olacaktır. Yatı mektebındey
ken eve gelişlerimde beni taki
be başlıyan ve zehirli birer ok 
gibi ardımdan ayrılmıyan o 
gözler mektebi bitirıp te evde 

Kapıyı arkasından kililledi. 
l~arel parmağını agzına gÖ· 

türerek bana sus .. diyen bir 

hareket yaptı. Sonra yine par
maklarının ucuna basa basa 

karyolamın kenarına kadar 

geldi ve.. birden beni yakalı

yarak dudaklarımdan öptü. 

Çırpınıyordum. Aramızda su ' 
konuşmalar oldu. 

Ben - Ne yapıyorsun a a .. 

O - Seni seviyorum. 

Diyordu. Arıur.ızda bir bo
ğuşma vardı. Gücüm ! gücıine 
yetmiyordu. Bir eli ile ağ1.1mı 
k1pamıya çalışıyordu. Daha 
çok üzerime abanmıya başla· 
dı. Bir aralık nğzımı kurlar• 
dım, v~ dişlerimin b~lün kuv· 
velile ağıım3 geçirJ'ğiın gö
ğüs ellerini ı$ırrr-ıya ba~ladım • 
Bu acıya <la}·ar.amadı. 

- Bırak .. 
Diye haykırdı. ve .. yine ko· 

nuşmaınız sürdii : 
Ben - D•rhal o<ladan çık· 

caksınız. Fil baba seni kapıcı 
layi~ eltim. Maymun, sen de 
benım şemsiyemi tutarsın. 

Böylece hepsine birer lıiz· 
met verdi. O zaman, öteki 
çakallar sordular : 

- - Haşmetlim, ya bizler ne 
olacağız? 

Kral, revap vererek yerde 
çakc!hırın hepsini de pençesile 
urınandan kovdu. 

Bir sabah iaşe nazırı olan 
f..rslan, her sabah olduğu 
gıbi, Kral Hazretlerine bir 
but p~rçası getkmişti. Fa· 
kat günler geçt'kçe !Ilavi ça· 
talın boya~ı dökülüyordu. 

O sabah, ormana girmek 
lstiyen öteki çakalların uzak· 
tan uıağa ulumalarını duydu. 

Karanlrk bir yerele bir mas3· 
nın iizerinde gaz ocağı yakı· • 
nız. Üzerine de içi su dolu 
toprak kap koyunuz. Kabın 
içine ':ıir kaç parça fosfor ila· 
ve ediniz. Sıı kayınma~d baş· 
ladığı zama~. buharı beyazım· 
tırak bulutlar halinde yiikse· 
lec•ktir ve bu iıulutcuklar ka· 

Evde elektrik 
O da onlar gibi uludu. 
Arslan şaşırdı, dikkatle \ 

L~kl: , ne gö"ün? M.ıd çakal 
bas ':ıayağı bildiği cakahn bi· 

Elektrik tecrübeleri yapmak 
isterseniz, işte size basit bir 
alet 1 Bilhassa bu tecrübeleri 
karanlıkta yaparsanız, daha 
eğlenceli olur. riydi. ı 

Aldatıldığına o kadar kızdı, 
o kadar kızdı ki, yalancıyı he· \ 
men oracıkta parçaladı. 

---;yunıar'ı\ 
Paraşüt oyunu \ 

Lamba camına benzer cam 
bir tüp alınız ve dış tarafın·. 
dan orta yerine doğru ince 
bir kalay şeridrni çevirerek 

yapıştırınız. . .. 
Bundan başka cam tubun 

boyunca bir ucundan başlıya· 
Kendi kendinize kolayca bir rak ortadki şende doğru 

paraşi;l yapabilirs;ııiz. Bu gÜ· uz.'nmak üzere ayrı bir kalay 
zel yaz gtinlerinde, denız ke· şerit daha y apıştırınız'.. 8.u 
narında bu paraşüt oyunu sizi ikinci u ı.uıı şerit, cam tubun 
hlyli eğlendirebilir. Bütün ya- ortasına sJrılan birinci şeride 
pacağınız bir mendilin dört tam iki santimetre kala nıha· 
ucuna müs?ı. vi uzunlukta birer l d yet bulma ı ır. 
ip bağiamak ve bı; iplerin uç· Bundan sonra yapılacak şe.y 
larmı bir araya getirip ora· ipek menrlı i bir çomağa, bır 

ran\ıkla mütemadiyen yer de· 
ğiştirdikçe, birbirile çarpışa· 
caklar ve bu çarpışma netice
sinde hafif bir ses çıkaracak· 
!ardır. Tabii şimşek gibi 1 On
dan sonrada damla halinde 
aşağıya düşeceklerdir. 

işte size sun 'I şimşek, gök 
gürültüsü ve yağmur 1 

O teberi 

Odundan yemek 
Bir Alman alimi odun tala

şından insanlar için gıda İs· 
tihsal elmeğe muvaflak ol
muştur. Gayet ince talaşlar 
büyük kaplarda muamele gör
mekte ve sellüozu hidra k ar
bona tahavvül etmektedir ki, 
hazmı kolaydır. AlmRn alimi : 

- En ucuz, en salim yemt·k 
budur, diyor. 

El (!) 

Haşereler 
Haşerat yer yüzündeki mah

sulün her sene yüzde onunu 
m:ıhvetmektedirler. 

Amerikada haşereler yalnız 
pamuk mahsulüne her sene 
iki milyar zarar vermekte
dirler. Kanatlanın da senede 
beş yüz milyon kadar zararı 

oluyor. Küinizland deki şeker 
kamışı zürraı zararlarını her 
sene yetmiş beş milyon tah
min ediyorlar. Ya çekirgelerin 

zararı? 

lar. Hele ço· 
cuk üç, dört 

~r---;::~.,_ . ..---.., yaşı na gelince 
bu kaprislerin 
kırmızılıkların 

ardı arkası 

kesilmez. Bazı çocuklar hep 
hastalıktan, iştahsı~lıklan bahs 
ederler. Halbuki bunlar ekse· 
riyetle doğru değildir . Çocuk 
o yaşta bir şeyler isler, ama 
ne istediğini kendisi de bilme· 
diği için iştahı varken yemek 
yemez, durup dururken ağlar, 
uyku uyumaı, bir yere götiir· 
mek isterseniz gitmek istemez. 

Ayak direr. 
işte anneler için tu yaştaki 

çocukları idare etmek pek 
güçtür. Hiç kızmıya gelmez. 
Bu takdirde çocuk hakikatan 
hasta olur, neşesi kaçar. Böyle 
mızmızlık demlerinde anneler 
çocuklarını eğlendirecek, on
ları avutup kandıracak ted· 
birlere baş vurmalı, bu avut
ma tedbirlerini çocuklara bir 
ihtiyaç imiş gibi telkin etmeli, 
onları alıştırmalıdır. Artık ço
cuk ne istediği bilen bir mah. 
luk olur, anneler de sıkıntıdan 
kurtulurlar. 

•• Bazı anneler vardır ki, ço· 
cuğun gülmesinden korkarlar, 
fazla gülmeyi uğursuzluk sa· 
yarlar. Bu, boş şey, kötü bir 
zihniyettir. Gülen çocuk sıh· 
hallidir. Çocuk her tebessü
mü, her ince kahkahası onnun 
sıhhat ve canlılık alametleri· 
dir. Gülmek çocuğun miyarı 

olmalıdır. · 

kalmağa başladığım vakit benı 
bütün bütün rahatsız etmeye 
başladılar. 

Güzinin sesi daha çok titre
meye başlamıştı. Fak at, se lıs 
ve ahenkli söylüyordu. Sözle· 
rinde bütün bir göğsün sarsı· 

lışı ve o sarsılıştaki ıçlı isyan 
ve ıstırap kudretinin ifadesi 
vardı: 

- Bir gece odamda yatağıma 
uzanmış mecmualara bakıyor
dum. Birden kapı aralandı. 

Ferdi geliyordu. Gelişinde ih
tiyat, korku ifade eden bir 
siniiklik vardı. Bir baba üvey 
de olsa göğsünü gere gere 
ve hiç bir ihtiyata lüzum gör
meden kızının odasına girerdi. 
Bu onun tamamı) le tersi idı. 
Korkulu, maceralı bir hayalın 
başlangıcını gözlerinde okutan 
bir edası vardı. Dalgın dalgın, 
bir az da hayret duyarak ne 
oluyor? diye sesimi çıkarmadan 

Ben - Deli misin sen?. 

O - Sen beni deli ettin. 

Ben - Sen sahiden delisin. 
Delıdcn başkası bu senin yap

tığını yapmaz. Haydi çabuk 
çekil git. 

O - Deli de, akıllı de, ne 
dersen, de. Bırak yanında ka· \ 
lacağım. 

Ben - Haydi çabuk çık bu- \ 

rad arı .. diyorum sana! 
O - Çıkma m, imkanı yok. 

Ben - Bağırırım 1 

O - Yapm3. 

Ben - Ôy le ise çık. 

O - Allah rızası için 

bana. 

acı 

Ben - Neyine acıyayım se
nin. Sen bir ahlaksızsın. 

O, ben Löyle söyler söyle· 
mez t< krar üzerime atıldı. A· 

lıhşında bir kaplanın hırsı ve 
atılganlığı vardı. Beni boğa· 
cak gibi idi. Dudaklarımı ısı· 

fl) or. 

ma,.an seni kepaze edeceğim 
O - - Seni seviyorum .• 
Ben - insan kızını sever mi. 
O - Sen benim kızım de 

ğilsin .. 
Ben - Fakat, 

ca~usın. 

O - Olabilir. 
B•n - Nasıl olabilir. En ön 

ce annemden utaıı.na!ısınl On 
ncnnıyor rnu!i\tın 1 •• Na~ı\ bu tı 
yaneti yapmag"a kalkışı)'cırsun 

O - Bıı hıy anet deZil, bı 
sevgi tezahürü. 

Ben Bu dıipcdiiz ahla 
sız\ık., 

Kitap kupon'J 
BiR CiNAYET DAVAS! 

No: 90 
Bu kuponlan kesl3 

renler roman ga'ıetolJ bitti r 
vnkit idarehane niı::, g:)rı::leri,l 

hllf µara vermolo .-. klt.ıbı 'll a• 
lacaklar.Jır. 

L.------
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KOOPERA.fiF İŞLER! Afyon 
Mahsulü 
Bereketli 

ya da bir taş bağlamaktan dış fırçasına vesa>rcye sarıp 
ibarettir. cam tübiin içine sokunuz. Vt 

Bunu yaptıktan sonra men· arm,klarınııla kalan şerıtlere 

Bu haşerelere karşı bizim 
en iyi müdafilerimiz. kuşlardır. Çocuğumuza o şekilde bak· 

malısınızki daima gülmesini te· 
min etmelisiniz. Fakat bazı 
çocukların gülmeleri marazi. 
dir. Bunlar hiç sessiz durup 
dururken katıla katıla güler· 
!er.Böyle vazi iyetlerde derhal 
doktorların müdahalesi lazım
dır. Çocukta çok şiddetli gü· 
\üşler bir hastalığın alameti 
sayılmak lazımdır, ki bunu 
ancak doktor tayin ve ledııvi 

eder. 

Tekirdağ köylerinde 
kooperatif şubeleri 

açılacak 
ova mahsulü üzerin 

satışlara başıand 
Afyon istihsal e<lUcn m 

takalardan gelen lıabcrl 
göre, bu yıl çok berckctlı 
Ova mahsulünden bir kı 
üzerinde s2lış muamele 
yapılmağa başlanmıştır. 

dili taşın ~trafına sarınız ve ~okunır.ıyarak, mendili hızla 
gi\cüniiz ye' tiği kadar havaya geri çekiniz. O zaman şura-
yükseğe fırlalınız. Taş yukarı· suıda, Lurasında bir e!ektr~k 
ya çıkıpta tekrar aşağıya düş- şcraresi peyda olduğunu go· 

meğe başladığı zaman, mendil receksiniz. 
d

. k l n alt kısmına 
paraşüt gibi açılır ve aşağıya Şim ı a ayı 
doğru yavaş yıwaş inmel';e bir pamuk iplik geçırın;z .:~ 
başlar. bu ipliğin ucunada p:iskil gı ı 

Bu oyunu bir kaç arkada· kalay şeritlerini baı<layınız. 
şınızla oynarsanız, daha eğlen· Siz cam tüpten mendili çek· 
celi olur : 1 - Kim daha zi- tiğiniz zaman hem şerrare hii.· 

Si
l olur, hem de ipin ucundaki 

yade yukarıya atacak, 2 -
Kimin paraşütü doha iyi işli· \ kalay şeritler birbirinden ay· 

yecek nlırlar. • 111•1111•1111111111\lllllllllllllllllllllllllllllll 
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. a ıştırınız. Ortadaki çiz-
Yukariki resmi bır mukavflaya Y p k Bundan sonra 

gl!i hallan katlayıp arkaya kıflı~a~a.;ın~~~kaflvayı arkaya 
gordüğünüz siyah noktaları Jel~cebk~ı~ıb: tarafta dig-eri arka 
k k d n resmın ırı ır ' ıvırıp atla ığınız zama d d k ki <>• aşağıki de· 
t f k 1 A i zaman a a yu arı ara ta almış o ur. yn B · ile mukavvayı İç 
liklerden uzun bir ip ucu sa rkar. u vazıge t e kurulursunuz. 
ara /tan güzelce yapıştırır " 1 bükersiniz. Koyuver· 

B d .. 'k' ucundan tu ııp un an sonra ıpı ı ı k .. ük kızın arabasına girmiş 
di ğiniz zaman, mukavva tiöner ve uç 
olduğunu görür>iinüz. 

Kızıldenlz neden 
kırmızıdır ? 

Yunan tarihçilerinden He
rodot Kızıldenize Erilre de
nizi derdi. Eritros eski Yunan
cada kırmızı demektir. De
mek ki eski zamanlardanberi 
bu denizin bu hususiyeti na· 
zarı dikkati celbetmişti. 

Fakat Kızıldenizde bu kır
mızılık daimi değildir. Ancak 
hususi bazı şartlar dahılinde 
peyda olmaktadır. 

O da menşei nebat! olan 
gayet ince bir tozdur. Bu toz
lar, mikroskobik yosunlar gi· 
b~dir.Kurutulduğu zaman yeşil 
bır renk alır. Denizin dibin· 
~en do~ru, suyun sathına ge· 
lırler, bır kaç saatten bir kaç 
güne kadar bütün denizin ren· 
gini değiştirirler. Bilhassa dal· 
galara uzaktan bakıldığı za
man, bu kırmızılık daha ziya• 
de göze çarpar. Dikine denize 
bakılırsa pek okadar iyi gÖ• 
rünmez. Yoksa Kızıldenizin 
suyunun da öteki denizlerin 
suyundan farkı yoktur. 

AÇIKSÖZ 
onu seven 

okuyan 
yayan 

tanıtanın 

dır. 

Evde, sokakta, çayırda bazı 
çocuklar görüyoruz. Bu yav
rular şu yaz günlerinde bile 
kundak bebekleri gibi örtülü 
ve sarılı, ayaklarında diz ka
paklarının üstüne çıkan kalın 
çoraplar, uzun bir don, up 
uzu~ bir entari. Çocukcağızın 
bu halile ne kadar sıkıntı çek· 
tiğıni takdir etmek güçtür. 

Halbuki çocuğu çıplak bü
yütmeğe mecburuz. Sert olmı
yan havalarda çocuğun vücu
dünü mümkün olduğu kadar 
hava ile doğrudan doğruya 
temas ettirmeliyiz. Kollar, ba· 
caklar, oyluklar tamamen açık 
olmalı. Bu sayedec' r ki çocu-
ğun büyüyüp gelı ; mesi lemin 
edilebilir. Kapalı, uzuvları ha
va ile temas etmiyen çocuk· 
!arın neşvü nemaları gecikir. 
Çıplak büyütülen çocuk, ta· 
biatin sertliklerine daha iyi 
alışarak bünyesi hastalıklara 
karşı küçük yaşta sigorta e
dilmiş olur. 

Köylüye kolaylık olmak üze· : 
l 

re kurulan ziraat kooperatif-

1 
\eri her yerde büyük muvaf
fakiyetler göstermektedirler • 
Dün şehrimize gelen ziraat 
bankası müdürü Celal bir mu· 
harririmize Tekirdağı zirai ko
operatifi hakkında şu izahatı 
vermiştir : 

"- 636 lira sermaye ile ku· 
rulan kooperatifimizin bu gün· 
kü sermayesi 34 bin lıradır. 
Köylüye azami yardım için, 
bütün tedbirler alınmış bulun• 
maktadır. 

Her köy fevkalade kolJylık 

gördüğünden bu işi daha ge
nişletmeğe ve yardımı çok seri 
bir zamanda temin etme· 
ğe karar verdik bunun için 
bir çok köylerde şubeler 
açacağız bundan başka, köy
lüyü iş sahasında muvaffak 
olmağa sevkedecek ve binne· 
tice kooperatifi zenginleştire· 
cek esaslar hazırladık bu ara
da köylere arı kovanları le
min edeceğiı. Verilecek kovan 
mikdarı 200 bin kadardır.,, 

Banka müdürü Tekirdağı 
mahsulü hakkıncıa da şunları 
söylemiştir: 

• - Tekirdağ mahsulü bu 
yıl yağmurun fazla ve mev-

simsız yağmasına rağmen nok
san olmamıştı. Bilakis kavu~ 
karpuz, kuşyemi, yazlık keten 
mahsulü çok berekellidir. Bi; 
haftaya kadar da lstanbula 
mühim miktarda sevkıyat ya
pacağımızı tahmin ediyorum 
Tek:rdağını zenginleştirerek 

ona yepyeni bir çehre vere
cek J;ıirk:ıç teşebbüsümüz var
dır kı, bunun başında ipek ve 
kozacıl:k gelir. Bursa ile yap· 
lığ;mız temaslardın sonra Te
kird,ğı için külliyetli mikdar
da ipek lohuınunu lemin e<lc· 
rek köylüye ucuz bir şekilde 
sattık. Gelecek yıl, bunun se
meresini göreceğiz. 

•• iz mir 
P9navırı 

lzmir a:sıulusal panayırı ha· 
zırlıkları ıkmal edilmek ··. 
redir. uze-

Ticaret odası, lzmir pana
> ırına iştir 3k edecek firmalarla 
te ma_s elm~ktcdir. Bu ayır. 

?0 . sınd alakadar tüccarların 
ıştırakile bir toplantı yapıla
r~k bu mesele etrafında görü
şuleceklir. Sergiye iştirak et
mek üzere şimdiye kadar 0 • 

daya müracaat eden 50 firma 
vardır. 

Dağ mahsulü henüz ken 
gelmemiş olduğııodr.n bu 
toplanmasına } akında ba 
nacaktır. Bu i• Ucliklcu so 
yeni yıl rekoltesi h•kkında 
tal m n yapmak mümkün 
c ıktır. 

Uyuşturucu maddeler 1 
rar~.ır müdi.rü l-l1mz:t Osı 
da duo Ankaradan şelırı 
dönmüşlur . 

• • 
Şimali Çinde 
Türk meyvesı 
Ş mali Çindc Toin-Toin 

riııden dün Ticaret Od 
bir mel;lup gelmiştir. llıı 
tupta Türk kum nıeyv 

konservelerinin Çindc rek 
i!ıtiyacı olı.luğıı ileri sıirul 
le ve mektup sahibi 
üzcı 'ne almuk istediğini 
dirmekteJir. 

Tıcarct Odası, çok uz 
masına ra~mi!n pr 1pa 
yapıldıil;ı ve vasıta bulu 
takdirde Çine i'tenilen 
deleri ~öndcrmekte bir 
zur olmadığını düşünerelr. 
olan tek:if memnuniyeti 
şılanmış ve kcn<lidne 
bir cevap göndermişti~ 
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1 BÜTÜN MEMLEKET ••• 1 
lzmitte 
su saatleri 
ve halk 

lzmit, ( Açık Söz) - lzmit 
Belediyesi, şehre 3 sene evel 
isale edilmiş olan ( Paşa) su
yunun, ihtiyaca kafi gelmemesi 
üzerine, su musluklarına su 
saati takmak mecburiyetini ih
das etmişti. Bu sebeple, su 
fazla israf edilmiyecck ve baş
layan sayısız şikayetler de ön
lenmiş olacaktı. 

Trabzon. Doğu l<ıyımızın incisidir. Yurda bir 
::ok hünerli denizci yetişdiren Trabzon. son 
:;eneler içinde çok llerilemiştir. Trabzonun 
;ıenclik hareketleri de kuvvetlidir. Burada Tra
Jzonun yeni reslmlerınden birini görüyorsunuz . 

...... '. """"""""""' """''"' '"'"""" "''" """""" "'' """"'"' "" "" """"""' """"""' '""""' """"""'' 1 

Eski bir kin yüzün-

Belediye, su saatlerini bir 
müteahhide verdi. Taksitle ve 
beheri 14 liradan, ilk hamlede 
600 saat getirildi. 2700 ze ya
kın abone musluklarına saat 
takmak mecburiyeti devam 
ederken, müteahhid, yeni ge
tirdiği saatlerin fiyatlarını 14 
liradan 18 liraya ve taksitsiz 
satmaya başladı. Bu vaziyet 
üıerine şikayetler yeniden da
ha alevli bir şekilde başladı. Bir 
kısmı, fiyatların yüksek oldu
ğunu ve daha ucuz bir liyatle 
saat alınabileceğini, bir kısmı 
da saat fiyatlarının günden gü
ne yükselmekte olduğunu ileri 
sürdü. 

den sopa ve taşla 
adam öldürdüler 
Adana, (Açık Söz) - Çarhpare köyünden Hoca Mehmet 

ğlu Mustafa ve oğlu Cumali, Karga Kekeç köyünden Hamza 
e arkadaşı Mehmet tarafından kazık ve taşla kafalarına vııru
ırak yaralanmışlardır. 

Bunlardan Mustafa daha o anda nezfi diınagiden ölmüş, 

ğlu Cumali de ağ'ır yaralı oldıığ'undan hastaneye kaldırılmıştır. 
Ka,·gaya <ebep, Mu•tafanın, diger iki suçlunun bir hayli ev

~I kaçakçılık yaptıklarını hükümete ihbar etmişesidir. 

• • • 
Garip bir sevdazade ! 

lzmit belediyesinin, bütün iş
lerde kullanılan bir suyun fazla 
israf edilmemesi için aldığı ted
biri yerinde ve yolunda buluruz. 
Şu var ki, halkın zararına ve 
keyfi olarak satıldığı söylenen 
bu kabil hareketlerin de önüne 

l\lersiıı (ı\~·ık Söz) - Burada maruf 
eçhui bir şahıs tarafından bir mektup 
ııenginden içeri atılmıştır. 

ı geçmek, hatta bunu men ede
rek daha ucuz satan bir mü
teahhide vermek, yine beledi
yenin \·azifeleri arasındadır, 

tacirlerden Ali Ergire 
yazılarak mağazasının • 

Kurşun kalemle yazılı olan bu mektupla meçhul şahıs, sev
j!i bir kızla e\'lenmek için 400 liraya ihtiyacı oldııgunu, bu 
ırayı gösterdigi yere bırakmasını, polise müracaat etmemesini 
si takdirde kendisini öldüreceğini ve bu ölümün de Ali Ergir 
n iyi bir netice vermiyeceğini yazmaktadır. Ali Ergir mek
bu poli•e ,·ermiş olduğundan meçhul aşık hakkında araştırma 
pıimaktadır. 

• • • 
35 bin lira zarar 

Baııkesir, (Açık Söz) - Geçen gün Gökçcdağ nahiyesinde 
tıak veren yaııgın felaketi hakkında tetkikat devam ediı or. 
ngın otuz üç ~aat devam ederek yüzden fazla binanın yan
sıyle netıcelenmiştı. Yapılan tahminlere göre yangından mü
ellit zarar 35 bin lira kadardır. Yangın felaketzedelerine 
rdıın edi:mektedir. 

• • • 
Bir kadın öldürüldü! 

lzmir, (Açık Söz) - Dün Bornova nahiyesinin Uzundere 
ıi civarında bir cinayet olmuştur. Köy civarında bir bağda 
şan Şükrünün ana<t Fatma, tabanca kurşunu ile başından ve 
sünden yaralanarak öldürülmüştür. 
Fllma kırk beş yaşlarındadır. Hadise şehrimiz müddciumu

i :ne haber \'erilmiş ve ttıhkikata müddeiumum1 muavini 
ıntaz Yılmaz tarafından başlanmıştır. Fatmanın kimin tarafın-

oldürüldügü henüz meydana çıkarılamamıştır. Mamafi tah
t bunu meydana çıkaracaktır. 

1armara kıyllarında" Açık Söz,, 

~armaranın taze balık 
kasabası : Erdek 

rdek (Açık Söz) - Mar
a kıyılarında manzarasının 
elliğile tanınmış olan kasa
rdan birisi de Erdektir. 
sı Balıkesirc bağlı bir ilçe 
ezidir. Bandırmadan düz
bir şose ile yarım saatte 
mekte ve otomobiller adam 
a yarımşar lira almakta

r. Buranın bir kirez bay
vardır ki çok meşhurdur. 
yıl Haziranın başlarında 

, yakın bütün vilayetler
gelirler. O zaman burası 

rl bir hal alır. Fakat, 
kere rüzgar ve · toz. 
ve bazı kerede yağ

ve çamurdan tadı. tuzu 
amaktadır. Bir gün sa• 
n akşama kadar devam 
bu bayramın yerine dört 

sürecek bir panayır kurul
ha karlı olacaktır. 
eğin en zevkli yeri de
enarındaki ağaçların altı

unların serin ve koyu 

leri altında oturup da 
c doğru bir fincan kah

ek bir ömürdür. 

en yıl kiraz bayramın
e buraya gelmiştim. O 
danberi epice değişik
yapılmıştır. Buranın ça

' ı ve iş bilen bir Urbayı 
ve çok işler görmüş-

tür. Bir kere benzeri çok az 
bulunan son derecede kıymetli 
bir Belediye binası yaptırmış
tır ki gerek dışardan görünü
şü ve gerek•e içerisinin düzen. 
!iği insana ferahlık vermekte
dir. Urbay Hamdi Yücel, şu 
kasabaya bu Belediyeyi yap
tırmakla pek büyük bir hiz
mette bulunmuştur. 

Sonra eskiden beri harap 

bir halde bulunan iskeleyi 

yıktırıp yeni baştan yaptırmış 
Genel Savaşta batırılmış olan 
gemi leşlerini de satarak de
nizi temizletmiştir. 

Erd~k ilçesi bir zelzele böl
gesidir. Bu yüzden Marmara 
adasıyle birçok köyler harap 
olmuş ve yeniden evler ya
pılmıştır. Buranın balıkçılığı 
meşhurdur. Her sabah taze 
balıklar tutulur ve kocaman 
barbunyalar, kolyozlar yok pa 
huına satılır! 

Bu canlı balık iskaralarile 
ve Erdeğin nefis şaraplarıyle 
ağaçlar altında bir yemek ye. 
mek herşeye bedeldir. 

Erdek kasabası pek sapa 
bir yerde kalmış oldugundan 
ötürü burada fazla bayındırlık 
beklenemez. Yalnız suyile elek 
trigi de olsaydı başka bir şey 
istemezdi. 

ilçenin ( 17) köyü, bir ak-

Cevdet Yakup 

T e>rl>alıda 
Kin yüzünden bir 

cinayet işlendi 
lzmir, (Açık Söz) - Torba

lı kazasının Çengele köyü ile 
Bayındırın Çırpı köyü arasın
da bir vaka olmuş, bir kişi 

agır surette yaralanmıştır. 
Yakanın sebebi, iki kişi ara
sında eskidenberi devam ede
gelen husumellir. Yaka şöyle 
olınuştur: 

Bayındırın Çırpı köyüne gi
den, Çengele köyünden 50 
yaşlarında Hamza Ali, hay
vanla kendi köyüne dönmek· 
te irii. Yolda Çırpı köyünden 
Koca Mehmet oğlu Mehmet 
Ali, yolunu kesmiş ve çifte 
tüfeğile ateş ederek kurşun ve 
saçma ile Hamza Aliyi, vücu
dünün muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralamıştır. 

Yaralı, Bayındır hastanesine 
kaldırılmış ve tedavi allına 

alınmıştır. Mehmet Ali tüfeğile 
birlikte tutulmuş ve adliyeye 
verilmiştir. 

Hadise, evveldcnberi bu iki 
kişi arasında devam eden ge
ç' ınsizliktir. Mehmet Alinin suç 
ortağı olduğu anlaşılan ve 
vak'adan sonra kaçan Bayın
dırın Kavak alanı köyünden 
Pomak Koca Emin, jandarma
lar tarafından aranıyor. 

Üzüm fiatl 
lzmir, (Açık Söz) - Türko

fisin Berlin ve Viyana şube
lerinden gelen mektuplarda 
lzmir üzümlerinin ihracı için 
tesbit edilen satış fiatlerinin, 
bu iki pi yasada çok iyi tesir. 
ler yaptığı ve tüccarlar ara
sında iyi karşılandığı bildi
rilmiştir, 

munu, ( 4 ) adası ve ( 14500 ) 
nüfusu vardır. Kasabada yal
nız (5000) kişi oturmaktadır. 

Buranın en birinci ticareti 
zeytin ve balık üzerinedir. Ge. 
çen yıl emsali görülmeyen zor
lu bir fırtına ve onun arkasın
dan başlıyan bir (don) zeytin 
ağaçlarını yakmış oldukundan 
mahsul pek az olmuştur. Di
ğer mahsuller ise çok iyidir. 

Deniz kenarındaki posta bi
nası harap olduğundan çarşı 
içine göç edilmiştir. Fakat, yi
ne deniz kenarında bir arsaya 
yeni bir bina yaptırılmak la
zımdır. Bu suretle kasabaya 
hem yeni bir bina daha ka
zandırılmış Vt! hem de halka 
kolaylık gösterilmiş olur. 

•• 

AÇIK SÖZ-

Gümrükler: 

Gümrük 
Kimyahanesi 
lslahat için dün bir 

toplantı yapıldı 

Gümrük Başmüdürlüğünden 
dün öğleden sonra miidür 
Mustafa ve gümrük kimyager
lerinin iştirakile bir toplantı 
yapılmıştır. Bu toplantıda güm
rük binasının taşınacağı Cinili 
handa yapılacak kimyahane
nin esasları üzerinde görüşül
müştür. 

Gümrük ve inhisarlar Ve· 
kaleti Kimyahanede yapılacak 
inşaat için, 30 bin lira tahsi
sat nyırmıştır. 

Bu tahsisat ile, hazırlanan 

proje üzerinde yapılacak ısla

hattan başka Almanyaya bazı 
kimya aletleri de ısmarlan

mıştır. 

Kimya laboratuvarı 16 oda 
işgal edecektir. 

Bu büyük laboratuvar mev· 
cut kimyagerler tarafından 

idare edilecektir. Dünkü top• 
lantıda hazır bulunan kimya
gerler ve bir mütehassıs bu 
mesele etrafında düşündükle

rini başmüdüre söylemişlerdir. 

Liman hanı mUşteri-
siz kaldı 

Meşhur 
Maliyeci Riket 
lstanbula istirahat 

için gelmi' 
Maliyeci meşhur Riket ka

rısıyle birlikte şehrimize gel
miştir. Riket Atinada olduğu 

gibi gazetecilerle konuşma

makta, oturduğu yeri bile giz
lemek istemektedir. 
Meşhur imtiyazcı lstanbula 

gelmesi münasebetile ancak 
şunları söyliyebilmektedir: 

"- Yunanistandan geliyor
dum. Yolum lstanbula düştü. 
Zaten eskidenberi bu güzel 
şehri görmek isterdim. Kala• 
cağım kısa zaman içinde şeh
rin her tarafını ırezmeğe çalı· 

şacağım. Bu suretle bi~az da 
dinlenmiş olacağım ... 

Riket evvela Tarabyayı gez
miş ve dün öjtleden sonra 
Büyükadaya gitmiştir. 
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Not 
Defferi 

Etfal Hastanesl 

Hastaneler 
42426 

Gülhane Hastanesi 20510 
Haydarpap Nümune Hastaneıl 60107 
Kuduz Hutanest, Çapa 22142 
Zeynep KAmll Hastanesi, 
Osküdar 60179 
Emrazı aklfye ve Asabiye 
ffaıtaneıl Bakırköy 16·60 
Haseki Kadınlaır Hastanesi 

19 Temmuz 

.Hök&y~·; . 
RANDEVU 

Çeviren: SEM 

Cevat Razi, deniz kıyısında mıydi? En iyi arkadaşlarından 
dalgalara kapılmış bir tahta 1 biri! Ya iki kadın şimdi karşı 
parçası gibi, yaya kaldırımın karşıya gelirlerse! Aman ya. 
ortasında, acele acele işlerine rabbi, ne felaket? Cevat Razi 
gidip gelenlerin dirsek, kol ve ter dökmeğ'e başladı: 
omuz vuruşlarına gücü yettiği 
kadar mukavemet ediyor ve - Hayır, sen bekleme, de-
bekliyordu. di, zaten ben de beklemiye-

Hem aşık, hem de kibar bir ceğim. Artık bu vakitte gel-
adaın sıfatile, randevuya mu- mez. Haydi istersen beraber 
ayyen vaktinden daha evel gidelim, şurada soğ'uk bir 
gelmişti. Bu suretle tatlı bir bira içireyim. 
geliş beklemenin daha fazla Kudret başını salladı: 
zevkini çıkarmış oluyordu, - Sen istersen git, dedi, ben 
evela sevgilisinin gelmeğc söz bekliyeceğim. Buralarda beni 
verdiği saati, sonra da bizzat pek yakından alakadar eden 
sevgilisini bekliyecekti. bazı hadiseler cereyan ediyor. 

Durakta tramvaylar dakika- Tramvaylar mütemadiyen 
da bir gelip duruyor, canlı gelip geçiyordu. Yer yüzünde 
hamulesini boşaltıyor ve ye- bugünedek hiç bir erkek maku 
nisini alarak gidiyordu. Her lesinin bu derece azaba ve 
tramvayın duruşunda Cevat sıkıntıya düştüğü görülme-
Razi çıkan yolculara göz atı-

miştir. yordu. Lemanın tramvayla ge-
leceğini biliyordu. fakat henüz Kudret ısrar ediyor, gitme· 
tramvayın bıraktığı yolcular yordu. Kendisi gitse ya arka-
içinde Lemana benzer kimseyi dan Leman çıkıp geliverirse .. 
görmeyince içini çekiyor ve iyisi mi, orada bulunur da, işi 
gözünü bir defa daha karşı· belki bir kolpasına bağlaya-
daki şirket saatinin yelkovan- bilirdi. Onun için Cavat Razi 
!arına çeviriyordu. de beklemeğe razı oldu. 

Bu saatte ne biçim saatli 1 Şimdi içinden şöyle düşü. 
Resmi randevu zamanına ka- nü yordu: 
dar - yani saat beşe kadar· - Bari aldatsa da, galmese! 
büyük yelkovan, kadranın Evvelce Lemanın gelmesi 
üzerinde bir salyangoz gibi için zihnini dolduran bütün 

Satılığa çıkarılan Liman ha
nına Ticaret Odasından sonra 
Uyuşturucu Maddeler inhisarı 
ve başka bir tüccarın da işti

raki üzerine tasfiye heyeti 
verilen fiatı kafi görmemiş ve 
ihale müddetini uzatmış, bunun 
üzerine hana 103,500 lira ve
ren Ticaret odası son artırma
da çekilmiştl. Tasfiye heyeti 
odanın verdiği parayı başka 

yerden alamıyacağını anlaması 
üzerine ihaleyi Ticaret odası

na yapmıya karar vererek 
keyfiyeti bildirmiştir. 

Aksaray 24S~ 

Cureba ffastanes1, Şehremtnl 230171 
Cerrahpaıa Hastanesi; Cer• 
rahpaşa 21693 

emekleyip durmuştu• Fakat temenniler, şimdi birdenbire 
saat beşi geçtikten sonra, d ı · b b 
öyle bir hızını almıştı ki... ağı ıvermış, yerini üs ütün 

Saat beşi beş geçince Ca- maküs temennilere bırakmıştı. 

Fakat Ticaret Odası bu tek
lifi redde! miş ve dördüncü 
vakıf hanında işgal etmekte 
olduğu katın bir yıl daha kon
tratını uzatmıştır. 

~~~~·O•~~~~ 

C::>te>me>l>illi 
seyyahlar 

iki lngiliz talebesi 
şehrimize geldiler 
Dün şehrimize Kembriç üni-

versitesi son sınıf talebelerin· 
den Meinhard ve Reid Brown 
isminde iki genç gezgin gel
miştir. Seyahatlerini otomobil 
ile yapan bt! iki genç Almanya 
ve F ransaya uğramışlar, son
rd yol üstündeki balkan şe

hirlerinde durarak bazı tarihi 
tetkikler yapmışlardır. Türkiye 
Turing ve otomobil kulübü ta
rafından da kendilerine bir 
plaka verilmiştir. 

lstanbulda uzunca bir mııddet 
kalıp tarihi tetk'kler yaptıktan 
sonra B~ğdada doğru yola 
çıkacaklardır. 

Kendileri Londraya dönün
ce bir tarih1 tez hazırlayacak
larını söylemektedirler. 

Küçük 
Haberler 

Dilsizler ve sağırlar cemi. 
yeti, ve Belediye Reisi 
Muhiddin Üstündağın himaye
sinde 22 Ağustos Cumartesi 
günü akşamı Suadiye pla1ların
da bir balo verecektir. 

Doktor Fettah lstanbul 
sıtma mücadele tabipligine ta
yin edilmiş ve yeni vazifesine 
başlamıştır. 

• Geçen hafta açılan Bey
oğlu akşam Kız San'at mek
tebi sergisi bu akşam kapa
nacaktır. 

Celil Bayar 
İzmirde 

Telefon numaraları 
Sıhht fmdat otomobtlt --;99 1 

tiasta NakHye otomobılı: 2041 
11Gündüı:,, 

" " 4499 1 (Gece) 

,. " " 
(Ge-ce ve Gündüz} 

Dt-vlet Demiryollan Müracaat 

kalemi, Haydarpaşa 

1 

Şark De-miryolları Müracaat 
kalemi Sirkeci 

Deniı:yollan acentesi 
Akay Kadıköy U:l<elesf baş 

~murluğ\I. 

6065 

4214S 

23079 

42362 

43711 

itfaiye 
lstanbul 
Kadıköy 

24222 
60002 

1 

1 Yeşilköy, Bakırköy, Bü
yükdere, Üsküdar itfai-
veleri 60625 1 

Paşabahçe. Kandilli, Erenköy, 
Kartal, Büyükada, Heybeli, Bur· 
gaz \'e Kınalı mıntakaları için te
lefon santral memuruna •yangın. 
demek kafidir. 

Tiyatrolar. Sinemalar 

HALK OPERETi 
Taksim bahçesinde 

Bu akşam 21,45 de 

Matine 17.30 da 
Yent operet 

RAHMET EFENDi 

yakında 

BABALIK 
Masalannıı:ı ayırınız 

TELEFON 43703 

RADYO PROGRAM! 
19 Temmuz Pazar 

İSTANBUL 

t?.30 Muhtelif plllklar ve Halk 
musikisi, 13. - Tepebaşı bahçesio· 

den nakil. Sigan orkestrası: Ma
yistro Ursieane, 20. - Halk musi
kisi (Plik), 20.30 Stüdyo orkeslra· 

raları, 21.30 aon haberler saat 22 
den aonra Anadolu Ajanıının 

gazetele.re mahsus havadis servi•i 
verilecektir. 

PRAG 
20.0S Halk: musikisi (Orkeıtra), 

20.SO Karışık~ o~o ve orkutra,2l.20 
Skeç, 22 Amerikan muaikisi, 2J.3S 
PJJ.k, 24 Dans musiki.si· 

VARŞOVA 
16.SS Bayroyt'tan nakil: Vagner' 

in u LOHENGRlN,, operası, 22 Muh
telif sözler, 22.20 Eğlenceli neşri
yat, 23.10 Dana muslkiai, 24 Dans 
plakları. 

BÜKREŞ 
17 Bayroyt'tan nakiJ: R. Vag'ner' 

in "LOHENGRIN,, operası, 22.0S 

1 

Haberler, 22.30 Radyo salon or· 
kestraıı, 24 Haberler. 

BUDAPEŞTE 

lzmir, (Açık Söz) - iktisat 
vekili Celal Bayarın gelecek 
hafta sonlarına doğru şehri
mize geleceği ve iktisadı tet
kikler yapacağı haber alınmış· 

tır. Celal Bayar Çeşme Ilıca 
ve plajlarına gidecek orada da 
bir müddet istirahat edecektir. 

Bir Yunanlı mahkum 
19,30 Radyo salon orkestrası, 

20,SS, Bayroyt'tan nakiJ: Vagner'in 

1 

11LAHENGRIN,, operasının ikinci 
kısmı, 22 Haberler, 22.30 Çigan 
musikisi, 23,3~ Mueiki bahsi, 24Caz 

ViYANA 

vat Razinin içine bir şüphe Beşi çeyrek geçiyor. Bir ka-
geçti ; dın için bir çeyrek gecikmek, 

- Bari aldatmasa da, gelse! gecikmek sayılmaz. Leman 
diye düşündü. her halde gelecek. Acaba ne 
Lemanın kend;sini aldatma- uydursa? 

sını icabettirecek bütün sebep- Saat beş buçuğa doğru Ce-
ler kafasından geçti. Olur a, vat Razi bir taraftan da kız. 
kızcağız belki de randevuyu 
unutmu,tu. Belki da arada bir mağa başlamıştı: 
anlaşamamazlık olmuştu. Le
man randevunun gününü ve 
saatini diğer günlerle ve sa
atlerle karıştırmış olabilirdi. 
Olağan şeyler bunlar!. Kim 
bilir şu dakikalar belki de ls
tanbu!un başka bir tramvay 
durağında kendisini kızcağız 
bekliyordu. Belki de ayni ye
re bir gün evvel gelmişti. B:r 

- Vay kaltak, beni atlattı, 
diye düşünüyordu, zaten ben 
de onu sevmiyordum ya .. 

Ondan sonra yine zihnen 
büyük kararlar \'erdi. Artık 

bundan sonra Lemanın 

ne dahi bakmıyacaktı. 
Dakikalar ilerliyor, 

giden yok! 

yüzü-

gelen 
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olabilirdi. Saat beşte gelmez- BORSA _ PİYASA 
di de dörtte, altıda, herhangi 
başka bir saatte de gelebilrdi. 

Cevat Razi bir de başka 

bir ihtimali düşündü. Ya kız 
fikrini değiştirdiyse?. Kadın 

kısmı zaten böyledir. 
Kendilerini biraz sıkıştırdınız 

mı, evet derler, Fakat sonra
dan vaz geçerler. Korku ve 
endişe bu kadınları düşünceye 
sevk eder. Ve namuslu olduk
!arını size isbat etmek için 
verdikleri sözü tutmazlar. 

Tramvaylar mütemadiyen 
gelip geçiyor, fakat çıkan yol
cular arasında Lemandan eser 
görünmüyordu. 

Birden yanı başında tanıdığı 
bir ses işitti : 

- Vay, sen ne arıyorsun 
burada? 

Tam o sırada fizik müte
hassıslarının pek iyi bildikleri 
dinamik tesirlerden mütevellit 
bir sademe husule geldi. Ce
vat Razi hatırı sayılacak bir 
irtifada yerinden havaya fır
ladı. Tekrar aşağıya indiği 

zaman, kendisini muhterem 
Z'!vcesi BRyan Kudretle karşı 
karşıya buldu. Kudretin göz
leri ateş çakıyordu: 

- Söyle bakalım, ne ara
yorsun bur da? 

- Be'l mi ? Ne arayaca-
ğım? Ben ... B~n ..• 

Kekeliyordu zavallı Cevat! 
Kudret çıkıştı : 
- Yalan uydurma l Dedi. 

Burada birisini bekliyorsun. 
Beş dakikadır seni tarassut 
ediyordum. 

- Evet, birisini bekliyorum. 
Bir müşteri .. 

- Sen şimdi müşterilerini 
sokakta mı bekliyorsun? 

- Evet.. Yani bekliyorum 
da sayılmaz. Bu müşteri işleri 
acele bir adamdır. Saat beşte 
buradan belki geçerim, buiu
nuver, demişti. Buna randevu 
bile demezler. 

Bayan Kudret kocasının ma
sal uydurmaktaki beceriksizli
ğine dikkat etmişti: 

- Eğer bir mani yoksa ben 
de bekleyeceğim, dedi, ben 
bu müşteriyi tanıyor muyum? 

17 Temmuz Cuma 

Para Borsası 

Paralar 

1 Londra 
Nevyork 
Pnrls 

.!!.!!.ı. Satış 

625. 63L 
125.SO 12S.5J 
163. 166. 

MiUlno 190. 196. 
80. 8f. 
21. 23. 
810. 820. 
22. 25. 
82. 8t. 
as. 94. 

Brüksel 
Atlna 
Ceııevre 

Sof ya 
Amaterd.. 
Prag 
Viyaaa 
Madrlt 
Bertin 

22.SO 24. 

Varşova 

Budape,te 
Bük re' 
Belgrat 
Yokohama 
Stokholıll 

Altın 

Banknot 

Londr• 
Nevyork 
Parla 
Mil:ino 
Brüksel 
Atlaa 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
Varşova 
Budapeft# 
Bük ret 
Belıı:rat 

Yokohaau 
Moskova 
Stokholıa 

u. 
28. 
u. 
n. 
13. 
H. 
32. 
31. ,53. 
242. 

~ekler 

ıs. 

30. 
22 
24. 
l&. 
52. 
34. 
33. 

'"· 243. 

Kapanıt 

630.SO 
0,7974 

12.03 
10.09 

4,73,4 
84.06 

2,43>0 
'3,4417 

1,17 
19,1910 

4,16 
S,80j7 
1,97,;4 
4.2268 
4.3!2) 

101.ssıo 

3f.734.l 
2.7010 

24.8815 
3.0740 

istikrazlar 
Türk Borcu l 

" " 
n " 

ı• 

Dl 

istikrazı dahili 
Ergani 
Sıvas Erzurum 1 

n " 
u 

Esham 
lı Bankası Mü. 

" N. 

21.10 
21.07! 
19.JO 

lzmir, (Açık Söz) - Çam
altı tuzlasında 3382 tane kacak 
çakmaktaşı ile tutulan Yunanlı 
vapur tayfasından Prispas as
liye cezada dört ay hapse ve 
500 lira para cezasına m.ıh
küm edilmiştir. 

20 Eğlenceli musiki, 21,05 Piyes, 
23 Haberler, 23,20 Şubert'in eserle
rinden konser, 24 Plik, 1 Çiıran 
musikisi (Peşteden). 

Kudret müşteriyi, daha doğ
rusu Lemanı hiç tanımaz olur 

il il Hamiline 

1 
Anadolu 010 60 
M~rkez Banka•~ 



19 Temmuz 

Müsabakalara bugün de devaın 
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edilecek 
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Deıı:eri Pey parası --
Lira K. Lira K. Senelik muhammen muvakkat 

Kirası Teminatı 

877 45 65 82 Unkapanı: Yavuz Ersinan mahallesinde Büyükderedc Malta çarşısı soka· 

345 66 26 00 

Hacıbekir sokağında eski 11·13 No. lı ğında 219 No. Jı kahve önünde 225 
kargir dükkan ve üzerinde iki odanın metre murabbaı yol fazlası 

720/864 hissesi. Büyükdere caddesinde 205 N o.'lı 
Unkapanı: Yavuz ersinan mahallesinde kah\·e karşısında 95 metre mllrabbaı 
Ayazma caddesinde eski 556 yeni 

196. Hacı Bekir sokağında eski ve yeni 
2 No. lı kahvehanenin ve üzerindeki 

odanın 2881864 hissesi. 5928 

arsa 

. Büyükdcre caddesinde tıığla fab. 
rıkası karşısında 400 metre muralı· 
lıaı yer 

Büyükdere ca •1desiııde 209 No. 1ı 
kalı ve karşısında 104 metre murab· 
baı arsa 

Rumeli kavağında İskele cadde· 

25 

15 

70 

10 

Yukarda yazılı hi,seli mallar satılmak üzere :\1 gün 
müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 27· 7·936 
pazartesi günü saat 15 te İstrnbı>l Vakıflar Başmüdür• 
lüğü komisyonunda yapılacaktır· İsteklilerin malıl'ılat 
idaresine gelmeleri (3571) 

sinde tabya kapısında 11 metre aralık 12 

1,88 

1, 13 

6,2{1 

0,75 

0,90 

Bugün Fenerbahçe stadında saat 17 de Altlnordu • 
Hilal takımları bir terfi maçı yapacaklar 

Kütahya Lisesi 
Direktörlüğünden: 

Boyacı köyiırıde Hekim Ata ma• 
lıallesinde meydan yeri sokağında 
4,76 metre murabh~ı yol fazlası 15 1,13 

Yukarda semti senelik muhammen kiraları ve temi· 
natları yazılı olaıı mahaller teslim tarihinden itibarEn 
837 senes i mayısı sonuna kadar ayrı ayrı kiraya veril· 

m ~k iiı ere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri 
Levazım Müdürlü~fınde görülürr. İstekli olanlar 24 tem• 

ını;z U36 cuma günü saat 15 de daimi encümende bu· 

(lstanbul kupası) namı altın• 
da bir atletizm müsabakası 
tertibi için atlezim lederasyo· 
nu tarafından lstanbul mınta
kası atletizm ajanlığına verilen 
kupa için, dün Taksim stadın· 
da birinci gün atletizm müsa
bakaları yapılmıştır. 

Müsabakalarda 150 kişi bu
lunmuş ve 36 atlet iştirak et· 
miştir. 

r 

Bu müsabakalara bu kadar 
az seyircinin gelmesi ve bil
hassa alletizm aleminde tanın
mış, şampyon olmuş kimsele. 
rin hiç gelmemeleri gönül sız· 

latıcı bir hadise olmuştur. 
On bir. metre koşu işle böyle yürür gibi gtçti 

Yapılan müsabakaların ver
diği neticeler ve cereyan tarz· 
ları göz önün-a alınırsa 10000 
metre koşunun pek laübali 
geçişi bizi çok üzdü. Koşu
ya iştirak eden Güneşten Rıza 
Maksut, Beşiktaştan Remzi, 
Halkevinden Nuri adeta yürür 
gibi başladıkları müsabakayı 
şimdiye kadar Türkiye hudut
ları dahilinde görülmemiş bir 
şekilde, konuşa konuşa, öne 
geçmeyi biribirlerine ikram 
ede ede, etrafla alakadar ola 
ola yine aynı yavaşlıkla bi
tirdiler. 

Pek tabii olarak ta, sporcu-
lukla kabili telif olmıyan bu 
hareketleri hakem heyetinin • 
gözünden ~caçmadı. Her üçü 
bırden diskalifiye edildiler. Za· 

-

• ı1 • .. 1 . 
Faik yüksek atlarken ten heveskarı mahdut olan bu 

spora layık olduğu alakayı ka
zandırmak istiyorsak böyle Bunu bizzat nefsimizde lat

mtş olduğumuz için bu acıyı 
her kesten daha iyi biliriz, 

lamaktır. Ve zaten bunun da 
böyle olacağına şüphemiz yok· • 
~~ . 

Bu maç için futbol ajanlı
(lının tebliği şudur: 

Tebliğ 
T. S. K. lstanbul Bölgesi 

Başkanlığından: 19-7-1936 pa
zar günü yapılacak terfi maçı 
Fenerbahçe stadı: 

Hilal • Altınordu A takırr.· 

!arı terli maçı saat 17 

Hakem Şazi Tezcan 

Yan hakemleri: Samim Talu, 
Feridun Kılıç 

NOT: Maç muayyen müd
deti içinde beraberlikle neti

celendiği takdirde yarım saat 
temdit edilecektir. 

Kongraya davet 
Doğanspor kulübü başkan

lığından: 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
1 - 6/Temmuz/1936 tarihinde ihalesi icra edilmek 

üzere 13/6/1936 tarihinden itibaren (23) gün müddetle 
münakasaya konulan Kütahya merkezinde mevcut yanık 

Lise binasının inşaat ıııünakasasına talip çıkmadığından 

(15) gün müddetle temdit edilmiştir. 

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

gün müddetle 21·Temmuz·1936 Salı gcinü saat (15) de 
Kütahya Lise 1Iüd(irlüğünün dairesinde yapıladaktır. 

3 - Bu inşaat mezkur binanın (45002) liralık bedel 

keşfinden şimdilik hulfısei keşif mucibince (29968) !im· 

lığından ibarettir. 

4 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 

Eksiltme şartnanıes! 
Mukav~le projesi 

Nafıa işleri şeraiti 

cuttur.) 

umumiyesi (Nafıa dairesinde nıev-

il ususiğ şartname 

Keşif hulasası cetveli 

Projeler 

isteyenler bu şartname ve evrakı 1,5 lira bedel mu• 

kabilinde vilayet Nafıa Müdürlüğiindeıı alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 

lira ınu,·akkat teminat vermesi liizımdır. 

(2250) 

6 - !steklilerin münakasa gününden evvel Nafı a 
\'ekfıletinden alacağı ehliyeti fenniye vesikasını vilayet 

Nafıa Müdürlüğüne göstermei);e mecburdur. 

7 - Teklif mektnpları yukarıda ikinci ma1dede ya• 
zıh saatten bir saal ev,•eline kadar Lise llfüdürlü~ü bi· 
nasına getirilecek ve eksiltme komisyonu reisliği ne 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilerek 
mektupların nihayet ikinci maddede yazılı saate kadar 
geJm;ş olması ve dış zarlın mühür ıııumile iyice kapa· 
tılıııış ol1113sı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 

lunmaiıdır. (B) (3887) 

Bayındırlık fen okolu artırın~: 
eksiltme komisyonundan: 

Cinsi 

Odun çeki 

!l!angal kömürü 

Ceviz içi 
Kuru kaysı 

• f' züııı 
• Erik 
• Vişne 

> İncir 
Çam fıstığı 
Kuş üzüıııtı 

S )ğan 
Patates 

Toz şeker 
~lerciıuek yeşil 

Nohut 
Pirinç 
Yu?nurta 
Kum fasulye 
S irke 
Kum barbunya 
Kuru bezelye 
'l'ltZ 

S.ılça 

S ·Jda 

Miktarı 

kilo 

120 
6000 

150 
100 
150 
50 
uO 

150 
40 
50 

4000 
3000 

3500 
150 

300 
3501) 

30000 
1000 

300 
200 
100 
750 
200 
200 

Tahmin 

bedeli 
K. 

250 

35 
65 
18 
45 
40 
15 
60 
35 

5 
6 

26 
20 

12 
24 

1,5 
17,5 
10 
13 
D 
6 

15 

7,5 

s 

Tutarı 

L K. 

300 
180 

ilk 
Teminat 
L. K. 

480 

52 50 
65 
27 
22 50 
20 
22 50 
2ı1 
17 50 

251 00 

200 
180 

910 
30 
36 

840 
4'10 
175 

30 
26 
9 

36 

18 77 

• 

1 
2976 223 20 

hareketlerden çekinmeliyiz . 
Verdiği karardan dolayı ha
kem heyeti bilhassa şayanı 

takdirdir. Müsabakalara bugün 
yine taksim stadyomunda saat 
16 dan itibaren devam edile
cek ve neticelendirilecektir. 
Yapılan müsabakalar ve alınan 
neticeler şunlardır. 

Bu maçta oyunculara tavsi .. 
ye edeceğ"imiz şey, itidallerini 
kaybetmeden, sinirlerine ha
kim olarak 90 dakikayı ta• 
mamlamak ve büyük bir sport· 
menlikle mukadderata bel bağ· 

Lehistanda 
Nümayişler 

Kuliibıimüzün s~nelik kon .. 
grası 19-7-936 pazar günü sa
at 10 da yaoılacağından bü. 
tiin üyelerin bulunmaları rica 
olunur. edilmez. 

-,~sTıit~i,:·r~i-::y:oğ;:::u:rt:--~~~2~G~0~0;--~~1~3;-·--=~3~2~5:__~.::~~ _ _ __ -1 Kohe yoj;\url 500 Ki. 5 25 

dikkate ~~~ıııak 15~ı 1ıı 1~ı 100 METRE: 1 Vedat ( Bah· 
riye ), il Orhan ( G.S ), lJl Ni
yazi ( G.S) derece 11-4: 10 

1500 METRE: 1 Recep (Gü· 
ncş), il Mehmet (Güneş), ili 
Rıza Maksut (Güneş) derece 
~-21-7: 10 

GÜLLE: 1 Etem ( G.S }, il 
Tevlik (Bahriye), 111 Şerif 
(Güneş) derece 12.42 

UZUN: 1 Tevlik (Bahriye), 
!I Sarris (Güneş) derece 6,55 

YÜKSEK: 1 Polyos (G. S.), 
il Yavru (Güneş), il faik (G.S), 
4 Münir (Güneş), 5 Niko (Gü
neş) derece 1.80 

400: l Recep ( Güneş ), il 
Vedat (Bahriye), ili Mehmet 
(Güneş), 4 Faik (G. S.) derece 
53.8: 10 

Terfi maçı 
Bugün Fenerbahçe stadında 

günün biricik önemli bir fut· 
bol maçı yapılıyor. Birinci kü
me sonuncusu Hilale. ikinci 
küme birincisi Altunordu ter
fi maçı yapacak.. Bu müsaba
kayı kazanan Hilal olduğu 
taktirde birinci kümede kala
c~k kaybettiği taktirde ikinci 
gumeye düşecek. 

Bu müsabaka, bir spor ha· 
~~keti olmasına rağmen netice 
ıtıbarile hayli acıklıdır. Bu 
acıyı ancak böyle bir terfi 
jaçı yapmış takımlar, kulüp
er hada iyi bilirler. 
• B~r taraf kazanmış ; herkes 

g.uluyor, oynayor. Çünkü, bi
rınc! kümeye geçmiş veya bi
rıncı kümedeki yerini muha
faza etmiştir. Öbür taraf kay
betmiş ; herkeste bir keder, 
kiminin gözlerinden inci gibi 
Yaşlar dökülüyor. 
.~ünkü, ikinci kümeye düş· 

muş veya ikinci kümede kal
rnı"tır 

b' Ôyl~ bir maç ki .• muhakkak 
ır tarafı güldüren öbür ta-

r f ' a ı ağlatan bir maç .. 

LLOYD 
TRİESTİNO 

Yeni neşriyat 

Ağaç 

1

Nazarı 

Danzig üzerindeki 
Alman emelleri 
protesto edildi 

Varşova, 18 (A.A.) - Al
man yanın Danzig üzerindeki 
emel ve niyelletlerini protesto 
etmek maksadile bütün Polon-

1 
1 

yada nümayişler yapılmıştır. 
Nümayişcilerin e 11 erinde 

" Dantzig Polonyanın olmalı-

Celdea 
Çarş. 22 Temmuz, saat 17 : 
Burgaz1 Varna, Köstence, 

Sulina, Galatı, lbrail 

Aventino 
Perş. 23 Temmuz, saat 17. 
Pire, (Palras,) Napoli, Mar

silya, Cenova 

Ağaç mecmu~sının on be· 
şinci sayısı Necıp Fazıl, Mus· 
tafa Şekip, Suud Kemal, Ca
hil Sıtkı, Mahmut Ragıp, Asaf 
Halet, Selmin Tevfik, Salih 
Zeki Cevdet Kudret, Ahmet 
Haııı'di, lsmail Safa ve Şeri! 
Hulüsinin yazılarile çıktı. Ay· 
rıca kronikler, resim ·ve kari
katür. Bu eşsiz mecmuayı tav-
siye ederiz. _ _ _ 

Beyoğlu 3 üncü Sulh 
Hukuk l\lahkeıııesinden : 

Fenicia 
dır. Dantzig Polonyanın !ima- Perş. 23 Temmuz, saat 17. 
nıdır. Dantzig Polonya camia-

Galatasarayda merkez pas· 
tahanesinin y:.nınd3ki apar" 
tımand~ 4 No. da nıukını 
iken balen ikametgahı 
meçhul bulunan Vehbi, ve 
Anastazyaya Münim Mus· 1 
tafa tarafından aleyhinize 
açılan bedeli icardan 96 
liranın tahsili davasının 
ceryan ede'1 muhakemesi 
neticesinde mezkur paranın 

sının ayrılmaz bir cüz'üdür. " Kavala, Selanik, Golos, Pi-
re, Patras, Aysar anda, Brin

ibareleri yazılı bayraklar var- . 1 disi, Ankona, Vene.dik, Tri-
dı. Yalnız Varşovada nümayiş- 1 este 

cilerin sa~~~adardır. l ı -C-um_a_2,_4_C-TE-e-~-~-O-uz-.-s-a_a_t_9_. 

Harici Küçük 
Haberler -• ispanya, Sovyet Rusya 

ile yeniden diplomatik müna
sebat tesisine karar vermiştir. 

• Lebistanda yukarı Siliz· 
yadaki Nasyonal Sosyalistler· 

den 54 kişi tevkil edilmiştir. 

• Fransız Başvekili hazine 
tahvilleri çıkarmak suretile 
yeni istikraz lehinde radyoda 
bir nutuk söylemiştir, 

• Kolombiyadan gelen ha. 

berlere göre, Tukuerres adın· 
daki ş&hir zelzeleden harap 
olmuştur. 

• Eylülde Makedonyada ya· 
pılacak manevralarda Yunan 
kralı da hazır bulunacaktır. 
Kral şimdilik iki ay istirahat 
etmek üzere Korfoya gide· 
cektir. 

Galata rıhtımından 
Pire, Brindisi, Venedik 

Trieste ' 

lseo 
Perş, 30 Temmuz, saat 17. 
Burgaz, Varna, Köstence, 
Odesa, Batum, Trabzon, 
Samsun, Varna, Burgaz 

QUIRINALE 
Cuma 31 Temmuz saat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Brindisi, Venedik 

' Trieste 

Mezkür vapurlar mahalli 

1

. ıııa'a faiz masarifi muha· 
1 keme ile birlikte tahsiline 

7.5. 936 tarihinde karar 
verilmiş olduğundan key• 
fiyet ve bu ilanın ne<;ri 
tarihinden itibaren kanuni 
müddet zarfında hu hükmü 
temyiz edebileceğiniz teb· 
!iğ nıekamına kaim olmak 
üzere il~n olunur. (24482~ 1 

Abone Şartlar1 1 

maksutlarının başlıcası için TÜRKiYE iÇiN 
ltalya'da Kara ve Deniz 
servislerile telaki ederler. l Senelik 1200 Kr. 

Tadilat veya teahhürattan 6 Aylık 600 ,. 
Kumpanya hiç !ıir suretle 3 ,. 325 ,. 
mes'ul tutulamaz. l ,. 125 • 

1 
HARiÇ iÇİN 

Fazla mahlmat almak iç;n . Senelik 2500 Kr. 
Galatada Morkez Rıhtım ha- 1 1 
nında "Lloyd Trleatino,. Umu- ı ı 6 Aylık 1300 ,. 
mi Acentahğma (Tel. 44877·8·9) 3 ,. 700 " 
ve: Beyo§-Iunda Galatasaray ' 1 -

• Yunan adalarından Evya 
adasında çıkan bir yangında 
3000 dönüm orman yanmıştır. 
Yangın devam etmektedir. 

clvaıında Yolcu Dairesine (Tel 'I N " · ş f S k "" 

1 .. • l i l uruoamanıye, ere o a6 • 
686) muracaat olunur. _ : TELEFON: 20827 

Beşiktaşta Uzun bahçe 
caddesinde 3 numaralı dük· 

kanda biraderim Ahmet ile 

934 iptidasından 15 Tem• 

muz 936 tarih· ne kadar 

devam eden müştereklik 

ticaretine hitam verilmiş 
ve bu müddet iç;nde dük· 

kana ait alacak verecek 

Alımede ait olduğunu ıııa· 

lıiuı olmak üzere ilan ede· 
rım. Hamza 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

or. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu 
Ağacami karşısında N. 133 

Tel. 43586 

İstanbul !kinci İcra 11e· 
murluğıından: 

Bir borçtan dolayı mah· 
cuz ve paraya çevrilmesine 
karar verilen hane e~ya• 

sından gardirop, aynalı 

büfe yuvarlak orta masası 
lavabo singer dikiş maki• 
nası ve sairenin ikinci açık 

arttırma suretile 22-7·936 

çarşanba günü saat 11 den 

itibaren Beyoğlunda Hü. 

scyinağa mahallesinin Tol• 

ga sokağında 10 No. lu 
hanenin ikinci katında sa• 

tılacağından talip olanların 

yevmi mezkürde mahallin. 

de hazır bulunacak memu• 
rıına 

nur. 

müracaatları ilan olu• 

(24483) 

Y eşi 1 salata 
Pras:ı 
Ispanak 

Hnvııç 

L:ıhna 

Kök kereviz 
Patlıcan 

Taze banıya 
DJruates 
Semiz otu 
K~bak 
Taze bakla 
Dolmalık biber 

T. Ayşe kadııı Fa. 
Bal kabağı 
Enginar 
Taze bezelye 
Taze çalı 

Taze barbnnya 
Karnabahar 

Hiyar 
Salamura ya prnk 

Yeşil soğan 
Maydanoz 
Dere otu 
Nane 
Limon 
Kuru sarmısak 
Pancar 

2000 
1200 
2000 

250 
700 

500 
10000 A. 

300 
2000 
500 

1000 
500 
500 

1500 
200 

1000 A. 
200 
100 
200 
150 

1500 
100 
500 

3500 De. 
800 • 
150 • 

7000 A. 
50 

100 

1 
il 
6 
6 
4 
4 
2 

15 
5 
3 
5 

13 
9 

13 
2 
9 

17 
14 

12 
14 

2 
15 
1 
1 
1 
1 
3 

15 
2,5 

565 

20 
36 

100 
12,50 
28 

20 
200 

45 
100 

15 
50 
65 
45 

195 
4 

90 
34 
14 
24 
21 
30 
15 

5 
35 

8 
1,50 

21 
7,50 
2,fiO 

1244 

42 38 

93 30 
Bayındı.rlık Fen Okulunun !llayıs 937 sonuna kadar 

yukarıda cıns ı:ı:akdaı t0.hmin lıeJelleri tutarları ve ilk 

teminatlar• yazılı ihtiyacat şartnamelerine göre 
14/71936 salı gunü ihaleleri yapılmak üzere açık eksilt• 

mey~ ko.nmuştu:. İ~~u giinde istekli bulunmadığından 
ve ~ıatlaıd~ haddı ıtıdalde görülemediğinden temdidiyle 

eksıl~mele~ı 2.8· 7-936 salı günü saat 14 de yapılaca~ın· 
dan ısteklılerın şartnameyi görmek üzere Arnavutköy Sar· 

raf burnundaki Ooula baş vurmaları ve ek•iltme günü de 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 fıncü maddel~rinde yazılı 
bc;lgelerle Fındıklıda Güzel Sanatlar Akademisi binası 
iç~nde Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde toplanan Ko. 
mısyona gelmeleri· (4113) 



1 
1 

1 

c 

~: 
e 
lrE 

.. .. 
.1 

• 

R 
la~ 

ng 
sıy 

eli 
dır 

iz 
ii 
şan 

süt 
Fat 
ğin 

ta 
ölı 

t t 

aı 

• c 

dek 
kı 

lliğ 
dar 
sı E 
ezic 
bir 

ek 
a Y 
. B 
varc 
yıl 

yaL 
elir 
ri 1 
ker 

n ak 
bu t 
ürec 
a k 

eQ-in 
narı 

unlar 
eri 

do 
ek 1 

en Y 
e bu: 
danb 
apılı 

ve i 
\'C Ç 

,. 

8 
=======;======~====== 

1 

MEVSiM SONU MÜNASEBAETILE 
tanınmış 

YÜKSEK KALiTE MALLARINI 
fevk alide 

ucuz FİATLARLA 
satışa koymuştur. 

İSTİKLAL CADDESİ 272/4 

ADEMİ İKTİDAR 

ORTEST 

-AÇIK sOz-

'. POKER-PLAY . _~: 
' -

D .. 
GORECEKSINIZ 

< 
CD 

~ .(il 
::ı c .. .. 
., CD 
tT ., 
::ı 

01 .... 

~ 
111> 
Cll -

TERİ KOKUYU 

HIDROL 

o 
'" ,, 
Ol 
(/) 

c 

19 Temmuz 

• •• ' • ergıye cu 
Hergiin 

Yerli 

binlerce kişi 8 inci 

Mallar Sergisinde 

ile d~rhal geçer. Erken ihtiyarlıy anlara ' dır. Ameliyatsız memeleri kurulur. 
gençhk, yorgun vücudlere dinçlik verir. Kanı, ağ'rıyı derhal keser. Bütün 

Yalnız ismine dikkat ediniz. dünyada tanınmış bir ilaçtır. 

birebirdir. Bi Un sinir nöbetlerıne, derhal keser. Vücuda zarar vermez, 
teessürle bayılanlara hayat verir. e'bise ve çoraplarınızı çürümekten 
Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. kurtarır. Eczanelerde 40 kuruştur. - i 

İstanbul Beşinci İcra 
Memurluğundan: 

Halen ıkauıetgahları meçlıııl bulunan Zarife ve Hasibeye: 
ı-ıurisiniz Penben·n hali hayatta iken Emniyet Sandığından 

15·2-932 tarihinde (600) lira mukabilinde birinci derece İpJtck 
gösterdiği Beyazıtta Soıtanağa elyevm Tavşııntaşı mahallesinde 
Çıkmaz tulumba elyem Caıııiişerif sokağında eski 4 mükerrer yeni 
35 numaralı gayrimenkulün işlemiş faiz ve komisyon ile birlikte 
4.10.934 tarihinde ipJtek bedeli sekiz yüz elli beş lira otuz altı 

kuruşa baliğ olmuştur. :O.Iezkıir tarihten itibaren bermucibi muka• 
vele borçlu hesabına i~liyecek faiz komisyon ve yapılacak bilumum 
masarifi icraiye ve ücreti vekaletle beraber temini tahsili için 
rehnin paraya çevrilmesi yolile 4 teşrinievvel 934 tarihli takip 
talebi üzerine adreslerin.,, meçhul olduğundan ilanen tebligat 
ifasına karar verilmiştir. İlan tarihinden itibırcn bir ay zarfında 
yukarda yazılı borç ve marafbrı dairemizin 93416794 numaralı 
dosynsına ö'emeniz lazımdır. Borcun tamamına veya bir kısmına 
ve yah•ıt alacaklının takibat icrası hakkında bir itirazınız var ise 
yirmi gün zarfında yazı ile veya şifıhen bildirmeniz lfızımdır. 
!tirnz mü idctini takip eden on gün yani ilan tarihinden itibaren 
bir ay zarfın la b : rç ödenmez veya yukarda yazılan müddetle 
itiraz olunıııazsl ip1tekli g"yrinıenkulün satılacağı ödeme emri 
ve senet sureti tebliği makamını kaim olmak üzere ilan olunur. 

B .. yoğlu lstıklal Caddesinde Hacopulo Pasajı karşısında 283 No. da 

Yeni açılan 

BA 
Mağazasını ziyaret ediniz. Burada en son moda 

ÇANTALAR-ELDİVENLER ve ÇORAPLAR'ın 
~ zeng!n çeşitlerini pek mutedil fiyatlarla bulacaksınıJ 

Türkiye iş Bankasından: 
Donannı:ı Cemiyeti İkramiyeli Talıvılatı Pıyangosunun 15 Temınıız 

1936 günü yapıbn 61 nci keşidesinde ikramiye ve amorti isabet 
eden Tahvil numaralarını gö;terir cetveldir. 

KEŞIDEDE iTFA OLUNAN TERTiP NUMARALAR! 

97, 547, 876, 1598, :!141, 3339, 4508, 6902, 7151, 7416, i610, 7699 

iKRAMiYE iSABET EDEN NUMARALAR 

lkraınirc T. L. 

3000 

100 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Tertip No. 

7610 

7610 

4508 

7416 

2141 

21.41 

6902 

3;139 

1598 

7151 

33'!9 

1598 

97 
2141 
2141 
7699 

7151 
7610 

Sır.,. No. 

94 

43 

71 

75 

14 

51 

99 

13 

98 

44 

28 

40 

22 

35 
fl6 
59 

45 
85 

Baladaki tertiplerin hizalarında gösterilen sıra numaralarından 

mütebaki aynı tertiplerin diğer sıra numaralarına ve 54 7, 876 
No. lu 2 tertibe kamilen amorti İslbet etmiştir. 

İkramiye ve amorti bedelleri 22 Temmuz 1936 tarihinden iti· 
haren tediye edilecektir. Amorti bedeli beher tahvil için 1 Türk 

luası 1 O kuruş. 

--------
Paviyonunu görmeğe koşuyor. Çünko 1 Dr .Hafız Cemal 

Dahiliye Mutahassısı 

vakit kalmadı. Sergi, ayın 19 unda 

- kapanıyor. Fırsatı kaçırmayınız -

Pazardan başka günlerde (2 JI 
den 6) ya İstanbul Divanyolu 

1 (104) yeni numaralı hususi ka• 

inesinde lıasta!ara bakar. Salı, 'lıı•••••••••-•••••••-••••••---

Bayan SAFİYE 

İstanbul asliye 4 ncü hukuk 
mahkemesinden: Hazind mali• 
ye muhakemat müdürlüğü ve
kili avukat Nüzhet Erk tara• 
fından önce l\Ialtepede yalı 

boyunda 54 No. it evde oturan 
Cemile Firde\'S aleyhine açılan 
alacak davasında, dava olunan 
ilanen tebligat3 rağmen gelme• 
diğinden davacı vekilinin isteği 
üzerine gıyabında muhakemeye 
devam olunarak dava olunana 
gıyap kararının ilanen tebliği ne 
ve kendisine yirmi gün mühlet 
verilmesine ve muhakemenin 
30·9·936 Çarşamba günü saat 
14 de bırakılmasına karar veril· 
miş olduğundan dava olunan 

cumartesi sabah (9 l 2 • 12) 

saatleri 

sustur. 

hakiki fukaraya malı• 

Herkesin haline göre 

muamele oluur. 
Yazlık telefon Kandilli 38 

Beylerbeyi 48 

Sultanahmet Sulh :ı üncü 
Hukuktan; İstanbul Muh1ke· 

mat Müdürlüğü tarafından İs• 

tanbulda Binbir direkte 12 nu• 

marada mukim Asaf aleyhine 

açılan 10 lira 96 kuruş alacak 

davasının cari duruşmasında 

Müddeialeyh Asafın ikametga• 

hının me•:hul bulunması hasc· 
bile il1nen teblijtat icrasına ve 

muhakemenin 2-10·936 tarihine 

musadıf gunu saat on 
buçuğa talikine mahkemece ka· 

rar verilmiş olduğundan yevm 
ve vakti mezkürda bizzat gel• 

meJiği \'e yabut musaddak bir 

vekil gönderilmediği takdirde 

gıyaben mahkemeye devam 
olunacağı ilanen tebliğ olunur. 

(462) 

Sultanalıwet Sulh üçüncü Hu• 
kuktan: 

lstanbul maliye nıulıakemat 

müdürlüğü tarafından Büyük· 

Firdevs yazılı günde mahke· 
meye gelmediği veya bir vekil 
göndermediği ve müddetinde 
itiraz etmediği takdirde vakıaları 
kabul etmiş addolunarak gıya• 
hında muhakemeye devam olu· 
nacağı ve gıyabınJa hüküm 
veri:eceği ilan olunur. (67) adaca cami civarın la 13 numa• 

- rada mukim lsmail Hakkı aley• 
Adalar Sulh İcra Uemurlu· h'ne açılan yirmi sekiz lira 29 

~u:ıdan: Bir deyinddn dolayı kuruşun tahsili hakkındaki ala· 
uıılıcuz olup paraya çevrilmesine 

cak davasının cari duruşmasın· 
karar verilen iki kiş'lik Bir de· 

da nıüddeaaleylı lsıııail Hakkının 
nıir karyola ve mermerli ve 

ikamc~galıının meçhul bulun· 
aynalı bir karyola bir tm·alec 

b. . . nıası hasebile ilanen tebligat 
aynası ır sıgara ıskemlesi bir 
B O hl. a al dol d 'b t icrasına ve muhakeıuenin 2· 10· ur r yn ı a p an ı are 
ev eşyası 3-8·936 tarihine mü• 36 tarihine müsadif günü saat 
sadif Pazartesi günü sabah saat onbuçuğa talikine mahkemece 

10 dan itibaren Heybeliada da karar verilmiş olduğundan yevm 
Kılavuz sokağında 3 ve İmralı ve vakti mezkı'.ırde bizzat gelin· 

sokak 16 N. lu evler öniinde mediği veya nıusaddak bir ve· 
satılıi.cağından isteyenlerin ogün kil gönderilmediği takdirde gı· 
mezklır mahalde bulunacak me· yaben mahkemeye devanı olu· 
murine miıracMtları ilan olunur. nacağı ilfıntn tebliğ olunur.(560) ·----......................................... . 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK ·PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
4 . cü Keşide 11 ı Agustos/936 dadır. 

Büyük ikramiye 35,000 Liradır 
A vrıca: 15.000. 12.000. 10.000 
Liralık ikramiyelerle ( 20.000) 

liralık bir mükafat vardır ... 

Bayındırlık Fen Okulu Artırma 
Eksiltme Komisyonundan: 

c:nsi Mikdarı Tahmin bedeli 
Kuruş 

tık tenıino.t 

Lira 

Çamaşır yıkanması 40,000 parça 3 

Tutarl 
Lira 
1200 90 

Olnlun Mayıs 937 s~nuna kadar yıkanacak yukarıda cins nıik• 
tarı yazılı çamaşırlar şartnamesine göre 5·8·936 Çarşamba günii 
saat 14 de ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konnıu~tıır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere Arnavutköy Sarraf burnun• 
daki okula baş vurmaları ve ihale günü de 2490 sayılı kanunıt• 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle Fındıklıd1 Giiıel 
Sanatlar Akademisi binası içinde Yüksek Mektepler muhasebeci• 
Jiğinde toplanan komisyona gelmeleri. (4114) -lstanbul Viliiyelinin musaadesile Türk Matbuatının emektarları 

Nlürettipler Cemiyeti menfaatine deniz gezintisi 

Boğaziçi ve Adalara 
8. 8- 936 Cumartesi günü saat 15 den 24 e kadar 

(Şirketi Hayriyenin 67 numaralı vapurile ) 
Ayni zamanda mürelliplere müzaharet teşkil edecek olan 

bu gezintiye kitap, mecmua, risalelerin okuyucuları ve bütün 
münevverlerin iştiraki beklenmektedir. 

Glandokratin 

demek 
Ademi İktidarın 
devası demektir. Profesö 
Stinoch ve Brown Sequar
din me,ailerıyle elde edıle 

muhim bir ke~iftır 

Her eczanede 
bulunur. 

Devredilecek ihtira 
ber<:ıtı 

"Ateşli sılahlardakı ıslahat,, 

hakkındaki ıhtıraa uııJ 20 
Temmuı 1933 tarih ve t630 
numaralı ihtira bereallnın ih· 
ıiva ettiği hukuk bu ke-re 
başkasma dev!r veyalıud icara 
verilmesı teklıl edılmekde ol
makla bu hususda fazla ma· 
lümat edinmek istiyenlerin 
<.;alata'da Aslan han 5 inci 
kat 1-4 numaralara müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

Devredilecek ihUra 
beratı 

"Kalın hıdrokarbon yağları
nın motörde kullanılmaları için 
hatif hidrokarbo na tahvili usu
lü,, hakkındakı ihliraa aid 8 
Agustos 1931 tarih ve !700 
numaralı ihtıra beratının ıhliva 
ettiği hukuk bu kere başka"' 
sına devir veyahud icara ve-
rilmesi teklif edilmekde ol· 
makla bu hususta fazla malü· 
mal edinmek i3tı yenlerin Ga
lata'da. Aslan han ) nci kat 
ı. 4 numaralara müracaat ey· 
lemeleri ilün olunur. 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare 
eden yazı işlerı müdürü 

Etem izzet BENiCE 
h asıldığı yer. Matbaai Ebüzziya 

is tan bul As 1 iye !l!alıkenıesi 
Birinci Hukuk dairesinden: 
Miiddei Ziraıt vekaleti n ııııına 
İs'anbul maliye nıuhıkenıat ıniı· 
diiriüğünün Gllatasaray }{a• 
ç.,plo pasajı 30 No. da srııçlt 
dükkanı salı'bi Hasan aleyhine 
açtı~ı 305 lira 27 kurtı'!tn talı· 

sili davasında: Tebli~i :nuktazi 

davetiyenin muınaileyhin nıeı· 

kür adre~te bnlnıınıadığt ve ika• 
ıııetgihınııı m~çlıul bulundu*ı1 

ş , •Jıile bil:i tebliğ; iaie ;,ı].rı• 

ıuası üzerine ınezkiır dan'tı)'e" 

nın H. U. !il. K. urı 141 ine' 

m<ıJ lesine tedikan bir ay nıiid• 
dctle ilinen tebliğine ve taJıl<İ' 
kalın 6· 10·936 salı günü 53at 

14 de ifas;na karar verilınif 
olduğundan müddea •leyhi ıuuııı• 

ileylıin muayyen gün ve s ı3ttc' 
ın>lıkeıueye gelmediği veya bif 
vekil göndermediJi taktirde Jı•k• 
kında muanıelei müteakibei k3' 

nuniyenin gıyaben ih ve bU 
babdaki davetiye ve ~rzıJı,li 0 

mahkeme divanhanesine ılsJI: 
edilerek tebliğ makamına kait1l 
olınak üzere ilan olunur (908) 

Devredilecek ihtira 
beratı 

" Hidrokarbonların tahvil ve 
tasfiyesine mahsus u,uı ve 
ameliye n hakkındaki ihtiraa 
aid 8 Ag-ustos 1932 tarih ve 
1486 numaralı ihtira beratının 
ihtiva etliğ'i hukuk bu kere 
başkasına devir ve yahut icara 
verilmesi teklif edilmekte ?.1· 
makla bu hususta fazla ma.u· 
mat edinmek istiyenlerin Ga~ 
)atada Aslan han 5 inci k3 t 
1 • 4 numaralara müracaa 
eylemeleri ilan olunur. 
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