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, Söz istiyoruz: 
Köylülerimiz hem de istanbulun dibindeki 
Yeşilköy taraflarında bulunan köylüler imiz 
sıtmadan kırıtıyorlar. Bir tek doktor başa 
çıkamıyor. Köylülerin çoğu yataktadır. Yar· 
dımı Kuvvetlendirmeli diye söz istiyoruz, 

Eyi Ol 

10 
Perşembe 
1938 

Mektup adresi : Caiialoj\J, Şeref oolııak Telırral adrul • latHbul' Açık SOZ 

Fransada Kom;ünizm harekete geçti? 
Asiler Sen · Sehastiyene girmek 

isterlerse, şehir · yakılacak! 
·s·~;;~·;·~·;·~···· ................... I 

1 liberal teşkilat 
Gidişinden 
kurtarmahyız ! 

Berlin olimpiyatlarında kırk 
•ekiz milletten sıraya giren ler 
Otuz iki millettir. Diğerleri yal. 
nız bayraklarını göstermek 
ıerefile mübahi olmuşlardır. 

Biz, Yaşarın birinci l i ği ol
tna.a idi; Mersinli Ahmedin 
bronz madalla•ıle tam otuzun
cu ge'ecek idik. Yani, dümen
den bir evv~ı. Yaşarın gale
besi bize sırada on dokuzun
tuluğ"u verdi. 

F'ONTllVEDRE 

' 
Yaşarın galebesi bi1i mest 

etmemelid ir. Çünki : bu kazan
cımız iki testinin kırılıp ortada 
~alan ve puvan ta iine daya
nan bir varlığı olmuştur. 

bunct.an on aün evvel lru11 v ~ .Sen s~uasııen 'ae va1.i, .. t bö!Jle idi, şimdi tamamite deRişti. 

Harekat saha11nı li1çi1k haıitad ı göreceksiniz •. 

Talie ve boşluğa dayanıp 

elde edilen kazançların süru
rundan sarhoş olmamamızı tav
aiye ederim. Kazançların mik> a
cını ölçmeli.Hakiki varlığımızın 

Fransada 
dünden beri 

on binlerce amele 
grev halindedit: 

1 

ınanasını kaybctmemelid'r. Gö- -·- 1 

tüyorum !\i;_~ir muvaf!~k·~etimiz Sen Sebastiyen 
bazı mehafılı ve hatta birçok-

larımız~ mestederek asıl yap~!~ BekJı"yor 
ınası ıcap eden yoldan bızı 

8)'ırmış bulunuyor, ispanyada: ui'er lrun'u al· 
Pcn, bedbin bir adam deği- dıktan sonr. '1ranın Sen S.--

lim, Fakat, sporu ve beden bas ti) en'e geldiğini söylüyor• 
~~lt!irünü ihtısas yaparak otuz lar. Bugunkü vaziyetle de ~eıı
•k ı erı dir üzerind~ durdujtum rin a,ai!'t yuk " \'cdi küometre ) · 

u>aj!1ndadırlar. 
ve onunla lıal hamur olduğum I 
için herkes gibi düşünemem. spanya'nın en güzel bir eğ· 

lence şehri olan Sen Sebasti• 
Spor iş'erimizde yara vardır, yen de Irun gibi cayır cayır 

beden kültürü işlerimizde ceh. yanıp kül olmam~ı için hü-
limiı vardır. Hem biz, devlet. kümet kvvetleri ailelerini, 
çiyiz, spor teşkilatımız libe. kHdınlarını, çoluk çocuklarını, 
taldir. çoktan Fransaya gönderdikten 

Spor teşkilatımız nizamna· sonra şehrin yakılmamasını te!· 
ıncleri ve talimatnameleri ile !im için ilk şart olarak ileri 

koşmuşlardır. 
aşağıdan yukarıya doğru gelen 
bir liberalizm arıediyor. Fakat gelen haberlere göre, 

Ne demek i stediğimi biliyo- Anarşistler rahat durmuyor. 
Son on gün içinde Sen Se

rum ve t~m da yaranın üze- ba•tiyen'de de rehine olarak 
tine basmış bulunuyorum. Bi· tutulan asilerden yüzden faz. 
zim hiç yoktan varettiğimiz lasır.ı kurşuna dizmişlerdir. 
Şi nıendilerci l iıtimiz, büyük ve Şimdi de asilere karşı iddiaları 
knçük sanayiimiz, ordumuz ilah.. şudur: 
Ve diğer aksamdaki teimik ve "Eğer Sen Sebastiene de gir· 
idari rnrlığımızm yegane kuv- mek isterseniz, şehri yakarız .• 

Şimdi bu zavallı şehir de 
Veti yukarıdan aşa}ıya doğru feci mukadderaboı yaşamak. 
İnen yaratıcı etatiznıimizdedir, tadır. 

Spor işler: mizde muvaffak 
olamamamızın en büyük ha' ası 
bu teşkilatın henüz bu ane 
kadar prensip dışında kalma· 
•ındandır. Eğ-er sporu yukar· 
dan aşağıya inen yaratıcı bir 
etalizm'iye bağlı kılmış olsay. 
dık şimdiye kadar Diyarbc. 
kire varan şimendiferlerimiz 
gibi muhakkak bir merhaleye 
va,mış olacaktı. 

Hatta' şuradır daha açık bir 
ifade ile diyebilirim ki: maa· 
tiHmizin beden kültürü işlerin
de muvaffak olamayışının se. 
beblerl yine liberal bir zihni. 
l'ctin eseridir. 

Eski Evkaf mektebleri gibi , 
atğıntı, ve şurada, burada 
tneydansız, banyosuz, salon· 
•uz, aletsiz, muallimsiz, bina· ı 
•ız elleme spor klüblerinin 
~evcudiyeti neyi ifade ediyor? 
azı nevheveslerin kahve köşe· 

lerinde, birer oda içinde isim 
Vererek teşkil ettikleri spor 
ktübleri ne mAnA taşıyor? 
Meşrutiyet inkılabından değiş
tııeyen bu spor zihniye
tniz ne mahsul ,- ermişt ir ? Bu 
~erece dağın ı k, başı ardı be
ırs iz bir galebelikle ne yap
llıak istiyoruz ? 

[Dün aldı~ımız telgraflar 
2 inci sagfamızdadır.] 

Maraş saylavı 
Saylav Milat dUn de 
baygın yatıyordu 

Otomobil şoförü Emi11 

Bundan <!fJfJtl Franıız amtlesi lıpangada lıalk ctpheıi hükü
mtti lehine bögle harekelt geçmişti, fakat şimdi ... 

Fransız Başvekili ile 
komünistler anlaşamadı 

Paris 9 (A.A.) - Gazeteler ' 
Mlcte:·n fabrikalarının ve onu 
tak il en prefelik binasının iş. 
ıralı hakkında zuun uzadıya 
müt alealar serdetmektedirler. 
Prefeliğin işgali üzerine Prefe 
M. Trouvellot'ya işten el çek· 
tirilmiş ve adliyece tahkikata 
girişilmiştir. 

Bu hAdise münasebetile hü· 
küm't şu tebliği vermiştir: 

Dahiliye nazırı bütün prefe· 
!ere bir tamim göndererek 
resmi bina ve mahallerin iş· 
gali için vaki olacak teşeb· 

büslerin hemen tenkil edilme· 
sini emretmiştir. 

Humanite, diyor ki : 
Bu hadise, faşisllerin bir 

dahil! harp tecrübesidir. 
• Le Jour 'diyor ki: 

- Fabrika, işgal 'edilebilir, 
fakat prefelik binası asla. 

Ere Nouvelle'den: M. Salan
gro, fabrikaların işgali keyfi· 
yetinin kanuna mugayir ve 
gayri meşru olduğunu ilan et
miştir. 

Buna rağmen michelin fab
rikaları işğal edilmiştir. Bu 
işğal karşısında resmi hiç bir 
aksülamel görülmemiş ve gayri 
meşruiyete müsamaha edilmiş· 
tir. Umumi mesai konfederas
yonu aleyhtarı olan ekalliyet, 
prefelik binasını hükümete te
ahhüdlerini hatırlatmak için 
işğal etmiştir• 

Hulasa; spor teşkilatımız 
~evletleş ti ri lip yaradırı prtn. 
~Plerimiz içine alınmalıdır. Ve 
u teşkila t ı da .b.aşvekalete 

llıerbut müstakil bir müste! . 
farlık altında .t6plamalıdır: •• 

Evvelki gün Fener yolunda 
bir otomobil kazasında yara
landığımı r:lün teessürle yaz
dığımız Maraş saylavı M tat 
ile refikalarının Ha _vdarpa~a 
Nümune hastahanesinde teda
vilerine clevam ed i lmektedır. 
Kıizadan derin yara alan say
lav Mitat dün de açılamamış
tır. Maamafih sıhhat i nin bu
gün daha iyil iğ"e yüz tutacağı 
\ımulmiıktadır. 

ı f" Açık Söz'ün ""\ 
Sürpriz kuponu 1 

Bu kuponu kesip saklayınız 1 

Yaralılar var 
Clermont Ferrand, 9 ( A. A. ) 
- Greve iştirak etmemiş olan 
amele, ciddi lıadiseler vukuuna 
meydan vermemek için M. 
Pierrc Michelin tarafından 

vukubulan davet üzerine, pre· 
felik binasını tahliyeye muva· 
fakat etmiştir. 

Çünkü umumi mesai kon
federasyonu azasından olan 
grevciler, Prefelik binası etra. 
fında toplanmışlardır. Bununla 

~· . sa'nıt, Kl!rayel ' ' . .. ... 
".\ 

' 
... . 

• 
•" 

· Diğer taraftan kaza hiidise
sine -el koyan adliye tahkikat 
ile Jlleşgul bulunm11.ktadır. No. 144 _J I 

Devamı 2 inci •ag/ııda 

11111111111111111111111 11111111111 11nııııııııııu111111111111111ıu1111111111111111111 1ı ı ı ıım11 11 11111111111111111111111111111111mıuuuıııııııııu11111ııımıuıııııııı1111111111ınu11111111111111111111111ıı111111ı 

Türk şimendif erci/eri, Türkün kabiliye
tini ecnebi illerinde 

de gösterdiler ve Avrupaya tanıttılar 

Kral Edvard Türk ellerile Viyana
ya kadar götürüldü 

İstanbuldan 
Viyana ya kadar 

Sofya ( Hususi muhabirimiz· 
den ) - Üç gün misafir ka!· 
dıktan sonra, pazartesi sabahı 
saat yedide Cumhur Reisimiz 
Atatürk ün hususi trenile 
Eulgarislana dahil olan ln
giltere Kralı Majeste Seki· 
zıncı Edvard, ayni ııün 
öğleden sonra saat dörtte 
Bulgaristan hududundaki Dra• 
goman durağından YuQ-oslav
Y a toprağına girdiler .. 

Telgraflada bildirdiğim veç· 
hile, Bulgar Kralı Boris yük· 
sek misafirini Sofya ile Filibc 
arasında karşıladılar, bütün İs· 
tasyonlar ve duraklar Kralı 
alkışlamağa ve görmeğe ırelen 
halk ile dolu idi. 

Birçok yerlerde bü,ük mi· 
salire Bulgar köylüleri üzüm, 
karpuz ıribi mahsuller takdim 
ettiler, Sofyadan mada, diğer 
istasyon ve duraklarda kral 
halka ırörünmemiş, yalnız bir 
iki küçük duraA-ra birken 
köylülerle alakadar olmuştur. 

Kralın husust kAtipleri La
seıs de dahil olduğu halde 
maiyyctlerinde 22 kip bulun• 

EDVARD Ylll ATATÜRK 

Kral Edvarddan Atatürke 
"Türkiyede ilk ikametimden 
pek zevkli bir hatıra mu
hafaza edeceğim.,,' 

Atatürkten Kral Edvarda 
maktadır. Atatiirkümüıün hu- " Majeste'nln memleketimizde bize çok kısa 
sus! treni Sofya istasyonuna görUnen ikametleri esnasında Türk mll!etl 
girdiği zaman ço~ !1azarı dik· 
kati celbetmekte ıdı. haklarında besledlğl yUksek takdir va 

Yedi vagondan müteşekkil ihtiramk6r muhabbet hislerini ifade 
o'a-ı trende Devlet demiryol- edebilmiştir. Majesteleri bUtUn kalpleri 
lan işletme direktörü Haydar kendisine cezbetmlttir. ,, 
ile, direktör muavini Cemal [iki büyük devlet reisi arasında teati edilen 
s~rter ve direktör!erden Ah- telgrafların metni ikinci sayfamızdadır.] 
dullah ve Bürhan vardı. Le>ko- ! ==========:===~======~=====,,; 
motifi türk makinisti ~ürüyordu. Edebiyat Anketı": 4 

Vagonlardan yalnız ikisinde 1 

beynelmilel vagon kumpanya· M • 11 A b • d b • · 
sının adamları, diğerletinde 1 1 1 r e e 1 ya t 
is• bizimkiler bulunuyordu. 80-

90 ki!ometre kadar süratle y t b • ı • • • ? 
............. ~e~.~.~.:::.: ... ?. .. ~~: ... ~~~t.~~~L. ara a 1_~!_ mıyız . 

Küçük itilaf 
Konferansı 

Muharrir ve romancı 
Pega"!-i Safa söylüyor: 

Yugoslav dıtbakanı 
BUkretehareket etti 

Küçük itilaf l 
kdTıferansı 13 j 
~ylülde P. 
rağda toplam· 
yor. Yugoslav 
:lış bakanı dün 
Bel grad dan 
Bükreşe hare-

Anketi yapan: Nusret Safa Cotkun 

" Bizde milll ede
biyatı yaratmak için, 
TUrklyeye dıtardan 
sınıf anarşisi sokmak 
vA milli blrllğl parça· 
lamak istlyen propa· 

~ gandanın adamlarına 
") ~ sevdikleri vatansızlı-
'f r ,, ~ " ğın fili zevkini ver· 

~ ~ mek, yani onları va· 
tandatlık azabından 

St•y•dlao•lç 

~et etmiştir. 

Oradan yeni 
Romanya dış 

bakanı Anto
nesko ile bir
likte Pcrağa 

gidecektir .Kon 

.........._ - kurtararak dlledlkla-
il~N~~-....!..__ ~ rl cennete gönder• 
-~ mek llzımdır.,, 

feraıısın bu defaki toplantısı

nın ne kadar ehemmiyetli me
selelerle karşı· !aşacağını 

ikinci sayfamızda okuyacak-
nıı. 

P· yamı Safa / 6 ıncı sagfamızdtJ 
okuyunuz. J ı 

)1RIN: A g_ah Sırrı Levent 

''Açık Söz,, koşusu. 
~~~~~~~~~~~~~~~-

Gazetemizin tertip ettiği büyük müvezziler 
koşusu. llkt&trinin ilk haftasında yapılacaktır. Ko,uya gire~ 

• cekler birinciden onuncuya kadar para mUk6fatı ve 
onuncudan yirmlnclye kadar da etya mUklfatı alacaklardır. Zaten 

:~:::~ Y:,ı::nbbJ~:! müvezziler şimdiden koşu 
antrenmanına başlamalıdırlar. 
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lngilfere Filistin işini ele aldı ~-==='=====~====,===========·L Ankara - Memleket ve Dünva 

1 

Sayı: 144 Heryerde 5 kuruş Telefon No: 20827 • Telaraf adresi: lstanbul Açık Söz 1 Necaş•· n •. n mu rah· Filistin meselesini lngiltere· 
nin ciddi surette ele aldığı 
anlaşılmaktadır. Londra'da 
toplanan bir kabine içtimaın

da lngillerenin Filistine bir 
fırka asker göndermiye karar 
verdiği bildiriliyor. Bugün 
Filistinde bir fırka asker bu
lunduğuna göre, yeni gidecek 
kıl'alarla beraber, Filistindeki 
lngiliz askeri kuvvelleri tam 
mevcutlu iki fırkaya balig-
olacaktır. 

Filistin meselesine, Irak dış 

bakanı Nuri Paşanın tavassu
lile hal çaresi aranırken, lngi
Jiz hükünıelinin ansızın böyle 
bir karar vermesi, bu işin 

dallanıp budaklanmak istida
dını güsterme•inden ileri ge1

-

mektedir. 

Fi!islirıde araplarla yabudi
lerin boğuşması, dört aydanl.ıeri 
devam edip gidiyor. Bu boğuş
maya nibayct vermek için Man· 
daler devlet sıfati~c lngiitere 
tarafından yapılan teşebbüsler 

bir netice vermemiştir. lngiliz 
hükümeti arapların grevini ni
hayetlendirmek için bir ay 
kadar evvel bir tahkik komis
yonu göndermel!c karar verdi. 
Komisyonun azaları da te
ayyıin etmiştir ve bu heyet 
Filistine hareket etmek için 
greve nihayet verilmesini bek
lemektedir. Ancak komisyo
nun tayini bir zaf telakki 
edildiğinden greve nihayet ve
rileceği ı erde Araplar bilaki.., 
mücadel~ye şiddet vermiş

lerdir. 
İşle boğuşmanın en şid

detli olduğu sıradadır ki Irak 
Dış bakanı Nuri Paşa tavas
sut teklifinde bulunmuştur. 
Araplar tavassut teklifini ka
bul etmekle beraber, bunu 
lngiltereııln zafına yeni bir 
delil olarak kabul elti er. Ve 
grevi nihayetlendirmek ıçın 
Yahudi muhaceretine nihayet 
verilmesini şart olarak ileri 

1 inci sayfadan devam 
yapılan tren seyahatinde, Kralı 
memnun etmek için, Türk şi
mendifercileri bütün gayretle• 
rile ve çok dikkatli olarak ça
lışıyorlardı. 

Türk makinisti, Türk ateş

çisi, Türk kondüktörü, gard 
vagon, gard fren Avrupa 
demiryol'.a•ında lngiliz kralını 
muvaffakiyetle ve tarifeden 

oir dakika ne ilerleme ne gerileme 
yapmaksızın seyahat ettirmiye 
muvaffak oldukları için ne
kadar gurur ve iftihar duysa
lar ve duysak azdır. 

Derbal göze çarpmakla oldu
ğu için, tunçtan yapılarak 

vagonların üzerine mıhlanan 

ay ve yıldız her tarafta gıpta 
uyandırıyordu. 

Trenin içine girerek birer, 
birer gezerken, yanırıuzdaki 

Bulgar gazetecileri, Bulgar 
diplomatları, Bulgar zabitleri, 
Alatürkümüzün çalışınıya mah
sus olan vagonunda durdular. 
Burada bir çalışma masası, 

kütüphare, bir de yazı makinesi 
var, yer:er ha'ı ile döşeli• 
Bay Abdullah vagonları birer 
birer gezdirerek izahatta verdi. 

Atatürke mahsus olarak lüks· 
ten ve altın, gümüş gibi süs
ten ibari olarak Almanyada 
yapılmış olan bu vagonlar se
kiz taoedirler, bunlardan birisi 
Majeste Kralı götürmektedir. 

Tekniğin son lÖZÜ üzerine 
yapılan bu vagonlar seyreder
lerken kaliycn sarsılmazlar. 

Çalışma, yalak, banyo, maiyet, 
yemek vagonlarından ibaret' 
olan tren türk tarihi levhaları 
ile süslüdür. içinde telefon 
tertibatı ve radyoları vardır. 

Abdullahın verdiQ-i izahatı 
dikkatle dinliyen ve türkün 
çalışma ve başarı yo !undaki 

.kla sığmaz ilerleyişini dinleyen 
Bulgar gazetecileri görüp din-
lediklerini gazetelerinde bugün 
uzun boylu yazmaktadırlar. 

On yıl evvel Türkü şimen
difer idare edemiyecek adde
deıı bazı düşmanlara Türk 
şi.mendifercileri Avrupada çok 
güzel bir ders verdiler. Bravo 
Türk makinistine ... 

Kayaoğlu 
Yunan gazetelerinde memnuniyet 

Atina 9 (Açık Söz) - Ga· 
zeteler Türkiye ile lngiltere 
arasında busule gelen yakın-

sürdüler. Bu vaziyettedir ki /===================================,==== 
lngiltere Filistin boğuşmasına 

~~~~ü:~v~~::e~in,~i~u~u~: rundan SOnra.. hasları Cenevreye 
hissetmiştir. Yola çıkmak üze-

re bulunan lngiliz kıtaatı Filistin 1 G •. dem •. yor 
kıyamını bastıracak ve sonra da 

tahkik komisyonu işe vazıyet A } s - - ~ 

:.~.erek tahkikata başlıyacak- si er en Sebastiyene de girmek isterlerse imparator' un bütün beyan- I 0" 

de~~~te:~;~~ ;~~~~~~ ~şıit~~t~~ Anarşistler şehri yakacaklar mı? nameleri hiç fayda varmedi ~-
sonra kıyamı bastırmıya mu
vaffak olacağı şüphe götilr· 
mez. Fakat kıyamı bastırmak 

demek, artık Filistin meselesi 
olmaktan çıkıp la Arap davası 
şeklini alan işi halletmek 
degildir. 

Haritaya bakılacak olursa, 
Filislinin lskenderun körfe
zinden Hindistan merkezine 
ve Atla' Okyanusundan 
lrana kadar uzanan geniş 
bir arap aleminin ortasında 

avuç içi kadar yer işgal etli· 
l!i görülür. Gerçi bu arap dün
yası müttehit değildir. Fakat 

son zamanlarda araplar ara
sında bir intibah uyandığı in
kar kabul etmiyen bir haki
kallir. Müstakil olsun, yan 
müstakil veya sömürge olsun 
arap alemi bu Filistin davasını 
benimsemiştir. Eğer Fılistin 
lngilterenın manda<ı altında 
kalsa, halla lngiliz sömürgesi 
vaziyetinde idare edilse, arap
lar buna boyun eğeceklerdir. 

Fakat Yahudi yurdu yap
mak teşebbüsü arabları ayak
landırmıştır. 

Bunun içindir kı Filislindeki 
kıyamın bastırılması, hatta Fi
listinden biitün ar•pların kaçı
rılarak burasının hakiki bir 

Yahudi yurdu haline ifrağı, 

bütün Arap Okyanusunun or
tasında küçük ada 'ariyeti,. 
de kalacak olan Filistin me· 
sııles!ni halletmez. 

Diplomat 

lık hakkında bi'.a kaı ıt seviç
lerini izhar etmektedirler. 

Türkiye Başvekili ismet in. 
önünün Kralın daveti üzerine 
Londraya yapacağı st.-vahatin 
ehemmiyetini ve Kral Edvard 
lstanbulu ziyaretinin hususi 
olmasına rağmen bilahare ver
diği siyası neticeleri tebarüz 

1 
'etıirmektedırler. 

• 
Cumhur Reisi Atatürk ile 

Majeste Sekizinci Edvard ara
sında aıağtdaki telgraflar teati 
edilmiştir. 

EKSELANS KEMAL ATA TÜRK 
lstcınbrıl 

Sofya, 7 - Türk toprakla
rından ayr ılırken, bana karşı 
gösterdikleri dostane tarzı ka
bulden ve gerek makarnalı 
resmiye ve Türk milleti tara
fından şahsıma karşı izhar 
edilip beni çok mütehassis 
eden itinalardan dolayı ekse
lanslarına çok samimi teşek
kürlerimi takdim etmek islerım. 

Türki} ede ilk ikametimden 
pek zevkli bir hatıra muhafaza 
edeceğim. Mınneltarlık ifade
lerime Lerdifen size en iyi te
mennilerimi sunarım. 

Ekselansınızın semahalle ba· 
na tahsis ettikleri husus! tren 
sayesinde büyük bir konfor 
içlnde seyahat ediyoruz. 

f:."dvard 

MAJE.STE EDWARD 
Viyana 

Majestelerinin, Türk toprak
larından ayrılırken bana gön
dermek nezaketinde bulunduk
ları telgraf, beni derin surette 
mütehassis etmiştir. 

Majesterlerinin, memleketi
mizde, bize çok kısa görünen 
ikametleri esnasında, Türk 
milleti, hak'arında beslediği 
yüksek takdir ve ihliramkar 
muhabbet hislerini ifade ede
bilmiştir. Majesteleri bütün 
kalpleri kendisine cezbetmiştir. 

Ben şahsan, bu cazibeyi, 
bütün şümulü ile hissetmenin 
büyük zevkini duydum. Şerefli 
hükümdar hakkında besle-
mekte olduğum samimi 
dostluk hisleri bu ilk ve kısa 
lelAkinin bıraktığı unutulmaz 
hatıra ile tebellür elmiş bulu
nuyor. 

Majaestelerine, bütün kal
bimle, çok güzel bir seyahat 
ve payitahtlarına mesut bir 
avdet diler, en samimi temen· 
nilerimi kabul buyurmalarını 
rica ederim. 

K. ATATÜRK 

ı Londra, 9 ( /\-:-A.) - D~ily.HcrJld gazetesin'n diplom3<Ü 

PO rte k I• z gem ı• ı er •. n dek.. •. sya·n muhabiri, M. Avenol'un Romayı ziyareti hakkında yazmış olduğu 

1 

bir yazıda Hareş'stan delegasyonuna Milletler Cemiyeti asam· 
blesine iştirak etmesine müsaade edilmiyeceğinin artık hemen 

Londra. 9, (A.A.) - Lizbon- Londra, 9 (A.A) - Fransız 1 (''111111ı111t111111111111111111n1111111111111ıum111111111 ....._ hemen muhakkak oldu~unu beyan etmektedir. 

1 

daki bahri isyan hakkında sefiri, bugün Hariciye Neza- _ •• ~ 
1 - N b - Bir Habeş hükumeti vardır 

reuler ajansına gelen ve he· retine giderek yarın toplana- ~- uren erg ;_-
1 

Londra 9 (A. A.) - Necaşi, bütün dünyaya hitaben neş· 
nüz teyit edilmemiş olan mü- cJk olan ademi müdahale iş- ~ ~ 
temmim haberlere göre albu- !erini tanzim komitesinin akte- ~ kongresı" ~ retmiş olduğu bir beyannamede ltalyanların Habeşistan'ın üçte 

- ikisine hakim olmadıklarını bir kerre daha tekrar ve memleke-
guergue ile dao'nın tayfaların- decegi celse hakkında görüş- ~ -
dan bir kısmı, lspanyol hükü- müştür. ~ Hitler yeni dört se- tin garp kısmında muntazam bir hükümet mevcud olduğunu 

üzere valencia ve malaga· 

ya gitmeğe karar vermişl<r· 
dir. Asiler zabitlerini hapset
mişlerdir. Fakat dört zabit 
vekili gargaşalıktan istifade 
etmişler ve yüzerek sahile 
çıkmış'ardır. Bunların beya. 
natlannın tesiri ile bahri
ye nazırı, sahildeki kaleler 
limandan çık0tak teşebbüsünde 
bulunacak bütün gemiler üze
rine ateş açma~ı emrini ver
miştir. Bombardıman netice
sinden asilerden on kişinin 

öimüş ve yırmisinin yaraan· 
mış olduğu söylenmektedir. 
Asiler mahmkemeye verilecek 

l...Ubon, 9 (A.A.) - Nazırlar 
meclisi içtimaının gece geç 
vakit sona eren içtimaının hi. 
ıamında başvekil, ezcümle şu 
ıebligatta bulunmuştur. 

Ası gemilerin efradı, zabit
leri ve zabit vekilleri aıledi-

!erek yakında askeri mahke
meye sevkedileceklerdir. 

Kumandanlar müstesn~ olmlk 
üzere isyan hareketini tas· 

!ırmağa teşebbüs cim~ olduk· 
!arını ısbat eden zabit ve za
bit vekilleri tekrar kadroya 
alınac ıklardır. 

Siyasi me\ıafi~ bu isyanın 

munfcrid bir hadi~c olduğunu 
söylemektedir. 

isyan na•ıl çıktı ? 

Lizbon, 9 (A. A.) - Alfonos 
de albuqucrque avizo.u ile 
dao torpido muhribi tayfaları
nın isyanı aşagıdaki ahval ve 
şerait içinde vukua gelmiştir. 

Dün sabah, bu iki gemi şa· 

mandıralarını terkederek Ta-
ge nehri boyunca aşağı inmiş

ler ve geçide teveccüh etmiş
lerdir. 

Şimaldeki Doduque ve ce
nup sahildeki Alıııada kaleleri 
süralini artırmakla olan Avi· 
ıoyu bombardıman etmişler ve 
baş tarafını tahr:p eylenıiş

lerdir. 

iiave eylemektedir. 
Hiç şüphesiz bu cel•e, şekli nelik bir program Beyannamede deniliyor ki: 

muhafaza için aktedilecektir. daha hazırladı ltalya habeşistandaki tahakkümünü tayyareleri sayesind~ 
Çünkü bütün siyası heyetler Nürenlxrg, 9 ( A.A.) - muhafaza etmektedir. ltalyan tayyareciler, bombalar ve yaıtmut• 
şeflerinin iştirak edip etrni· Na<yonal sosyalist partisi- lar mevsiminden sonra katliam! r yapılacağını beyan eden ve 
yecekleri maiüm olmadığı gibi nin 80 inci kongresi bu- halkı bir habeş hükümeti mevcud değilmış kanaatini tevlid el· 
Porlekizin cevabı da henüz gün M. Rudolf Hess'in bir mege uğraşan beyannameler atmaktadırlar. 
gelmemiştir, nutku ile açılmıştır. Miitea- e e e 

kizin ihtiyar etmiş olduğu sil- Hitler'in kongreye hitap e- 1. Unan komünistlerine SeS Diplomasi mehafili, porte- 1 =~§',,,:':_ kiben M. Adolf Wagner, M. V: 

kütun huzursuzluk tevlid et- den beyannamesini oku· 
mesinden endişe etmektedırler. muştur. M. Hitler, bu be- çıkartmayacak kanun 
Portekiz, bundan iki giin ev- yıınnamesinde nazi rejimi-

k Alina 9 (Açık Söz).-Dün ııliikadar nazır \'e müsteşarların 
iştirakı e aşvekil Metaksasın riya5etinde toplanan bir mecliste vel komitenin mesaisine iştir• nin son dört sçne zarfın- _,,_'',, I ·ı 8 

edetcl'ini bildirmiş bulunuyor- daki faa1iyetini gözden ge-
komünistlerin takibine da'r olan kanun lahiyası tanzim edil-

du, faltal dermeyan etmiş ol- çirmekte ve Almanya'nın 
duğu iiıtirazi kay•tla hala mev- şimdi artık dahi il su'hten :_~: miştir. Bu layih:ı bugün nar.ırlar meclisir.de müzakkere edildik· 

1 len sonra neşredilecektir. 
cut olup ngilterenin Li •bonda müstefıt bulunmakta oldu· 

~~~:.e~e ::r~~a.:eş~~:~i~i:~: ğu~~ ~ii,:~. e~~~;eks~nd~~·k l 1 lngı"lfere B• a•hr•ı.ye 'A 1azırı 
konferansın suya düsmesinden ' _;'=,,,_~ yeni bir plan yapılmış ol- l Y j 
korkulmaktadır. duğunu, bu planın tatbiki V b t At • f • 

lngiliz sefiri s·r Clıarles sonunda Almanya'nın şim. fil rıS an ınaya geç l 
Wingfield, dün öğleden •onra diye kadar ithal etmek Atina 9 (Husus!) - lngiltere Bahriye Nazırı Samuel Hor 
Lizbon hükumeti nezdinde ye- mecburiyetinde bulunduğu dün Kıbrıstan buraya gelmi~tir. Bahriye Nazırı lngilterenin Ak• 
ni bir teşebhüste bulunmuş iptidai maddeler bakımın- denizdeki deniz üsler:ni teftiş için 'eyahate çıkmıştı. Kalimerinİ 
tur. Fakat bu te ebbü ün ne- dan ıamami e müstakil 0 • ~'=~'===, gaıetesi Avrupamn son siyası hadiselerinde büyük rolü bulu· 
ticesi henüz malüm değildir. lacağını haber vermektedir. nan nazırın bu~adan geçmesine büyük ehemmiyet atfetmektedir. 

Se'ahiyettar meha!il komi- Bu p'anın tatbikine yeniden =================,========~~ 

yonun ilk zamanlarda sık sık silahlanma programının tat- = K u•ııı ç u·· k ,. t •. 1 aA f 
topla,acığını tahmin etmekte- b.ki hi.am bulduktan sonra = 
dirler. ilk celseler, ruznamenin başlanılacaktır. ~ 
ka'lu!üne ha<redilecektir. Mü. M. Hıt!er, bundan sonra ~ 
le>kiben celseler, seyrekleşe- Alman miHet;nin hakkı ha- ~ 
cektir. yatı namına Atman mÜs· 

Konferans 
yeni vaziyeti 

bilhassa Macaristanu' 
ile meşgul olacak 

Ccl der, !n.ı•usl olacak ise ~'- lemlckelcrinin iadesini is· 5 Prag, 9 ( A. A. ) - Küçük 
de Amer kanın komisyona iş- len;iştır. ~ iti1af konferansı, 13 eylülde 

.fu111111u•••ıırı11nn•u•ıo .. 111111111••••u•1111111•••ınt•••ıı••n- başlıyaktır. U" ç nazır e"veıa· 
tirak etmemiş olan devletleri • 
ile lspanya'ya vaziyetten ha· butlara konulmaktadır. l·un 12 eylülde M. Benes'i ziyaret 
be,dar etmek içın bültenler Polis Müdürünün cesedi edeceklerdir. Kapanma ce'.sesi 
nr.şrolunacaklır. pek iri olduğundan bacakla- l4 eylü' de aktolunacaktır. 
Bir takım cesetler rını kmrmak mecburiyeti Iıasıl Görü~mcler bilhassa Millet. 
lrun, 9, ( A.A.) _ Hıvas olmauştur. Primo de R vera. ler cemiyetinin reformuna aid 

aj1nsi muhabiri M. jean Fen- nın nazırlarından Leopold Ma- projelerle lLokarnocıı dcvletle-
tenoy halkcılar ccbhesi milis- los'un cesedi çok büyük oldu- rin müzakereleri hakkında 
Jeri tardfmdan idam edilmiş ğundan bir örtü ile nakledil- ceroyan edecektir. Tuna hav· 
rehinelerin topraktan ç.karıl· miştir. /ki yüz kişinin fişeok zasına aid meseleler görüşü-
ma•ında hazır bulunmuştur. sandıkları üzerinde yatmıkla !ürken Avusturya meselesi ge-

Bun'arın arkadaşla•ı büyük olduğu pis bir kulübeye doğ- çenlerde aktedi:miş olan Al-
bir çukur kazmışlar ve idam ru uzanıp ııiden bir koridorda man - Avusturya itilafı ve 
edilenler tabuta konulmaksızın ü~ delik görülmektedir. Avusturya ordusunun teşekkülü 

/kı taraftan taarruz ha,.kellui , d I 1• 1· 1 • k t k 
karmakarışık bir halde bunun . . • a ay s e, muza ·era ın mer e 
içine atılmışlardır. Madrıd 9 (A.A) - Huku- ıini teşkil edecektir. 

Kralist askerler, bu çukuru met kuvvetlen, Talevera cep- ... .. . . _ . 
hesinde taarruza geçmişler ,.e . Kuçuk ıl~laf konseyı, Maca-

ayıklamakta ve gözleri toprak t T ı.. d 
üç kiİomelre ilerlemişlerdir. rıs ~n~n rıya~on mua .. e ~na-

i:e dolu kurşu'I renkli bir ta- Bugün yapılacak müşterek mesınm asken ahkamını ıhla! 
kım cesetler çıka•maktadı r'.a•. harekatın bu şehrin zaptını les· etmesi takdirinde Küçük itila-

Bir zabit, bu manzaralar hil etme<i beklenilmektedir. fııı nasıl bir hattı hAreket it-
karşısınca gözlerinde yaşlar ı Burgos, 9 (A.A) - Na.ya- tihaz edeceği hususunu da 

leşrikı meıaisınin akisleri ile d~ 
meşgul olacaktır, 

Yugoslav Hariciye Nazırı 
Bükreşe gidiyor 

Belgrad, 9 (A.A )-Bl!jvekil 
ve Hariciye Nazırı M. Mdan 
Stoyadinoviç s~at 16,20 de 
Bükreşe gidecektir. 
Romanya'nın Belgrad Elçisi 

M. Gurans, kendisine refakat 
edecektir. 

M. Sto} adinoviç, Bü1' 
reşle cuma gunune kadar 
ve müteakiben beraberinde 
Romanya hariciye nazırı M· 
Viclor Antonesco olduğu hal
de Bratislava'daki toplanaca1' 
o!an Küçük itilaf konferansın• 
iştirak etmek üzere oraya gi
decektir. Kendilerine Romany• 

har.ciye müsteşarı M. Baduler 
co da refakat edecektir. 

Kral Karo!, Yugoslavya 

boşan•n kadınları isticvap et· nalistlerin bir kuvveti, Oviedo tetkik eyliyecektir. 
mektedir. Cesetler çamdan ta- 1 nun cenubu garbisinde hafifçe 

/===F======================= ilerlemiş bu şehrin cenubu 

Avizo, Tage'in sağ sahilin· 
de karaya oturmuştur. Bir 
obüs isabet etmiş olan Dao 
torpito muhribi de beyaz bay
rak çekmiştir. Ha!k, bütün 
bu işleri seyrelmiştir. 

r.ansadaki grev şarkisinde Plamatarna tepesini 
zaptetm~tir. 

Küçük itiliif konseyi, iktısadi 
noktai naz ardan merkezi Avru. 

pada mesai birliği yapılması 

m~selesinin heyeti mecmuasını 
da tetkik edecektir. 

Başvekilini perşembe sabahı 
M. Tataresco ve B. Antonesco 
ile birlikte kabul edecektir. 
Üç devlet adamı, Kralın Si
naia'da yazlık malikanesinde 
öğle yemeğini yiyecekler v• 
iki memleketi alakadar edeP 
iktısadi ve mail meseleleri 
tetkik edeceklerdir. 

( I inci sayfadan devam ) 

beraber Michelin fabrikaları 

henüz işgal altında bulunmak
tadır 

Hafif bir iki yaralı bulun
duğu haber verilmektedir. 
30 Bin amele daha işi bıraktı 

Lille, 9 (A. A.) - Bugün 
şimaldeki mensucat sanayii 
mıntakalarında 30 binden faz. 
la amele grev yapmıştır. Ame· 
le bu sabahtanberi fabrikaları 

işgal etmekle ve mesai nazı

rının hak,emliğile yapılmış O• 

lan itilafın tatbiki ile ücretle
rinin arttırılmasınını istemek· 
tedirler. 

Komüni•tlcr Blumla anlaşamadı 
Paris, 9 ( A.A.) - Meclis 

sol cenah komitesi bugün is
panya! cumhuriyetçilerile ta
mamen tesanüt olduğunu bil
dirmiştir. Komite bundan 
sonra halk cephesine ve bu 
cephenin proğramına sadık 

kalmaya karar vermiştir. 
Alınan malümata göre, M. 

Blum'la yaptığı mülikat hak
kında malumat vermiştir. Bu 
mülakatta anlaşma hasıl olma· 
mıştır. M. Torez, Blum nok· 

tai nazarlarını değiştirmemiş· 
lerdir. 

Bundan sonra komitede, 
halk cephesi mutedil partile
rinin delgelerile komünistler 
arasında hareketli münakaşa
lar ceryan etmiştir. 

. Komünistler hükümet aley
hınde rey vermek niyetinde 
olmadıklarım bildirmişlerdi. 
Zira,lspanyol meselesi halk cep· 
hesı programına dahil değildir. 
Km/ diktatörlüğe müzaheret 

yok 
Paris 9 (A.A.) - Mef•uh 

•Ateş haçı,, teşkilatından miin
kalip Fransız sosyal partisi 
lideri albay de la Rocke be· 
yanalında, partinin nizamı ve 
meşru yollarla idaT'f'yi eline 
almıya çalıştığını bildirmiş. 

Fakat eğer ihtil!lcı parti
ler bir kızıl diktatörlük vucu
da getirmek üzre mevcud hiir. 
riyetleri ihlale kalkışırlarsa 
partinin şiddetten kaçmıyaca
ğını da ilave eylemiştir. 

1111ı1111111111111ııı11111111111111111111111111111111uııııııwu111111 

Belgrat'ta bir mUllkat 
Atina 9 (A~ık Söz) - Bel

grat'lan bura gazetelerine ge
len telgraflara göre, oradaki 
Türkiye elçisi Haydar Oktay 
Belgrad Yunan elçiliği masla
hatgüzarını davet ederek uzun 
boylu husus! bir mülllkatta 
buhınmuşlur. 

Bir çok kuvvetler, birbirine 
yaklaşmak suretiyle Ovido'
nun imdadına koşmaktadırlar. 

General Llano, Talavera'da 
General Mola ile General Fran
co kuvvetlerinin iltisak peyda 
etmeleri beklenilmeke oldu· 
ğundan Talavera'da mücade
lenin şiddetini kaybetmiş ol
duğunu radyo ile bildirmiştir. 

Cıg aralarımız Mısırda 

rağbet görUyor 
Haber aldığımııa göre; Mı. 

sı r daki tütüıı ve cıgara satı
şımız günden güııe artmak
tadır. Bunun başlıca sebebi 
şudur; 

Eskiden cıgaralarımız inhi
sar Umum Müdürlüğü tara
fından yapıldığı halde, satış 
işleri yabancı kimseler tarafın
dan idare ediliyordu. 
Şimdi ise hem imal hem sa

tış işleri inhisarlar umum mü
dürlüğü tarafından derutıte e
dilmiştir. 

Bu değişiklik derhal sigara
larımızın üzerinde hissedilecek 
şekilde bir tesir HÖStermiştir, 
Bilhassa Mısır halkı tarafın. 

dan gösterilen rağbet satışı 

yüzde elli nisbetinde fazlalaş

hrmıştır. 

Nihayet konsey, Fransız. Leh 
ıuımuoı11111111111 .. ı1111uıtuı ı 111111111111111111111111111uuııuııııııııııııııııııı1111ııııı111uıu111uım11111111uıu111vN•l'!tıll"' 

Ehli 
Hayvan 
Sergisi 
Sergi 15 Eylul 

sah günü açıhyor 
Vil~yet Baytar Müd üriyeti 

tarafı ndan her sene yapılmak ta 
olan ehlt hayvan sergisi 15 
Eylül salı günü saat 14'5 da 
fenni ahırlarda açılacaktır. 

Serginin geçen seneye naza
ran daha iyi olması için ça· 
lışılmakladır. 

Sergiye 7 eylülden itibaren 

hay\'an kaydına b~lanmıştır. 

Vilayet Baytar Müdürü Et. 
hem Elevli'nin başkanlığında 

7 kişiden mürekkep puvantaj 
heyeti teşekkül etmiştir. Heyet 
12 eylülden iti'>aren hayvanları 
tetkik ederek sahiplerine ik· 
ramiyeler verecektir. 

Troçki de 
Harakiri 
Yapıyordu/ .. 

--·~--
Oslo'dan bildiriliyor: Troçkl 

karısile bilrlikte ıssız bir yer 
olan Huruma adasına sürgiiO 
edilmezden önce iki kere ha• 
rakiri yapmıya teşebbüs el• 
miştir. Troçkiye ilk defasında 
karı sı, ikincisinde de polı9 
mani olmuştur. 

Troçkiye sürgüne gitmezde0 
önce avukalı Püritervolt ıle 
yalnız üç dakika polis huzdu• 
runda görüşmesine müsaa e 

' edilmiştir. 
Troçkiyi kaldırmak istiye·f 

üç dört kişi de bur ada tevk1 

olunmuştur. -----Otomatik çöp arab•'' 
Dün akşam -5- de belediYe: 

nin yeni getirtmiş olduğu oJ0ıı 
malik çöp otomobillerin e e 
birisi Fatihte itfaiyenin önüıı~ir 
aşag-ıdan gelmekte olan ~ 
taksiye çarpmış, taksi şoför 
hafifçe yaralanmıştır. 
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Hayırdır İnşallah!. 
lf.116ıam; Dünyanın en şaşırmış tabiri, 

11 lrPAN' 
Susandan kork! Hız Vb gücünü vatanda,ın evgisinden alan gazetedir 

muhakkaktır ki, •sulh. kelimesi 
dir. Garabet taslamak için de
ğil ; dünyada sulh etrahnda 
yapılan, olan, söylenenleri ta• Bugün yervüzünde filen biribirine harp açmış iki devl~t 

lok. Habeş- ltalyan muhar ... besi müsavi olmıyan kuvvetler'.n 
l.ırpışması neticesi U%Un sürmedi. Şimdiki halde devletlerın 
ı>lomatik münasebetleri normaldir. EJçiler yerlerinde oturu

lor. Ordular kışlalarında bekliyor, silıihlar sakin duruyor. 
ispanyadaki siyasi akide kavgasından başka kan ve barut 

Sahibi ı Etem izzet EE.NICE !:•yı: 144 Her yerde S kuru ı Te\efo-, No: 20327 - Tel1rı! adreı': lstınbı\ Açıl< S3ı kip P.den için bu kelime, keli. 
melerin en kancıi!ı, en kalleşi, 
insanı en deli edicisidir. Ekonomi 

~Oltusu.Du verecek hiçbir hadise yok. 
Fakat Avrupanın havasındaki bu sıkıntı ne? Fikirlerdeki 

~ endife, o.iairlerdekl bu gergfolik nereden geliyor? Gazete
ı.tin verdikleri .b.aberlerd<'n mi? Fakat bu haberleri arlık 
llzeteler değil, lid<'rler uçurmıya b~ladılar. Eskiden ırazete
til..,re yüklenea bu siyasi .balon edebiyatı şimdi liderlerin diline 
ftçti. Muıolini manen& yaptırdıj!"ı ordusunu teftitten •onra 
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1 Istanbu!un Yarın Oniversite'de Muamele vergi-
Iktısadı • 1 

Vaziyeti bır toplan __ yapılıyorı sinde yapılacak 

Dünya, muhakkaktır ki, sulh 
perisini bir metres gibi kıska
nıyor; fakat biçare asri bir 
koca vaziyetinde olduğunun 
farkında mı deği~ nedir ? .. 

~•ylurıyor: 

Cüınburiyel Halk Partisi 
lstanbul merkezi şehrimizin 
ikttsadi vaziyeti hakkında 

tetkikler y.aplırma~a karar 
vermiştir. Bu maksatla Be
lediye lktisat müdürü, Tica· 
ret odasından bazı zeval 
ve daha bazı alakadarlar
dan mürekkep bir komi•yon 
kurulmuş ve bu komisyon 
dünden itibaren toplantıla
rına başlaıruştır. Tetkikat 
neticesi mufassal bir rapor
la Parti riyasetine arıedi

leceklir. 

I HLıkuk Fakültesinin dört seneye çı- 1 d'J" 
karılması projesigözden geçirilecek ' ta 1 at 

1 
Yarın saat 14,30da Ünivcrsi- 1 

( Aman dünya sulhü bozul
masın l ) diye Brüksel sulh 
kongresinde ayinler yapılıyor. 
Öbür taraf da, mesela ispan-
yada 80 bin kişinin kal-

- Sekiz milyon askerim var. Güvenen ııelsin. 
Hitler Nazi kongresinden dönüşünde nutuk veriyor ı 
- On milyon ukeı dökebilirim. lstiyen çıkınn. 
Vorotilof Rus manevralarının sonunda haykırıyor: 
- Fatiıt memleketlerden bize doğru tüfekle<' dön"tor. 

Fıkat hepsini encek kuvvetimiz yar. 
Eskiden diplomatlar ketum olurlardı. Böyle lıuadis vçuraıa 

taıeteler bile askeri esr11rı ifta ediyor diye dhranıharplere 
•erfürdi. Şimdi diplomatlar, liderler harpten, ordu ku•.-ctia• 
d•n, ezmekten bahsediyorlar. Bunun İÇİ.il de dünyanın siyasi 
bavası hep kara bulutlu görünüyor. . . 

Yalnız birşey var. Eski dlplomatlar susar, saatı ırelınce 
b~en harekete geçerlerdi. Şimdikiler boyuna söylüyorlar. 
Fakat yıllar nr ki bir harekete ge\'e• görmedik. GOMROKTE 

Eaki babayij!"itlerin bir lafı vardı: 

- Söyliyenden korkma, susandan kerki 1 Yenı· bı"r 
Derlerdi. Yeni diplomatlar çok söylemekle bu işin tadını 

lıaçıracaklar galiba. Artık sözün de kıymeti kalmazsa dü,-

llıaıılarını ne ile korkulacaklu? 1 
1 yolcu salonu 

~=============B=u=r=h=a=n=C=a=h=~~d~~==:':'~~~~a~~=a=== ı 
1 

k 

Sig rta rezaleti tahkikatı 1 
A •• !.~!.!.a:~ ••••• 

genişle ikçe genişliyor bir9:~:~~c::::ı~~::tır 
Alakadar makamların gös

terdikleri lüzum üzerine yeni 
yolcu salonu yapılaca.ktır. 

- ---
Bir doktor daha tevkif edildi 

Bugün iki suçlunun daha ad
liyeye verilmesi muhtemel 

Dirileri ölü gibi göstererek 
sigorta şirketlerinden para 
Çeken şebekenin tahkikatına iki 
ll<>ktad&n devam ediliyordu. 
ı\ltmcı müstantik tevkif edilen 
d<>ktor Asaf, Mad:ım Şa:ı:.ik, On- '. 
nik ve Dimitrinin tahkikatile · 
meşgul olmaktadır. 

1 

1 

Diri oldukları halde ölü gibi 
gösterilenler hakkında sigorta 
şirketine verilen rapor suret
lerinde doktor Haociyanın da 
imzası bulunuyordu. Hanciyan 
bu imzaları inkar ettiği için 
tirketin Paris şubesinden ra
Porlarıo asıllarını istenmjşti. 

Evvelsi gün bu rapor:ar ve 
bu raporlara aid birçok dos- , 
~alar Paristen gelmiş ve Be
~<>ğ'u Emniyet memurluğuna 
~erilmişlir. 

Bu raporlarıl.an ikisinin dok
tor Hancıyan tarafından ve
rildiği anlaşılmış ve derhal 
kendisi yaka"anmışt:r. 

Hanciyan rapor:ardaki im
lalar kendisine gösterilince 
hakikati itiraf etmek meeburi
)letinde kalmıştır. Raporlardan 
bir;si mevkuf Şaziğeye ailtir. 
i>olis dün Hanciyanı evrakile 
beraber müddeiumumiliğe gön· 
dermiştir. Hanciyan altıncı müs
tantik tarafından tevkif edil
lıı.işUr. Bununla mevkuTların 
&ayısı beşe baliğ olmuştur. 

llugün polis tarafından müd
deiumumllite iki suçlunun da· 
lıa verilmesi muhtemeldir. 

Sakallı ve kaçakçılık 
aznunu bir kadın 
Bakırköy akıl ha~tanesi dün 

tnüddef umumiliğe lstefan kızı 
tdaryam adlı malıküm bir basla 
töndermiştir. Marpım erkek 
kıyafeti de ve saçı ustura ile 
lrqlıdır. Tabiat ıalatı olarak 
&ak.alı da vardır. 

Kcndlıini il gören!er kadın
Ltını kabulde çok tereddüde 
clüşerler. Maryam 8 inci ihti
aas mahkemPsi tarafından eı-o
İni iptila haline getirdiği ve 
ltaçakçıhk yaptığı için { 200 ) 
ll'Ün hapse mahküm edilmiştir. 
Maryam tevkifhanede delilik 
lruı glSstermeye başladığından 
hastaneye gönderilmişti. Mar
Yam iyileştiği için tekrar ha
~haneye iade edilmiştir. 

BiR YALANCJ ŞAHiT 
TEVKiF EDiLDi 

Dün Sultanahmet Sulh Birinci 
Ceza Mahkemesinde Kaniye 
İ&ıninde bir kadının Zehra 
lldlı bir komşusu aleyhine 
açtığı sövme davasına bakıl
llııştır. Bu sövme hadisesi bir 
Asliye mahkemesinde olmuştu. 

Hakim MelAhat isminde bir 
•ahit dinlemiş ve sövmenin 

Her yarım 
Saat için 
Dört dava 

Bazı mahkemelerde dava 
adedi çok oldugu için ınu

hakemelare tayin edilen 
saatle bakılamıyor. Bazen 
saat onda bakılması li.zım 

gelen bir davaya öğleden 

sonra saat on altıda bile 
bakıldığı oluyordu. Bunun 
için de alakadarlar ''e avu
kallar bazan bir dava için 
bir gün kaybetmek mecbu
riyetinde kalıyorlardı. Baro 
bu işin tanzimi için Adliye 
Vekaletine müracıat etmiş
ti. Dün Vekaletten gelen 
bir tamimde mahkemelerin 
her yar1m saat için azami 
dört dava koymalarını bil
dırmiştir. 

hangi mahkemede olduğunu 
sormuştur. Melahat: 

- Siz'n mahkemeniıde ol
du. Hakim de .sizdiniz. Ceva
bını verdi. 

Hakim Re-şit: 

,, 

- Bayan dikkat et. Tekrar 
soruyorum: Kanibeye Zehra 
nerede sövdü? Sen nasıl duy. 
dun? 

Melahat eski cevabını tek
rarladı. Halbuki hHise asliye 
mahkemesinde cereyan etmiı 
ve orada da müddeiumumt 
ile beraber dört le M.kim bu
lunmuştu. Hlkim Meli.halin 
yalan söylediğine kanaat ge
tirerek derhal kendisini tevkif 
etti. 

ŞAMLILAR KÖYÜNDEKi YA· 
RALAMA VAK'ASI 

Dün Ağır Ceza mahkeme
sinde Şamlılar köyünden Sa
lim oglu Ahmed'i tabanca ile 
yaralamaktan suçlu ayni köy
den Cafer, lbrahim, Recep, 
Ahmet, Hayri, Kadir ve Ab
dullahın muhakemelerine baı
landı. Bazı şahitler dinlendi. 
Başka şahitlerin çağırılmıw 
için muhakeme talik edildi. 

CÜRMÜ MEŞHUT KANUNU 
Cürmü meşhut kanununun bir 

teşrinicvvelden itibaren tatbi
kına başlanacaktır. Müddei
umumilik icabeden tedbirleri 
şimdiden alıruya başlamıştır. 
Geceleri nöbetçi müddeiumu
miler, kltipler, hakimler ve 
ştajiycrler ayrılacaktır. Bunlar 
için icabederse adliyede bir 
yatakhane de tahsis edile
cektir. 

Salon, bütün yabancıların 
en ev,el uğnyacakları bir 
yer olduğu cihelle bunun mü· 
kemmel bir şekilde olmasına 
bilhassa ehemmiyet verilmek
tedir. 

Salonun önünde rıhtım iııe

rinde uzaktan görülebilecek 
derecede büyÜk bir kaide 
üzerine konulmuş Atalürkün 
büstü bulunacaktır. 

Liman idaresi len heyeti ve 
mimarları projeyi hazırlamak

tadırlar. 
- Projenin bir an evvel biti
rilip işe başlanılması i~in aza
mi fa~liyet sarfedilmektedir. 

Proie ikmal edilir edilme?. 
derhal işe başlanacak bu ara· 
da rıhtım da temizlenecektir. 

o 

Balıkçılık hak
kında rapor 

Baiıkçılarımızın ten
viri de IAzım geliyor 

Deniz ticaret mektebine de\'• 
redilmiş olan balıkçılık Ensti· 
tüsü bu ders yılından itibaren 
Deniz Ticaret mektebinde ted
risata başlıyacaktır: 

lktısat Vekaletince getirtilen 
4 mektep mütahassısı bura
da da .eski vazifelerine devam 
edeceklerdir. 

Bu mütehasıslar ıreçen yıl 1 

deoizleriıuiı.de geniş mikyasta 
tetkikat yapmışlar ve balık 

yataklarını v.eldeniz cereyan!a
rıuı tesbit etmişlerdi. Bu arada 
bazı sahili.erimizde bulunan 
konserve fabrikalanmızı gez.. 
mişler, bunlamı ılavıziyetlerini 

yakından inceJemjş]erdir. 

Mütehassıslar yaptıkları tet
kikler hakkında bir rapor 
hazırlamışlardır. Bu raporu bir 
kaç güne kadar Vekalete 
göndereceklerdir. Vekalet 
bunları toplayıp bir broşür 
halinde neşredecek ve bütün 
balıkçılara parasız olarak da
j!"ılacaktır. Bun dan başka Ve
kalet balıkçıların istifadesi için 
konferanslar tertip etmeye 
karar vermiştir. Bu konferans
ları ecnebi mütehassıslar ve
receklerdir. 

GümrUk muhafaza , 
umum kumandanı· 
nın ziyaretleri 

Gümrük muhafaza umum 
kumandanı General Seyfi dün 
Gümrük miidürlüğ"üne gelerek 
muhtelif daireleri riyaret et
miştir. Umum kumandan bir
kaç gün sonra Ankaraya gi
decektir. 

lede büyük bir toplantı yapı· 

lacaktır. Tcıplantıda Kültür 
bakanı Saffet Arıkan, Yüksek 
Kültür direktörü Cevat, Rektör 
Dekan 5ıddık Sami ve bütün 
Hukuk fakültesi profesörleri 
hazır bulun:ıcaklardır. Toplan
tıda hukuk fakültesinin dört 

seneye çıkarılması için hazır

lanan proje gözden geçirile
cek ve profesörlerin proje hak
kında mutalealan alınacaktır. 

Fakültenin dört sene}e çı

karılması meselesi görüşüldük
ten sonra rektörlükçe tetkik 

edilip Vekalete sunulM lk . ı· 
sat Fa kültesi projesi üzerinde 

bilhassa durul•c'k ve bir an 
evvel karar alınmasına çalışı
lacaktır. E~cr yarınki toplan
tıda hukukun 4 seneye çıka

rılması üzerinde iltifak edilir
se, } abancı diller mektebi 
programlarında da değişiklik 

yapılacaktır. Akşamları yapıl

makta olan derslerin bir kısmı 
sabah!arı yapılacaktır. Yabancı 

diller mektebi müdürü Ömer 
Celal bu bususta hazırladığı 
proiesini rcktörlü~e vermiştir. 

BELEDiYE 

Flurya güzelleşiyor 
Yakın günlerde Floryi lstanbulun 

en güzel bir sayfiyesi olacak 
Floryada imar faaliyeti de

vam ediyor. imar programının 
ilk kısmı bir Aya kadar biti
rilmiş olacaktır. ikinci kısım 
inşaata başlanırken evvela 
mevcu~ 36 kabinenin arka la· 
rafına birer kabine daha ya
pılacaktır. 

Floryada tren yolunun ar· 
kasında yapılacak olan villa 
tarzında ba!:çeli küçük evler 
de ikinci inşaat projesi için
dedir. Bu evler yapıldıktan 

sonra arzu edenlere kiraya 
verilecektir. Proieye göre F
lorya güzel bir sayfiye yeri 
haline getirilecektir. ikinci in
şaat \a bir sene sürecektir. 

öıu teçhiz ve tektini 
Ölü teçhiz ve tekfini için 

Belediyenin hazırladıj!"ı tali
matname 1 Teşriııievvelden 

itibaren tatbik olunacaktır. 

Bütçe gelmesinerağmen hemen 
tatbikata geçilememesine se
bep bazı hazırlıkların henüz 
ikmal edilememesidir. 1 Teş
riııievvelde faaliyete ıreçileceği 
buna göre hazırlıklı olmaları 
polis mevkilerine bildirilmiştir. 
Talimatname tatbik edildikten 

sonra ölüsü olanlar hemen en 
yakın polis mevkilerine müra
caat etlikleri takdirde lazım ge
len kolaylık yapılacaktır. 

Ucuz et 
Belediye et !iatlerini ucuz. 

!atmak için tetkiklerine ehem
miyetle devam etmektedir. 
Uzun şika}·etlere yol açan et 
nakliyatının parasız olarak Be
lediye tarafından yapılması 

düşünülmüştü. Belediye bu dü
~üncesini tahakkuk ettirmege 
çalışmakla beraber, lstanbul
lulara şehrin her tarafında 

ayni !ialle ve mümkün olduğu 
kadar ucuz et temin etmek 
için alınması Jaıım gelen diğ"er 
tedbirleri lesbit etmek gaye
•ile tahkikatını tevsi etmiş ve 
bu hususla mezbaha müdürü
nün de fikrini almayı lüzumlu 
görmüştür. Mezbaha müdürü 
hayvan nakliyatı, mezbaha 
masrafı, belediye rüsumu ve 
sair hususat etrafında elüd
lar yapıp etin pahalılığına se
bep olan noktaları ve ucuz
latılması için ne gibi tedbirler 
alınması lazım ıreldiği etrafın
daki fikirlerini tahriri olarak 
bildirecektir. 

-ı 

' -· 
Evvelki gece Topkapıda JJayazılağa mahallesinde oturan bir 
karlın tam ganünde olmakla beraber, çok o.cip bir çocuk do
ğurmuştur. Çocuğun ktrfa!l kurbağaya benı:emek.tedir. Detiksiı: 
küçük bir barnu, ;,ı iki gözü vardır. Anası şimdiye bdar 

her biri sağlam sekiı: çocuk dünyaya getirmiştir. 
Ana sıhhatta, çocuk morgtadır. 
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Mektep kitapları vaktinde 
verilecek mi ? 

Yakında mektepler açılacak. Her yıl meklepleriu açılış 
günlerinde (kitap derdi) diye bir dertle karşılaşan çocuklar 
v• öğrelmenlui şimdiden (acaba yine bu dertle karştlaşacak 
mıyız ? ) endiıeçi sarmıştır. 

Dün görüştüğümüz birçok kitapçılar henüz bize bu en
dişenin bertaraf edildiği lıaklcrnda kuvvetli bir kanaat <•er
mediler. Gerçi bu yıl Devlet matbaasında basılmakta olan 
mektep kitaplarının diğer yıllarda olduğu gi6i bir elden ve 
bir satış müessesesinden tevzi edilmesi usulü pek yerinde ola
rak kaldırılmışsa da, bir nokta var: Acaba mektep kitapları 
bu yıl vaktinde çıkarılacak mı ? 

Kitap meselesi, unulmıyalım ki çocuklarımızın tahsil me· 
selesi demektir. Mektepler açıldıktan sonra, mektep kapılarını 
lıaftalarca kitapsız aşındıran çocuklarımıza vaktinde kitap 
<Jerilmesini istemek lı•kkımızaır 

Dün de ıtriyatcıların 
dilekleri dinlendi 

Muame·e vergisi hakkındaki 
kanunda yapılacak tadilata e· 
sas olmak üzre lstaııbul scna
yi erbabının fillir ve dileklerinin 
alınmasına devam edilmekte
dir. 

Evelki gün makarnacılar 
toplanmış dün de ılriyalcıları 
dinlenmiştir. 

Top'antılara 15 gün kadar 
devam edilecek ve bütün 
sanayi şubeleri dinlendikten 
sonra Ticaret Odası sanayi 
şubesi direktörü Hakkı Nezihi 
tarafından mufassal ve esaslı 
bir rapor hazırlanarak Veka
lete gönderilecektir. 

Söylendiğine göre hazırla

nacak olan yeni tarife kanunu 
ile vergi kaçakçılığının tama
mile önüne geçilecektir. 

Yeni kanunda iptidai mad
delerin tabi olacağı vergi de 
tesbit edilecektir. 

Çorapların standa· 
rdlzasyonu 

Erkek çoraplarının da nihayet 
standardizc edilmiyeceği anla
~,lmıştır. 

Evvelki gün ticaret odasın· 
da yapılmış olan erkek çorap 
fabrikatörleri toplantısında fab 
rikatörler erkek çoraplarının 

çeşidinin çokluğunu ileri süre
rek bu çoraplhrın sitandardize 
edilmesinin imkansızlıi!ını or
taya atmışlar ve bu _ğibi ço
rapların tasfiyeye tabi tutul
mayacağına karar vererek da
ğılmışlardır. 

lktısat vekAleti erkek çorap
larının ıtandard1ze ediJmesi 
mümkün olacağını kabul etti
ğinden oda bu hususta tekrar 
tetkikat yaparak fabrikatörleri 
son bir karar vermeğ"e davet 
edecektir. 

Yeni kredi işleri 
direktörü 

lktısat vekaleti kredi işleri 
direktörlüğüne tayin edilmiş 
olan Madrid ticaret mümessi
limiz Cahid Kerim ltalyadan 
Fransa yolu ile şehrimize gel
miş ve yeni vazifesine başla
mak üzere dün Ankaraya 
gitmiştir. 

ltalya ile ticaret 
Roma ticuet anaşemiz Sup

lıi Ziya dün Türk ofisine ge
lerek ihracatçılar arasında ya
pılan bir toplantıya Başkanlık 
etm'ş ve Türk - ltalyan ticaret 
müııasebetleri etrafında uzun 
uzadıya görüşmüştür. Suphl 
Ziya bırkaç güne kadar Ro
maya hareket edecektir. 

Mezarlıklar 
Belediye büdcesinin tasdik

ten çıkması dolayısile mezar
lıklar müdürlüğü evvelce ha
zıianmı; olan faaliyet progra
mına göre çalışmalara başla
mıştır. Evvela şehrin muhtelif 
yerlerindeki küçük mezarlık

lar bakımsızlıktan , ge'en 
geçen seyyahlara çirkin man
zaralar arzelmekten kurtarıla
caktır. 

dırımlar üstüne serili ce-
setlerinden top arabaları geç
mektedir! Habeşistanda hali 
cesetler üstüne tayyareler 
biber eker gibi barut ekiyor
lar 1~ 

Filistinde dünyanın, detil 
orduları olan, hattli iki or
dusuz milleti bile, Araplar ~ 
Yahudiler, harp ediyorlar!.. 

Çinde ordular biribirini yi
yor 1.. 

Yeryüzünde sulh pensı, 
asri yarım bakireler gibi çok
tan ipliği pazara çıkmışken, 

ne gariptir ki hali bekaretini 
muhafaza iddiasında! .. 

Brükseldeki dünya sulh kon
gresinde milletlere bir beyan
name neşretmekle işin içinden 
çıkıldığını dünya hayretlerle 
gördü .. 

Dünkü ajanslarda, sulh kon-
gresinin, beyannamelerden sonra, 

(15,000) kişinin iştir akile büyiik 
b'r şenlik yaptığını da bildir
diler. Bu şenlikte de yemin 
edilmiş.Yeminin suretine bakını 

• Biz bu toplantının fikir· 
)erini şehirlerde, köylerde, 
yani cihanın her tarafında 

neşretmek smetile Mi;JetJer 
cemiyeti vasıtasile sulhü mu
hıtf ua için herşeyi yapma~ 
taahhüt ediyoruz! • 

Buyrun sulh yeminini! 
Bu sulh yemini değil, harp 

yemini ayol 1 
(Sulbü muhafaza için her şe

yi yapmağ"a) yemin ediliyorl 
Her şey, yani harp dahil. 

Allah allah, dünyanın, şu 

sulh etrafında bMireti mi bat
laadı? Hayırdır inşallah!. 

iyi işin müddeti.. 

Maarif idaremiz ecnebi ve 
azlık mekteplerine bir tamim 
göndermiş: Aleyhimizde yatıl
mış kitap, dergi, risale, hari
taların ne talebe elinde, ne 
mekt'!p kütüpha!!elerinde, ne 
mektep depolarında bulundu
rulmaması ehemmiyetle bildi. 
rilmiş 1 

15 senedenberidir bu iş ha
la hallecli'ememiş mi ki? De
senize, eskiden altı ayda ya
pılan iyi iş, bizim maarifte 
bazı bazı, şüphesiz daha çok 
iyi yapılmak için, 15 seneye 
çıkarılmış! 

Bismıııahirrah· 

manirrahlm ... 
Gazetelerde şöyle bir haber 

okuduk: 

Belediye imar bürosu, lslan
bulun müstakbel planını ha
zırlarken, şehrin hangi semtleri 
arasında tünel yapılacağını gös
teren bir plan hazırlamaktadır. 
imar bürosu yeraltı tramvay• 
lan için iki noktai nazar 
derpiş etmektedir : Bunlardan 
biri lsıanbul ile Beyoğlu ara.o 
sında yapılacak, diğ"eri ise J.., 
tanbulda ve Beyotlunda ayn 
ayrı inşa edilecektir. 

Yapılacak metrolu ya malt 
gruplara verilecek, yahut lıo
Jediye tarafından yaptırılacalc. 

Bunlar tamamen temizlen- tır ... 
dikten sonra Karacaahmet, Amin ı 
Edirnekapı ve Topkapı mezar- Serdengeçti 
lıklarıntn etrafına duvar çevri.. •••'"'"ııı"""u"'"uıııım11111'°''"u"""""' .... "'"'• 
lecektir. Bu suretle birtakım Polis 

Yukarıdan 
hay,. an at mezarları kirletemi
yeceklerdir. lcab ettiği zaman 
mezarlıkların kapıları mezar-
cılar tarafından açılacaktır. düşen taş 
Kadıköy su 'irketl • _ 
Kadıköy su şirketinin satın DUn Fatıhte bir ÇO• 

alınması son safhaya girmiş cuğun ba,ını parçaladı 
bulunuyor. Maliye müfettişleri Dün akşam saat 6,6 da Fa.1 
şirketin malzemesi ve hesap- tihte Y cniyolda doktor bay 
ları üzerinde tetkikat yapmış Riza Rüslem'in yaptırmakta 
ve neticeyi bir raporla Nafia olduğu apartımanın en üst 
Vekaletine bildirmişlerdi. Bu katındaıı düşen büyük bir taş 
raporun bir sureti~i gözd_en binanın altında oynall'akta 
geçırmek ve ona gore telkık- olan amemelelerden birinin 13 
le~ yapmak Üzere kurul~~ k<r yaşlarındaki oğlu Hikmetin 
mısyon _çalışmalarını bıtırmış başına düşerek kıı.fatasıoı par• 
ve kendı mutaleasını _hazırla- çalamış Hikmet imdadı sıhhi 
mıya laşlamıştır. Nelıce ya· '. 
kında belediye riyasetine ar- otomobile hastaneye kaldınl-
zedileceklir. mıslır 
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Her gün bir yazı 

·eir tayyarecilik 
nasıl kurulur? 

Her tayyare için 6ayda168 
bin ton bombaya lüzum var 

Yazan: Şakir Hlzım Ergökmen 

-ıv -
Yarının harbi tayyare ve 1 

bomba ile vasıflanıyor ve çok J 
tayyare i'e çok bomba gele· 
cek harplerin ortaya attığı 1 
muvaffakiyet şartlarının başın· 
da geliyor.' 

karşı da bomba kullanılacaıtı 
iddia edilmeğe başlanmıştır 

ki bu, hiç itiraz ve münakaşa 
götürmiyen haklı iddia, tay
yareden atılıp muayyen bir 
mesafede bulunan, düşman 

tayyarelerine misket savuran 
küçük büyük birtakım bom
baların vücude getirilmesinde 
mutlak olarak amil t1lacak ve 
kanaatimce, avc1 en tesirli si· 
lah halinde küçük bombalar 
kullanmağa muztar kalacaktır. 

Tayyareyi, hava endüstrisi 
adı altında bundan sonra 
çıkacak yazımızda incelemek 
kararında olduğumuz için bu· 
rada yalnız bombadan bahse
deceğim. Herşeyden önce şu 
nokta bilhassa hatırlanmalı
dır: Hava silahı bomba ata· 
bildiği ınüddtçe öldürücü bır 
si : ahtır. Ve bundan dolayı· 

dır ki tayyareyi, bomba atmak 
üzere üzerine gelmek mecbu· 
riyetinde bulunduğu hedeflere 
yaklaştırıramak maksadile, yer 
mudafaa silahlarının tekamü· 
lüne dikkat ve itina çalışılmak· 
tadır. Bu çalışmalar, bugün 
dört beş bin metre yükseklik· 
lere mermi ulaştıran makineli 
top denen 20 milimetrelik hafif 
s !Ahlarla on bin metre irtifaa 
kadar, hatta daha fazlaya mü. 
essir olan topların vücut bul
masında amil olmuştur. 

Hava ordusunun yapacaıtı 

harplerin, şimdiden mütalea 
edilmekte olan şekilleri ve 
taktık bakımından mukabil ted· 
birleri üzerinde durmadan, bu· 
r , da ancak şukadarını söyle
mek islerim ki hedefinin üze· 
rinc gelmekten ateş kuvvetile 
mencdilmeğe uğraşılan tayya· 
reci, lüwmsuz yere zayiat ver
memek için, hedefin üstüne 
ge mek mecburiyetinden ken· 
dini kurtarmak yoluna emek 
vermektedi. 
Şimdi, hadeften on beş yir. 

mi kilometre azak bir me
safeden nişan alınıp atılacak 

bir bomba, tekniyenlerin üze
rinde çalıştığı mühim bir 
mevzu olmuştur. 

Tayyare gibi uçan değil 
amma, tayyare gibi süzülerek 
hedefini vuran bomba, şehir
lerin, mühim hayati merkezle
rin, donanmaların... korunma
sını imkansız kılacağı için, 
çok kuvvetli bir sulh amili 
sayılmak acaba dogru dej!"il 
m'dir? 

Harp, bilha<sa zengin ve 
Kalabalık memleketler için, bu 
u çan ve uzaktan gönderi len 
bomba yüzünden büsbütün ya
pılamaz olmuştur kana1tinde, 
ben kuvvetle ısrar edebilir m 
ve sanırım ki harp edememek 
vaziyetinde bulunan birtakım 

Avrupa devletleri, korkunç 
emrivaki ~i 'ahı önünde, poli· 
likayı bir çıkmaza ve harbi 
kendilerine zarar vermiyecek 
sahaya sürüklemekte gecik
miyecektir ve bunun, Av
rup~ dışındaki küçük dev. 
letler ıçın, tedbirli olmak 
manasına geldiğ'İni anlamakta 
ırüçlük yoktur. 

Bombacılık adı altında tek. 
nik imalat esaslarındao atılışa 

kadar toplanabilecek bütün bu 
meseleler, passif korunma gibi 
iyi ve üstün bombaya malik 
olmanın ehemmiyetini açıkça 
ortaya koymaktadırlar. , 

Tayyareden ayrıldıktan sonra 
tayyareden aldığ'ı hızla ve 
kendi ağırlığının kazandırdığı 

kuvvetle süzülerek hedefine 
ridecek bomba çoktan madde. 
leşmiştir ve şimdi, tazyik edil
miş hava ile bir pervaneyi · 
çevirterek motörlü bir tayya. 
re gibi uzaktan telsizle de idare 
edilerek şaşmıyan bir mermi 
halinde hedefini vuracak bom
balar peşinde çalışmaktadtr. 
içinde adam olmadığ'ı halde 
telsizle uçurulup havada gez. 
dirilen ve yere indirilen tay
yareleri görmekte olduğumuz 
bir devirde aynen bu tarza 
da.f'anan bu bomba tipinin 
tahakkukta gecikmiyeceği bes· 
bellid'r. 

Halbuki hava ordusunun • 
kara ve deniz hedeflerine kar-
şı bu çeşit çeşit bombalardan 
başkaca ha va harplerinde de 
fani • tayyareden tayyareye 

Ancak kısaca Üzerlerinde 
durduğumuz bomba tipleri, bi
ze, memlekette mevcut bomba 
endüstrisine bilhassa teknik 
bakımından nekadar büyük 
ehemmiyetler verilmesi lazım 

geldiğini anlatmağa yetmelidir. 

Geçen yazıda 500 tayyarelik 
bir hava kuvvetinin altı ay 
için yüz seksen bin ton kadar 
benzine muhtaç olduğunu söy· 
Iemiştik. Bomba ihtiyacının da 
ağırlık olarak bukadar bir 
miktara yükseldill'ine burada 
işaret etmek lüzumludur. Her 
tayyare yirmi dört saatte en 
aşağ'ı dört defa uçacağ'ına ve 
her uçuşla vasati bir ağırlık 

halinde yarım ton atacağ'ına 
göre altı ayda yüz seksen bin 
ton bombaya ihtiyaç olduıtu· 
nu hesaplamak hiç le güç de
ğildir. 

Hiç şıiphe götürmez ki ya· 
kın bir düşmana karşı, bütün 
bir ha va ordusunun geceli 
gündüzlü on iki saat sürdürü
lecek hücumlarında, dörtten 
daha çok bir sayıda uçuşlar 

yaparak, günlük bin ton 
bomba sarfiyatı haddini aşa• 

bilmeleri de çok muhtemeldir. 
Bu bir sıra mülahazaların 

arzettigi vaziyetlerden ve 
bombasız kalacak bir hava 
ordusunun manasız \aşacağı 

hakikatlerinden şöyle bir netice 
çıkar: Elde, k.olayca meydan. 
!ara ulaştırılacak tarzda da· 
ğılmış büyük bir bomba sto
ku bulundurmak ve yüksek 
tekniğ'e fevi<a'ade ehemmiyet· 
ler vermek zarureti katidir. 
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Düşünceler: 

Herkes için 
Yazan: 

Dr. Victor Pauchet 
Doğruluk, başkalarından 
önce kendine faydası do
kunan bir meziyettir. insan, 
nefsini daima mürakabeye 
tabi tutmak suretile bu 
meziyeti iktisap edebilir. 

!il ı;ı 

Yalan söylemenin hazan 
bir ihtiyaç olduğunu iddia 
edenler, aptallarla ken
disini çok zeki sayan• 
!ardır. Her yalan sözle 
insan evvela kendini aldat· 
mış olur. Akıllı bir adamın 
bu kadar hataya düşmesine 
imkan var mıdır ? 

ı;ı !il 

Bir dümenin gemideki ro. 
!ünü gözönüne getirelim ve 
biraz düşünelim.. insanlığı 
ha7vanlıktan ayıran (mu
hakeme kudreti ) nin ne 
büyük bir varlık olduğunu 
anlamakta gecikmeyiz. 

Bandırmahların 
bir teşkkürü 

Bandırma (Açık Söz ) 
Memleketimizi ziyaret eden 
dost lngiliz milletinin dost 
Kıralı muhterem Sekizinci 
Edvardı görmek ılzere Ban
dırma Hava Kurumunun lstan. 
bulda tertip ettiği deniz gezin
tisine Bandırmadan, Bandırma 

Hava Kurumu Başkanı avukat 
Burhan ve Suat, muhasİf> 
Musta Maçin ve fahri murakıp 
iştirak etmişlerdi. Ve Anafarta 
vapurunun süvarisi Fuat, ikinci 
kaptan Ziya, kAtip Halim 
acente memuru Talat, Reşat, 
!sınai! Akarsu, Süleyman Eri
vandan çok kolaylıklar ve 
yardımlar gördüklerinden ken. 
dilerine teşekkür etmekte
dirler. 

Askerlik°"' 
Numara: 139 

Kurmayların 
çahşma usulleri 

Zamanımız, kurmayları, 
bürolardan uzaklaştırdı. Son 
harpler de, bu gereği açığa 
vurdu .• Komutanın yardımcısı 
olan kurmayların karşılaşmak 
istedikleri hakikat, , kapalı ve 
ıssız odalarda değ'il, top ve 
tüfekli cephelerde anlaşılıyor, 
kararların hazırlıjl"ı ve yürütü
mü, siperine dayanmış tüfeğin, 
mevziine yerleşmiş topun ya· 
nında yapılıyor. 

Arazi ve harekAt gözle 
görülmeli, komutanların ka
rarlarına elverişli elemanları 

harekat sahasında arayıp bul
malıdır. Milli harekatta birin
ci ve iki nci lnönü, Sakarya 
ve Dumlupınar muharebele
rinde komutanlıklarla kurmay
ların birleşik çalışmaları bu 
usulün parlak örnekleridir. 

iyi yetişmiş kurmaylar 
her duruma göre verilen 
kararı, madun komutanlar 
tarafından anlaşılabilecek 
emirlere çevirir. Modern mu
habere vasıtalarının bir kar
may zabitinin vereceği ma
ıumatı tam ve k at'i olarak ver• 
diğine inanılmasın! .. Son harp
lerde, iyi yazılmış ve mo
dern vasıtalarla verilmiş bir 
çok emirlerin, eksiklikler yü. 
zünden pek yanlış anlaşıl· 
dığı görülmüş ve harekatta 
zorluklara uğranılmıştır. Onun 
iÇİn, "elektrik dalgası, he· 
nüz bir kurmay zekasının ye· 
rini tutmadı " diyebiliriz. 

AÇIK SÖZ-

DOKTOR 

Uyku 
Uyku, yemek ve içmek gibi 

hayati ihtiyaçlarımızdandır.An· 
cak bir farkı varsa pazardan 
para ile satın alınmaz. 

Uyku, bütün vücudün istira· 
hat zamanıdır. Gündüz çalı

şan ve yorulan vücut maka· 
nizması akşam dinlendirilir. 
Bu dinlenme zamanına da uy• 
ku dider. 

insanın, bütün ömrünün üçte 
birini tatlı uykusunda geçir
diği bilhesap anlaşılmıştır. Şu 

hesaba göre 90 yaşına gelen 
bir ihtiyar, hayalının otuz se
nesini uykuda geçirmiş de
mektir. 

Vücut tam istirahalını ancak 
uykuda bulur. Uyuyan adamın 
dimağı laaliyeline muvakka. 
ten sükun gelir. Binnetice ru
hu, vicdanı arzu emelleri de 
dağ'ılır. Dimağ sükünete girin

ce, vücudün diğer azasına da 

az çok rehavet arzolur. Kal. 

bin cerey anı azalır, nefes sey
rekleşir, ifrazat azalır. Fakat 
bütün bu fizyolojik haller uya 
nık bulunulduğu zamandaki 
gibi devam eder. 

Uyku için en münasip za
man hiç şüphesiz ki gecedir. 
Çünkü gecenin sükuneti zihni 

dışarının meşguliyetlerinden 

uzak bulundurduğu için gece 

uykusu gündüz uykusuna ben· 

zemez. Fazla olarak gündüz 

yorgunluğundan sonra geldiği 

için, gece uykusunun yeri ve 
tadı başkadır. 

Uykuda en evvel gözler 
vazifelerini bırakırlar. Gözler 
hayal meyal görmell'e baş ' ar 
göz kapakları düşer, ağır'aşır, 
nihayet göz artık görmez 
olur. 

Gözden sonrn sıra ile lamise 

Bugünkü kurmay kurul
ları, odalara bağlı kalmıyor, 
gözle görerek, her durumun 
kararlarını kısa emirlere çe. 
virerek birliklere yayıyor ve 
arazi üzerinde görüşlere baıtlı 
harekatı güderek savaşı za. 
fere kavuşturuyorlar. 

M. Ersü 11

1 zaika, şamme ve samia hisle
r:miz muvakkaten vazifelerini 

"============= bırakırla'. Uyku vücudü ta-

" Açık Söz" Un 
Bulmacası 

Bulmacalarımıza okuyucula
rımız büyük rağbet gösterdi-
ler. Ancak iki noktaya topla
nan şikayetleri var : Bulmaca
ların halli için bırakılan müd
det azdır. Hediyelerin alınma
sı için bırakılan müddet azdır. 

Bu sebepten bulmacalarımı· 
zı biraz daha güçleştire rek 
bir harta müddetle neşredece: 
ğiz. Okuyucularımız bu bir 
hafta içir.de hal varakalarını 
göndermek için bol bol vakit 
bulabileceklerdir. 
Diğer taraftan okuyucuları

mıza vereceğimiz hediyelerin 
kıymetlerini de bu halladan 
itibaren arttırdık. 

Bu haftaki bulmaca 
Aşağıdaki heceleri öyle sı

ralayınız ki, üç ata sözü mey
dana çıksın. 

an. fes. ya. ye. Us. 
mı. dar. ye. ci. hat. ' 
at. let. kli. gl. ol. al. 
han. dev. ne. kür. 
sih. bir. kUm. da. bi. 

~DIYELERIMIZ 

Halledenler arasında kur'a 
çekilecekth'. Birinciye bir kol 
saati, ikinciye gazetemizin bir 
senelik abonesi, üçüncüye bir 

yazı takımı, dört kişiye birer 
bozukpara çantası, 50 inciye 
kadar muhtelif hediyeler. 

Kur'a bu hafta müstesna • 
her hafta Cumartesi günü çe· 
kilecek, netice Pazar günü 
ilAn edilecektir. Okuyucuları
mız Pazartesiden itibaren he
diyelerini alabileceklerdir. 

Saıtır dilsiz ve körleri ko- ı 
ruma kurumu muavenet ıızala. 
rına bir okul ve bir yurd aç
mak gayesile 12 eylıll cumar. 
tesi akşamı Suadiye plaj gazi· 
nosunda bir balo tertip etmiştir. / r- ı 

Açık Söz 
Bilmece kuponu --

AÇIK SÖZ 
Onu seven 

okuyan 
yayan 

tanıtanın 

dır. 

mamile istila edinceye kadar, 
kulak rnzifesini görür. 

Hatta insan uyuduğu zaman. 
da bile, kulak yine vazifesin
dedir. Uykuda bulunan bir 
adamın kulall'ına halifce, masal 
nevinden fakat tane tane 

olmak üzere bir şey söylenirse 
ve sorulursa, cevap dahi alına
bilir. Yalnız sesin geldiği yer 
tam " mihveri semi "istikame. 
tinde olmalıdır. 

Uyku bahsine yRrın da 
devam edeceğ z. 

--ı 

Yezidin Aşkı 
Y •kında başlıyacak olan 

tarihi romanımızın adı~ 

dır. (M. Raaim Özgen)İn çok 
güzel bir üslüpla, büyük bir 

dikkatle hazırladığı bu ro

mana yazdığı mukaddeme
den bir parça: 

• lbranilerde, eski Yunan• 
/ılarda, Romalılarda ve 
bütün milletlerin tarihinde 
Esatiyri val<'alar .. efsane
ler.. efsaneleşmiş macera• 
lar var; fakat bütün bu iş• 
lenmiş .. acı, tatlı birer men .. 
kabe haline gelmiş tarih 
kabarıntıları, Hazreti Ali
nin oğlu imamı Hüseyinle 
Muaviyenin oğlu Yezidin, 
bu biribirine labantabana 
%11 şahsiyetlerinden örülen 
tarihi /ôciaıun arıetıigi 
hazin, acı tabloya ben••· 
mekten çok uzak kalmışlar
dır; çünkü onlar, birer tak
tıim an'anesi .. hu ise, beseri 
bir facianın hikayesidir • • 

Diğer bir parça: 
"Muaviyenin kardeşi Ot· 

be sordu: 
- Yezid Oraynoba hali 

meftun mu? 
Muaviye, babalık şefka. 

tile titri yen bir ıeale: 
- Evet .. hala. 
Diye cevap verdi. 

YEZiDiN AŞKI 
Gaıete tefrikalarının 
şah .. erl olacaktır. 

Okuyucularımıza sami
miyeti~ tavıiye ederiz : 
Birinci tefrikadan itibaren 
gazetemizi ıaklamaılarsa, 

tekrar okumıya mecbur o· 
lacaklarını şüphesiz addet· 
tlğimiz bu romanın noksan 
tefrikalarını bilahare teda
rik edemiyeceklerdir. 
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Nuruhayat efendisine şöyle bir haber gönderdi: 
" Beni Çamhcaya savuşunuzun sebebini anladılTI• 
Artık burada yalnız kalamam .. yarın iniyorum ... ,, 

Servet bey Nesrini çok sev· 
diğini, eıter kendisine temayül 
ve iltifat gösterecek olursa 
yirmi senelik karısını ve 
çocuklarını rededeceıtini, yal
nız kendisile yaşayacağını 

söylemişti. 

Kendi ailesine bu kadar fe. 
nalık yapmayı göze alan böy
le budala, fakat kinci ve gad· 
dar bir adam Nesrine ne yap· 
mazdıl 

Nesrin bunu düşünererek 
Padişahı tekrar teselliye ko
yuldu. 

- Üzülmeyin! dedi. Muhak
kak ki iyi günler göreceksiniz .. 
Gün doğmadan neler doğar 
şevketli mi 

Vahidettin, kendi bağ· 
çtvanlanndan niçin 

korkuyordu ? 
Bir gün nasılsa Yıldızdan 

Çamlıcaya uçurulan bir gizli 
haber sarayı birdenbire altüst 
etmişti. 

Şurasını hemen mı.ve edelim 
ki, padişahın itimadını kazan· 
mış olan Servet bey, Neuıni 
saraydan uzaklaştırmak için 
her çareye baş vurmağa ka· 
rar verm i şti. 

Nesrin sarayda iken, Servet 
beyin fikri ve siyasi değeri 
sıfıra iniyordu : 

Günün birinde Vahdetlinin: 
" - Sen çok boş kafalı bir 

adammışsın!., Demesinden kor· 
kan Servet bey, Nesrinin sa
raydan uza klaşması için bir 
çare bulmuştu: Padişahın göz• 
desine el altından bir haber 
uçurmak. 

O, bu haberi uçurmakta ge• 
cikmedi. Padişahın bir gece 
kendisine Nurubayat adını ver· 
diği gözdesi bu haberi alınca 
hidcietinde1 küplere binmişti. 
Nuruhaı at hırçın ve asabi 

bir kızdı .. şımarıktı .. 
Uzağ'ı görüş kabiliyetinden 

mahrumdu .. yarını düşünmezdi. 
Hiddetle efendisine şöyle bir 
haber gönderdi: 

• Beni Çamlzcaya savuşu• 

nuzun sebebinf anladım. Artık 
burada yalnız kalamam.. yn• 
rın iniyorum ... ., 

Vahdettin bu oltimatomu a
lınca şaşırdı .. Nuruhayal Çam
lıcadan dönerse, padişahın iı
leri ve düşünceleri altüst ola
caktı. 

Gerçi vahdettin, Nesrine : 
• - O Çamlıcadan gelse 

bile, ben seni bırakmam. Ay. 
rı bir dairede oturursun. Se
nin tesellilerine ve arkadaşlı
ğına ihtiyacım var benim .. ,, 
Demişse de, aradan günler 

geçtikçe Vahdettinin; 
- Sen eski Nesrin değilsin .• 

çok değ'işmişsin l 

Gibi sözlerinden de anlaşı

lıyordu ki, Nesrin Yıldız sa
rayında daha fazla kalmak 
imkanını bulamıyacaktı. 

Nesrin bir an için vaziyetini 
göz önünde bulundurarak dü· 
şündü: 

- Bu günlerde HünkArla 
temasa gelecek bir çok şah· 
siyetler var. Bunlarla padişah 
arasında geçecek konuşmaları 
öğrenmek için, her halde bir 
müddet daha sarayda kalma
lıyım ... 

Bir müddet daha Yıldız sa
rayında kalmak hemen hemen 
Nesrinin elinde gibiydi. 

Nesrin derhal teselli tarzını 

ve seyasetini değiştirmekle pa
dişahın ruhuna nüfuz edebi
lirdi. 

( Nuruhayat) ın ertesi günü 
Çamlıcadan döneceği şayıasını 
duyan Nesrin kendisine derhal 
yeni bir müdafaa cebhesi kur
muştu. 

Nesrinin Servet Beyle an
laşmasına imkan yoktu. O 
Vahdettini avucunun içine al~ 
makla bütün düşmanlarını sus
turabilecekti. 

O gün, gözdesinin ge!eceği 
haberinden . fazla heyecana 
düşen padişah bahçede gü. 
vercinlerile uğraşırken, bir
denbire arkasında duran 
Nesrini gördü : 

- Doğru söyle bana, dedi, 
benim sevgili güvercinlerim-

den en çok hangisini begeni· ince bir kızdır, diyorl~r. B~ 
yorsun ? kadar sevimli mahluk l arı İfl' 

Nesrin gülerek iler:edL Sa- citmeye kalkışması gülünç de-
n paçalı, sarı kanatlı bir gü· gil mi, şevketlım? 
vercini gösterdi: - O çok asabi bir kızdır, 

1 yavrum! ya kıskançlıj!"ı.. BeP 
- şte benim en çok br.ğen- ön rümde bunun kadar kıs· 

diğim budur, Velinimetim l kanç bir kadın görmedim. Be-
Vahideltin bu intihaptan nim (Sarı kız) ımı bile kıska• 

memnun olmuş gibi göründü: nırdı. Ôldüğ'ünü duyunca W 
- Hakkın var, Nesrini onu vinmiş.. Şimdi bunu görürse' 

ben de bilhassa, ölen ( sarı (işte bir sarı kız daha buldunll 
kız ) ıma benzediği için çok diyerek bu zavallının da gö-
seviyorum. Ş imdi onu buradan zünü oymağa kalkışacak.. 
ayırıp başka bir yerde bes- Nesrin, güvercini kıskanaP 
liyeceğim ka:lının kendisini, hiç şüphe yok 

- Bu yuvasından neden daha çok kıskanacağım düşiİ• 
ayırıyorsunuz onu? nerek: 
Padişah Nesrinin kulağ'ına - O halde beni görmesin .. 

ekildi: Bucak bucak kaçmalıyım gö
zünden. 

- O Çamlıcadan gelirse, . Diye gülümsedi. 
ılk işi benim sevdiğim güver- Vahdettin başını sallıyarak. 
cinleri hırpllamak olur. Sen elile manası anlaşılmaz bir ta• 
bilmezsin onun benim güver- kım hareketler yaptı.. Sonra 
cinlerime ne kadar musallat b'rden Nesrinin kulağına fısıl• 
oldujl"unu. dadı: 

- Tuhaf şeyi Nuru hayat { Bitmecli] 
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MEMLEKET MEKTUPLARI 

Er.kek buhranı olan bir 
kasaba : lmroz adası 

Asayiş mükemmel ve halkı 
sakin olan adanın 

hapisanesi ba~an boş kalıyor 
lmroz (Açık Söz) - Bu gü. 

zel ve şirin adayı görmek ve 
geımek hevesi bende büyük 
harbde ba~ göstermişti. Sene• 
!erce Anadolu ve Rumeli sa
hillerinde ve bazan lmrozun 
lam karşısına tesadüf eden 
mıntakalarda ihtiyat zabiti 
sıfatile harbe iştirak ettiğim 

için o vakit itilaf donanması

nın Çanakkaleye cehennem! 
ateş yaıtdırdığı ve ekseriya 
adaya pek yakın mesafeden 
monltorların 38 lik gülleler 
savurdu!ı'u bu ada hakkında 

malumat almak bende oza
mandan yenemediğim bir ar• 

zu haline almıştı. Bilhassa bu 
arzupıu tatmin için lmroza 
geldim. 

lmroz cidden görülmeğe 
değer bir yerdir. Karşıdan sa
hilde zannedilen kasaba ve 
köyler hakikatte on kilometre 
dahilinde yapılmıştır. Bunu ben 
tetkik ettim: pek eski zeman
Jarda korsanlar sık sık ada 
halkını rahatsız ettiklerinden 
halk bunların !aruzundan ma· 
sun kalmak için köylerini da· 
hilde yapmağı tercih etmişler
dir. 

Adada pek çok keklik bu· 
Junduğundan avlanmak üzere 
lstanbuldan ve başka yerler
den gelen avcılara tesadüf 
olunur. 

Beş köyü ve 6800 e yakın 
nüfusu olan bu adanın merke
zi olan hükumet çay mahalle· 
sinde 1600 nüfus oturmakta
dır. 284 kilometre merbaı a
razisi olan bu adanın ahalisi 
çok çalışkandır. Ziraata elve· • 
rişli yerleri boş bırakmamak
ta mevsimine ııöre zeriyat 
yapmaktadır. 

Adanın başlıca istibsa!Atı 
buğday, arpa. Mısır, fasulya, 
patates, böğrülce, soğan, zeytin 
yağı, kaşar peyniri ve sabun
dan ibarettir, süngP.rcilik ile 

meşgul olan bazı denizcilerde 
istıhsalatlarını Yunanıstandan 
gelen tüccar:ara salmaktn· 
dırlar. 
Adanın 13500 koyunu, 77oO 

keçisi, 1800 kara sığırı vardır. 
Dahili istihlakten arta ka!aı 
10-20 ton kadar ka~ar pov· 
niri de harice satılmaktadır. 

Ada ahalisi sakin kendi iş 
ve güçlerile meşgul insaılar· 
dır. HJpishane sinin bir sene 
kadar boş kaldığı ve bazan 
adi cürümlerden hapsedilmiş 
birkaç kişiden başka hapisha· 
nede hiç kimse bulunmadığı 
görülüyor. Adada auyişin 
mükemmeliyetini gösteren bu 
hali yazmadan geçemiyeceğim· 

Ada halkı temizliğ'e çok me
raklıdırlar. Çarşının ortasında 
beş kurnnalı, asri banyo "e 
duş tertibatını havi bir hamam 
yapmışlardır. Erkek nüfusll 
pek az ve yaşlı kızlarda pek 
çoktur. Burada 40.45 yaşında 
e':'Ienmemi_ş kızlara genç addi". 
dılmektedır. Bunun sebebin•· 
tetkik ettim büyük harptan 
sonra Yunan işgalinde 2000-
den fazla gencin ticaret için 
Amerikaya, Transval, Avustu· 
ralya, Mısır, Kongo, Kanada 
gibi muhtelif memleketlere git• 
mişler, ve bir daha da avdet 
etmemişlerdir. Adada erkek 
azalınca kızlar kocasız kal
mışlardır. 

Adanın kıymetli kaymakam• 
Selim imece kıymetli bir ida· 
recidir. Burada Cumhuriyet 
hükümetinin şan ve şerefile 
mütenanip mükemmel bir hii· 
kılmet konağı yapılmış ve ay
nı zamanda bütün köyleri doR'• 
rudan doğruya merkeze rapt 
eden telefon şebekesi tesis ve 
muntazam şoseler viicude ge
tirilmiştir. 

Adada çalışkan kaymakamın 
teşebbüıile büyük haliisUrımıZ 
Atatürkün bir büstü ve park 
yapılmaktadır. 

H. Erkan 



10 EylOI -AÇIK SÖZ-

~' ! HADiSELER ARASINDA ~v,,~ 
Fransa ve Lehistan biribirle- ~~ 
rinin dostluğuna muhtaçtırlar ~~ 
iki memleket, yenilenen ittifak sayesinde 
A /manya ve Sov yellere karşı siyasetlerin-

de serbest i elde etmiş olacaklardır 

Polonya ordusu Ba1kumandanı 
g•neral Ryde - Smigly 

Temps gazetesi Fransa ile 
.ehistan arasındaki yeni va

ziyetten bahseden makalesin
de diyor ki: 

sırada tek satıhlı tayyaresi 
haıan oğramış ve pilotu hali! 
surette yara1anmıştır. Tayyare 
bataklık bir mahalde karaya 
inmış ve beş saat kadar ba
taklık araziden yürümeğe mec
bur olmuştur. Tayyareci niha. 
yet bir köye varmış. oradan 
telefonla imdat talebinde bu
lunmuştur. Amerika tayyareci
lerinden Roy Goodwin otomo
bille,tayyarecinin imdadıııa koş
muş ve kendisini Sidneye getir
miştir. Misters Markham, kur
tulur kurtulmaı ilkişi Londrada 
bulunan kocasına te!efon etmek 
olmuştur. Misters Markham, 
Nevyorka kadar uçuşunda 
devam etmek istemişse de 
doktor kendisine istirahat 
tavsiye ettiğinden Sidneyde 
kalmıştır. Tayyareci, bir Ame
rikalı gazeteciye şu izahatı 

vermiştir: 

- Esansımm bittiğini gö
rünce, nhili görür görmez 
karaya inmiye müsait bir yer 
aramıya başladım. Hava fena 
olduğundan hiçbir şey gör
meden ucuyordum. Halta bir
çok defalar, Okyanus Ü7.erinde 
öleceğime kanaat gelirmi5tim. 

Amerikadan Avrupaya doğru 
ilk defa Okyanusu aşmağa 

muvaffak olan Amerika tay
yarecilerinden Mis Amelia 
Earhardt demiştir ki: 

- Bir kadın tayyarccinin 
Avrupadan Amerikaya uçma
ğa muvaffak olmasından çok 
memnun oldum .. 

Bir gazeteci Amer•kalı tay
yareciye Okyanusu şarktan 

garba doğru aşmak için bir 
tecrübede bulunup bulunma
yacağını sormuş ve bu cevabı 
almıştır. 

- Ben Okyanusu bir defa 
yüksekten gördüm. Aynı şe

rait dahilinde bir defa daha 
görülebileceğimi zannetmiyo
rum. 

•Lehistan - Fransa münasc
batının esasları asla değişme
miştir. Bu münasebat tedafüi 
bir zihniyetle aktedilmiş olan 
ittifak muahedesi üzerine sağ-
lam bir surette kurulmuştur. Leh kumandanı 
Fransız - Lehistan askeri itlafı dönüyor 
hiç kimseyi tehdit etmiyor. Venedik, 9 (A. A.) _ Ge-
Bu illilafta, herhangi bir dev- neral Ryrlz Smigly, Murano 
lete tevcih edilmiş noktalar ı adasını ziyaret ettikten sonra 
yoktur bu itilaf ahval ve vazi- öıtle yemeğinde hariciye neza· 
yetten istifade ederek Arupa reli müsteşarı M. Giusepe Bas-
sulhunu ihlal etmek isteyenler- tianini'nin misafiri olmuştur. 
den başka kimseyi endişeye Akşama da kendisi, ona bir 
düşürmez. 

Fransa ile Lehistan {lrasında ziyafet çekecektir. 
anlaşamamazlıktan ileri gelen General öğleden soıra, Dük 
bazı suitefehhüm hasıl olmuştu. 1 Genes'i kabul etmiştir. Leh 
Her iki taraftan bazı hatalar Fransız Erktinıharbige reisi başkumandanı bu akşam dö-

Jteneral Gamlin necektir. 
işlenmiştir. Lehistan hariciye _ =================== ======! 
naıırı Beek'in Lehistanla Al· 
manya arasında mahdut bir 
zaman için aktetmiş olduğu 

adPmi tecavüz ihtilafı Lehistan 
har; cı siyasetinin yeni bir 
t ı rn alacat- zebabtnı 

uyandırmıştı. 

Lehistan· Almanya muahe· 
desi lehistanla alma1ya arasın· 
da mevcut olan büyük mes
elelerden hiç birini haletme
mi ş ti. 

Fransa ile Lehistanın haya
li menfaatler iki memleketin 
teşriki mesaisinin lüzumlu ol
duğunu gösterm i ştir. Lehistan. 
kendisinden emin ola1 bir Fra
sanın dostluğuna muhtaçtır. 

Fransanın da Kalkınma ' iya
sclinde çok gayretler sarfet
miş olan Lehistanın kuvvetli 
bulunmasında çok menfaati 
vardır. 

Fransız ordusu şeflerile ge
neral Rydz - Smigly arasında 
vuku bulan mülakatlardan, Le
histanda olduğu kadar Fran
sada da herkes memnundur. 

Bu mülabtlarda görüşülen 

me•eleler etrafında bir pren
sip itilafı elde edilm;şt'r ve 
Fransa ile Lehistan arasında 

itimad ver:ci teşriki mesainin 
esasları kurulmuştur. Bu itila
kın yenilenmesile, Fransa ve 
Lehistan Avrupanın bundan 
böyle karşılaşabileceği ihti. 
mallere daha sakin ve soğuk. 
kanlılıkla bakabileceklerdir. Bu 
itilaf iki hükümete, Almanya 
ve Soyyet Rusyaya karşı o
lan hususi siyasetler:nde daha 
fazla bir serbesti bahşetmiş 
olacaktır. 

Bir kediden 
çıkan dava 

Edremid (Açık Söz) -Ba
lıkesirin Havran nahiyesinde 
iki kişi arasında çok garib 
bir itilaf çıkmış ve iş mah
kemeye aksetmiştir. 

Havranda kedi meraklısı iki 
komşu aynı kedi üzerinde 
sahip:ik iddiasını ileri sürmüş
ler ye bu vak'a nahiyede ol
dukça sürekli bir dediko
du}& sebebıyel vermiştir. Bu 
kedi meraklılarından biri, ke
diyi bir sene evvel lst•nbuldan 
getird i ğini iddia etmekte, di
ğeri de a llı ay evvel bu ke· 
din in kendi kedisinden doğ. 
duğunu söylen .ektedir. Bil-
hassa iki tarafın kadın-
ları arasında asabiyetle 
ileri sürülen bu iddialar niha
yet yaşının tayini için baytar
lığamiiracaal kararına dayan
mıştır. 

Kendinin yaşını tayin etmek 
baytarlıkça da nadir vekayiden 
bu!unması hasebile imkansız 

görüldüğü takdirde Ankara 
baytar fakültesine sevk edi
leceği ve bu su etle kendinin 
ya5ı tayin edılcrek bir yaşın
dan fazla ise lstanbuldan ge
tirildiğini iidia eden zate, 
şayet aylık ise evinde doğ
duğunu söyliyeıı zate ait ol· 
duğu an'aşılacaktır. 

Havranın kadın, erkek, işçi, 
memur hemen bütün halkı bu 
mühimi .. hadise ile meşguldür. 
Mese'a bir taraftan da adliye
ye intıkal etmiştir. 

Harı c 1 
Haberleı 

1 Balıkesirin 
Kurtuluşu 

Balıkesir (Açık Söz). - Ba
lıkesirin kurtuluş bayramı par
lak tezahüratla kutlulanmışlır. 

Sabah saat 10,30 da başta, he
nüz bir kaç s ,at evvel şehri
mize gelmiş olan valimiz E
tem Aykut, Cümhur'}et Halk 
pJrtisi erkanı, ordu mensubi
ni ve mektepliler ve ha:k 
Cümhuriyet meydanında top
landılar. Vali Aykut, sık sık 

alkışlanan bir nutuktan sonra 
geçid resmine baş l andı. Halk 
kahraman orduyu candan al
kışladı: 

Gece her taraf elektrikle 
tenvir edilmiş, şehir klübü ta
rafından bir balo verilmiştir. 

Vekllet emi'ine alınan 
kaymakamlar 

Erzurum (Açık Söz) - Ha
sankala ve Hınıs kaymakam
ları vekalet emrine alınmışlar
dır. Hınıs kaymakam vekale
tine Patnos kaymakam vekili 
Ziya tayin edilmi~tir. 

Bizans sarayındaki 
mozaikler 

Sultanahmetleki hafriyat sa
hasının ikinci yıl çalışmalarına 

nihayet verilmesi dolayısile bu 
seneki hafriyat esnasında mey
dana çıkarılmış olan mozaikle
rin halka gösterilmesine baş
lanmıştır. 

Profesör Bakster halka iza
hat vermek üzere birkaç me
mur tayin etmiş, bu suretle 
hafriyat sahasını iki gün zar• 
fında 300. 400 kişi gezmiştir. 

Sahanın kapanmasına bugün
den itibaren başlanmıştır. 
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Kıymalı bamye - Makarna 
Meyva 

Bir kilo taze bamyayi te
miz!eyiniz. !ki suda yıkayınız. 
Derin bir kab içine atınız. 

Üzerine tuz ve 
sirke (limon o-
lursa daha iyi) 
atar. Bir çey-
rek kadar bek- , 
letirsiniz. 
Yarım kilo 

kıymayı (yağlı 

o i ması lazım ) 
dö t tane so
ğanı ince ince 
doğrıyarak ten
cereye atınız. iki, üç kaşık Ha
leb yağı ilave ediniz. Güz•lce 
kavurunuz. Soıtan penbeleşti

ği zaman, dört büyük doma
tesi ufak ufak doğrıyarak içi
ne atarsınız. Domateslerde be
raber bir müddet kavr"lur. 
Tencereye yarısına kadar su 
koyunuz ve beş dakika kay
nadıktan sonra bam, a' arı içi· 
ne atarsınız. On dakika sonra 
tuzunu da koyarsınız. Bir çey
rek sonra bamya pişer. 

e Yarım kilo irmikli makar
nayı hazırlarsınız. Yarım ten
cere suyu içine karar tuz ata
rak kaynatınız. Su kaynayınca 
makarnaları istedi!iiniz gibi 
parçalıyarak tencereye boca 
edersiniz. Arada bir çatalla 
karıştırırsınız. Bir çeyrek son
ra makarna pişmişti r. Ateşten 
indirilir, makarnayı bir defada 
soğuk sudan geçıriniz. Kev• 
girle süzdükten sonra ( 300) 
gram kadar iyi Haleb yaıtını 
güze!ce yakarak makarnanın 
üzerinde gezdiriniz. Makarna· 
yı kül üstünde yirmi dakika 
dinlendiriniz. 

e Kavun veya karpuz veya 
üzüm. 

RADYO 
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PRAG -f9,0S: Almanca konutmalar, ha· 
herler. 20,I~: Emmerlc • Kalmanın 
eıerlerinJen ( Grafltı Maritza) °"' 
peretl. 21,40. Konuşmalar. 22: Ak· 
,am muıikisl (Plyano .. Keman vt .. 
yolonscl) 23, Haberler. 23, IS: Plftk 
23,30: Gece musikisi. 

BÜKREŞ 
6,3l: Sa -aah neşriyatı. 13,40:• 15 

PIS.k ve haber servisleri. 18,30: 
Mi\ıi Romen musikisi, 19,SS: Aktü• 
alite. 20. Konserin devamı. 20,20: 
Konferans. 20,40: Dünün ve bugü· 
nün danslarından. 21,40: Konuş· 

mdlar. 21,2S Radyo orkeıl raıı. 

22,30: Haberler. 22,4.S: Orkestra 
nakli. 
BUDAPEŞTE 
18,30: Çigan muıikiıi. 19,30: 

Tiyatro bahsi. 20: Piyano refaka · 
tiyle tarkılar. 20,40: Radyo piyesi 
22,20 Haberler. 22,40: Piyano kon
seri. 23,30: lnglllz danı muılklsL 
24: konuşmal ır. 

BELGRAT 
19,30: H•lk tarkıları 20,0: Mllıt 

noıriyat_ 21: Senfonik konser. 23: 
Haberler. 23,20: Konıer nakil. 

VARŞOVA 

18: Solist konseri. 18.50: Konut'" 
malar. 'll: Radyo plyeıt. 21,30: 
Konuşmalar. 22: Leh tırkıları. 

22,2~ Mozartm eıederlnden kuar
tet konseri, 23: Haberler. 23, 15: 
Danı ve haBf musiki. 24: Dans 
pllklart. 

EINDHOV~ 

(16,88 m.trell kısr dalga) IS,10: 
Pllk. ı5,ı5: Haberler. 15,30: Pllk. 
t5,45. Piyano konıerl. 16,05: Ko• 
nufmalar. 16,25. Piyano konseri. 
16,4S: Danı musikisi. 17: Son. 

ViYANA --(49,~ m. kıoa dalaa) 20.10: Ha
berler, 20,20: Konferans, 21,4S: 
GUnün ıeıi, 27: "Şair aynası,. adlı 
piyeı, 23: Haberler. 23,10: Eı}len· 
celi orkestra muılkiıi, 24 145: Oaus 

MOSKOVA ---
Avrupa'dan Ame
rikaya uçan kadın 

tayyareci 
e Akdeniz yüksek komitesi, 

ilk toplantısını cuma günü ya
pacaktır. 

e Yapılan anlaşma üzerine 
Kuangsi'yi çeviren Nan kin kı. 

laatı çckilmiye başlamıştır. 

Ruam mücadelesine 19,30, Ru• halk t•rkıları. 20: 
Muıtkill neşriyat. 21: Piyes, 22: 

başlanıyor Yaban<ı dill•rl• n•trl at: 

Birincitcşrin iptidalarında vi- Cemaziyelahır Ruzu Hızır 

• 
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Gavad burada neler ol
du hilsen?. 

Hem söylüyor, hem atlı· 
yordu .. 

- Ne Oldu?. 
Dedim. Ağlamaktan katıla

rak ve başını omuzlarıma da
yıyarak cevap verdi: 

- Ôldürdüler .. 
- Kimi?. 
- Şükriy ablaını .. 
Dedi ve.. kendis'ni baygın 

bir halde kollarım arasına 

bıraktı. Telaş içindeydim. Ne 
yapacağımı şaşırmıştım. 

- Nerede? 
Kim?. 
Nasıl öldürdüler?. 
Ve.. tereddütle, hatta te

reddütle değil bütün bir dal
gınlıktan kurtulurcasına 1lnun 
söylediği sözleri göıümden 

geçirerek sordum : 
- Yoksa Şükriyeyi sen mi 

öldürdün? 
- A.. A.. sen delisin!. 
Dedi, ilave etli: 
- Onu ben nasıl öldürebi

lirim? 
- Bana söyledi!tin sözlerle 

bu tesir altında kaldım .. 
Dedim ve sordum: 
- O halde kim öldürdü onu? 
Omuzlarını ~ilkti, gözyaş-

larını tekrar akıtmıya başladı. 
- Bilmiyorum .. 
Cevabını verdi. Ve .. sözüne 

ekledi: 
- Ta11madığım adamlar. 
- Peki, niçin? .• 
- Bize tecavüz ettiler 1 
Tecavüz kelimesi birden 
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YAZAN: Etem izzet BENICe 

Cesedin karşısında Cevat donakaldı .. 

zihnimi kurcaladı ve. beni şa
şırttı : 

- Ne tecavüzü?, 
Nasıl tecavüz?. 
Ne yaptılar sanş?. 

diye dilimin ucuna gelen bır
kaç suali üstüste sordum. O, 
bu kelimelerimden zihnimin 
içinde kopan kıyameti tabii 
anlıyordu. 

- Hayır .• hayır! 
Korktuıtun gibi bir taarruza 

uğramadım. Kaçtım. Fakat, 
az kalsın o da olacaktı. 

- Peki sizi kurtaracak et-
rafta hiç kimse yok mu idi?. 

- Yoktu. 
- Burada işiniz neydi? 
- Ablamla beraber hava 

almaya çıkmıştım. 

1 

- Senh baıa r......devun 
vardı. Bunu bilerek ablanı 
nasıl buraya getirdin?. 

- Seni görecek, vaziyeti 
anlatacak, gece eve gelmeni 
rica edecektim. 

- Bütün suallerim ant ve 
bir şuurun, mantık silsilesinin 
ifadesi olan sorular değildi. 

[Devam edecek] 

Kitap kuponı.ı 
BiR CINA YET DAV ASI 

tJo ı 141 
Bu kuponlan keıt, blrlltt\• 

renler roman razetsJ) blttl t1 
vakit ldarehanomlza l':Sııdarlp 

biç para vermo:le:ı kltabı.ıı a• 
lacaklardır. 

L 

Olimpiyat zaferinden sonra 
Gençlerimiz güreşe karşı daha büyük alaka 

göstermeğe başladılar 
Güreşçilerimizin Olimpiyatta 1 

kazandıkları muvaffakiyetler
den sonra halk ve gençleri
mizde güreşe karşı derin bir 
a:aka uyanmıştır. 

lstanbul klüpleri içinde gü· 
reşle en önde giden ve geçen 
yıl tecrübesiz güreşçiler müsa
baksında birinciliği kazanan 
Kasımpaşa klübü güreş şu
besine yazılmak üzere son ay 
içinde elli kadar güreş heves
isi genç müracaat etmiştir. 
Klüp idare Heyeti bu talebi 
karşılıyabilmek i.çin güreş te
sisatını genişletmiye karar 
vermiştir. 

Haber aldııtımıza göre Cüm
huriyet Halk Partisi !stanbul 
!lyönkurulu ve spor teşki!Ab 
Kasım paşa klübüne nakdi yar
dımda bulunmaa"a karar ver• 
mişlerdir. Bu pazar günü klüp 
azası arasında yapılan bi
rincilik müsabakalarına 44 genç 
iştirak etmiş ve güreş salonu
nu kalatalık bir halk kitlesi 
doldurmuştur. 

56 kilo 1 inci Hamdi 2 inci 
Hayri, 3 üncü Hristo. 61 kilo 
1 inci Basri, 2 inci Rasim 3üncü 
Fikri, 66 kilo 1 inci Eşref 

2 inci Ahmet 3 üncü Agop, 
72 kilo 1 inci Sa' m 2 inci 
Ahmet 3 üncü Mustafa, 87 
kilo 1 inci Şinasi 2 inci lsmaiL 

56, 61, 66 kilolar arasındaki 
müsabakalar çok çetin ve o 
ni•bette heyecanlı olmuştur. 
Güreşlerde milli güreş takı
mımızdan birçok güreşçilerde 
hazır bulunmuşlardır. 

•• 
Universitede 

Mü•abakaya l1tirtik tdenlerclen bir kmm 

yenlerdeniz. Sporun ne demek ilanlarımızı bastırttığı halde, 
olduğunu bilen bizler elbette sonradan vadini yerine getir-
orada irfan yurdumuzun ışıl- medi. 
daltığı bu yerlerde çalışmak Bundan sonra Beyoğlu Halk 
istiyoruz. Fakat bu, bizim an- evine müracaat eden birlik, 
cak temnnilerimiz çerçevesi bütçesinden geniş fedakarlık 
içinde kalıyor. yaparak müsaade alabildi. 

Bir defa bu iş bizim dar tertip ettiği maçlar iki ay 
bütçemizle görülemiyecek ka. kadar devam etti. Gazeteler 
dar büyük bir iştir. Onun için bu maçlara okadar alaka gös-
Vekaletin biraz fedakarlığını termediler. Bundan sonra, 
istedik. Bununla beraber Birlik Balkan yüksek tahsil Gençleri 
spor çalışmalarından geri dur- arasında da bir müsabakanın 
madı. 

Evvelki sene Ankara Huku
ku ve Ziraat enstitülerini 
!stanbula çağıran ve futbol, 
voleybol müsabakaları yapan 
Birlik, sporculuk faaliyetine 
böylece başladı. 

yapılması için teşebbüsde bu-
Iunduk. Fakat netice çıkmadı. 
Demek oluyor ki birlik dar 
büdcesi ile spor vadisinde bir 
kalkınma yapmak istiyor, 
fakat teşvik ve yardım gör
meyince muvaffak olamıyor .• 

Sovyet Rusyaya 
gidecek sporcu

İngiliz kadın tayyarecilerin
den Mistre• Markham'ın gayet 
fena bir havada, !ngiltereden 
kalkarak Okyanusu aşmak su· 
retile Nevyork'a kadar uç
mağa mavaffak olduğunu yaz
mıştık. 

e Fenlandiya Feldmareşa

li Mannerhaym, on beş günlük 
bir ziyaret maksadiyle Londra
ya gelmiştir. Ziyaretin hedefi, 
lngiliz milli müdafaa usulleri
nin tetkikidir. 

!ayet içinde ve dışındaki kaza 23 (1355) 128 
ve köylerde her sene olduğu ıı-..:l.::O:._.E.:..y-lü_l..;P~er:..ş_e_m"'."b..:e.::1:.;9::.3_6_-l l 
gibi bu sene de Vilayet ve 
Belediye baytarları tarafından 

ruam mücadelesine başlana

cak, mücadele şubat nihayeti
ne kadar devam edecek ·:e 
hastalıkları görülen hayvanlar 
öldürülecektir. 

Spor 
Üniversite gençliği ve spor 

hakkında muharririmiz M. Sa
mi Karayelin geçen gün gaze
temizde çıkan bir yazısı, genç
ler arasında alaka ile karşı
landı. 

Geçen sene de lstanbul fa. 
külle ve yüksek mektepleri 
arasında bir müsabaka tertip 
etti. Fakat esefle söyleyelimki 
bizim bu çok candan teşeb
büsümüz büyük darbelerle 
karşılandı. Biıe bir sahanın 
verilmesi için Federasyona 
müracaat ettik. 

lar• davet 
Eminönü Halkevinden: 

Nevyork'dan Avrupa gaze
telerine veri 1en habere göre 
!ngiliz tayyarecisi bu uçuşta 
ö lümle karşı karşıya bulun
muştur. Mistres Markham Av· 
rupadan Amerikaya Okyanusu 
aşan ilk kadın tayyarecidir. 

Tayyareci kadın Nevyorktan 
800 mil mesafede bulunduğu 

e Loid Corc Stülgartla bir 
çok endüstri müesseselerini, 
kızı mis Mengan da Anaların 
himayesi cemiyeti •rayş-muter. 
dinst., tarafından açılmış olan 
Analık mektebini ziyaret et. i 
mişlerdir. 

Ruam mücadelesinde çalışa
cak baylarlar ile sıhhiye me· 
murları birer birer şehrimize 
gelmeğe başlamışlardır. 

Vakitler 

imsak 

Güneş 

Öil• 
ikindi 

Akıam 

Yatıı 

1 ··u_ l . > .:ı ~ 

Sa Da ts• Da 

9 22 3 s 
il 7 s 36 

s 43 12 11 

' 18 ıs 46 
I~ 00 18 ıs 

1 33 20 3 

Talebe birliğindeki gençler 
diyorlar ki: 
"- Biz Türk gençleri, Üni

versitemizin bomboş duran 
auasının idman sahası haline 
getiıilmesini en candan isti-

Saha vermekten kaçındılar, 
nlhayet Beşiktaş klübü Şeref 
stadını vermek centilmenli!!'in· 
de bulundu. Maçlara orada 
başladık. 

Voleybol maçlarında da 
Galatasaray salonunu vermek 
vadinde bulunduğu ve bize de 

1 - Sovyet Rusyaya gide· 
cek olan sporcuların yarınki 

prşembe günü sabah saat 
(!O) da Halk Partisi merkezin
de hazır bulunmaları. 

2 - Ayni günde antren· 
manlara devam edileceğinden 
bütün lutbolcuların saat (17)de 
Beşiktaş sahasına gelmeleri 
lüzumu tebliğ oulnur. 



6 AÇIK SÖZ 

~---========~~=====~~~:~==~~~~~:;ı==~~ ~ Okuvucuıar- ıı Edebiyat Anketi: 4 Xf.NI NEşRi YAT BÜTÜN MEMLEKET ... 
10 Eylül 

"'---'~~""'"---'--"''--~~~ .... c::o ...... ~~~~~'-"~-

/ıl•k lzmir lfİnanının l>rr lcöıİıini; wpara üı;/Irn 
gflkl•t•n maflnalar 

• 

Alman . piyasalarında 
Türk mahsulleri 

A lmangaga gönderilecek 
mallar bundan sonra 

hudutta teslim edilecek 
lzmir (Açık Söz) - Alman

ya piyasalarındaki ihracat 
mahsullerimizin son haftaki 
vaziyeti hakkında Berlin Türk 
Ticaret Odasından şehrimizde
ki alakadarlara bir rapor gön
derilmiştir. 

Bu rapora göre son halta 
içinde Alman döviz merkez 
dairesi bütün Balkan memle
ketlerini ve bu arada Türki
yeyi alakadar eden yeni bir 
karar ittihaz etmiştir. Bu ka
rara göre bundan sonra Al
manya'ya kara yolu ile ithal 
edilecek malların "Frank.o-Al
man.hududunda satılması lii.zım
helmektedir. Evvelce yapılmakta 
olan satışlarda nakliye ücret
lerinin ithalatçı tarafından 

ödenmesi mecburiyeti Alman 
şimendifer idaresini ecnebi 
ban şimendifer idarelerine ve 
bilhassa transit memleketleri
ne karşı borçlandırdı~ nazarı 
dikkate alınarak ittihaz edil· 

miş olan bu k.rar üzerine ar
tık Almanyadaki ithalatçılar, 

celbedecekleri mallar için hu· 
dut teslimi fiat vereceklerin
den nakliye masrafı meselesi 
ihracatçı tarafından halledile
cektir. 1 ağustos 936 tarihin
den itibaren Almanya'ya ithal 
edilecek mallar için verilme•i 
lazımgelen menşe şahadetna

mesinin formülü üzerinde te
reddüt hasıl olduğu ve bu 
suretle bazı partilerin menşe 
şahadetnamesi olmaksızın Al
manya'ya sevkedildikleri an· 
!aşılmaktadır. 

ithalatçılar arasmda tered
düdü ve biraz da endişeyi mu
cib olan bu vaziyetin •Üratle 
ortadan kalkacağını ümid edi
yoruz. Türkiye'den Almanya 
için verilecek menşe şahadet

namelerinin formülü tek ola
rak Türkçe-Almanca yazılı ola· 
cağı gibi Türkçe-Fransızca da 
olabilecektir. 

Giresunda şehir dışında fındık 
alım satımı yasak ! 

Giresun (Açık Söz)- Fındık alım ve salım işleri memleke
tin coğrali durumu itibarile karışık bir haldedir. Ban alıcılar 
~ehir dışında kurdukları kulübeler içi~de fındık almağa başla
dıklarından köylüler şehre mal gelırmeme~e _başlamı~la_rdır: 
Esnafın şikayetini nazarı dikkate alan valımız verdığı bır 
~mirle şehrin haricinde yapılmakta olan fındık alım satımını 
)'Uak etmiştir. 

• 
Bir batında 

• • 
üç çocuk 

Trabzon, (Açık Söz) 
Yamranın Zazana köyünden 
Merallar oğlu Ahmedin eşi 

bir batında üç çocuk doğur
muştur. Çocukların her üçü
ııün de sıhhati iyidir. 

Tirede alacak yU· 
zUnden bir cinayet 
Tire ( Açık Söz ) - Tire· 

nin Dört Eyhil mahallesinde 
bir cinayet olmuştur. Kara 
Mustafa oğlu Şükrü, bir ala
cak meselesinden Hakkı oğlu 

lsmaili labanca ile öldürmüş
Ulr. Kati! adliyeye verilmiştir. 

İzmirde yarış ya-
pan 2 otobüsten 
biri parçalandı 
lzmir (Açık Söz) - !zmirde 

Kordonda postahane önünde 
AI.ancak tarafından gelen iki 
otobüs b'ribirini geçmek için 
yarış yaparlarken öndeki 483 
numaralı otobüsün ani olarak 
durması üzerine arkadan gelen 
455 numaralı otobüs olanca 
süratile 483 numaralı otobüse 
çarpmıştır. 455 numaralı oto
büsün ön tarafı parçalanmıştır. 
Her ikisinin de dolu olmasına 
rağmen nüfusça zayiat olma
mıştır. 

Zabıta romanı: 27 

Altı El Ateş 
Mis Aş elinin küçük darbe

lerile yastı~nı kabartb ve 
arkasına dayadı. Dedi ki: 

- Size bütün söyleyebile
ceğim şey şudur. Muhafız diye 
bıraktığınız kadını çağırmıştım. 
Cevap vermedi. Kolundan 
tutup sarsmak üzere yanına 

yaklaştım. Kadın ölü gibi yere 
yıkıldı. O zaman imdat iste
mek için güverteye fırladım, 
orada bayılmışım. 

- Mis Fenton'a ne söyle
mek istiyordunuz? 

- ey... Saati soracaktım. 
- Koridora açılan kapıla-

rın kapalı oldujtuna dikkat 
etmiş miydiniz? 

Mis Aş ihtiyatla cevap verdi: 
- istirahat salonunun ka

pısı kapalıydı. Güverteye açı· 
lan kapılar da kapalıydı. 

- Peki, tuttuğunuz notlar 
ve işaretler nerede? 

Yazan : Rufus K lng 
- Herhalde.. kütüpanede.. 

yazıhanenin üzerinde olacak. 
Ben istimdat için kütüphaneden 
fırladığım zaman notlar orada 
idi. 

- Hesaplarınızm neticesin. 
den memnun muydunuz ? 

- El bette .. Fakat itiraf ede
rim ki, ilk hesaplarımda al
danmışım. Hem de külliyen 
aldanmışım. 

Mis Aş endişe ile kapıya 
doğru baktı. 

- Bu hareketinizle ne ka • 
zanmak istediQ'inizi doğru•u 
merak orliyorum. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
Herhangi bir hakaretinizi 
kabul edemem. 

Valkur kapıda bekliyen Mis 
Fenton'a işaret etli. Nubafız 
kadın şişman vucudünden 
uınWmıyacal< bir :çeviklikle 

Tirede bir 
Etnografya 
Müzesi 

Tire ( Açık Söz ) - Şeh
rimiz güzel bir esere ka· 
vuşmuştur. Mimari kıymeti 
olan Yeşilimaret camii et
nografya müzesi haline ge
tirilmiş ve lzmir valisi Fazlı 
Güleç huzurile açılış res
mi yapılmıştır. Müze zengin 
bir eserdir: 

İzmirde bir ka
çakçı 

lzmir ( Açık Söz) - Şehri
mizde kaçak çakmaktaşı satan 
Gaziantepli Ahmet oj!'lu Fuat 
adında bir şahıs yakalanmıştır. 
Fuat, lzmir fuvarını gezerken 
polisler tarafından takip edil· 
nıekte olduğunu anlıyarak kaç· 
mağa başlamış ve memurlar 
kendisini korkutmak maksa
dile arkasından üç el silah a· 
tarak yakalamışlardır. Üze
rinde orak çekiç markalı 166 
torba içinde 16600 adet çak· 
maktaşı bulunmuştur. 

lzmir'de futbo l 
lzmir (Açık Söz) - Geçen 

pazar günü halk sahasında 

bö'ge şild maçlarına devam 
edildi. Müsabakalara Ege spor
Buca takımlarının karşılaşma. 

sile başlandı. Neticede Buca 
takımı maçı 5 • 2 kazandı. 

Bundan sonra günün en mü. 
hım müsabakası olan Altınor
du • Altay maçı yapıldı. Neti
cede Altay takımı dörde kar
şı 8 sayı ile Allınordu takımı· 
nı yendi. Bu maçı Edirne-lzmir 
muhtelit takımları arasında ya
pılan maç takip etti. lzmir 
muhteliti lzmir spor, Göztepe, 
Demirspor takımlarından te· 
şekkül etmişti. Heyecanlı bir 
oyundan sonra lzmir muhteliti 
4 - O galip geldi. 

Edirne sporcularına Karşı
yaka sahil gazinosunda Trak
ya umumi müfettişi general 
Kazım Dirik namına Trakya 
paviyonu idarecileri tarafından 
bir ziyafet verilmiştir. 

l zmir TUrkofigi 
M UdUrU ÖldU 

lzmir (Açık Söz) - iki ay 
evvel lstanbulda bir ameliyat 
geçirdikten sonra lzmire dönen 
Türkolisin lzmir şubesi Mü
dürü Ziya Orgun, müptela 
olduğu meneniit hastalığından 
vefat etmiş ve cenazesi mera· 
simle kaldırılmıştır. Cenazede 
Vali Fazlı Güleç bir nutuk 
söylemiş ve müteveffanın me
ziyetlerinden bahsetmiştir. 

lzmlr Altı spor klUbU 
lzmir (Açık Söz) - lzmirde 

yapılmakta olan Altı spor ku
lübünün inşaatı bitmiştir. K•ı· 
lüp dün merasimle açılmıştır. 

Nazilli· Ödem it maçı 
Nazilli ( Açık Söz ) - Na. 

zilli 5 Eyliıl spor klübünün 
daveti üzerine Nazilliye a-elen 
Ôdemiş sporcuları ile Nazilli 
5 Eylul Spor klübü arasıada 
yapılan futbol maçında Nazilli 
takımı 3-1 galip gelmiştir. 

kapıyı birdenbire açtı. Hiz· 
ınetci Oslrar göründü. 

- Ne istiyorsun Oskar? 
- Efendim, Mis Erika ve 

Filip istirahat salonunda bulu
nuyorlar. Mis Aş'ın sıhhatini 
sormak için beni buraya gö:ı
derdiler. 

- Kapıya vurmuş muydu
nuz? Biz biç birşey eşitmedik. 

- Vurmak üzereydim. Mis 
Fenton açmış bulundu. 

Mis Aş sapsarı ke•ildi ve 
dedi ki: 

- Benim tarafımdan Mis 
Erikaya ve Filipe teşekkür 
ediniz. Şimdi daha iyice oldu· 
ğumu da söyleyiniz. Yalnız 

istirahate ihtiyacım var. 
- Peki Mis Aş. 
Oskar hafifce gülümsedi ve 

çıktı. Mis Fenton da kapıyı 
tekrar kapattı. 

- Ne dersiniz Mis, acaba 
kütüphanede sesini duyduğu· 
nuz adam, hizmetçi Oskar 
mıydı? 

- Siz korkunun ne demek 
olduğunu bilmiyorsunuz a-ali· 
ba Valkur.. Yoksa bu.kadar 

la baş basa Bir genç kızın Şükril 

7 zarf, 7 pul 
Orta okullarda talebeden 

kayıt tazelemek için [ 7 zarf, 
7 posta pulu istiyorlar.] Bu da 
talebenin bir yıl içindeki vazi
yetini ebeveynine bildirmek 
için imiş! Ala 1 Acaba öteden· 
beri devam edegelen (karne] 
usulü maksadı temine kafi de· 
ğil midir? 

Kumkapı Ortaokulundan bir 
talebe diyor ki: Geçen yıl ver
diğim aynı zarflar ve aynı 

pullar henüz mektebimdedir. 
Eve gönderilmedi 1 ve geçen 
sene ebeveynime hiç bir ihbar 
vaki olmadı. Lutfen onları bu 
sene kullansalar olmaz mı ? 
Çocuk haklıdır. 

il l!J 

B eylerbeyinde 
•inekler 

Beylerbeyinden bir okuyucu· 
muz yazıyor : 
Yaım Beylerbeyinct'e bir se

nelik faaliyetlerinin verdiği 

yorgunluQ'u gidermek ıçın 

oturanların çok büyük bir der
di vardır ; sivrisinekler 1 

sivri· 

Beylerbeyinde sivrisinek 
en başta düşünülecek mesele
ler haline gelmiştir. Yapılan 
bütün şahsi mücadeleler bu 
ıııuzır mahluklarla bata çıka· 
mamaktadır. Geceleri kimse• 
ye rahat bir uyku nasip ol-
mu yor. 

Hatta sivrisineklerin istira
hat zamanı demek olan ıı-ün
düzleri bile yemek yemek i
çin ciddi bir şekilde müdafaa 
vaziyeti almak mecburiyeti 
hasıl olmaktadır. Bu çok za· 
rarlı mahluk ile uğraşmak, 
onu imha etmek görülüyor ki 
ferdi teşebbüsler ile olacak 
işlerden değildir. 

Bu sene belki mevsim geçti 
denilebilir. Fakat gelecek se
ne) i şimdiden hatırlatıyoru.!!!; 

Kış gelip te sivrisin~kler büs
bütün mündeli oluncaya ka
dar, şimdilik azaplarını çeke
ceğiz ... 

Aydın Tan 

İstanbul 4 Dacil icra daire· 
ıindeaı 

Konyada merkez otelinde 
mukim 11ki renç Vallıi l.aıai 
Hıkkı ,.. etlu Meliht: 

Sultınahmet 3 üncil ıulb 

hukuk mahkemeeiadea Hdır 
olan bir kıt'a ilim mucibince 
alacaklı Mümin Kamile olan 
160 liranın % 5 faiz ,.. 10 
a~ukatlık ücreti ile maa m ... 

raf tahıili hakkında a-öaderi• 
len icra emriaia bulunmadı· 

ğınızdan dolayı bili t~blij 

iade edilmeaine binaen icra 
emri müddetinin 15 ırüne ib
liğı ıuretile ilanen teblitine 
karar verilmit olduğundan 

bu müddet içinde borcu öde. 
meniz Te bir itirazı•ıı ••r•a 
tetkik merciinden nya l•m· 
yiz veyahut iadeten mahkeme 
yolu ile ait olduju mubake. 
meden icranın a-eri bırıkıJ. 

masına dair bir karar a-etir. 
medikçe cebri icra y•pılacatı 
ve yiae bu müddet içinde 
mal beyanında bulunmao11 n 

bulunmadıtın11 takdirde ha· 
piıle tuyik olunacafı oıı ... 
hakikatta muhalif beyaHtta 
hulunnraanı z bapb le cezalan• 
dırılacağın ız tebllf olunur. 

ısrar etmezdiniz. 'Ben de oka
dar korkak ve budala deği. 
lim, fakat .• ? Sualinize cevap 
verirsem, başıma belA!ar ge. 
leceğini tahmin eyliyorum. 

- Korktutunuz hAdisenin 
tekerrür etmiyeceğine sizi te
min edebilirim. 

- Hayır, bana hiç bir 
şey temin edemezsiniz Val-
kur •. karşınızdakilerin ne 
yaman herifler olduğunu 
bilmiyorsunuz. Sizin aradığınız 
adam sizden de, bütün polisi
nizin topundan da yaman! Siz 
böyle muğlak ve karışık yol· 
!ardan gittikçe, onun timdiye 
kadar kullandığı sade ve basit 
usulleri bir türlü keşfedemiye• 
ceksiniz. 

Valkur doğrudan doğruya 
bir hücum tecrübesine daha 
girişti: 

- Ôyle amma Mis Aş, siz 
gayet nazile bir vaziyette bu
lunduğunuzu galiba unutuyor
sunuz. Çay ziyafetinde Ed. 
mood'un kadehini bıraktığı 
geridonun en yakınında otu
ran siz değil miydiniz? 

Mis Aş şaŞtrdı, sonra gözleri 
sabit bir hal aldı. Dedi ki: 

M · ı ı A b. d b. at Kayaya mektupları 1 1 1 r e e 1 y Matbuat ilemimiıiu çok kıy• 

Y t b • ı • • • ? motli nrlıklarından biri olu ara a 1 1 r mıyız • üıtat Ali Fuadia ilmi, idari 

Güzide muharrir ve romancı 
Peyami Safa söylüyor: 
• Bizde mitil edehigalı yaratmak için Türkiyeqe 
dışardan sınıf anarşisi sokmak ve milli birliği 
parçalamak istiyen propagandanın adamlarına 
.sevdikleri oalansızltiın fili zevkini oermelc, yani 
onları vatandaşlık azabından kurtararak diledik
leri cennete göndermek lazımdır. ,, 

Anketi yapan: Nusret Safa COŞKUN 
Bazı tip insanlar vardır; bir rini sormadı. Ôğ'rendik ki bay 

şey sorarsınız, sorduğunuz şey Peyami Safa saat ~şte orada 
bir kelime ile cevap v~rilecek bulunuyor. 
kadar basittir. Fakat bu tip 
ad~mların ağzından bu bir tek 
kelimelik cevabı alabilmek, 
deveye hendek atlatmaktan 
deQ'il, apartımanın üst katına 
bir fil çıkarmaktan daha 
güçtür. 

Doktor Mahmut Ata hasla· 
ları arasında kendisini kızdı. 
ranları söylerken bu bahset• 
tiğim tipe de temas ediyor. 

Rivayete göre sinirliliği ile 
meşhur, doktor sorarmış: 

Hanım, ne yersin? 
F vde ne pişerse 1 
Ne pişer evde ? 
Belli olmaz ki 1 

- Nasıl belli olmaz ? 
- Olmaz tabii • • gününe 

göre .• 
- Canım dün ne yedin ? •• 
- Allah ne verdi ise onu 

yedik .. 
- Bu günlerde ne verdi 

Allah?. 
- A.. ne verecek ayol ko-

camın getirdiklerini tabii .. 
- Kocan ne getirdi? .. 
- Ne buldu ise onu elbet .. 
Bir kelime ile yemek cinsi 

söyliyeceği yerde karşısında· 

kini bir istintak hakimi vazi
yetine düşüren, üstadın çok 
güzel tebarüz ettirdiQ'i bu tip
lerden birine " Cumhuriyet ,. 
idarehanesinde rastgeldim. 

Bu, Cumhuriyet gazetesinin 
binası ve patronu kadar aza· 
metli hademesi idi. 

Sordum: 
- Bay Peyami Safa bura• 

da mı? .. cevap verdi: 
- Bilmiyorum ki!. 
- Burada olup olmadığını 

mı bilmiyorsun, yoksa Peyami 
Safayı mı? .. 

Kaşlarını çattı: 
Bay Peyami Safa yok. 

- Ne zaman gelir? .. 
- Belli olmaz? 
- Ne zaman saat kaçta 

geliyor? .. 
iki kaşının arasındaki me

safe biraz daha darlaştı. 
- Kah erken kAh geç ... 
Mali ye tahsil şu besinde iş 

takip eden ashabı mesa-
lih hayretile sordum: 

- Mesela saat kaçta?. 
- ikindiden sonra, akşama 

yakın .. 
Dörtte, beşte?. 

- Belli olmaz. 
- Peki, burada nek adar 

kalır? 
Yazısını yazıncıya kadar. 

- Nekadarda yazar yazı. 
sını? 

- Belli olmaz. 
Bir sual daha soracak olsam 

hademenin beni kolumdan 
tutunca kapı dışarı edeceğine 

( kanaati kamile) hasıl ettiğim 
için saat dört beş sularında 
bir daha uğramak düşüncesile 
tam dışarıya çıkarken Cum
huriyet muharrirlerinden Aslan 
Tufana rastgeldim. 

Neyse ki o da ne yapacak
sın, ne için göreceksin sualle-

- Valkur, siz de benim 
kadar iyi bilirsiniz ki, bu 
işte rol oynıyan şey, a-erido
nun vaziyeti değildir. 

KOÇOK ANTILLER 
ikinci Helsinor yat~ kaıanın 

vukua geldiği kayalığın bir 
çeyrek mil ilerisinde demir 
attı. 

Akşamın hafif rüzgarı yük
selmişti. Bütün gün kamara
sında yanıp kavurulan mis Vin. 
teston arka güvertede koktey• 
leri hazırlattı. Başkaları. 
nın buna ihtiyacı var mıydı, 
bilmiyordu. Fakat kendisi bo
zuk sinirlerini düzeltmek için, 
biraz içmek ihtiyacını hissedi
yordu. 

Kamarasından ne zaman çık
sa, hep eli silihlı, beli fişekli 
insanlarla karşılaşıyor, bu 
manzara karşısında bayılmamak 
için, kendisini kamarasına zor 
atıyordu. 

Bu defa yapılacak yemekleri 
aşçıya bırakmamıyıı da karar 
verdi. Metr dotelde haber 
gönderdi. Biftek tertibi sade 
yemekler hazırlamasını emretti. 

Saat beşi 

• . ~ 
Bay Peyami Safa cake,ını 

çıkarmış yazısı.ııı yazmakla 
meşgul •. Başında da iki dostu •• 

- Sana mani olmuyoruzya(I) 
diye sorarak hararetli bir mü
nakaşa yapıyorlar. Üstada zi
yaretimin sebebini anlatınca, 
bazıları gibi ne : 

- Ya .• demek sıra bizde? 
Veyahud: 
- Canım biz de söyleme

sek ne eksilir?.. diye vakit 
kazanmak için Beylik bir 
cümle söyledi. 

Hemen başını önüne eğdi. 
Orta parmağile masaya vur· 
du. Garsondan su istiyen bir 
müşteri kayıtsızlı~le: 

- Suali dedi. 
Ona anketin ana hatlarını 

kısaca çizdim. işte verdiği 
cevap: 

- Bizde milli edebiyat ta· 
biri milliyetçi edebiyat yerinde 
kullanılıyor. Tabir ü~tünde bi
raz düşünülürse mili! olmıyan 
edebiyat yoktur ve •milli. ke· 
limesi hiçbir tasnife giremez; 
fakat "milliyetçi,. dediQ'imiz; 
vakit "milliyet. şuur ve heye. 
canını her türlü ideıl ve ide
oloiilerin üstüne koyan bir 
fikre varıyoruz demektir. 

Böyle olunca milli edebiya· 
tın vasıfları her edebiyatın va• 
sıflarıdır; falcat milliyetçi ede. 
biyatın vasıfları, milleti 5ınıf 

ve insan ideallerinin üstünde 
tutan bir edebiyatın vasıfları 
olur. 

Bizde milliyetçi edebiyat, 
modern bir devlet olmıya 

ve ümmet devrinden çıkmıya 
başladığımız devirlerin yani 
pek yakın zam311ların mahsulü
dür. Bu ceryanın şefleri, isimle
rini burada tekrarlamaktan bizi 
müstağni bırakacak derecede 
meşhurdur. 

- Peki üstad, milli bir ede
biyatı nasıl yaratacağız? 

- Bizde milli (yani milli
yetçi demek istiyorsunuz değil 
mi? ) edebiyatı yaratmak için, 
Türkiyeye dışardan sınıf anar
şisi sokmak ve milli birliği par
çalamak istiyen propagandanın 
adamlarına sevdikleri vatan
sızlığın fili zevkini vermek, yani 
onları v~tandaşlık azabından 
kurtararak diledikleri cennete 
göndermek lazımdır. 

Milliyetçi edebiyat Türk bir
liğini müdafaa hamlesinden 
doğar. 

Peyami Safa sustu. 
- Bukadar mı üstat ?. 
Kafi degilmi gibi başını sal-

ladı. 
Düşündüm ki başucunda ken

dine mani olmıyan (1) hara
retli münakaşaya, kendisini 
bekliyen yazısına rağmen be
nimle bukadar meşgul olan üs
tadı fazla yormak haksızlık 
olacaktır. 

Bana düşen elimi uzatmaktı. 
Ve öyle yaptım. 

Nusret Safa Cot kun 

Ayrıca bir ~işe Burıı-onyada 
ısmarladı. insanın hadiseleri 
aç karından ziyade tok karın• 
la daha iyi karşılayabileceti· 
ni biliyordu. 

Facia saati de yaklaşmak 

üzere idi. Mis Vinteston bunu 
iyiden iyiye hissediyordu. Bir 
gün evvel Erikanın Kinsman 
ile elele ve başbaşa vererek 
enginleri seyrettiklerini gör· 
dükten sonra, iki gencin ara
sında başladığına hükmettiği 

his yakınlığını derin derin dü· 
şünmiye başlamıştı. 

Eğer bu iki genç sevişiyor
larsa, demek günün birinde 
Erikayı da kaybedecekti. Mis 
Vinteston o dakika kendisini 
büsbütürı ihtiyarlamış hissetti. 
Kamarasında iken, hep zihnen 
düğün hazırlıklarile meşgul 
oluyordu. 

Fakat şimdi yat kaza yerin· 
den biraz uzağa demirledikten 
sonra, birinci Helsinorun ba
tışı göderinin önüne geldi. 
Küçük ada ilerde ufak bir 
karaltı halinde çömelmiş, bek
liyordu. 

( Bilm•di) 

tetkiklere müst•nit olan bu 
yük,.k eıeri çıkmak üıe.redir, 

lstanbul ikinci icra memur• 
luğundan : B:r borçtan dolaıı 
mahcuz o'up paraya çevri:me, 
sine karar verilen ve ikamrt• 
gahı meçhul bulunan Aleksan· 
dr Kuksine ait 30 beygir kuvve· 
tinde açık tenezzüh minerva 
ma kalı bir otomobil 22-9-36. 
tarihine müsadif Salı günü sa· 
at 15 den 17,30 a kadar· Tak· 
simde Gümüşsuyu caddesinde 
Modern garajında acık arttır
ma suretile satılacaktır. Art· 
tırma birincidir. Satın almak 
isteyenlerin muay1en gün ve 
saatte saltı yerinde haıır bu
lunacak memuruna 1936/1397 
dosya numarasile müracaatları • 
lüzumu ilin olunur. 

lstanbul Asliye altıncı hu
kuk mahkemesinden : Kadriye 
tarafından Fatihte Çırçır Molla 
Zeyrek Kilise cami sokakda 
28 numarada iken ikametgahı 
belli olmıyan kocası Şükrü 
aleyhine açılan boşanma dava· 
sında müdde;aleylı.in ikametıra

hının meçhuliyeti hasebiyle 
dava arzuhalinin on gün zar
fında cevap vermek üzere on 
beş gün müddetle ilanen tebli
ğine karar verilmiş ve arıuha
lin bir nüshası da mahkeme 
divanhanesine talik kılınmış 

olduğundan 936/1172 numara'ı 
dosyasına ilan tarihinin ferda. 
sından itibaren on gün zar
fında cevap verilmesi lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. "25507. 

lstanbul 2 inci icra Memur
luğundan : 

Paraya çevrilmesine karar 
verilen Kantarcılarda Hatap· 
kapı yokuşunda 24/26 numa· 
ralı Manuka matbaa mürek· 
kebi fabrikasında muhtelif ma
kinelerile imal olunmuş ehven 
mürekkep malzemesi vesaire 
12 9 936 tarihine tesadüf eden 
Cumartesi günü saat 12 den 
itibaren sözü ıreçen matbaa 
mürekkebi imalathınesinde sa• 
tılacağı i!an olunur. (25516) 
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i~1i~~~~ 1 s~~ıvna:ı~a ı· //.'./' f Dillil~\ . 
. Komisyonu lıanları . ; 1ERK 'ı."_, 
Istanbul Eşya ve techızat 'r / • 11 Dl' jJ \l 

an barı için On biıı kilo kalın "Bll n '' '' 
'Ve ince çenber 3000 kilo balya ' f(. 114 • .. 
ipi SOO kilo kınnap ı200 kilo . . , • ~·w. J 
çivi ı6-Eylü1-936 Çarşamba .• 

1 
:' :' /D '· . ., 

·ı ., . • ••. 
ırünü saat 14,30 da Tophanede .,•• ,i; 1 .~ 

Satınalm• Komisyonuna açık ••• ·~ .' · 

ıkıiltme ile alınacaktır. Hepıi· Sevgili zevcim ve "~iii~~~j! 
ııin tahmin bedeli 3280 liradır. iki çocuğumun ba

ilk teminatı 246 liradır. Şart• 

ıaıame ve nümuneleri Komis

yonda görülebilir. lıteklilerin 
kanuni veoikalari!c beraber 

belli saatte Komisyona gelme-
leri. "109,, "847,, 

• lstanbul 

• •• 
Eu• n techizat 

anbarı için 40 bin metre ka• 
neveçe 16 Eylül-936 Çarşamba 

güuü ıaat 16 da Tophanede 

Satınalma komiıyonuoa kapalı 

zarfla eluiltmeıl yapılacaktır. 

Hepıinln tahmin bedeli 6000 

liradır. Şartname ve nümuneai 

komiıyonda görülebilir. lat~k
lilerln kabuni nıikafarlle tek• 

lif mektuplarını ihale aaatinden 
bir 11at evvel komlıyona ver

meleri ilk teminatı 450 liradır. 
"111,, •848,. 

bası Nihad, b' r 
müddettenberi benden soğuma
ğa ve geceleri dışarıda geçir
meğe başlııdı. Evde ka'dığı ge· 
celer bile, bana karşı bigane 
ve adeta dargın gibi duruyor. 
Nihayet, bir ak şam, diğer bir 
zevcesi olduğundan bahsedın. 
ce kalbim büsbütün kırılacak Şimdi cildin unsuru pembe ren-
sandım. Ertesi sabah hemşirem gindeki Tokalon kreminde Bi-

l ana ziyarete geldi ve ona bütün ocei tabir edilen cildi be!liycn 
olanı, çektiğim ıztırabları anlat· ve gençleştiren kıymettar bir 
tım. O, bana pek ır.uhlk bir cevher vardır. Her beşerede 
nasihatte bulundu: "Annelik bulunan bu Biocel cevheri kay-
hayatı ve ev iş' eri, yüzünü çir· bolduğu vakit cildde buruşuk· 
kinleştirdi. Hiçbir erkek, evde iuklar zuhur eder. Fakat tek· 
yorgun ,.e buruşuk yüzlü bir rar verilince buruşukluk!ar za. 
kadın görmek sevmeı. Sakın il olur. Genç hayvanlardan is-
cesaretini kırmayasın, çünkü tihsal edilen bu Bıocel cevheri 
ben, yüzündeki buruşuklukları Viyana Üniversitesi profesörü 
seri ve emin bir surette izale ve Doktor K. Stejskal usulü dai· 
taze, yumuşak ve gençleşmiş resinde pembe rengindeki To· 
bir cild temin edecek bir usul kaion kreminin terkibinde mev· 
bilirim, dedi ve her akşam yat· cuddur. Her akşam yatmaıdan 
mazdan evvel pembe rengin· evvel kullanıldıkta al zaman 
deki Tokalon kremini ku:lan· zarfında bütün 
mamı tavsiye etti.,, Hemen tec· buruşukluklar. 
rübe ettim. Derhal cildimi ı iize. dan kurtulur. 
rindeki müsmir tesire ı ışlıın. Solmuş, ihti-

* * Birkaç hafta zarfında büt"n bu· yarl•mış bir 
lstanbul Levaıım E11a ve ruşukluklar,m zail oldu. Ve cildi rrençieşti-

Techiıat anbarı içiıı 2SOO tahta b'r genç kız yüzünün m• ıza- rir. Ve ifıakal 
ve tSOO lata ı6-Eylu'-936 Çar• ı rasını aldım. Şimdi, zevcim, be- 10, 20 yaş da· 

ni evvelkinden daha fazla se· ha küçük gös· 
tamba günü oaat ı4 de Topha· viyor ve artık evden çıkmıyor. trrir. 

-AÇIK SÖZ-

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
5. cı Keşide 11 ~ Eyi Ol - 936 dadır. 

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

liralık bir mükafat vardır ... 

1~====~, ~-,1 Devlet Demiryolları ve Limanları şlelme 
U. idaresi ilanları 

ı-~~-----.;._....,.;..;.;..;... ____ ~------
Aylık muhammen kira bedeli 78 lira olan İdaremizin Hay• 

darpaşada gar binası dahilindeki büfe ve müştemilatı 3 ıene 
müddetle 17. 9. 936 Perşembe günü saat ıo da Haydarpa• 

şadı gar binası dahilindeki ı ci itietme komisyonu tarafından 
açık arthrma ile kiraya verilecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2ıo lira 60 kuruşluk muval-kat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte 
arttırma günü aaatiae kadar komisyoaa müracaatları lizımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan paraıız olarak ddı• 
• tılmaktadır. (.890) 

•• 
Muhamnıen bedellerile mikdar ve vanfları aşağıda yazılı 

2 gurup malzeme her biri ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
21-9°936 Panrtesi günü saat ıo da Haydarpaşada gar bina• 
aı dahiliodeki 1 inci işletme komiıyonu tarafından açık ek· 
siltme ile oabn alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği veaaiklo birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lizımdır. Bu işe 
aid şartnameler komiıyondaıı parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 29660 adet muhtelif eb'atta lamba fitili muhammen 
bedeli S60 lira ıo kuruş ve muvakkat teminatı 42 liradır, 

1 2 - SSO kilo miirekkep muhammen bedeli 324 1 2 lira 
ı ve muvakkat teminatı 2434 kuruştur. "989. 

nede Satınalma kpmlıyoounda 1 

açık ·~·Htme ~ıe 11ın~caktır. 1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 
Hepsinın tahmın bedelı ı6SO 1 
liradır, lık teminatı ı23 lira : ~ 

Ş "k c _,,,_ 75 kuruştur. artnameıı o- ~ ı::s ·- ..!I: «1 

1 ~; - ııo E 7 a:ı a Münakas& misyonda görülebilir. steklile- c ~ 'B. ~ ~ ~ ·g 
rin kanuni vesikalarile belli· Ü :E :O !--- .s:ı L:E 2K. 
ıaatte komiıyona gelmeleri. 

* • 
1•110,, ''849,, 

9 adet Alay sancağının 

JS.Eylu'-936 Solı günü oaot 
14,30 da Tophanede ıatınolma 
komisyonunda pazarlığı yapı· 
lacaktır. Tahmin bedeli 8SS 
liradır. 1 k teminatı 64 lira 
13 kuruştu?. Şartnam•ıi ko· 
misyonda ııörülebilir. istekli
lerin belli ıaatte komisyona 

gelmeleri. •İ2o,, "llSl,, 

idareleri 

* • • 

İstanbul Levazım 

Toz teker 
Pirinç 
Zeytin 

Nohut 
Kuru üzüm 

Kilo L. K. Tarih Gün Saat 
3~000 79~0 00 S96 25 28-9.936 Pazartesi 10.5 

SOOOO <ıSOO 00 712 SO 28·9·936 Paıarteıi 11,S 
20000 4000 00 300 00 28-9-936 Puartesi 14 
40000 4000 00 300 00 28-9.936 Pazarteıi 14.S 

2)0)0 3600 00 270 Ol 28·9·936 Pnartesi ıs 
Kuru faıulye 40000 4400 00 330 00 28-9 936 Pazarteoi 16 

Yulcarıda cins ve mıktarları ile tahmin 

vakkat teminatları yazı'ı olan altı kalem 
bedelleri ve mu .. 

erzak bi7.alarıoda 

gösterilen ııün ve saatlerde kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 
Herbirinin şartnamesi Koıniıyoodan hergün parasız verilir. 

lstekliterin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi 

havi kapalı zarfı belli gün ve aaatlerden birer saat evv•line 

kadar Kasımpışıdo bulunan Komisyon Başkanlığına verme• 
!eri. (1098). 

İstanbul Vilayeti Nafıa 
Müdürlüğünden: 

28·9·936 Pazartesi günü saat 14 de 1stanbulda Na• 
fıa lllüdürlüğü eksiltme komisyonu odasında "2471• lir:ı 

keşif bedelli Çapada Kız l\Iuallim Mektebi kü.üplıınesin· 
de yapılacak möble işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

l\Iuk:ıvcle, eksiltme, Bay!ndırlık işleri genel, hususi ve 

fenni şartnameleri, proje, keş;f hiil:isasiyle buna miitc· 
ferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

llluvakkat teminat •186• liradır. 
İsteklilerin en az •1500• liralık bu işe benzer iş yap· 

tı~ıııa dair Nafıa Müdiirliiğündcn almış oldujtu müteahhit. 
!il< ve ticaret oda t vesikabriyle 28·9-936 P.ızartesi günü 
saat 14 de kad~r Nafa :\Ifıdürliiğiine gelmeleri. [cl 131• 

Amirliğine bağlı lut'at için 1 1 
beş bin liralık ırnlıf ıs.9.936 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Sa!ı günü saat ı4 de Topba- •-------------------------• 

İnhisar1ar Umum 
Müdürlüğünden: 

ı2.ı4-8·936 Çarşanb• ve Cuaıa günlerinde yapılan imtihan• 
da muvaffak olanların imtihana girme oumaralariyle adları 

a,ağıda yazılıdır. Bunların tayin oldukları mahal ve vazifeleri 
öğrenmek ve haklarında iktiza eden muamele yapılmak üzere 
evrakı müsb!tcleriyle hem-·n idaremiz memurin ıubeıiae 

müracaatları ilan olunur. (840) 

nede Satınalma komİS)Dnunda K• J k E ı A. k 
pazarlıkla alınacaktır. Beher ıra ı m a 
kilo yulaf için beş buçuk ku· 

ruş fiyat tabmln edilmiştir. 

lıı. teminat 375 liradır. Şart• 

name Te numunesi komiıy0ttda 

görülebilir. l.ıeklilerin belli 

oaatt& komhyona ııelmeleri. 

"119. "1152,, 

• •• 
lbi No. lu dlkimnl için bir 

~det bez keıim makinesi ilo 

10 adet yedek bıçağı ve te

ferruatı 27· ıo.936 Salı günü 

Aaat ı4 de Tophanede Satın• 

alma komisyonunda açık ek

ıiltme ile a'ınacoktır. Tahmin 

bedeli 600 liradır. ilk teminatı 
4S liradır. Şartname ve katı• 

loıtu komityonda :ıörüiebiiir. 

i,· eklilerin ltanuni veıikala· 
rile belli 11atte komisyona 

gelmeleri. "ll8,. "1153. 

Fatih Sulh Üçüncü Hukuk 
Hakimliğinden: 

Naciye tarafından kocası 

Unkapanında Salihpaşa mahal
lesinde Bosta ~ sokağında 35 
No. da oturan Hasan Behçet 
aleyhine açtığı nafaka davası-., 

Evkafı mülhakadan bo>nevi aklıisari Ahmet ağa 
vakfından taks' ın Yalıya Çelebi malıalles' ııde ~c çeşme 
sokağınfa 18-20 No. Jı apartıınanın 4-ncii da'resi. 

Yukarda yazılı vakıf emlıl.k 31.Jlfayıs-937 sonuna 
kadar kir:ıya verilmek üzere açık arttırmaya konıılmıış· 
tur. İsteklilerin ı6·Eylul.936 çarş1mba güııii saat 14,30 

da Beyoğlu vakıflar direktörlüğü Akaret kalemine gel· 
meleri. (1038) 

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

biye Okulu İng: Iizce ve Fransızca, Almanca öğretmen• 
likleriue yüksek okullarda ö;5'retmenlik yapmak saHlıi

yetını ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan iki İngilizce, 
bir Almanca, üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 

2 - Bu ö;trctmenlikleri n ücreti ders saati başına 4 
i!a 5 lirRdır. 

3 - Elıliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bon. 

servis ve nufus kağıdı, askerlik vesikası, uçer fotoğrafı 
ve bulundukları memuriyetleri gösterir hal tercümesi ve 

bir istida ile Ankarada M. l.I. Vekaletine, lstanbulda 
Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatları ve sarih ai· 

res yazmaları lazımdır. Müracaatlar en geç 20· Eylı11 936 
ya kadar yapılacaktır. (232) (655) 

imtihana girme 
N ımsrası Adı 

İmtihana girıne 
Numarası 

Adı 

6 
8 

ı4 

ı6 

ı8 

ı9 

20 

2S Bn. 

26 
27 

37 
38 

39 

40 

53 

S4 

55 

56 • 
62 

63 

66 

Adnan Hmr oglu 
Zati Tekhan 
M. Nedim Güney 

Hüseyin Asutaı 
Bürhon Bür11/ 
Mahir Yetik 
Hilmi Hız 

Suat Ali Eren 
Zeki Berkkan 
H. Kamil Bulak 
Sami Pektürk 

Fethi Sayııın 
Hilmi Oral 

Vedat Yalman 

Numi Özel 

M. Emin Akdeniz 

Kemal Seçmeer 

Cemal Küçükkaya 
Tabir Sarucan 

lbrahim Ertun~ 
lbrahim Aykaç 

73 
78 
83 

98 
99 
ıoı 

ıo3 

109 
113 
119 

120 
123 
129 

ı3o 

14S 

Rasim Aktüre 
M. Fikret Atadeoiz 
Hüıeyin Avni 

Ruhi Çalış 
Nüzhet Çajtlar 

O. Nevzat Nemli 
Nuri Erten 

S. Sırrı Öıyurdon 
i\f, Şevki Aolay 
Rıza Oral 

Mehmet Tülbek 
Faik Erkmen 
Ali Ba1ri V un 1 

M. Cnit Gümrükçü 

Mebmed Balkandı 
ı49 H. Cahil Tarancı 

lSS Osman Moraç 
ı60 Sel.ihattin Aktubunay 

174 Bülent Erıril 

176 

177 
67 Cemil Türkeri 178 

Sezai Yılmaz 

Mehmet Tevfik 
Feridun 

68 M. Nurettin Tanıukalp 179 

1. b 1 v·ı" . N f 70 OsDıao Dotao ı84 Stan U l ayeti a Ja 72 Hamdi Bayrakçı ı86 

Kemal Kocabey 

Fehmi Yazıcı 
Nedim Okyay 

28·9-936 Pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Nafıa Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

nın icra kılınan muhakeme
sinde mübaşir tarafından veri· 
len meşrubatta ikametgahının 
meçhul olduğu bildirilmekte 
olduğundan mahkemece 20 
ııün müddetle ilanen tebligat 
icrasına karar verilmiş ve mu. 

.hakeme günü olarak ta 7. ıo. 
Sl36 ıaat 10 tayin edilmiş ol. 
,duğundan yevmi mczkürda 
nıahkemede hazır bulunmanız 

Weya kanuni bir vekil bulun
durmanız aksi takdirde muha

,kemenin gıyaben ceryan ede. 
ceği davetiye yerine geçmek 
uzere ilan olunur. 

Müdürlüğünden: ı---- 1 
Satınalma Komi• onu lıinları ı ll!üdürlfü:\'ü eksiltme komisyonu odasında 2939 lira keşif , ._ ________ .._ .... ...., ... .,. .... .._ ........ .-. .... ,-.. __ _ 

bedelli Çapada Kız Muallim maktebi çatı tamiratile jim· 150 f k 
nastik salonu tahkimatı işleri açık eksiltmeye konulmuş- ton sa urşun: 
tur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, lı us us i 
va fenni şartnameleri, Proje, keşif hülasasile buna mdte• 
ferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 228 liradır. 
İsteklilerin en az 2500 liralık bu işe benzer iş yap• 

tığına dair Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu mütealı. 
bitlik ve ticaret odası vesikalariyle 28·9·9ı36 Pazartesi günü 
saat 15 şe kadar Nafıa ll!üdürluğüne gelmeleri. (1124) 

Tahmin edilen bedeli 22S30 lira olan yukarıda mıktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğ'ü Sa• 
tınalma Komiıyonunca 22-ı0.36 tarihinde Perşenbe günü ıaat 
ıs de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname paraoız ola. 
rak komiıyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
ı687 lira 50 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkür ıründe 
11at 14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle 
mezkur güıı ve saatte Komlıyona müracaatları. (830). 

l•tanbul Yedinci lrra Me· 
murluğundan ı 

Cevriye'ye birinci derecede 
ipotekli olup Habip, Arif, 
Haydar ve Yakup'ao ubtei 
tasarrufunda bulunan Sama!• 
ya'da Hacıkadın mahallesinin 
Hacıkadın caddesinde eıki 
4S yeni 73, 81/l numaralar• 
la mürakkam ma müştemilat 

boıtanın altı hi11e itibarile 4 
hiııeıi deyoio ademi tesviye• 
ıi hasebile açık arttırmaya 
vuedilmiştir. 

Hududu: Tapa kaydını nı• 
zaran salt tarafı Ömer ve biı• 
ıedarları Hamam bahçesi ve 
Ömer ve hiascdarları boıtanı 
ve sahibi aenedin diQer bah
çesi arkaaı Hımamiye otlu 
hane ve bahçesi n pu~cu A· 
gop vere esi bostanı, solu \o
sun hane bahçeai ve Safiy~ 

arsası ve Mehmet Şahap ar
sa 1, öoü Hacıkadıa caddeıile• ı 
mahduttur. 
Tamımıoıo miktarı ziraı 

9716 metre m11rabbaıdır. Ye· 
mioli ıiç ehlivukuf tarafından 1 
tamamına (SOOC) lira kıymet 
takdir ve tahmin edilmiştir. 

Evıafı: lçiade abşak h:r 
ahır ve motörlü bir bostan 
kuyuıu ve yanında kargir 
molör dairesi •e kirgir bir 
ahır ve tonoz bir havuz olup 
tahminen S5 kadar bodur 
ağaç ve biraz da meyvuız 
agaç varılır. 

Satış peşind;r, Arttırmaya 
iştirak edeceklerin hisseye 
muaip muhammen kıymelin 

yüzıle yedibuçuk ni•betinde 
pey akçeoini veya milli bir 
baııkaoın teminat mektubunu 
hamil olmaları icap eder. 

ı2.11J.936 tarihine müsadif 
Puarleıi günü saat 14 ten 16 
ya kadar dairede birinci art
tırmosı icra edilecektir. Art• 
tırına bedeli kıymeti muham· 
menenin O/o 7S ni bulduğ'u 

takdirde mü~terisi üıerinde 
bırakılacaktır. Alui takdirde 
en son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üıere arthrma 
ıs gün müddetle temdit edi. 
lerek 27-ı0-936 tarihine mü. 
ıadif Salı günü aaat 14 ten 
16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci açık arttırma• 
sında arttırma bedeli kıymeti 

muhaımn1euenin °:o 75 ni bu'• 
madığı takdirde satıı 2280 
No. lu kanun ahkamına !ev· 
fıkan geri bırakılır. Satış pt• 
şiodir. 

Artıırm•y• iştirak etmek 
isteyeo!erio kıymeti mubam. 
mcnenın O/o 7,5 oiıl:etinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın 
tc=roinat mektubuuu hamil bu
lunmaları lizımdır. Hakları 
tapu ıicilli ile sabit olmıyan 

ipotekli alacakla• da d'ğ.r 
alakadaraoıo ve irtifak hakkı 
cah.pleriniıı bu haklarını ve ı 
huıasi~e faiz ve masarife dair 
olan iddialarını evrakı mü~
bıteleri ile birlikte ilan tari
hinden itibaren nihayet 20 
güıı zarfında birlikte d•ire• 
mi-ıe bildirme~eri lizımdır. 
Ak>i hkJirde bokları tapu 
sicilli ile ıabit olmıyao!ar ••· 
tı~ bedeliniıı p•ylaşmuından 

hariç kalırlar. Müterakim ver• 
gi, tenviriye, taoxifiyedeo mil• 
tevdii! Belediye rüsumu ve 
Vakıf icare•i bedeli müzaye• 
deden tenzil o!uour. Y ırmi it• 

nelik vakıf icaresi taviz be. 
deli nıütleriyo aittir. Daha 
fazla malümat olmak iote
yenler ı9.9-936 tarihinden i
tibaren herkeıin görebiloıeıi 

için dairede açık bu:nnduru!a-
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Denizyolları 
İŞLETllIESl 

Acenteleri: Karaköy- Köp
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarzade 
- Han Tel : 22740 

BU HAFTAKİ 
MERSİN HATTI 

POSTALARI 
Yalnız bu haftaya mah· 

sus olmak üzere İstanbul
dan 8 Eylül Salı ve 10 1 Eylül Perşembe günleri 
kalkması lazımgelen l\Ier· 

sin battı postaları birer 
gün teehhürle kalkacak• 
!ardır. 

BtJJ1a nazaran 9 Eylül 

Çarşamba saat onda kal· 
~acak postayı ERZUR Ul\I 
vapııru 11 Eylül Cuma 
saat onda kalkacak posta. 

yı da GÜNEYSU vap;ıru ı 
y pacaktır. "107S. 

İstanbu 1 Asliye Malıke· 
ruesi Birinci T : caret Daire
s' n den: İs~anbul Maliye 

muhakemat müdürlüğü ta· 

rafından Gnlatada Ömer 

Ahit hanında 6 No. da Deb
reli 1'Iehmed Fuat ile !\fani 

zade Hacı Hıiseyin malı

tumları aleyhine 936/20 
No. lu dosya ile açılan ala. 
cak davasında oturduğu yer 

belli olmıyan borçlulardan 

D~breli Fuada tebliğatın 

ilanen yapılamasına karar 

verilerek mahkeme gür.Ü 
olmak üze'e 23·10·936 Cu: 

m:ı. saat l 4 tayin ve dave· 
tiyesi mahkeme divanhane

sine asılmış olduğundan 

borçlulardan Debreli l\Ielı· 
ıned Fuat belli günde malı. 

kemeye gelmediği veya ve· 
kil göndermediği takdirde 

davaya gıyaben bakıhc:ığı 
ililn olunur. (936/2.0) 

Üs!. üdar 2ci Sulh Mahke· 
me11inden: 

Üaküdarda K3radavut paşa 
mahalieıinde Boyacı aokağ'ın• 
da 3S Nu,ln haneıie ıakio i· 
ken 22·8· 936 tarihinde vefat 
edeo ve terek•a'ne tı'ep üze
rine mohkememizce vazıyed 

edi!miş bulun~n Hacı Veli 
kızı Zeliha!lın emvali meoku• 
leıi 22-9·936 ulı günü saat 
ıo c!a mezkur hanede açık ar• 
tırma ile oatılacağı ve müte• 
veffiyeden alacık ve borç id· 
diasında bulunanların bir ay 
..e veraset iddiasında bulu• 
naniarın da üç ay içinde ve• 
uiki kanuniyelerile birlikte 
Ü .küdar İkinci Sulh Hukuk 
mahkemesine müracaat eyle· 
meleri ve akıi halde kanunu 
medeninin mevaddı mahsuıa .. 
ıı ahkamı tatbik olunacağı İ• 

lin olunur. 

cak arttırma ,.rtaameıi ile 
935/1795 No.lu .ıosyayı mil· 
racaatle mezkur dosyada mev
cut vesaiki ııörebilecekleri i
lin olunur. (25S17) 

1 İnhisarlar U. Müdürl~ğünden 
1 - 497,47 Ji,. keşıf bedelli Cibali Kutu fobrıkası Sia-ara 

kiğıdı anbarı önündeki idareye ait binanın altındaki dükkan• 
ların tamire mühtaç dablli aksamı, 

2 ·- 411,Sı lira ketif bedelli Ciba'i kutu Fabrik111ndakl 
ıu içme teıiıata ıartn•me ve keşifnameleri mucibince pazar• 
lık ıuretiyle münakaaaya konulmuştur. 

3 - Ekıiltme lS·IX-1939 tarihine raıtlıyan Salı gilnü 11at 
ıs de Kıbalaşta Lev .. ım ve Mübayut şubesi müdürlüğünde• 
ki alım komisyonunda yapılacaktır. lıteklilerin şartname ve 
keşifoamelerini görmek üzere hergün ve pazarlık için de ta• 
yin olunan gGn ve saatte 'lo 7,S güvenme paralariyle birlikte 
sözü ııeçen komiıyona müracaatları. (780). 

İstanbul Vilayeti Nafıa 
Müdiirlltiğiinden: 

28·9-936 Pazartesi günü saat 11 de İstanbul Nafıa 
Müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında 974 lira keşif 
bedelli İstanbul Kuduz Tedavi evi köpek koğuşu ve bod. 

rum katı tamirat ve tadilatı açı~ eksiltmeye konulmuş· 
tur. Mukavele, eksiltme: Bayındırlık işleri genel, hususi 
ve fenni şartnameleri proje keşif hülasası ile buna mü• 

teferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 
Muvakkat teminat "74. liradır. 

İsteklilerin en az •500,. liralık bu işe benzer iş yap
tığına dair Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteah• 

bitlik ve ticaret odası vesikalariyle 28·9·936 Paıartesl 
günü saat 14 de kadar Nafıa Müdürlüğüne gelmeleri. 

(1135) 
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Yollarımızın h·ususiyeti ne göre yapılmış 

YEGANE SAGLAM LAsTİKLER 
YERL. MA 

ZAFE R 

• 

TÜRKİY E 
Turing ve Otomobil 

Klübü tarafından 

1 
Senesinde tertip edilen 

İstanbul Yarışlarında 
Bütün rekorları kıran 

Otomo bil Lastikleridir 

ANKARA : Çankırı y o lu No. 15 
IST AN BUL : Aşir efe n d i sokak No. 34/1 
İZM İR Y eni manifaturacılar 3 No. lı sokak No. 12 

SATIŞ YERLERi : 
ve BASLICA BUYUK ŞEHiRLERDE 

İZMIR. FUARINDA 86· ve 89 No. PAVİ)l"QNUMUZU ZiYARET EDİNİZ 

Öğretmen aranıyor 
Şehrimizin özel ilk okulla· 

rındrn birinde, yeniden açılacak 
sınıflarda çalışmak istiyen, mu• 
allinı mektebi mezunlarının di. ı 

!ek ve şartlarını, tercümeihal 
ve :ıdreslerile birlikte (İstanbul 
629) posta kutusuna yazmaları. 

Mundı taaffün ve de· 

riyi takviye hassalarına 
malikiyeti Krem Perte• 

vin bugünkü şöhret ve 
şümulünün bariz de· 

lilidir. 

. ' 

Dr. Hafız Cenıal 
Dahilire MUtahassısı 
Puardan başka günlerde (2den 

b)yıt lstanbul Divanyolu (104) yeni 
numaralı hususi kabinesinde haı· 
talara bakar. 

Salı, cumartesi sabah (9 112· 12) ı 
saatleri hakiki fukaraya mahsus· 
tur. Herkesin haline göre muame· 
le olunur. 

Y ulık ttlefon Kandilli 38 
Beylerbeyi 48 

1 • • 
1 

Direktörlüğünden: 
1 - ilk, orta ve Lise kısımları için Kız ve Erkek, yatılı ve ya

tısız talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Kayıd için hergün saKt 10 dan 16 ya kadar okula müracaat 

edilebilir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan tale

benin yerine aı miktarda yeni talebe alınacaktır. Okula girmek isti· 
yenler bir an evvel müracaatları tavsiye olunur. 

4 - Eylülün on beşine kadar kaydını yeniletmeyen eski talebe· 
nin müracaatları kabul edılmiyecektir. 

5 - isteyenlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 
Şehzadebaşı, polis karakolu arkasında. Telefon: 22534 -İs t anbul İcra Hfıkimli~in· 

den : Konkordato için kendisine 
18. 7. 936 tarihinde iki •ııv müh· 
let verilen Kırz~de Şevki ve 
Şsı şirketi hakkında komiser 
raporunda mlinderiç ve temdide 
mütca1Jik talep muhteviyatına 

göre mühletin inkı zas ı tarihinden 

itibaren iki ay temdidine ve iş· 

bu te::ıdid kararının il.anı ile be· 
raber kanunen tebliğ'ioi \azını 

gelen mahallere usulen tebliğine 
karar verildil!:i ilan olunur. 

Yarın aktam ı 

Taksimde PANORAMA Bahçesinde 

Bayan S U Z A N 'ın 
ııı..-- ----'------~~~~__'.:.'.San ' at yıldönümü kutlulanacaktır. Tel. 41065 ---· 

o 

·BIRE, 
1000 

TARLADIR 

, 
- • .1 •o .... -. 

..A - - ' /:,;.· I 
: .. y · ~··i~ "'\ 

·-- ---- ---
::ıabibi ve Umumi neşriyatı idare eden yazı işleri müdürü 

Etem izzet Benice 
Basıldı~ı yer: Matbaai EbüuiyJ 
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