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Musoliniye suikast: 
DUn bir ak,am gazetesi Londra rad· 

yosuna atfen ltalyada Musollnly• kartı 
genlt bir suikast teb6keslnln yakaland1-
Qını haber vermlftl. Londradakl ltalyan 
elçlsl bu haberi tekzip etmektedir. 
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Dış. işleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Antakya 
ve iskenderun hakkında beyanatta bulundu 
• 
lskenderun 

ve Antakya 
.... ,,,,. ······ ................................................................ . 
Suriyenln istiklali resmen teyit edi· 
lir ve Fransa bir lıınlatmaya imza 
koyarken lskenderun sancağı gibi 
özbeöz Türk olan ve hususi lda· 
reye sahip bulunan bir Ulkeye de 
layık olduğu idarenin verileceğini 
beklemek haklı bir dilek olur • 
................................................................................ 

Uzun yıllardan beri süren bir mücadeleden ve iiç dört ay. 
danberi de Paris'te cereyan eden mü1akerelerden sonra Suriye 
delegeleri ile Fransız hüküm~ti arasında bir anlaşma parııle 
eailmiş bulunuyor. Suriyenin istiklal ve istikbalini lngilterenin 
Vaktile Irakta yaptığı gibi temin eden bu anlaşmanın parale 
~dilmesi Suriyede duyulur duyulmaz her yer donanımı. şen· 

lıklcr ilan edilmiştir. 

Meslektaşımız Sırrının ce
nazesi dün göz 

yaşları arasında kaldırıldı 

Hazin ölümile aramız· 
dan ebediyen ayrılan Kurun 
2aıetesi Yazı işleri müdürü A. 
Sırrı Uıelli, dün toprağa, Hak· 
kın rahmetine tevdi edildi. 

Sırrının, gözlerini hayatıı 

Yumdu~u Cerrahpaşa hastanesi· 
nin önünde saat on buçuktan iti. 
haren mcslekdaşları, kendisini 
Sevenler, toplanmıya başla· 
ınışlardı. 

Saat on ikiye doğru, cenaze, 
arkadaşlarının, kendisini se· 
venlerin omuzları üzerinde 
hastaneden kaldırıldı. Ônde, 
kurun, Vakıt, Haber gazete· 
!erile muallimi bulundu~ u Jan 
t:l::rk Koleji namına gönderi· 
len birer, lstanbul Basın 
kurumu namına da iki çel!nk 
Vardı, Tab~tu takip edenler 

arasında Basın Kurumu baş

kanı Hakkı Tarık Us, ve bir 
çok meslek arkada,ıarı bulu
nuyordu. 

jan Dark koleji de bir kı

sım talebeyle muallimlerin! 
göndermişti. Namaz, Kocamus
talapaşa camiinde kılındı. On
dan sonra, cenaze Belediyenin 
cenaze otomobiline kondu. Bü· 
tün gaıeteciler ve matbuatın 

birkaç emekdar mürettibi, iki 
otobüsle, cenaze otomobilini 
takib ediyorlardı. Aıiz arka· 
daş ve meslekdaşımız, bu sa· 
mimi eli.erle, Siiivrikapı dışa· 
rısındakı mezarlığın servisiz, 
açık ve ferah bir köşesinde 
topra~a bırakıldı. Ailesine ve 
kendisini sevenlere sabır, ken
disine rahmet dileriz. 

{ Dün, riyaıetinde bu· 
lunduğu heyetle ıehri

mizden CenefJrege hart• 
ket eden dıı iıleri bakanı 
Ttflfik Rüıtii Aras ga• 
zelecı'lere beyanatta bu· 
lundu v• bu urada An· 
takga ile Jıkenderunun 

da mukadderatına temas 
etti. Gezetemiz bu top· 
rakların muahedeler çer• 
çevesi iı; inde d~vam ede
gelen vaziyetine bundan 
evvelki neırigatı ile it· 
mas etmiıti. Tevfik Rüş. 
tü Araıin dünkü beyanatı 
Antakya ve lskınderun 

hakkında Tı1rk milletinin 
düşüncılerine tamamile 
tercüman olmuş bulunu· 
yor. J 

m s 

Cenevrede toplanacak Mil· 
!etler Cemiyeti Konseyine ve 
Asamble toplanll!lına işti

rAk edecek olan Dış işleri . 
Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın 
riyasetindeki Türk heyeti dün 
sabah saat 9 da Loid Triıes· 
tino'nun Krinale isimli vapu
rile Cenevreye hareket et.. 
miştir. 

Heyet; iç Bakanı Şükrü Ka
ya, , kadın saylavlarımızdan 

Mihri Pektaş, Esma Naman 

ve Cumhur başkanlığı ııenel 
sekreteri Hasan Rııadan mil• 
rekkeptir. .Bundan başka he· 
yete iç ve Dış Bakanlıkları 
hususi kalem direktör:eri Arif 
ve Refik Amir de refakat et
mekledir. 

Bundan evvel de ayni he· 
yete dahil olan Milletler Ce· 
miyeti daimi delegesi Necmel· 
tin Sadık hareket etmişti. 

Merhumun cenazesi 
bugUn merasimle 

tehltllöe gömUlecek 
lstanbul, 11 (A.A.) - Üç 

gün evvel Kadıköyünde ge• 
çirdiği bir otomobil kazasın· 
da agır surette yaralanan ve 
Haydarpaşa hastanesine kal· 
dırılarak tedavi altına alınan 

Maraş saylavı Mithat Alam 
dün gece vefat etmiştir. 

Bu sabah mat 10 da Hay
darpaşa nümune hastanesinden 
kaldırılarak Sirkeci araba va· 
puru iskelesine getirilecektir. 

Cenaze merasimi Sirkeciden 
başlıyacak ve Sirkeci - Divan· 
yolu • Çarşıkapı yolunu takip 
edecektir. Cenaze namazı Ba. 
yezid camiinde kılınacak olan 
merhumun cesedi Edirnekapı 
dışındaki şehitliğe gömülecek· 
tir. 

Mürahhas heyetini dün sabah 
rıhtımda Maarif vekili Sallet 
Arıkan, Adliye vekili Şükrü 
Saraco,·lu, Dışbakanlık umum! 
katibi Numan Rıfat Menemenci. 
oğlu şehrimizdeki sefirler, say. 
lavlar Cumhur başbanlığı na· 
mıne yaver Cevdet, Vali Mu. 
hiddin Üstündajt, Ankara va. 
!isi Nevzat, Moskova sefaret· 
hanesi erkilnı, Atina sefiri 
Ruşen Eşref, Polis Müdürü Kederli ailesine taziyet be. 
Salih Kılıç, Gaziantep Valisi yan ede.r.iz_. ______ • ..,. ,._-Ali Rıza ile şehrimizde bulu. f , 

nan diğer birçok valiler ve 1 
tanınmış zevat ujturlımışlar

dır. Dış işleri Bakanı Tevlik 1 
Rüştü Aras hareketinden evvel 1 
bir muharririmizin muhtelif 
meseleler hakkında sorduğu 
suallere cevaplar vermişlerdir. 

- lngiltere ile aramızda 
yeni bir muahede yapılacak mı? 

(Devamı 2 nci sayfada) 

-Z,, 

a 
Taygar• pigankoıu dün 

çekildi ve 35,000 llralılc 
büyük ikramiye 20,803 nu• 
maraga çıktı, Di§er bı1tün 
ka:ıanan/arfn liıteılni iç 
sayfalarımızda bulacaksı• 
nız. 

s 
Gazetemizin tertip ettiği büyük müvezziler 
koşusu. lıkt•trinln ilk haftasında yapılacaktır. Kotuya gire· 

• cekler birinciden onuncuya kadar para rnUkAfatı ve 
onuncudan ylrmlnclye kadar da et ya mükAfatı alacaklardır. Zaten 
birçoöu yaman birer •• • ı . cJ"d k 
kOfUCU olan bUtUn m U Ve Z Z J e f şım ) en OŞU 

antrenmanına başlamalıdırlar. 

Şehir müfritlerin ·elindedir, teslim 
olmak istemiyorlar 

lrun fatihleri... 

lspan!Jadaki aıi kaynaklarından diln ~c· fJtrilen malumata 
göre, Sen Sebaıtl!J•n n .. yonallıt kuv1Jetler tarafınrlan ihal« 
edilmiııir. Madafiler ııraıındn ciddi ihıUaflar çılcmı,tır. Bun· 
/ardan birtakımı laarrıız vuku bulmadan efJuel ıehri te!lim 
etmek, diDer bir takımı da mukavemel/e bulunmak istemek· 
tedirler. 

.. Sen Sebastiyen 'den gelen haborler ise ıunlardır: Şehir 
ıçrnde kuvvet müfrit/erin elindedir, Ve kumandngı da ellerine 
g~ç'.r".'iılerdir. Bütün dükkanlar kapalıdır. Sehir tamamile ö/'ı1 
gıbıdır'. Sokaklard~ hiç~İr ~,..aba ve otomobile tesadüf edilmt• 
mektedır. f!er. dakıka asi/erın hücumu bt,kienmektedir. Halkın 
çılgın vazıgetı devam etmtktedir. Asiler şehir civarındaki 
Hernani'gi tayyarelerle bombardman etmişlerdir. liirçok ya· 
ralı ve ölü vardır. Hükumet memurları, bu ufak şehrin la ~/i. 
yesini emretmişlerdir. 1ıı 

lllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllltlllllllUllllllllllittllıınt 

Edebig~·ı···A··;"k;/;·;···6"'' 

Milli bir edebiyat 
Yaratabil_ir miyiz? 

Bürhan Cahid Markaya 

Bürhan Cahid 

söylüyor: 
"Edebiyatımız genç 

kalemlere, fecrletiye 
gellnclye kadar mit· 
1i deOll, mahalli bile 
d•Alldl. Enderon ede 
biyatı tam bir dalka· 
vuk edebiyatı, edebi· 
yatı cedide yabancı 

bir Kozmopolit kari· 
katürU idi •11 

/6 ıncı sag/amı:d:ı 

okuyunuz./ 

YARIN: Halit Fahri Ozansoy 
Anketi yapan:. Nusret Safa COŞKUN 
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Antakya, İskenderun Şiy~S.~~1:pü ~~y~Ş~.rtd.~,n '.~H~berl~f~ Son ak ika 
•, • • • ,• .: ... ' • • . • • • •. : · '; .: 1 f .. ~· · ' ·'-·-:: 

OışişleriBakan-;mızTevfikRüş- L Ankara-Memleket ve Dünva 

1 inci sayfadan devam 

tü Arasın dün verdiği beyanat =S=ay=,=, =,4=6=H.=er=ye=rct=.=5=k=u=ru=,==Te=le=f'o=n=N=o:=2=08=2=7=-=r.=.ı=,r=af=ad:=re=sı= ... =;,s=ta=n:=bu=:=l=:A:"'çı':"k"'.'.So:=.%= Türkiye - lngiltere ticareti 
1 

konseyi de toplanacaktır. Ta- s b 1. k f • •• 1 ı.ondra, 11 ( A. A.) - • Reuter - Türkiye - Inıı-iltere tı;cirn 
bii inkişafı takip etmekte olan Sen e as ıen ÇO ecı gun er anlaşmasının metni bugün saat 17 de beyaz kıtap halınde " - Türkiye-lngiltere ara

ıında münasebat çok dostane· 
dir. Şimdilik böyle bir mua• 
hede mevzubahis değ-ildir. ,. 

- Froınsa ile :::ıuriye arasın· 

da bir ittifak muahedesi ya· 
pıldığı hakkındaki haberlere 
ne dersiniz. 

• - Bu muahede için mü
zakereler cereyan eıt;ğini 1..ili· 
yorduk. Yalnız muahedenin 
parafe edildiği hakkında he
nüz sarih bir malii.matımız 

9oktur. Yalnız şurasını tasrih 
etmek islt:rim ki, Osmunlı im• 
paralorluğundan ayrılan par
çalarda milliyet esasında müs
takil devfotler teşekkülünü biz 
7·arkiye a·oima memnuniyetle 
gördük ve temenni ettik. 

büyük dostluk münasebetleri- d b 1 
ni teyit etmiye lüzum var a r .• f es i n e u u n u y o r 
mıdır? 

Dış işleri Bakanı Tevfik Rüş- : .j l • l b " J 
tü Aras ve iç işleri Bakanı Fransız sefiri mü, rit ere şöy e agır l: 
Şükrü Kayanın gaybubetleri 

sırasında D.ş Bakanlığa Şükrü 
Saracoğlu, iç Bakanlığ'a da 
Kültür Bakanı Saffet Arıkan 
vekAlet edeceklerdir. 

Atina bekliyor 
Alina, 11 (A. A.} - Atina 

ajansı bildiriyor: 
Bütün gazeteler, Türkiye 

dış iş'eri bakanı Dr. Tevfik 

Rüştü Aras'ın, Cene\'re'ye git
meden evvel Elen başbakanı 
M. Mataksas ile görüşmek üze· 

re Cumartesi günü Atina'ya 
geleceği haberini büyük bir 
memnuniyetle kaydetmektedir
ler. 

Etnos gazetesi, tu hususta 
diyor ki: 

"Ben Fransayı temsil ediyorum, eğer bana hakaret 
edecek olursanız, üzerinize 

ateş etmesi için gemime emir vereceğim.,, 
etme'i • için gemime emir ve .. 
receğim,, demıştir. 

Münakaşa esnasında madam 
herbette'e şiddetle vurulmuştur. 

Gazetecilerin hareketi hak
kında tafsilat yoktur. Ortada 
dolaşan şayiaya göre Alcyan 
torpido muhribi bunları ha mil 
olmadığı halde Saint· Jean-de· 
Luz'a dönmüştür. 
Allılin kişiden ilci bin kişi 

öldürülmüş 

dasına silAh ambargosu konul· 
masına karar verilmesi ihti
mali vardır. 

}- ransız ( akdeniz kumitesinin 
toplantısı 

Paris: 11 (A.A.) - Akdeniz 
komitesi bugün öğleden sonra 
blum'un başkanlığında toplan
mıştır. Toplaotıda Fas Tunus 
Cezayir valileri le dış bakaı lığı 
musteşarı, müstemleke bakanı 

ve bir çok yüksek memurlar 
hazır bulunmuşlardır. 

Gazetelere göre, komite bil
hassa ispanya ve şimal afri· 
kası hadiselerile meşgul ola
caktır. 

intişar edecektir. 

• • • 
Bir ecnebi şirket Ereğli 
limanını inşaya talip! 

Lahaye, 11 ( A. A. } - Anado'.u Ajınsının hususi muhabiri 
bildir.yor: 

Laheyde "Albatam dragage et de travaux publics. şirketi 
memleketimizde buğday mukabilinde Ereğli limanını inşaya 
veya gemi inşa.tına veya mümasili işlere uzun vadeli tediye 
esa'1 üzerinden iştirake karJr vermiştir. 

• • • 
Eylul ortasına doğru lngi-

liz meb 'usları geliyor 
Londra, 11 (A. A.} - Anadolu aj3nsının hususi mu'labiri 

bildıriyor: 

Avam Kamarası azasından; be y ne~milel Parlamentolar kon· 
feransında lngiliz heyeti reisi M. Sommerville, ben berindeki 
lngiliz mebuslarla birlikle konferansı müteakip Eylü .ün 15 ine 
doğru lsta~bu ' a ve oradan Ankara'yk gelerek muhtelif te
maslarda bu 1 unacaktır. M. Sommerville, bilhassa lngiliz ucuz ve 
bahçeli ev inşaat şirketleri namına Ankara'da ve diğer büyük 
şe h rlerimizde yeni mahalleler tesisi mevzuunu tetkik edecektir. 

Mumaileyh bilhassa Emlak ve eytam bankasile anlaşarak bu 
bankaya tevdiat yapmak veya bu banka hesabına model ma· 
halleler tesis etmek istiyor. 

M. Sommerville, Avam kamarasının yıllardanberi zinüfuı 
azalarından biri ve tanınmış bır profesördür. 

• • • 

Lozan muahede•inde impa
ratorluktan müdevver hüküm
darlık vaziyetimizden alaka
darlar lehine feragatte bu· 
lunduk. Binaenaleyh Suriyertin 
de Irak gibi oluşu haberi bizi 
ancak sevindirir. Daima bu 
husustaki görüşümüzü dost 
!rakın Cem:yeti akvama girişi 

münasebeti le söylediğim nııtuk· 
ta da açıkc~ izah etmiştim. 

A-amızdaki dostluk çok ile· 
ri olan Fransanm yaptığı it
tifak muahedesinde, hemen 
hepsi Türk olan 280 bin nüfus. 
lu fskenderun ve Antak.11a 
mıntakaları İçin dahi mahalli 
t•e müstakil bir idare kabul 
edilmiş simasını ümit etmek 
islerim. 

"Elen efkarı umumiyesi bu 
mülakata karşı hususi bir 
alaka ve memnuniyet göster· 
mektedir. Çünkü bu mülakat 
iki dost memlekt arasında 

karşılıklı faydalı yeni bir 
temas teşkil eyliyecektir. 

Londra 11 (A. A.) - Deyli 
Ekspres gazetesinin Saint-Jean 
de-Luzdaki muhabiri yirmi 
kadar lngiliz, Amerikan ve 
Fransız gazetecisinin San Se
basticn' e yapmış oldukları 
bir ziyaret esnasında can· 
!arını kurtarmağa ne suretle 
muvaffak olmuş olduklarını 

anlatmaktadır. Fransız sefiri 
M. Herbette, gazetecilerin tah
lisine muvaffak olmadan ev
vel limanda bulunan bir Fran· 
sız harp gemisi ile şehri bom· 
bardıman ettireceği tehdidinde 
bulunmuştur. Esasen sefir:n 
bu tehdidinden evvel kendi
sine ve karısına karşı da fena 
muamele yapılmış idi. 

Bu gazetecilere sefir tarafın· 
dan Alcyon adındaki fransız 

torpido muhribi i1e San Se· 
bastien'e gitmeleri için me· 
zuniyet verilmiş idi. Gezete
ciler, buraya geldikleri zaman 
komünist ve anarşist milislsr 
komünizm aleyhine makaleler 
yazmakla itham ettikleri bir 
gazeteciyi tevkif etmişlerdir· 

Burgos, 11 (A. A.) - Pal
ma de majorque'dan resmen 
bildirildi~ine göre hükümet 
kuvvetlerinden adaya çıkarıl· 
mış olan altıbin kişiden iki 
binkişi ö!durülmüştür. Geri 
kalanlar yiyecekleri kalmamış 
olduğundan adayı terk et-

Saint Sebasliende vaziyet git. 
tikçe güçleşiyor 

Saint Sebastien (A.A.} 11 -
Havas muhabirinin bildirdiği· 

ne göre, hayat şeraiti Saint 
Sebastien'de gittikçe güçleş
mektedir. Yiyecek gittikçe 
azalmakta ve hayat gittikçe mü· 
him surette bahahlaşmaktadır. 

lngiltere'de "halkcı cephesi,ı 
Plymouth, 11 (A.A.) - Amele lideri Citrine lngilz komünist· 

leri tarafından lngiltere'de •osyalist ve komünistlerden nıürek· ı 
kep bir "Halkcı cephesi,, vücude getirilmesi suretinde yapıtmış 
olan teklifini reddetmiştir. 

Tevfik Rüştü Aras bundan 
sonra Balkan konseyinin ne 
zaman toplanacağı hakkında

ki sualler~ de şu cevabı ver
miştir: 

"- Şimdiye kadar mutat 
olduğu üzere Cenevredeki as
sanıbl~ münasebetile Balkan 

= 

Bugün beynelmilel diplomatik 
aleminin bu kaynaşması anın

da, yakın şarkta sulhun sağ

lam bir desteğini teşkil eden 

sıkı Türk-Elen işbirliği, iki 

devlet adamı arasında bu 
temas ile karakteristik bir 
surette bir kere daha teeyyüt 
edecektir . ., 

Atinaika Neaüre diyor ki: 
"E'en milleti, Dr. Tevfik 

Rüştü Arası bir kere daha 
dostane bir surette karşılaya

caktır. 

Küçük itilaf daimi konse-
to plan tısı • • 

gının 

Yugoslav ve Romen nazırları dün 
Bükreşten hareket ettiler 

• Bükreş, 11 (A.A.) - M. Sto
yadinoviç, Tataresco ve An
tone•co arasındaki konuşma

lara dün de devam olunmu~tur. 

!aşma ile Balkan Antantı 

amaçlarının değişmez mahiyet· 
!erinden dolayı sevinç göster· 
mektedir. 

Milletler, Fransız hava Ata
şesi Binbaşı Bilzarol'ün pro· 
testCJlarına rağmen bu gazete
ciyi serbest bırakmaktan im
tina etmişlerdir. Dığer gaze
teciler, bunun üzerine arka
daşları s•lıverilmeden evvel 
hareket etmemiye karar ver• 
mişlerdir. 

Nihayet milisler, gazetecile. 
rin arzusunu yapmıya muva· 
fakat 'etmişlerdir. Maamafih 
gazeteciler, San Sebastien'i 

terketmiye kalktıkları esnada 
bir takım tecavüz sahneleri 
görülmüştür. Gazetecilere re
fakat eden Fransız sefiri itilip 
kakılmış, bunun üzerine sefir 
mutaa rrızlara hitaben: 

" Fen Fransayı temsil edi
yorum eğer bana hakaret ede
cek olursanız üzerinize ateş 

mişler. On iki yedi bu-
çukluk top, dört havan 
topu, 2500 tüfenk 'e bir çok 
fi~enk ve el humberesi bırak
mış'ardır. 

Asker çıkarmağa teşebbüs 

eden denız tayyareleri tahrip 
edilmiştir. 

7 uleytula cephesi 
Tuleytula cephesinde gene· 

ral Franko'nun askerleri, sol 
cenahlarında bulunan san pedr 
şehrini işgal etmişler ve bn 
suretle pu• rto - rico ve sierra 
gredos'u zaptetmiş olan gene
ral M.:ıla'nın kıt'atma kadar 
taaruz cebhelerini ileri götür· 
müşlardir. 

Portekizin cevabı hala alınmadı 
Londra, 11 ( A. A. ) - Bu 

hafta içinde dördEncü defa 
olarak Liıbond;ıki lngiliı Sefiri 
Portekiz Haricı)e Nazırı nez
dinde Portekizin ademimüda. 
ha~e komitesinin celselerine 
iştirake karar vermesi için 
leşebbiiste bulunmuştur. 

Portekiz, komitenin mesaisi
ne iştırak ten imtinada israr 
ey'e•Jiği takdirde önümüzdeki 
içtimada bütün lbnla }a'ıma. 

Şehrin iaşesi ancak deniz 
yolu ile temin olunabHmekte
dir. Halbuki bu yol da nasyo
nalôst kravazörlerin vücvdu 
sebebiyle çok tehlikeli !bulun
maktadır. Bilbao yolu müstes
na olmak üzere, bütün diğer 
yollar kesilmiştir. Bilbao yolu 
da General Mola'nın topçu a. 
leşi altındadır. 

Bununla beraber Vali ve 
Vılayet mehafili nik tindir. 
Bu mehafilde şöyle denmek. 
tedir: 

"Oldukça yiyecek ve mü
himmat stoklarımız yardır. 

Vakıa mukabil hücumda bu
lunamayız, fakat haftalarca 

1 
kendimizi müdafaa edebiliriz . ., 

Şebrin teslimi ihtimaline ge
lince. bu, hatta mevzuubahis 
bile edilmemekte ve bu hu. 
susta müzakerelerde bulunul· 
duğu ka~l surette yalanlan. 
maktadır. 

Bu konuşmalar esnasında, 

üç devlet adamı, iki memleketi, 
küçük antantı ve Balkan an
tantını alakadar eden beynel
milel siyaset meselelerini tet
kik eylemişlerdir. Bu konuş

malar esnasınôa ayrıca doğ
rudan doğruya Yugoslavya ile 
Roman~ayı alakadar eden 
ekonomik meseleler ve bu 
arada hassateı Romen petro. 
!ünün Yugoslavyaya ihracı 

meselesi de görüşülmüştür. 

Nazırlar Bükreşlen ayrıldılar 

: Proiya gazete•i, başmaka

lesinde M. Tataresko ve Sto
yadinoviç tarafından Bükreş'te 
söylenen nutukların, bir taraf
tan müttefikleri Çekoslovakya
ya ve diğer taraftan yine müt· 
tefikleri Yunanistanla Türkiye 
muahedelerin neticesi olan 
toprak statüsüne riayet et
tirmek hususundaki müşterek 
gayretlerinde sadık olan Ro· 
manya ile Yugoslavyanın 

dış siyasalarının değişmez 

bir surette devamını göster-

'Alman müstemlekeleri' Cürmü meşhut 

Bükreş, 11 (A.A.) - M. 
Sıo~ adinoviç ve Antonesko, 
küçük anlaşma daimf konse· 
yinin toplantısına iştirak et· 
mek üzere Bratislaw'a hareket 
etmişlerdir. 

Yunan gazete.ferinin görüşü 
Atina, 11 (A.A.}- Matbuat, 

Bükreş nutuk'.arı hakkında 

tefsiral ta bu'unarak küçük an. 

i mekte olduğunu kaydederek 
dıyor ki: 

Yarın B. Tevfik Rüştü Aras'ın 
Atina'da M. Metaksasla müla. 
katı ve Bül.reş nutukları, ba
rış, nizam ve Mılletler Ce'ni
ytti çerçevesi içinde kolektif 
emniyet için olan mücadelede 
hakiki bir teşriki mesai teşkil 
etmektedir. ..... s~·~;;;·; ............................. l .... ·v;·lı·~·ar ............................. .. 

Sanayii muhacereti 
Dördüncü trimes- lngiliz müstemle- 1 

tro planı 19 mil· ke bakanhğı yeni 
yar 700 milyon bir talimatname 

ruble hazırı adı 
Moskova, 11 (A.A.) - Sov

yeller Birliği komiserler mec. 
!isi, M. Molotof'un başkanlığın
da, 1936 dördüncü trimestro
sunun mili! ekonomi planını 
tetkik ve tasvip etmiştir. 

ikinci kanundan temmuza 
kadar olan devre zarfında is
tihsalat 1935 in ayni devresine 
ni•betle yüzde 33,4 artmıştır. 
Halbuki yıllık plan bütün 1936 

• yılı için yüzde 24.5 bir çoğal
ma derpiş etmekte idi. 
Ağır endüstri, istihsalatını 

yüzde 35 arttırmak suretiyle 
çok mühim bir muvaffakiyet 
elde etmiştir. 

Dördüncü trimestro planı 19 
milyar 700 milyon Rublelik 
bir endüstri istihsalatı tesbit 

Londra, 11 (A.A.} - Daily 
Telegraf gazetesinin bildirdiği
ne göre, müstemlekeler Ba
kanlığı, Filistine Yahudi mu. 
hacereti hakkında yeni bir ni
zamname hazırlamaktadır. Bu 
nizamname 1 Teşrinievvelden 
itibaren meriyet mevkiine ge. 
çecektir. 

Polonya Büyük Elçisi de dün 
Dış işleri Bakanlığ-ına giderek 
Filistine Yahudi muhaceretinin 
kesilmesi yahut azaltılması 
hakkında hükümetinin endişe· 
!erini bildirmiştir. 

etmektedir ki, bu mikdar, bu 
senenin üçüncü trimestro pla
nında yüzde 17,3 ve geçen 
senenin dördüncü trimestrosu 
istihsalatından da yüzde 31 
fazladır. 

ita/yan gazeteleri, Hitlerin 
Nürenbergdeki son nutkunu 
tefsir etmek istemiyorlar 
Roma, 11 (A.A.) - (Havas} 

ltalyan matbuatı, Nürenberg 
hakkında hiçbir surette tefsi· 

ratta bulunmamakta ve Alman 
müstemleke talebi ile komünist 
aleyhtarı mücadele hakkındaki 
ltalyan tezini teşrihten istin
kaf etmektedir. 

Londra, 11 (A.A.) (Havas)! lngiliz matbuatı Alm m müs
temleke taleblerini hayretle kar
şılam 1makta ve bu talebi an
cak genel bir Avrupa anlaş

ması içinde müta1aa etmek. 
tedir. lngiltereyi bugün baş
lıca meşgul eden şey beşler 
konleran"dır. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

İngiltere ile ticaret muahede
sinin metni dün neşredildi 
Londra, 11 (A. A.} - Ana. 

dolu ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor : 

Türkiye ile lngiltere arasın
da 2 Eylülde imzalanan ticaret 
ve Klering anlaşması, Türkiye 
ile münasebette bu'unan logi
liz ticaret mehafilinde mem
nuniyetle karşılanmıştır. 

Çünkü lngilterenin eski 
tarzda anlaşma politikasında 

ısrar etmekte olması ve Ar
jantin heyetinin bir seneyi 
mütecaviz bir zamandanberi 
Londrada bu mevzular üze• 
rinde uğraşmakta bulunması, 
nihayet Yunanistan ve di
ğer bazı memleketlerle aylarca 
süren müzakeratın menfi akı· 
beti son aylarda muhtelif şa
yialara meydan vermişti. 

Bilhassa müzakere safhala
rının mahrem kalması husu· 
sunda iki tarafça takip edilen 
prensip bu endişeleri kuvvet
lendirmekte idi. 

ispanyadaki vaziyet, ltalya 
mevrudatı bedellerinin eski 
ltalyan ticarf borçlarına mah
suben blokajı için lngiltere 
hükOmetince verilmiş ve tal· 
bike başlanmış olan karar ve 

binnetice ltalyan ihracatının da-
1 

ralması, Türkiye ile müzakere neti· 
cesinde meçhul bulunması, bil
hassa üzüm, incir, ve zeytin· 
yağı piyasasında muhtelif spe
külasyonlara meydan vermişti. 

BeLts Clering namı altında 
ve Romanya, ispanya ve 
ltalya'ya karşı tatbike başlan
mış olan lngiliz kararna
mesinin nev'ama Türkiyedeki 
J ı numaralı para kararna
mesinin 32 inci maddesi hük· 
münün Türkiyeye tatbik edi
leceıs-i resmi haberlere atfen 
ileri sürülüyordu. Hazine sek
reter permenantı ve ticaret ne
zareti müsteşarlarından biri
nin riyaseti altındaki 12 kişi· 
lik lngiliz heyetinin muhte. 
lif nezaretler mümesilleriyle 
her gun artan adedi, piya
sada, halline uğraşılan mese• 
lelerin gittikçe çetinleştiği 
zehabını kuvvetlendirmişti. 

Bu bakımlardan, herkesin şu 
dakikada malümu olan netice, 
yalnız memnuniyet değil ayni 
zamanda büyük hayrette uyan
dırmış bulunmaktadır. 
:Bu, lngilterenin birinci defa 

kanunu 
DUn Adliye Vekilinin 
reisliği altı;ıda bir 
toplantı y:apıldı 

Adlıyc Vekili Şükrü Sara
coğlu dün sabah Müd<leiumu
miliğe gelerek Müfettişlik oda· 
sında Adliye erkanının top· 
lantısına iştirak etmiştir. 

Bu toplantıda Vekil, bir teş
rinievvelde tatbik edilecek olan 
cürmümeşhut kanununun tatbik 
sureti hakkındaki talimatna· 
meye ait direktifler vermiş, 
kanunun tatbiki için yapılacak 
teşkilat etrafında görüşülmüş· 
tür. Talimatnameyi hazırlıya. 
cak olan komisyon müsteşar 
Hasan Safiyeddinin riyasetirıde 
toplanacaktır. 

AldıQ-ımız habere göre Is· 
tantuldaki ikinci istintak ha· 
kimliği lakvedilecek ve birin. 
ci müstantik Ramazan cürmü
meşhud mahkemesi reisliğine 
ve azalıklarına da beşinci is. 
tintak hakimi Suutla yedinci 
istintak hakimi tayin edile
cektir. 

Dünkü toplantıda müsteşar 
Hasan Safiyeddin, Teftiş He
yeti reisi Sezayi, hukuk işleri 
müdürü Şinasi, ceza işleri 
müdürü Haydar Naki, zat iş
leri müdürü Mustafa, hususi 
kalem müdürü Şakir, müddei
umumi Hikmet bulun muştur. 

olarak alt ettiği hakiki iki
taraflı ilk clearing anlaşma11-
dır. lngiltere ticaret nezereti 
ticaret mukaveleleri dairesi 
şeflerinden ve lngiliz heyeti 
azasından mister King'in tabiri 
ile: 

Bu iki tarafın da iftihar et
mesi lazımgelen bir rekordur. 
Çok müşkül, müzakeresine 
bile yanaşmak mümkünsüz gö
rülmüş meseleler iki tarafın 
da memnuniyetini mucip şe
killere bağlanmış blunmak· 
tadır. 

••• 
Kral Edvu.rd Avusturya 
Başbakanını kabul etti 

Viyana, 11 ( A. A. ) - B ışvekil M. Şuşnig, bu sabah lngiliz 
sdardhanesinde Kral Sekizinci Edvard tarafından kabul edil· 
miştir. Mü°ii.kat takriben bir saat sürmüştür. 

Atma, 11 ( Husu~i ) - Buradaki lngiliz Elçisi dün Başvekil 
ve Har:ciye Vekili General Metaksası ziyaret ederek, uzun 
<Üren bir miilak•lta bulunmuştur. 

======~=============-=---~ 

Bursanın Kurtuluşu 
On binlerce halk dün büyük 

günü kutluladı 
Bursa 11 (A. A.) - Bursa kagnı ,.e cephane taşıyan ka'.. 

kurtuluşunun dönüm yı 1 ı bu. dınlrırı, kurumlar temsillerı 
gün Cumhuriıet alanında l)n halk ve fabrikalar ameleleri· 
binlerce yurtdaşın katılması nin bitır.ez ti;kenmez alkışlar 
ile emsalsiz bir coşkunluk içinde geçiş resmi yapıld:. 
içinde kutlandı. Törene o gün- Alay ayni ihtişam ve azametle 
kü hırp sahasını canlandırm3k Atatürk yolu ile tophane ala· 
için ı~ık 'ar mevkiinden topçu nına gitti. 
ve piyade a ' eşi ile başlandı. Burada harb ölüleri aııldı. 

Bir subay harbin adım adım Çelenk kondu, havaya saygı 
ateşi yapıldı. Müteakiben ko• 

inkişafını izaha etti. Müteakı- mutanlığa gidilerek orduy• 
ben öncüler ve suvari kıt'ası saygı ve şükran hisleri sunul• 
Samanpa1arı yolu ile şehre du. Töı·ene ilçeler mümessil· 
girdi. Sevinç ve alkış tufanı !eriyle beraber Mudanya, ine• 
içinde suvari kıtaıtından bir göl ve M. Kemal paşa ilçeleri 
grup Hükümet Konağı öniin- bandoları da katıldılar. Bursa 
de durdu. Muharip kıt'a da en coşkun gününü yaşıyor• 
şehre girerken Hükümet Ko· Bursa saylavlarının hemen 
nağına bayrak çekildi ve şe• hepsi törende hazır bulundu· 
hif donatıldı. Jar. Bu akşam uray tarafından 

istiklal marşından sonra Çelikpalas'ta orduya bir ak• 
saylavlarıınızdan Muhiddin şam yemeği verilecek, ardın• 
Baha özlü ve ateşli bir hita. ca bir Gardenparti yapılacak• 
bede bulundu. Ardınca onun· 
cu cumhuriyet yılı marşı ulus- tır. Gece için fener alayı ter• 
ca söylendi. Kıtoalın spor tip edilmiştir. 
teşkilatının atlı köylülerin Atatürk anıtına otuzdan lav 
ha!kevinin zafer sembolü, la çelenk konmuştur. 
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Donanmamız için Malta ve 
Pirede karşılama hazırlıkları 

• 

"Yavuz. zırhlımız seyir halinde •• 

Atine, 11 (Hususi) - Yunan donanmasının geçen sene ls
tanbula yaptığı ziyareti iade etmek maksadile Türk donanıııa' 
sının lkinciteşrinin son on günü zarfında Yunan sularına gele' 
ceği hükumet tarafından resmen tebliğ edilmiştir. 

Bütün gazeteler, bu tebliğ üzerine yazdıkları yazılard8 • 
Türk. Yunan dostluğunun yeni bir tezahürü olan bu ziy arel1 

alkışlamaktadırlar. 
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Ne olacak? .. 
Görülüyor ki Avrupayı saran iki ıiyaoi akide er JrCÇ, 

bugün, yuın botazbotaza gelecek. Liderltrin iddiaları çok 
kuvvetli. 

Fa,ist liderleri boJtevikliti dünya yüzünden kaldıracafız, 
diyorlar. Ve bolşevik kumandanları, bütün hücumları kıracak 
kadar kuvvetliyiz, diyorlar. 

Ruıyadan ispanyaya kadar Avrupanın hararetini kırk bire 
tıkaran bir kara ve kıııl humma nöbeti başladı. iki tarafın da 
nabzı şiddetle atıyor. Belki yürekleri böyle. Bu nöbet sayık· 
lama devresine de girdi. Liderlerin yüksek perdelerden direkt 
Ve aşırma endahtları gösteriyor ki hastalık şiddetli bir <on· 
ıreıtiona doğru gidiyor. Er geç bir ihtilat ta yapacak. 

Evet, bu olacak. iki taraf liderlerinin ağzından iş;hiğimiz 
mübalatalı kuvvetler çarpışacaklar. Otuz milyona çıkaca~ı 

söylenen Rus orduları, on iki milyonluk Alman orduları, sekız 
milyonluk İtalyan orduları, on milyonluk Fransız orduları ve 

bunlara katışacak irili ufaklı yine birka~ mily?nh~k. kuvvet 
boğazlaşacak. Büyük harbi b' r kaldırım cınayetı gıbı ehem· 
miyetıiz bırakacak müthiş bir baile kopacak. Sonra ne olacak? 

insanlar rahat mı edecek? 
Muhakkak iki taraftan biri galebe çalacak. Ve mağlup 

taraf biroz dinlendikten sonra eskisinden şiddetli bir hınçla 
intikam almıya kalkacak? Zaten bu mukatele öyle müthiş 
olacak ki galip te mafliıp kadar ıztırap duyacak? O halde 
maksat ne? Atlar doyacak mı, ç plaklar ipekli ml kuşana
caklar? Ne gezer .. Sefalet şahlanacak, v~ ölmeyip te kalanlar 
ıiirünecek... ihtirasın sonu var mıdır? 

Burhan Cahid Morkaya 

Günün polis. 
adli ve haberleri 

Bir adam karısını 
döverek öldürdü 

Metresile beraber yakalandı
ğından kızdığı için katil 

olan bu adam tevkif edildi 
Müdde:umum!lik dün saat 

on )·edibuçukta Yuvan oğlu 

Bodos ve Ali Riza adlarını ta. 
şıyan bir adamı tevkif ettir
miştir. iddia da bu adamın ka
rısını döverek öldürmüş ol
masıdır. 

Bodos namıdij!"er Ali Riza 
Galatada balıkçı lbrahimin dük· 
kanıııda balık tuzlayıcıdır. Dil
ber adlı bir de karısı vardır. 
Ali Riza son zamanlarda Mer· 
yem isminde bir kadınla mü
nasebette bulunmıya ba,ıa. 
mışlır. Bunu öğrenen Dilber 
kocasını adım adım takip et
miştir. Dilber, Ali Rizanın Mer· 
lemin evine gittiğini öğrenince 
hemen polis karakoluna koş
muş ve bir cürmümeşhut yaptır
arak kocasile Meryemi yakalat
mıştır. 

Bundan muğber olan Ali 
Riza hadise yerinden eve ge
linceye kadar Dilberi diivmüş. 
tiir, Bu dövme faslı evde de 
devam elmiş ve Dilber yediği 
dayaktan ölmüştür. Hadisenin 
tahkikine Müddeiumumi mua
vinlerinden Ferhat el koymuş 
Ve cesedi morga naklettirmiş· 
lir. Morg dün geç vakit rapo. 
tunu vermiş ve ölümün da
Yaktan da doğabileceğini söy
lediği için Ali Riza tevkıf 
tdilmiştir. 

Sigorta rezaleti 
tahkikatı 

Beyoğlu emniyet memurluğu 
dün de dirileri ölü gibi gös· 
!ererek sigorta şirketinden pa
ra çekenlerin tahkikatile meş
kul olmuştur. iki gün evvel 
tevkif edilen doktor Hancıyan 
dün tevkifhaneden müddaiu
ınumiliğe bir arzuhal gönde
rerek tevkifine itiraz etmiştir. 
Ağır ceza reisi bugün bu iti· 
razı tetkik edecektir. 

Uyurken cep karıştı-
ran hırsız 

Bayazılta çadırcıların sarnıç
lı handa oturan Hasan ünievr
~itc bahçesinde uyumakla 
ıt<,en ~abıkalılardan baloncu 
"&kkı para çalmak için ceb
lerini karıştırmağa başlamış 
>e etraftan görülerek yaka
lanmıştır. 
Hakkının üzerinde 20 gram 

tsrar bulunmuştur. 
Yakalanan 

kumarbazlar 
I llıun çarşı caddesi atik 
brahim Paşa sokağında bekçi 
~alilin idare etmek le olduğu 
l •lıvenin üstündeki odada o
;•an Haydar, Riı~, Mevlut, 
, alat, Mehmet Tahir,Afinin zar 
\ıtllıak suretile kumar oyna-

ıkJarı görülmüş ve cürmümeş· 

hud halinde yakalanmış yalnız 
bunlardan Talat, Hasan kaç· 
mıştır. 

Kazaen ateş alan tüfek 
Makinist Bogos adında biri 

Cumhuriyet caddesir.de Ame
rikan garajının arkasındaki 

bahçede yemek ye,ken arka
daşlarından Mığırdıcın elinde 
bulunan tek ateşli av tüfeği 

her nasıl ise patlamış ve çıkan 
saçmalar Bogosun gözüne 
isabet etmiştir. Yaralı Bogos 
Fransız hastanesine kaldır•l

mıştır, 

Şüpheli bir ölüm 
Karagümrükte Hacırecep 

sokağında oturan Ahmedin 
kızı Hayriye 19 uncu llkmek
tep bahçesinden geçerken bir· 
denbire düşüp ölmüştür. Ölüm 
şüpheli görüldüğünden Hay. 
riyenin cesedi Morga kaldırıl
mıştır . 

Vapurdan acele çık
mak istemiş ... 

Haydarpaşa· Kadıköy-Köprü 
seferini yapan Akay idaresinin 

Heybeliada vapuru Köprü is
kelesine } an aşacağı sırada va
pur yolcularından Sabri alel
acele çıkmak isterken denize 
düşmüş çımacılar tarafından 
kurlarılrrıştır. 

Kereste keserken 
parmağını da kesmit 

Cibalide karakol karşısında 
oturan ve kerestecilerde Alem· 

dar hanı altında ticarethaneye 
ait kereste bıçkısında çalışan 
lnebolulu Mehmet, bıçkı ile 
kereste kesmekte iken kazaen 
sağ elinin parmaklarını da 

kestirmiştir. Yaralı Cerrahpaşa 
hastahanesine kaldırılmıştır. 
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Topkapı ·Edirne kapı 
yolu 

Cümhuriyet onuncu yıldö
nümünde inşasına başlanan ve 

Marmara ile Halici biribirine 
bağlayan Topkapı • Edirnekapı 

yolunun kamyon, otomobil 
gibi nakliye vasıtalarının geç. 

mesine mahsus olan kısmı 
bitmiştir. 

Bundan sonra yaya kaldı· 
rımlarının inşasına başlanacak· 

tır. Yaya kaldırımları da dahil 
oldutu halde bütün yol bir 

ay içinde bitecek ve Cümhu. 
riyct bayramında açılma töre
ni yapılacaktır. 

( "' Açık Söz'ün 1 
Sürprlz kuponu 

Bu kuponu kesip saklayınız 

No. 145·1"!!.,J 

3 

Yeniden 15 bin liralık 
tahsisat verildi 

Hız ve gücünü vatandatın sevgisinden alan gazetedir Ayasofya müzesının uzun 
müddetten beri sıva'arı düş· 
müş olan şimal cephesi ve 
minare külahlarınının tamirine 
başlanmıştır. Bu ş er ıçın 
15.000 lira sarfedilecektir. 
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Acente 
Direktörleri 

ITürkofiste toplandılar 
Nakliyat tarifesinde 

tenzilat 
Vapur acenteleri ticaret 

emtiasına aid nakliyat tarife
lerini artırmışlardı. Tacirle. 
rin bu yüzden vaki şikayet• 
!eri ehemmiyetle nazarı dik· 
kate alınmış ve tetkikata baş· 
lanmıştır. 

Acente direktörleri Türk 
ofise davet edilerek bir top· 
Jantı yapılmı~ ve bu hususla 
görüşülmüştür. Direktörler 
esas itibarile tenzilata mu• 
vafakat etmişlerdir. Fakat 
bazı maddeler üıerinde ten
zilat yapamıyacaklarını bil· 
dirmişlerdir. Bunun üzerine 
acentelerin bu hususta mer. 
kezlerine muracaat etmelerine 
ve neticenin pazartesi günü 
Türk ofise bildirmelerine ka· 
rar verilmiştir. 

Yumurtacılar 
Dün de Türkofisde 
bir toplantı yaptılar 

Yumurta tacirleri dün de 
Türkofisde bir toplantı yap. 
mış, lspanyııya gönderdikleri 
yumurta bedellerinin akibe
ti etrafında Ofis müdürün
den izahat almışlardır. Tacir· 
lerin haklarını korumak için 
kararname bu günlerde çıka
caktır. Bu işin en çok bir haf. 
taya kadar halledileceği mu· 
hakkak görülmektedir. 

Tramvaylar 
Halk seyrek işlediğin

den şikayet ediyor 
Son günlerde tramvaylar 

pek seyrek işlemeğe başlamış· 
tır, bu yüzden muhtelif hal· 
larda tramvaylar çok kalaba· 
lık olmakta, halk sıkıntı için

de seyahat etmektedir. Be

lediye bu ciheti nazarı dik· 
kate alarak tetkikata başla

mıştır. Yakında fazla araba 

çıkarması şirkete tebliğ edi
lecektir. 

-··· Eyüp verem dispan
seri bugün açılacaktır 

Verem mücadele cemiyeti 

tarafından inşa ettirilen Eyüp 
dispanserinin açılma merasimi 

bugün saat 16 da yapılacak 

ve aynı zamanda verem mü
cadel~ cemiyetine 1500 lira 
vermek suretile yardımda bu· 

lunan hayır sever zatın resmi 
de dispansere asılacaktır. 

Küçük 
Haberler 

Balık 
akını 
başı adı· 

Yakında İtalyaya 
ihracat yapllacak 

Günlerdenberi beklenen ba· 
lık mevsimi dün başlamıştır. 
Dün Boğazda mühim miktar
da palamut avlanmıştır. Bu 
yüzden fiyatlar düşmüş ve 
toptan çifti yüz paraya kadar 
balık satılmıştır. Perakende 
satışlar ise 5 kuruştan yapıl· 
mıştır. Balık bolluğu balıkçı
ları çok sevindirmiştir. Ya. 
kında ltalyaya mühim miktar· 

da ihracat yapılacaktır. !tal. 
yan gemileri limanımızdan ba
lık almak üzere yola çıktık· 
lan haber alınmıştır. 

--·-
Limon 

Buhran devam etmek
tedir. Fiatlerda 

yükseldi 
Limon buhranı devam edi

yor. Toptan satışlar dört ku
ruştan yapılmaktadır. Peraken· 
de fiyatlarda yedi buçuk ku
ruştur. Alakadarlar bu buhra. 

nın önüne geçmek için ltalya. 
dan limon ithalinin zaruri ol. 

duğunu söylemektedirler. Bu. 
mm için teşebbüslere girişil
miştir. Türk-ltalyan ticaret an

laşmasının üç ay müddetle 
temdidi dolayısiyle bu teşeb
büslerden iyi neticeler elde 
edileceği muhakkak görülm~k· 
tedir. 

Alpulluda eski 
eserler aranacak 

Tarih Tetkik Kurumu yur
dumuzdaki hüyüklar üzerinde 
araştırmalar yapmıya karar 

verııiş ve Alaca hüyükte baş

ladığı hafriyatta müsait neti
celer almıştı. Türk tarihini 
aydınlatan bu araştırmalara de

vam edilirken şimdi Alpullu
daki büyükler içinde de araş· 

tırmalar yapmıya karar ver
miş ve Müzeler Müdür mu
avini Arif Müfid'i dün Alpul

fuya göndermiştir. Yurdun ana 
geçitleri üzerinde yapılacak 

olan bu kazılar türk tarihini 
çok zenginleştirecektir. Böyle 
bir kazının Kars taraflarında 
da yapılacağı söylenmektedir. 

Milli Edebiyat hak. 
kında konferans 

Dün akşam saat 18 de E
minönü Halkevinde şair Beh
çet Kemal Çağlar tarafından 
(Milli Edebiyat) mevzulu bir 
konferans verilm;ştir. 

Oteller 
talimatnamesi 
Şehir Meclisinin ilk 
toplantısına yetiş

tirilecek 
Beledi> e, şehır otel !eri için 

bir talimatname haztrlamıya 

karar vermiş, tetkikata baş'a· 
mıştı. Bu tetkikat bilirilmişlir. 
Şimdiye kadar yabancı mem
leketlerde tatbik edilmekte 
o'an otel talimatnameleri 
Türkçeye çevrilmiş, üzerinde 
etüd edilmiştir. Talimatname, 
Şehir Meclisinin teşrinisan:de 
yapacağı yeni senenin ilk 
devre içtimaına yetiştirile· 

cektir. 

Yollar 
Belediye bozuk yol

ları tamir ediyor 
Sultanahmetteki Ar.asta so

kağına giden yollar Beledi· 
yece tamamen tamir edi:miş· 

tir. Ticaret mektebinin yanın· 
dan ve Tevkifhanenin önün· 
den geçen bu yollar ilerde 
daha esaslı şekilde tamir edi
lecektir. Halkın en çok gelip 
geçtiği lshakpaşa yolunu da 
Belediye tamire karar vermis· 
tir. Kışın çamur ve yazın toz 
toprak içinde olan bu yolun 
tamiri o civar halkını çok 
sevindirecektir. 

Yıldız yolu 
Belediye Yıldız sarayına gi

den yol•J tamire başlamıştı. 

Bu tamirat çok ilerlemiştir, 

Yol ay sonuna kadar bitmiş 

olacaktır. Belediye Yıldız sa
rayının selamlık kapısına gi· 
den tramvay caddesindeki yo. 
lu da tamire karar vermiş ve 
işe başlamıştır. 

ÇUrUk çoraplar 
Çorapların standardize edil· 

mesi meselesi son safhaya gir

miştir. Şikayetlere yol açan 
çürük kadın çorapları için bir 

formül bulunmuş ve lktısat ve· 
kaletine bildirilmişti. Çorapla

rın kalite ilibarıle dört sınıfa 
ayrılmasından ibaret olan 
bu yeni formülü Vekalet 
tetkik etmektçdir. Tasdik 
olunduğu takdirde tatbikata 
geçilecektir. 

Ticaret odası çürük erkek 
çorapları için de bir şekil bul· 
mak üzere tetkiklerine devam 
etmektedir. Çorapçılar erkek 

çoraplarının da kalite itibarile 
sınıflara ayrılmasını teklif et

mişlerse de bazı trikotajcılar 

ipliklerin çürüklüğünü ileri 
sürerek bu teklife itiraz 
etmişlerdir. Ticaret Odası 

gerek çorap, gerekse iplik 

çürüklüğü bakımından ledki. 

katını tevsi etmiştir. Oda bu 
hafta içinde çorapçıları bir 
toplantıya davet ederek ted
kikatını neticelendirecektir. 

* Belediye, şikayetleri mu• 
cip olan Pazar ruhsaliyesi için 
yeni bir tarife hazırlamakta· 
dır. ımı1111111111ııt11umıııı1111ııt11111111111111111ıımııuıı1111ıı111111111111111ııırııııııııııııııııt1111111111111111111111111111111111111111111 

• Bu ayın 28 inde Belgrat· 
ta toplanacak beynelmilel fiz. 

yoloji kongresine memleketi· 

mizden de birçok doktor gide

cek ve kongre raportörlüğü
nü profesör Akil Muhtar ya. 
pacaktır. 

• Türkofis aldığı bir emir 
ıizerine ispanyadaki malları· 

mızın kıymetini tesbit etmiş 

ve miktarının beş milyon küsur 
franklık olduğu neticesine 
varmıştır. 

• Harbiye mektebi Anka. 

raya gidince Halıcıoğlundaki 

ihtiyat Zabit mektebi bu bina. 
ya gelecektir. 

• Şirketihayriyenin yeni 
yaptırmakta olduğu vapurun 

inşaatı süratle ilerlemektedir. 

ilk vapurun altı ayda tekem. 
mülü umulmaktadır. 

* Denizyolları idaresi yeni 
'apurlar gelinceye kadar is· 
!ifade etmek üıere Kemal, 
Tayyar ve Saadet vapurlarını 
tamir etmektedir. 

: SORUYORUZ : · 
• 
l sfanbul caddeleri bu halile 

daha çok kalacak mı ? 
Bir arkada~rmız dün gana yakıla anlattı : - }/d gün 

evvelki yajmurlardan bir çok yollarda çukurlar açıldı .. mun• 
tazam kaldrrımlı caddeler de bile çöküntüler, delikler lıasıl 
oldu. Bu yü•den araba, ve otomobillerin tekerlekleri çukur• 
/ara giriyor.. bir çulc kazalar, sarsıntılar oluyor. Dün gece 
Kasımpaıada bir kadın çukura düştü, yoldan geçenler tara• 
fından güçlükle çıkarıldı. Pangaltıda parke kaldırımlı bir 
sokakla da böyle bir çukur açtlmış ve yedi yaşında bir çocu• 
j/un ayaj/ı bu çukura gömülerek zedeltnmiı ... 

Yatmur kurbanlarının yanında çok zayıf kalan bu küçük 
vak'aları daha fazla dinlemiye lüzum görmedik. Görülüyor ki 
bu şekilde yatacak birkaç fiddetli yafmur, İstanbul ıokak· 
!arını baştan bata çukurlar, hendeklerle dolduracak 1 Dikkat 
ettiniz mi bilmem? Son yağmurlardan ıonra lstanbul parke 
kaldırımlarının anettiti manzara, etleri dökülmüt blr ölü· 
nün atzından çok dııha ifrenç bir tekil aldı. 

lstanbul için bir fel<iket olan bu çeşit yaj/murların yaj/• 
masınr diltmekle beraber, bozulmuş caddelerdeki çukurların 
Mr an evvel kapatılmasını istiyor ve büyük caddelerdeki 
kaldırımlarda olsun mütemadi tamirat yapılması mümkün 
olup olmadıj/ını soruyoruz I 

Karanlık 
sokaklardan 1 

şikayet 

Camiin bu tamiri yapılırken 
lıilhassa kıymeti asliyesini mu
hafaza etmesine dikkat oluna
caktır. Bunun için de Abdül
mecit zamanında yapılan ka· 
ba ve camiin zarifliğini bozan 
sı~a kaldırılacak, }erine Bi
zans üslübunda sıva yapıla
caktır. 

Kasımpaşahlar 
elektrik istiyorlar 

Kasımpaşa1 ılar Yenişehirde 

ve o civardaki bazı caddelerin 
IAmbasızlıgından ş kayet edi
yorlar. Bu yüzden Papasköprü 
ve Samancı meydanı adlı yer
ler çirkin manzaralara sahne ol· 
n.aktadır.Halkın şikayeti nazarı 
dıkkate alınarak tetkikata baş· 
lanmıştır. 

Geçen gece sabaha karşı 
yağan şiddetli yağmurlar en 
çok Kasımplşada tahribat yap
mış, yolları bozmuş, hendekler 
açmıştır. Belediye zararları tes· 
bit etmektedir. Yakında tami· 
rata başlıyacaktır. 

Çöp kamyonları 
Belediye asri şekilde çöp 

imha etme usulünü tecrübeye 
devom etmektedir. Çöpleri 
nakil için Avrupadan üç kam
yon gelmişti. iki tane daha 
gelerek son sistem çöp kam. 
yanları beşi bulmuştur. Yakın· 

1 
da bir tane daha gelecektir. 
Belediye bu kamyonlarla çöp
leri şehir dışına nakletmekte 
ve oralara dökmektedir. Çöp. 
ler burada çürütülmek suretile 
imha edilmektedir. 
~~~~o~~~~ 

Nakliye ı,ıerl ıçın 

yeni talimatname 
Sırt hamallığtnm Dahiliye 

Bu meyanda Ayasofya av· 
iusundaki Üçüncü Mehmet ve 
Üçüncü Selime ait türbeler 
de tamir edilecektir. 

Ayasofya müze
sinde bir havuz 

yapbrıhyor 
Müzeler idaresi A>asofy:t 

müzesinin tramvay tarafındaki 
bahçesine Bizanskari bir ha
\'uz \·aptırmaya kaur \'ermiş
tir. Bu havuzun kenarına da 
Çatladıkapıdaki Bokoleon sa
rayının önünde bulunan bir 
aslan heykeli konacaktır. Mü· 
zenin ittisalindeki medresede 
şu günlerde yıktırılacaktır. Bu 
medrese avukat Necmettin 
mollanın dedesi tarafından yap• 
tırılmıştı. 

....... F·;;~~~a·~kf····~ 
grevler 

Bir kısım ameleile 
anıa,ma yaplldı 

Marsilya, l l (A.A.) - Ma
deni sanayi ame'esi grevıne 

iştirak edenlerin mıktan, dün 
takriben on altı bin idi. Grev, 

devam etmektedir. Gecenin ve 

gündüzün büyük bir kısmında 

fabrikalar işgal altında kal
mıştır. 

Prefe, dün bir amele heye. 

tini kabul etmiştir. 
Clermnot-ferrand, il (A.A.) 

- l\lichelin fabrikalarında bir 

itilaf yapılmıştır. işe bugün 
başlanacaktır. 

Vekfıleti tarafından lağvı üze
rine şehir münakalıitının me
deni vesait ile temini için 
Ticaret odası esnaf şubesin

den gönderilen mümessillerin 
de iştirakile belediyede bir 
komisyon teşkil edildiğini yaz. 
mışlık. 

Komisyon nakliye işleri hak

kında muhtelif memleketlerde· 
ki şekilleri tetkik etmiş ve 

Balkan memleketlerindeki şe. 
kil bize en muvafık bulunmuş· 

tur. Bu memleketlerden alınan 
bazı tecrübeler üzerine yeni 
nakliye işleri talimatnamesinin 

esasları hazırlanmıştır. Be1ediye 
reisliği tarafından tetkik edil
dikten sonra hemen tatbik 
edilecektir. 

Kurtuıu, günlerini kut 
lulayanların sevinci 

Üzüm, kavun, karpuz 
Bu sene üzüm az gelmiştir. 

Sebep yatmurlar ve güneş•iz 
bozuk havalardır. Ceçen yıla 
nisbetle fiatlar da yüksektir. 
Çavuş üzümü toptan olarak 

15-22, yapıncak 9-14 v~ çekir
deksiz üzümler de 7-11 kuruş 
arasında muamele xörmekte· 
dirler. 

Bu üzümlerin perakende sa
lış fiatleri cinslerine göre sıra 
ile 10-25 kuruş arasındadır. 

Bu sene kavun karpuz da 
geçen seneye nisbetle yüzde 

elli azdır. En çok mal Trak
yadan gelmektedir. 

DUkkinların temizliği 
Bu hafta içinde belediye 

zabıtası tarafından şehrimizin 

muhtelif semtlerinde yapılan 

teftişler neticesinde bir çok 

dondurmacı, sucu ve mahalle. 
bicinin iyi yıkanmıyan bardak, 
dondurma tabağı, kaşık kul. 
!andıkları görülmüştür. 

Belediye bu gibi dükkan. 
farda mutlak surette akar su 
bulundurulmasını ve bu gibi 
kapların bu akar su ile yı· 

kanmasına dikkat edilmesini 
alakadarlara bildirmiştir. 

ı · 
FRANSIZ KOMÜNiST PARTiSi 

U. KATiBi VARŞOVADA 
Paris, 11 (A.A.) - Entran

sijan gazetesi, komünist par
tisi ırenel sekreteri saylav 
Torez'in bugün tayyare ile 
Varşovaya gittiğini bildirmek· 
tedir. 

lstanbul 11 (A.A.) - Kur
tuluş yıldönümü bayramını bü

yük törenle kutlulayan Tire, 

Ku'a, Bayındır, Balıkesir, Na
zilli, Alaşehir, Söke, Aydın, 

Turgutlu, Akhisar, lnegöl hal

kının bu heyecanır.a tercüman 

olan ve bü;iik şeflerine ve 
iJartilerine bu duygu ile minnet 

ve şükranlar sunan tel yazıla
rına Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel sekreteri Şükrü Kaya 
teşekkür ve tebrik ce\•apları 
vermiştir. 

-·-
Yugoslav konsolosu 

mezunen ayrıldı 

Yugoslavya General konso

losu M. l•an Koukotich, me· 

zuoıen lstanbuldan hareket et

miştir. Gaybubetinde konso

loshane işlerini konsolos M. 
Radomia Marinkoviç görecek. 
tir. 

lngiltere Kralının taç 
giyme merasimi 

Atina, 11 (Hususi) - Gele· 
cck mayısta Londrada yapıla
cak olan Kral Edvard'ın taç 
giyme merasiminde Yunan 

Kralı Jorj'un bizzat buluna
cağı siyası mahfellerden teyit 
edilmektedir, 

ltaıya• Yunan ticareti 
Atina, 11 (Açık Söz) -ltalya 

ile Yunanistan arasında ya• 
pılacak yeni ticaret muahede· 

sinin müzakeresinde bulunacak 

olan heyet yarın Romaya ha· 
rekel edecektir. 

AÇIK SÖZ 
Onu seven 

okuyan 
yayan 
tanıtanın 

dır. 
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Her gün bir yazı 

Avrupaya umumi 
bir bakış: Fransa .. 

Yazan : Burhan Belge 
[Arkadaşımız ve güzide muharrir Burhan Belge, Orta 
Avrupada bir tetkik geziıi yapmaktadır. Arkadaşımız 
oradan, Avrupaya umumi bir bakış başlığı altında AÇlK 
SÖZ'e bugünkü büyük Avrupa devletlerinin vaziyetlerini 
gösteren bir makale ıilıilesi yazmıştır. 
Bu makalelerden birincisi olan "Fransa" yı bugün neş-
rediyoruz. ] 

Avrupada yalnız Fransa, 
ltalya ve Almanya, Avrupalı 
büyük devlettir ve yalnız bu 
üçü mukadderat bakımından 
bu kıt'aya bağlıdır. 

Bu üç devlet arasında, 1918 
senesi, bütün kudret ve nüfuzu 
Fransa'ya tahsis etmiş gibidir. 
Almanya, majtlüp, silahsız ve 
çürüğe çıkm ı ştır. ltalya, lngil
~ere ile Fransanın yanında bir 
<;mirber neferi gibidir. Halbuki 
Fransa, Almanya'nın etrafını 
kendi kar.ı kollarile çevirmiştir: 

Polonya, Romanya Çekoslo
vakya, Yugoslavya. 

1918 den beri geçen hadi
seleri gözden geçirecek deği
liz. 1936 ya gelelim. Bugün, 
Fransa, ltalya ve Almanya, 
birbirlerine, hiç olmazsa mü· 
savidirler. Frarsanın karakol 
tertibatı hükmünü kaybetmiş· 
t.ir. Küçük itilaf arlık birinci 
derecede bir tesir silahı de· 
ğildir. Çünkü Almanya bitaraf, 
A>usturya ve Macaristan'da 
bugün artık silahlı devletler 
arasına girmiştir. Polonya'ya 
gelince, Fransa tarafından ön
ce Lokarnoda ve sonra Stresa 
günlerinde darıltılmış olan bu 
devlet bugün tekrar Fransa 
tarafından çekilmiş ve Polon· 
ya'nın yarı resmi diktatörü 
General Ridz Smigly'ye ile 
anlaşmıştır. 

Tardieu'den Laval'e kadar 
Fransa, Fransanın 1918 mira· 
sını son santimine kadar har
camaktan çekinmemiştir. 

kadar tam1mile huzursm bı· 
rakmaları yetmiyormuş gibi, 
busefer, Fransanın başına ge
le3lerden asla mes'u 1 olmıyan 
bir hükümeti arkasından vur• 
mak pervasızlığını da göster
mektedirler. Sonra da kendi
lerine "Nasyonalistn adını ver
mektedirler. 

Bir misal daha: Titulesco, 
herhalde bugünkü Fransız hü· 
kümelinin kendisile dostluk 
yapa geldiği bir adam deıtil
dir. Çünkü, Romanya sabık 
dış bakanının vazife telakkisi, 
1918 muahelerinin imzalandık
ları masalarda başlar. 

Böyle olduğu halde, lüz.u
mundan fazla Fransız dostu 
olmaktan başka bir suçu ol· 
mıyan bir politika adamının 

düşmesine bugün en az ehem· 
miyet verenler ve düştü diye 
bal!A sevinenler, gene o meş· 
bur fransız •nasyonalistnleri
dır. 

insanın Madam Roland gi· 
bi bağıracağı geliyor: 

"0 nationalisme 1 Que de 
crimes on commet eu ton 
nom!,, 

Kısacası, 1918 den 1936 ya 
kadar Almanyaya karşı kes
kin bir kin politikasının bay· i 

raktarlığını yaptıktan sonra 
şimdi de, tersine, bir telaş ve 
korku politikasının başına geç· 
mek istiyenler, hep aynı 

adamlardır. 

• • • 
Almanya ile ltalya arasında 

bugün gördüjtümüz Fransa, 
şüphesiz 1918 de olduğu ka· 
dar kuv\'etli dejtildir. Çünkü 
hu üç devlet arasında bir kuv· 
vet ve nüfuz müvazenesinln 
artık meydana gelmiş oldu
ğunu görmek güç bir şey de-

Askerlik, 
Numara: 141 

Zırhh tümenler 
Kara ordularına katışan 

zırhlı silahların sevkulceyş ve 
bunların barekAtını taarruz, 
müdafaa, mevzi ve tesadüfi 
muharebelerinin geçireceği 
devrelere göre idare etmek 
maksadile zırhlı tümenler ku
rulmağa başlanıldı. Bunların 

kurulları ve sayısı her devle
tin finansal takatine, arazi
sinin ~aline ve kullanacağı 

kara ordusunun kuvvetine 
bağlı olmakla beraber çeşit

leri pek değişik olan bu tü· 
menlerde esas olarak ne gibi 
birliklerin bulunduğunu şöy

lece sıralayalım : 
Bir zırhlı tümende: iki 

tank, ikişer motörlü piyade 
ve topçu alayları, üç bölüklü 
bir istihkam, bir nakliye ta
buru ve bir tayyare bölüğü 
vardır. 

Her tank alayında üçer 
bölüklü üç tabur ve bölük
lerde 20: 25 tank bulunuyor. 
Bölükler dörder takımlıdır. 

Üç takımda 8: 10 tonluk be· 
şer normal ve dördücüsünde 
1,8 tonluk hafif tank vardır. 
Zırhlı tümenler, orduların 

dislokasyonuna göre sınırlara 
ve çevrelerine yerleştirilir. 

Buna sebep, harbi ilan et
meksizin yapılacak baskın 

hareketlerini başarmak ve 
düşman topraklarına vakit 
geçirilmeksizin saldırarak ge
riden yürüyecek orduların 
yerleşecekleri esas mevzileri 
ele geçirerek kat'! neticeli 
tesirleri kolaylaştırmaktır. 

Bu tümenlerin önemını 

kavramak için Almanyanın 

teşkil etmek istediği 11 zırhl 1 
tümenin Fransa efkarına yap
tığı tesirleri anlamak ve din
lemek yeter. 

Kara orduları bu hale gel
dikten sonra, malzeme, yiye· 
cek ve cepiıane iııtiyacının 

ne suretle ikmal edileceği dü
şünmeğe değer bir iştir. Bu
nu da ayrı bir yazı ile oku· 
yucularımıza anlatmağa çalı

şacağım. 

M. Ersu 

-AÇIK SÖZ-

u Açık Söz 11 Un 
Bulmacası 

Yeni Bulmaca 
Ziya Patanın iki mısraı 

Bu halta şu bulmacayı ter
t ip ettik : 

kU. bir. tek. lan. 
us. ı. yı. tir. tek. ru. 
ya. nın. ma. rek. kö. 
ku. ki. te. hak. tir. 
fU. bin. ca. mür. le. 
kı. dir. tek. 
Yukarıda şair Ziya Paşanın 

şiirlerinden ata sözü haline 
girmiş iki mısra var. Bu iki 
mısra teker hece halinde ka
rışık olarak yazılmıştır. Bu 
karışıklığı düzelterek iki mıs· 

raı okuyunuz. 
Müsabaka müddeti ayın 

18 inci Cuma akşamına ka
dardır. Cuma akşamı kur'a 
çekilecek ve kazananların isim· 
!eri 19 Eylül Cumartesi günü 
neşredilecektir. 

HEDiYELERiMiZ 

Birinciye abajurlu zarif ya· 
zıhane lambası, ikinciye ga
zetemizin bir senelik abonesi, 
üçüncüye güzel bir pergel 
takımı, üç kişiye bozukpara 
çantası, dört kişiye kartpos· 
tal albümü. 

Kırk kişiye muhtelif hedi
yeler. 

,- J 
Geçen Haftaki 

Bulmaca 
Geçen haftaki bulmaca

mızı halleden/erden kazanan• 
larm isimleri 7 inci sayfa· 
mızdadır. Kazanan okuyucu· 
larımız garından itibaren 
hediyelerini idaremizden ala· 
bilirler. 

Geçen haftaki bul
macamızın hal sure· 
ti de ayni sütunlar· 
dadır. 

1 ~~~~~;;;;;;:::~' 
lr Bilmece 
· kuponu 

12. 19 Eylül 

Bugün ise, aynı Fransa, 
sanki bütün bunları kendisi 
yapmamış yahud Alman'ya ile 
lıalya ve bu iki devletle be· 
raber bütün Orta Avrupa'yı 
sanki kendisi bizar etmemiş 

gibi, buğün, sol Fransa'nın 
nasyonalist politikasına hücum 
etmekten çekinmemek ve Ber· 
lin ile &Roma'nın tarafını illi· 
zam etmek garabetini göster
mektedir. 
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Mesela D'Schacht'ın Blum 
tarafında~ kabul edilmesini 
b ir komünist mebus ayıbla· 
yınca, Blum'u müdafaa eden• 
)er sa2' fırkaların gazeteleri 
oldu, halbuki Young planı gö
rüşül"rken, aynı D'Schacbt'ı 
papuç hırsızına çevirenler, 
Fransız komünist veya sosya. 
lıst l eri değil, Fransız sağları 
idi. 

Bir misal daha verelim: Is. 
panyadaki isyan hareketinin 
Fransanın aleyhine olduğunu 

Fransad aki kargalar dahi bil
diği halde, açıp bir kere Le 
Temps g ibi bir gazeteyi oku
yun; göreceksiniz ki, o bile, 
asilerin muzaffer olmasını te
menni etmektedir. 

Öyle ki, Frensız Emperya· 
lizmini temsil eden kafalar, 
Avrupayı 1918 den 1836 ya 

DOKTOR 

Emzik 
Bir Anne , hazan çocuğunu 

emzi remez yahud emzirmek 
istemez. Bu takdirde ya esüt 
anneye ya emziğe müra
caat edili" Emzik, içine süt 
konan ve kadın memesinin• 
ucunu andırır bir şekilde ve 
yumuşaklığı haiz kauçuk ve• 
ya yumşatılmış fil dişinde.n 
bir memesi bulunan cam bır 
kabdır ve emme suretile sü· 
tün ceryanına hizmet eder. · 

Emziklerin muhtelif şekilleri 

vardır. Kullanılmasına zaruret 
h~sıl olduğu takdirde mutlaka 
en iyisinden almalıdır. 

Emzik şişeleri 100-250 gram 
süt alırlar. bu şişelere bir ço
cuğun emeceği, yani gıdasına 
kafi gelecek derecede süt ko
nur. Çocuk büyüdükçe südün 
mıktan arttırabilir. 

• Bir emziğin iyi olması için 
iktiza eden şartlar şişe, meme 
ve bunları birbirine rapteden 
teferrüatın kolaylıkla temizle· 
ne bilmesidir. 

Meme ne yumuşak, ne•ert 
olmalı, südü kolaylıkla ve mun
tılzam akıtmalıdır. 

Emzikte en ziyade dikkat 

Böyle olmakla beraber, 
Fransa, bir yandan en çok 
müttefiklere malik olmak, bir 
yandan zengin bir devlet ol
mak ve bir yandan da mü
kemmel kara ve hava silah· 
!arına malik olmak bakımın

dan, kıt'anın, yine en kuvvetli 
büyük devletidir. 

Bugün Fransa, hem Çekos
lovakya ile Polonyanın hem de 
Polonya ile Sovyet Rusyanın 
arasını bulm3ğa çalışmaktadır. 

Eğer bunda muvaffak olursa, 
Romanya, şimdiye kadarki 
politikasından asla ayrılmaz. 

Fransız diplomasisi, şu son 
iki yıl içinde, çetin bir müda
faa yapmağa mecbur kaldı. 
bugün, Polonya ile olan mü
nasebetlerine yeni bir cebhe 
vererek taarruza geçiyor. Bu
nunla "Fransa aradığı emniyet,.i 
1918 de kinden daha fazla o• 
!arak bulmuş olmaktadır. 

Burhan Belge 

Düşünceler: 

Herkes iÇin .. 

Yazan: 
Dr. Victor Pauchet 

Yapılan iyiliğin karşılığını 
istemek, o iyiliğin kıymeti

ni kaybettirmekten başka 

bir şey temin etmez. 

En ikna edici sözler tatlılık 
ve sükunetle söylenenlerdir. 

8 El 
Hakikat, zekaya hitab eder. 
Zekası kıt olanlar hakikati 
göremezler. 

El 
Güzellik kalbe kadar nüfuz 
eder. Kalbe giden yolu bu. 
lamıyan güzelliğin manası 

yoktur. 

Tatlılıkla hareket eden ada· 
mm düşmanları yoktur. Yal
nız ona gıpta edenler var
dır. 

edilecek şey temizliktir. Her 
kullandıkça sıcak su ile yıka

malıd ı r. Meme veya sair ak
samında bir bozukluk görül
düğü takdirde, derhal değiş· 

tir melidir, 

Muhabir mektupları: 

Diyarıbekir geceleri 
apaydınlıktır 

Su ihtiyacı da halledildi 
Hususi muhasebe, Kültür, Nafia ve 
Sağhk işlerine yardımda bulundu 

Diynrrbekirde Kelekler 

Diyarıbekir (Açık Söz) -
Diyarıbekir hususi muhasebe· 
sinin büyük çalışmaları ve yar
dımları oluyor. 

Atatürk heykelinin yapılma
sı için belediyeye on beş bin 
lira yardımda bulunmuştur. 
Halkevi inşaatına yapılmakta 
olan mühim yardım devam 
ettirilmiştir. Nafıa için bir bi· 
na temin olunmuştur. Köy 
mekteplerile hususi muhasebe
ye ait binalar tamir ~t~ir~l'!'i~
tir. Açılacak kız enstıtusu ıçın 
eski sanayi okulu istimlak 
edilmiştir. Borç ve maaşlar 

vaktinde verilmiştir. 
Diyarıbekir tarihi yazdırılmış

tır. Şehirde ve şehirle kazalar 
arası da telefon şebekesi tesis edil
miştir. Muhtelif meyva Hdanla
rile muza ğaçl.•rı yetiştiren bir 
nümune çiftliği açılmıştır. Has
tahanede ilave ve tamir yapıl· 
mıştır. Silvan ve Çermik ka
zalarında fidanlıklar açılmış 

24 aygır alabilecek bir depo 
yapılmıştır. Su tesisatına yar· 
dımda bulunulmuştur. Sur dı
şında bir vali konağı yaptı

rılmıştır. Köylülerin bakariye 
cınsını islah etmeleri için 
iyi damızlıklar satın alınarak 

ucuz fiat ve uzun taksitlerle 
köylülere dağıtılmıştır. 

KUltUr 
Diyarıbekirde ileri bir kül· 

tür hareketi vardır. 
Vilayet merkezindeki ilk 

okul sayısı beş ve kaza
larda birerdir. On bir köy 
okulunda 13 öğretmen ve 77si 
kız olmak üzere 664 talebe 
vardır. Merkez ve kazalarda 
ise 73 muallimle, 455 i kız ol
mak üzere, 1560 talebe var
dır. 

Merkezde ayrıca otuz mev
cutlu bir ana mektebi vardır. 

Müdüriyete bağlı dikiş ve biç
ki yurtlarının sayısı ikidir. Ev
velki senelerde açılan ulus O• 

kullarından pek çok vatandaş 
istifade etmiş ve okuyan nis
beti yüzde altmışa fır amıştır. 

Mutelit olan liseye (100) kız 

ve (705) erkek devam ediyor. 
Orta kısmın son sınıfında 11 

kız ve 84 erkek vardır. Lise 
son sınıfı talebesi 41 d 'r. 
Mektep yatılıdır ve leyli sa
yısı yüze yakındır. Lisenin kü· 
tüphanesi vardır. 

Bir çok şubeleri muhtevi 
olan sanat mektebi 75 mevcut
ludur. Kültür Bakanlığınca 

idare olunmaktadır. Şellerile 

birlikte muallim sayısı on do
kuzdur. 

12 Eylül 

BEN Kl·MIN 
METRESİYİM 
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Tefrike No. 55 

Sultan Vahidettine vaktile falcının birisi kendisinin 
kara saph bir hançerle öldürüleceğini söylemiştir. 

Onun için padişah hançerden çok korkar. 
Vahldettinin gözdesi 
Çamlıcadan dönünce 

Nesrin o gün Beyoğluna ine• 
cekti. 

Sultan Vahidettine söz ver· 
mişti .. General Haringtona pa• 
dişahın hakiki arzu temayül
lerini söylemek lazımdı. 

Nesrin sabahleyin sekizde 
uyandı .. Gözlerini açar açmaz 
o günlerde kendisiyle çok iyi 
dost olduğu cariyelerden ik
bal ile karşılaştı. 

ikbal telaşla Nesrinin odası· 
na gelerek: 

- Küçü,k hanımcığım 1 • de
mişti. bu gece Nuruhayat Çam• 
lıcadan geçvakit geldi .. iki sa
at kadar Efendimizin yatak o
odasında kaldıktan sonra , 
kendi odasına gitti.. Fakat, 
sab11ha kadar uyuyamadı. Çok 
asabi .. Kendi kendine söylenip 
duruyor. 

Nesrin, ikbali can kulağile 
dinliyordu. Yatağından fırladı: 

- Ey neler söyleniyor. Ne
den hiddetlenmiş bu kadar? 
Sen duymuşsundur, lkbalci
ğim.. Haydi, söyle bana işit· 
tiklerini .. 

ikbal yavaş yavaş anlatma· 
ğa başladı: 

- ilk önce Servet beyi sor• 
durdu. Harem ağa!arından biri 
yavaşcacık gitti ve Servet be• 
yin odasında bulunduğunu, bir 
takım mühim yazılarla meşgul 
olduğunu söyledi. Nuruhayat 
biraz sonra eline kağıdı kale
mi aldı .. bir şeyler yazdı .. ha
rem ağasile Servet beye gön· 
derdi. 

- Ey sonra .. ? 
ikbal için için gülüyordu: 
- Ben birşe.v yaptım amma .. 

Bilmem hoşunuza gidecek mi? 
Dedi. Nuruhayatın yazdığı 
mektubu haremaıtasının cebin
den çalıp size getirdim ... 

Nesrin ağzını kulaklarına ka
dar açarak bajtırdı: 

- Sahimi söylüyorsun, ik
bal ? Eğer bu mektupta mü· 
him şeyler yazı lise sana ne 
istersen vereceğim l 

ikbal koynundan bir zari 
çıkardı ; 

- Size yalan söyler miyim, 
Küçük hanımcıjtım? Bilirsiniz ki 
ben sizi severim .. Bana yaptı· 
ğınız iyiliği ölünciye kadar u
nutmıyacağım. 

Nesrin zarfı eline aldı .. 
Şöyle bir göz gezdirdi .. 
Sonra dudağını bükerek 

sordu: 

- Hangi iyiliğimden bah· 
sediyorsun? 

- Haniya geçen gün siz 
efendimizle bahçede mavi ça
mın altında başba~a otururken 
yukarıki pencerenin arkasın· 
dan nasıl gizlenip le sizi sey· 
rettiğimi gördüğünüz halde, 
beni görmemiş ııibi davrandı

nız .. ve efendimize hiç bir şey 
söylemediniz l Ah, bu iyiliği

nizi unutamam.. Siz bu suret
le beni büyük bir tehlikeden 
kurtardınız! 

Nesrin o gün Padişah!a ça
mın altında otururken ikbali 
gördüğünün farkında bile de· 
ğildi. Fakat, madem ki ikbal 
böyle bir iyilikten bahsedi
yordu. 

Her şeyi 
davranarak: 

biliyormuş gibi 

- Ben de seni çok severim, 
lkbalciğiml 

Dedi. Hiç senin başını ya. 
kar mıyım ben. ? 

- Ah hanımcığım, bende 
kime kul olacağımı şaşırdım. 

Kadın efendimiz de beni mü-
temadiyen sıkıştırır durur. (Pa
dişahımızın kiminle meşgul 
olduğunu bana her gün haber 
vereceksin)! der .. o sırada sizin 
bahçeye birlikte indiğinizi ha· 
ber almış .• beni pencereye gözcü 
o!arak koymuştu. Aksi bir te
sadüf olacak ya .. biraz başımı 
dışarıya fazlaca cıkarıvermiş

tim .• beni hemen uzaktan gör· 
dünüz. Q dakika içim birden 

hopladı.. Eğer zatişahaneye 
benim sizi gözetlediğimi aç
saydınız, bohçamı koltuğuma 
verip saraydan kapı dı ~arı 
atarlardı emin olun hanımcı
ğım! 

Ne5rin mektubu okumağa 

başlamıştr. 
Nurhayat bu mektubunda 

S rvet Beye şu tal imatı veri
yordu. 

• ... O hmzrr kaltak yine 
saraya burnunu sokmuş. B .:.ni 
onun buraya gelişinden ha· 
berrfar ettiğin için, sana en 
iyi cinsinden on çift güvercin 
vadediyorum.! fakat, madem· 
ki bir işz başlrdın.. Bu işi 
sonuna kadar takip etmek la
zımdır. Ne<rinin Padişah 

üzerindeki nüfuzunun derece~ 

şini sen benden iyi bilirsin! 
Bu fettan kadmm biran evvel 
Yrldızdan uzaklaştrrrlması 

içirı bu gece Efen1imizin ya· 
lak odasına keskin bir han· 
çer bır11kmanı isligorıım Su/ .. 
lan Vahdet/ine vakti/e falcı· 
Clnın birisi, kendisinin kura 
saplı bir hançerle öldürüloce• 
gini süylyemiştir. 

(Bilmedi) 

Bir tashih 
Dünkü tejrikamızın .sonun• 

da: (... Her türlü mukavele 
akdinden hazır olduğunu tah· 
min ediyorum, derimi} Cüm· 
lesi: " ... Dedim. şeklinde di· 
zilmi1tir. Yazının manasını 

değiştiren bu küçük yanlışlığı 
doğrulamağu lüzum gördük. 
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I YEZİDİN AŞKI 1 

1: Bu büyük tarih, aşk, he-I 
~ . ~ 
L yecan romanının neşrıne~ 
l i 
1 yakında başlıgoruzı 
~ YAZAN: M Rasim Özgen i 
~ Yakında başlıyacak olan bu biribirine tabantabana ~ 
~ tarihi romanımızın adı· zıt şahsiyetlerinden örülen 1 
• dır. (M. Rasim Özgen)in çok tarihi facianın arzelliği , 

, = güzel bir üslüpla, büyük bir hazin, acı tabloya benze- ! 
dikkatle hazırladığı bu ro· mekten çok uzak kalmtflar· 1 
mana yazdığı mukaddeme• dır; çünkü onlar, birer tak· ~,ı 
den bir parça: v :m an'anesi .. bu ise, be· 

.. /branilerde, eski Yunan· şeri bir jacianın hikôye· 
lılarda, Romalılarda ve sidir . ., i 
bütün milletlerin tarihinde Diğ"er bir parça: il 
esatiyri <Jak'alar .. ef>ane· "Muaviyenin kardeşi Ot-
ler .. e/saneleşmlş maceru· be sordu: 
lar var; fakat bütün bu iş- - Yezid Oraynoba hala 
/enm;ş,. acı, tatlı birer men• mtftun mu? 
kabe haline gelmiş tarih Muaviye, babalık ş~fka. 
kabarmtrlarr, Hazreti Ali· tile titri yen bir ıesle: 
nin oğlu imamı Hüseyinle - Evet.. hala. 
Muaviyenin oğlu Yezidin, Diye cevap vereli. ,, • • 

- Bu yıl bir de kız enstıtıisü a. 
çılacaktır. Burada lzmirde ol
duğu gibi dikiş, şapkacılık ve 
ütü işleri öğretilecektir. Mek· 
tep tinası ders yılı başında a
çılmak ve geceleri tedrisat 
yapılmak üzere istimlak edil· 
~ştir. 1 

Zincirli medresede vücude € 
getirilen müze gittikçe zengin· 1 

YEZİDİN AŞKJ 
Jeşmektedir. 1 

N af la ~=-~======== 936 programı oldukça zen-
gindir. Para ile yapılacak iş

ler olduğu gibi, mükellef ame
leye yaptırılacak işler de var
dır. Nafia için Sur haricinde 
gayet güzel, geniş ve modern 
bir bina yaptırılmaktadır. 

Sıhhat 

Gazete tefrikaiarının 

şah .. eri olacaktır. 

Okuyucularımıza ıami· 

miyetb tavsiye ederiz: 

Bir'nci tefrikadan itibaren 

• • 

gazetf"miıi saklamazlarıa, 

tekrar okumıya mecbur o· 
lacaklarını şüphesiz addet· 
iğimiz bu romanın noksan 
tefrikalarını bilahare teda· 
rik edemiyeceklcrdir. 

• 
Bu büyük ve şimdiden her"' 

Memleket hastanesi 105 ya- k t merak 
taklıdır. Hastahane tam teşki- eS e Ve alaka 
!atlıdır. Sur haricinde ve dört = • 

pavyon içindedir. Sağ!ık Yur- i=_ uyandıran eseri bekleyiniz .. ı, 
du, müfettişlik ! mıntakasının ~ 

k d B h l.d :. ııı••'' can urtaranı ır. u ava ı e ;11 , 111111111111111111111 ,ıııııı111ııımıı111111111ıııı11111•111111111ıı11111111•111•11111111111111ıı11111111111111111• 111ıııııııııııı111111•ı 
her hastalanan Yurda ko
şar ve orada gördüjtü 
derin ve candan alaka saye
sinde şilayap olarak döner. 

, 
Bu hafta İPEK Sinemasında 
MARTHA EGERTH'in Yurdu~ mühim iki noksanı 

vardı. E!ektrik ve su. Elektrik, 
yakınındaki müskirat fabrika· 
sından ve su da bahçedeki 
memba suyuna konulan moto
pompla temin edilmiş olduğun
dan ihtiyaçları hemen tama
men sağlanmış ve bölgeye 
daha müfıt bir hale sokul-
muştur. 

GEORGE ALEXANDER ve FELlX BRESSART ... 
ile beraber temsil: ettiği ve mevsimin görülmemiş 

ilk filmi olan 

GÖNÜL DEDİKODULARI 
Sevimli ve eğlenceli film, bütün lstanbul halkını ko~turuyor· 

ilaveten : PARAMOUNT JURNAL senenil'I 
En Son Dünya Havadisleri # 
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12 EylOI .AÇIK SÖZ-

Amanullah davet yapılırsa tereddütsüz 
döneceğini ve tahta oturacağını söglügor ! 

Yemek 

Sakıt kral.. memlekete dönmek için tahrikat 12 Eylül CUMARTESi 

Yufkalı piliç - Zeytinyağlı 
iç barbunge - Karpuz yaptığı hakkındaki 

iddiaları red ve tekzip etmektedir ... 
Eu sözieri söylerken doğ· 

rulmuştu; dimdik kesilmişti; 

topuklarını biribirine yapıştır· 

mış \e sol elini kalçasına da· 
yamıştı. 

Masanın ii•tündeki hanedan 
şemasını bir an Efganistan 
ha· itasına benzettim ve sandım 
ki talihsiz Amanullahın sırtın

da şimdi, Selimiye kışlasın· 

da " .O 1 pare top endaht. 
edilirken Haydarpaşa istasyo· r 
nuna debdebe ile çıkıp kendi
s i selamlıyan Türk general
lerinin ellerini sıktığı günkü 1 
gibi Efgan ordusu müşiri üni- ı 
forması vardır. 

Onun o günkü hali hiç göz
lerimden silinmez. Sağ kaşının 
üstüne hafifçe meyletmiş kas· 
kelinin püskülünü sallıya sal· 
lıya başını eğiyor, etrafı 

dolduran lstanbullu kalabalığı 
genç ve çok güzel Kraliçeyi 
hayran hayran alkışlarken yir· 
mi otuz gazele fotoğrafcısı ve 
yüzden fazla gazeteci onun en 
ufak bir hareketini bile kaçır
mamağa çalışıyorlardı. 

Amanullah hanın haşmetli deolrlerinde gaptılı ıegahatlerdeıı 
biri esnasında alınmış resimlerinden 

(Yanındaki ıabık kroliçenln hemıireıldir.] 

Sonra geniş merdivenlerden 
büyük Efgan ve Türk bayrak
larile süslü s~lona ulaşmış ve 
mükemmel bir bando Efgan mar
şını çal:ırken Atatürkün ken
disine tahsis ettiği hususi trene 
binmişti. 

ı\manullahıo K .-1 hirede :ılın ··•'l 

diğer bir resml 

-ı 

Kadıköyün meşhur • Niyazi - Prensip olarak k<!bu e-
Tevfik "i mustalah ibareli der ve merhale merha'e bu 
uzun bir nutuk söylemişti ve prens' pi hayala talbika ça•.şır. 
Amanullah buna cevap verdik-

Pürolarımız yarılanmıştı. Gatcn sonra tren geçtiği her 
istasyonda halk tarafından liba biraz da yaptığım itirazlar 
hararetle alkışlanmış ve mi- Amanullah Hanı daha uzun 
safir Ankara'da Atatürk boylu konuşmaktan menetmiş 
tarafından karşılanmak şe'e- oldu ki birdenbiro ayağa kalk· 

- Hayır .•• Fakat eğer bir 
gün Efa-an milleti beni tekrar 
kendisini idareye memur etmek 
isterse... o zaman.. bir sani. 
ye düşünmiyeceA-imi size söy. 
)emekten de çekinmem. 

O önden, ben arkadan sa
lonu terkeltik. 

Prens Tarzı kapının önünde 
beni tesellüm etti. Bahçede etra
fına geniş hasır koltuklar dizi). 
miş bir hasır masanın etrafında 
prensesler, prensler ve kraliçe 
yer almışlardı. Önlerinden ge· 
çerken başımla Süreyya Ha
nımı seliimladım. Prens Tarzi 
derhal yanına koşarak hafi( 
bir sesle beni uzaktan kendi 
sine takdim edince Süreyy• 
Hanım tatlı bir tebessümle 
selamımı iade etti. 

Ve... Sabık Efgan krallık 
hanedanının kapkara ve ateşli 
gözlerinin keskin dikkati 
altında tekrar geldiğim oto
mobile bindim. Lne nail ofn,uştu. Sonra onu tı. Bileğindeki saate baktı, son· 

lstanbulda Dolmab •hçe sara- ra acul bir tavırla; Prens Tarzi marşa do-
yında verdiği baloda Türkiye - Oh oh oh 1 -diye baQ-ır- kundu. Fakat yine o anda ça. 
Cumhur Reisine takd:m elliği dı- erey gecikmişiz, halbuki lışmaya başlayan motörü dur· 
bazı hediye1eri teşhir ederken len Romaya harekete mec- durdu. Zira çok kudretli bir 
görmüştüm. O günler şimdi turum. başka motörün sesi köşkün 
pek gerilerde ka'mıştı. Uzattığı eli sıkarktn son bir duvarlarında yankılanmıştı. 
Maamafıh Amanullah bu suale daha cevap aradım: Başımı pencereden çıkardım. 

"nıüşirane eda,. yı uzun müd- - AfFanistana dönmek İs· Büyük bir Limuzin'in son sür-
ter misiniz ? ı d det muhafaza etmedi. Bir iki ate yanımız an geçtiğini gör-

- Eli.Jetle. dak ıka sonra yine Cenevreli düm : 
bir küçük burjuva mahviyeti- - Bunun için çalışmakla Amanullah yıldırım gibi Ro. 

olduğunuzu iddia edenlere ·d ne bürünerek gülümsedi: maya gı iyordu. 
irnnı ' abilir mi? 

-· Size kainpederim büyük 1 [Billi] - Havır. 
vatanperver Mahmut Tarzi H • Nizamettin Nazif 
nın yakın akrabamdan oldu- · ======== = ==================! 

:~:::~~::~;~:~~::::::::::;; ltalya ile yeni ticaret anlaşması 
z~t gibi Leni en faydalı o·aca
!l"ım anda vatanından hicrele 
zorlamış olan rahmetli Nadir 
Han'da akrabamdanbır. O ~er
dar Payende Hanın küçük oğ
lu Serdar Sultan Mehmet Han
dan gelir. 

Ve tekrar ka~ıdın üzerine 
eğilerek hem söyledi, hlm 
yazdı : 

- Serdar Yahya Han, Ser. 
dar Yusuf Han, Serdar Nadir 
Han. Demek ki Mahmut Tarzi, 
Emir Habibullah ve Nadir Han 
ayni kuşaklardan yeğen olur
lar. Bugünkü kral Za ~ir, ben 
ve kraliçe Süreyya da onlardan 
bir batın sonra gelen kardeş 
çocuklarıyız. 

Ka"emi bırakınca kağıdı al
dım. Se• çıkarmadı. Tekrar 
kalktığımız koltuklara oturur
ken sordum : 

- Zahir hanın Efgan tah
tında ebediyen kalacağnaı kani 
misiniz? 

- Kestirilemez. Fakat sa
nırım ki onun ve babasının 

sa·ıanat devirleri "Efganistan 
i' tiklalinin hiçe indiği devir· 
ler., halinde tarihe geçecek
tir. 

Ben idarei maslahat ta
raftarı değilim. Efganistan için 
mail, iktı<arli, adli tam bir İs· 
liklal lazımdır. 

- Yine ufak bir itirazda 
bulunmama müsamahanızı rica 
edeceğim. Devlet makinesi ken· 
disine lazım olan unsurları 
lemin etmeden başaramıyacağı 

' Yükleri tekabbül edebilir mi? 

Yeni anlaşma tasdik 
rimize telgrafla 

edilerek .şeh
bildirildi 

20 temmuıdan iti are~ üç 
ay müddetle uıatılmış olan 
Türk • ltalyan ticaret anlaş
ması dün Vekiller Heyeti ta· 
rafından tasdik edilmiş ve 

Vilayet iktısadi dairelere tel· 
gralla bildirmiştir. 

Anlaşmanın resmi sur ette 
tasdik edilmiş olması haberi 
ı:-iyasada ve bilhossa bu mem
lekete ohracata hazırlanmış olan 
tüccar! rı memnun etmiştir. 

ltalyaya yapılan ihracat, ar
pa, kuru sebze ve son zaman
larda da kuşyemidir. 

Bu yıl fiatlarda geçen yıllara 
nazaran çok mü~ail bir vazi· 
yettedir. 

ihracat takas yolile yapıl-
maktadır. 

Roma Tıcarei ataşemiz 
gidiyor 

Şehrimizde bulunan Roma 
Ticaret Ataşem z Suphi Ziya 
bugün ltalyaya hareket ede
cektir. 

Suphi Ziya, evvelki gün 

kat yapmak üzere Trakyaya 
g;deceğini yazdığımız lktısat 
Vekaleti meyvacılık şubesi şe• 
fi Zeki Doğanoğlu ve meyva. 
cılık mütchlSsısı profesör Ba
ade dün sabah Edirneye ha. 
raket etmişlerdir. 

Ticaret Odası • liman şirketi 
ihtilafı 

Ticaret Odası Jarafından Li
man Ş rketi tasfiye heyeti a
leyhine açılan dava evrakı dün 
sabah mahkemeye verilmiştir. 

Oda, liman !asliye heyetin
den 10 bin lira teminat para. 
sını istemektedir. Oda, tasfiye 

heyetini teşkil eden avukat 
Faruki, avukat Hamit ve avu. 
kat Hüsnü Nuriyi de bu an. 
laşamamazlığa meydan verdik. 
!eri için şahsan da dava et. 
mektedir. 
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r Abone Şartları 1 
--

TÜRKiYE iÇiN 
1 Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 • 3 • 325 .. 
1 .. 125 .. 

HARiÇ İÇİN 
1 Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık 1300 .. 
3 .. 10.ı .. 
1 

Türkofiste bütün ihracat ta
cirlerini toplamış, ltalya ile 
olan ticari münasebatımız 

hakkında uzunuzadıya gö. 
rüşmüştü. Roma Ataşemiz 
lıalyada ticaretimizin inkişafı 
için yeniden bazı teşebbüsler ı 
yapacaktır. • 

ı 
Nuruoımanlye, Şeref Soka,iı Negvacrlık hakkında tetkikat l TELEFON: 20dl7 

Meyvacılık hakkında tetki· ,, ___________ .) 1 

Pilici temizleyiniz, ciğerini 
ayırarak ufak ufak kesiniz. 
Bir çorba kaşığı güzel yağ, 
çok güzel ke-
silmiş patates 
ve bu ciğerle 
içini dolduru

nuz. Tuzunu, 
biberini koyu
nuz. Bundan 

sonra pılicin 

arka ayakla
rını ayrılma

ması için ya 
içine sokarsı

• 
, 

nız veyahut bağlayınız. Bun
dan sonra iki yufka aldırırsı· 
nız. içine güzel yağ sürersi· 

niz. Pilici bir paket sarar gi· 

bi güzelce yufka ile sararsınız 

ve bunun dışına da tereyağ 

kıiğıdı sararak, sicimle bağlar· 
sınız. 

e Evveli! iç barbunye fa

sulyelerini hazırlarsınız. Bolca 

soğanları ince ince kesersiniz. 

Bu soğanı ze7tinyağ ile kavu· 

rursunuz. Kırmızılaşınca, ufak 

ufak domatesler keserek içine 

atarsınız. Fasulye de biraz 

kavrulunca az miktarda su

yunu koyarsınız, tuzunu atar· 

sınız. Çabuk pişer. 

e Karpuz. 
GJ El 

RADYO 
12 Eylül Cumartesi 

ISTANBUL PROGRAMI 

ÖX-le neşriyatı : 

Saat 12.30: Pllkla Tilrk m~•l· 
kisi, 12.SO: Havadlı, 13.0S: Pllkla 
hafif müzik, 13.25: Muhtelif pllk 
neşriyatı. 

Akşom neşriyatı: 

Saat 18. ·,O: Çay aaatt • Danı 

muaiktal, 19.30: Çocuklara maaal 
( Mes'.ıt Cemil tarafından ), 20: 
Müzeyyeniı itllrt.ktle Törk muıl
kl, 30.30: Vedia Rızanın iştirakile 
Tü<k muslklsl,21: Pllkla tan: (Eli· 
zabet Şuman laı-afından:Norede Fi
garo). Pllkla şan: (Şalyapln tara
fından: Mefialofel), 21.30: Stüdyo 
orkestraıı, 22.30: Anadolu Aianıı 
hab~rleri. 

PRAG 

20,lS: Yaz muıiklai, 20,35: Halk 
konseri, 21,05: Konferans, 21, '20: 
Dış ve Sü Bakanlarının himaye• 
sinde verilecek büyük senfonik 
kons ~ rl nakil, 22,10: Musiki ve 
şiir, 23 : Haberler, 23, 15: Pllk, 
23,30: Operet ve marşlar. 

BÜKREŞ 

9,30: Sabah netrlyat11 13,40-15: 
Pl.3.k ve haberler, 19,05: Askerl 
musiki, 20,05: Tıbbt Konf. 20,25: 
Konserin devamı, 21 105: Aktüalite, 
2! 110: Konutmalar, 21,25: Radyo 
salon orkestraıı, 22,30: Haberler .. 
22,4S: Orkestra konserin nakli, 
23,4S: Ecnebi dillerile haberJer, 24: 
~imal musik iıi. 

BUDA PEŞTE 

1~120: Sesli filim muılkial, 20,10: 
Ra.dyo reportajı1 21: Viyanadan 
nakil. 22,40: Haberler, ıpor 23,05: 
Çigan muılkisl, 24,10: Cazbant, 

BELGRAT 

19.20 : Piyano konıeri, 20.30: 
Uluıal neşriyat, 20.:M>: Plik, 21: 
Milli dans ve ıarkalar, 2:i, Haber
ler, 23,30: Radyo orkeıtraaı, 2~: 
Dans plikları. 

VARŞOVA 

18: Solist konseri, 18,50: Konut· 
malar, 20: Küçük radyo orkestra-
111 21.15: Uz.aktaki yurtd•tlar için, 

22: Viyolonsel konseri, 23.30: Vll· 
nadan nakil, 33: Haberler, 33,15: 
Hafif orkestra, 34,30: Dans plAk· 
ları. 

EINDHOV~ 

(:6.88 ınetrell kısa dalga) JS, 10: 
Haberler; IS.30: Pllk; '!5.40: Ha· 
berler; 16.35: Karışık program; 
16.50: Dana muıikisf; 17: Son. 

ViYANA --
( 49,4 m. k•sa da: ' ) 30: Ha· 

berler; 31: Bitteıi<!h ) ~ bedienenu 
adlı musikili piye ı. ; 33.40: Filim 
bahıi; 33: Haberler; 33.30: Opera 
havaları ve oratoryumlar (Senfo· 
ni); 34.15: Hafif musiki. 

MOSKOVA ---
18;:.:SO: Dinleyicilerin isledikleri 

parçalar; 19.30 : Kızıl ordunun 
oarkılarından; 30: Bir kons<'r nak• 
li; 33: Yabancı dillerle nefrlyat. 

No: 143 

Benim namuslu olduğumu, 
hiçbir tecavüze de uğramamış 

olduğumu kime ve nasıl an· 
!atabileceğim?. Saadetimiz, biri
birimize kavuşmamız, herşey 
mahvolacak. 

Ben - bütün bunlar katiller 
meydana çıkdıktan sonra, or• 
tarlan kalkacak sebepler .. 

O - Fakat, daha mühimmi 
vaı .. 

Ben - N~?. 
O - Katiller kaçtılar. Or

tada bıraktıkları hiçbir iz de 
yok. 

Cinayet suçu benim de başı
ma kalabilir. 
Ayşenin bu son cevabı beni 

de ürküttü. Sahiden de öyley· 
di. Etrafa bakındım, hiçbir iz 
ve suç delili bırakılmış değildi. 

5 

YAZAN: Etem izzet BENICI! 

Aradan zaman geçmişti. 
Katilleri nereden bulııbilecek· 

Cevadın göz!erl büyümüş. dehşetle an
latıyordu. 

tik. Ayşeden sordum: 
- Polis bıı civarda çalışan

ların hepsini sana gösterir. 
Sen de onların içinden katille. • ri tabii tanır ve meydana çı-

karırsın. 

Ayşe: 

Düşündüm. Şüpheli şüpheli: 
- Bunuı örtbas edilecek 

tarafı yok, Ayşe .. 

- Bunu 

Dedıııı. Fakat o çok alın
gan, çok dargın ve sanki bü
yük bir hiyanetle karşılaşmış 

gibi derhal tavrını değiştirdi: 
yapıbileceğimi hiç - Ya demek b3na karşı O• 

ummuyorum.. lan sevgin bukadar:ıkmışl. 
Dedi ve son sözünü kestir- Dedi, boynunu bükerek sö-

me olarak söyledi: züne ekledi: 

- Ne yapıp yapıp bu me- - Öyle ise polise teslim o-
seleyi örtbas edeceğiz. !ayım .. 

Müteessirdim .. Muztariptim .. - Nasıl? .. 
- işte, şimdi onu tayin e- Perişandım. Bu his, düşünüş, 

-Peki amma, bu koskoca ölü 
nasıl saklanır. Saklamak içh ne 
yapılır ? dedim. Düşündü, ke
limeleri tane tane telaffuz ede· 
rek ve .. 

- Na~ıl saklanacağını ben 
şöyle düşünüyorum .. 

Diyerek ne yapmak istedi· 
ğini anlattı : 

- Tabii cesedi burada bıTJ-
kamayız. Bence en iyisi bunu 
eve götürmek, kimseye duyur
madan odasına çıkarmak, ya· 
tağına koymaktır. 

del;m. sinir lezat!arı içinde : [Devam edect!k] 
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Sporcularımız Rusyaya gidiyor 
Bugün ve yarın, Modada yüzme şampiyonası 

finallerine devam edilecektir. 

Romanyalı boksör, ilk maçını yarın 
Taksim Stadında yapacak! 

Türkiye Halkevleri spor 
te~kilatına mensup, 55 kişiden 
mürekkep oldukça kalabalık 
bir kafile 14 Eyh'.ıl 1936 P•· 
zartesi günü Rusyaya hareket 
edecektir. 

Gidecek kafilede: Güreşçi
ler, eskrimciler, bisikletçiler, 
futbolcular ve başlarında ida
reciler bulunacaktır. 

Güreşçiler: Büyük Mustafa, 
Necmi, Ankaralı Ahmet, Kcçük 
Hüseyin, Ahmet, Mersinli Ah· 
met, Saim, Nuri, Ankaralı Hü. 
seyin, Sadık, Kenan, Berri, 
Yusuf Aslan. 

idareci olarak ta: Ahmet 
Fetkeri, Seyfi. 

Eskrimciler: Enver, Halim, 
Cıhat, Osman, lıhami, Halit. 
idareci olarak ta Fuat Balkan. 

Bisikletçiler: Talat, Kazım, 

Eyüp, Orhan. idareci olarak 
gidecek zatı öğrenmek kabil 
olamamıştır. 

Futbolcular: Necdet, Cihat, 
Mehmet Ali - Lütfi, Hüsnü, 
Faruk, Fazıl- Hakkı, lbrahim, 
Hüseyin, Esat, Reşat, Rıza -
Fikret, , Eşref, Danyal, Şeref, 
Fuat, Gündüz, Muhteşem, 
Viyazi, Necdet, Sait idareci 
olarak ta Kemal Halim. 

ounlardan başka, kıymetli 

hakemlerimizden Suphi Batur 
hakem o 1arttk gitmektedir. 

Kafileye saylav Cevdet 
Kerim lncedayı başkanlık ede
cektir. 

Seyahat programı kati ola. 
rak bilinememekle beraber, 1 
buçuk ay sürecek olan bu yol
culuğun, birçok temaslar ihti
va ettiği şüphesizdir.. kafile
mize muvaffakiyetler dileriz. 

Halk partisindeki 
toplantı 

Evvelki gün Cümhuriyet 
Halk Partisi lstanbul merke
zinde saylav Hüseyin Rahmi 
Apak, saylav Cevdet Kerim 
lncedayı. Türk Spol""'Kurumu 
genel Sekreteri Nizamettin 
Kırşan ve Rusyaya gidecek 
bütün sporcuların iştirakile 
bir toplantı yapılmıştır. 

Bu toplantıda sporcularımızın 
Berlin olimpiyatlarında göster
miş oldukları disiplinden mem
mun kalındığı, disipline riayetin 

Romanyalı boksör Teodorisko 

aynen Rusyada da gösterile
ceğine herkesin itimadı bulıın. 

duğu söylenmiş ve muvaffaki
yetler dilenmiştir. 

Antrenmanlar 
Her şube azası muntazam 

bir surette antrenmanlarına 
devam etmektedirler. Futbol
cularımız halk partisiııde yapı· 
lan toplantıdan sonra altıncı 
antrenmanlarını Şeref sahasında 
yapmışlar, bugün sabah da 
gene ayni sahada yedinci ve 
son antrenmanlarını yapa
caklardır. 

Kafilenin bilAnçosu 
idareci idmancı 

Güreş 
Eskrim 
Bisiklet 
Futbol 

2 l3 
1 6 
1 4 
2 23 

6 + 46=52 
Bu kafile; kafile başkanı, bir 

doktor ve bir de Büleıd is
mindeki bir zatla 55 kişi ol. 
maktadır. 

Anadoluhisarlıların 
idman bayramı 

Kendi köşelerinde müteva. 
tıane çalışan kıymetli kulüple· 
rimizden Anadoluhisarı idman 
yurdu, 12 ve 13 Eylül Cuınar-

tesi, P•zar günleri Küçüksuda 
büyük mıkyasda bir idman 
bayramı tertip etmiştir. Aza
larına ve semt halkına neşeli 
ıki gün geçirtecek olan bu 
bayramın muvalfakiyetle son 
bulmasını dileriz. 

Yüzme fampiyonu 
Bugün ve yarın, Modada ls

tanbul su sporları aj1nlığının 
tertib etmiş olduğu 1936 se
nesi yüzme şampiyonası yapı· 
lııcaktır. 

Geçen hafta seçmeleri yapı. 
lan bu şampiyonada, finale 29 
müsabıkı kalmış bulunan Bey. 
kozun birinci çıkmaıı pek ta
bii bulunmaktadır. 

Ötedenberi denizci geçinen, 
mükemmel vesdit içinde bu:u. 
nan birkaç klübümüz arasın· 
da Beykozun bu ileri hamlesi 
büyük takdirler uyandırmıştır. 

Romanya yarı orta 
boks fampiyonu 

Teodorlsko 
Galatasaray klübü boksör 

Melih ile döğüşmek üzere Ro· 
manya yarı orta boks şampi· 

yonu Teodoriskoyu getirmiştir. 
Romanyalı boksörle Melih 

önümüıdeki pazar günü dö
ğüşecekti. 

Fakat; Romanyalı bir hafta 
kadar şehrimizde kalacağın
dan bu pazar boksörlerimiz. 
de~ Kiryako ile karşılaşacaktır. 

Eğer. Romanyalı boksör 
Kiryakoyu mağlup ederse 
öbür pazar Melih ile karşı
laşacaktır. 

Romanyalı boksörün beş 
senelik boks hayatında elli 
maçı olduğunu ve bu maçlar. 
dan ancak iki tanesini kay. 
bettiğini işittik. 

Teodoriskonun kendisinden 
beş altı kilo yukarı olan bok· 
sörler:mizle de döğüşece~ini • 
söyledi~ini işittik. Bakalım. 

kendisine bukadar güvenen 
Romanyalının akıbeti ne ola
cak? 

Maçlara, bu 
ırünü Taksim 
başlanacağını 
Boksörlerimize 
ler. 

hafta Pazar 
stadyomunda 

haber aldık. 
muvaffakıyet-
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1 BU.. T u~· N M E M L E K ET 1 Piyanko dün çekildi Edebiyat Anketi: 6 
.__ _ ____:.----~~-~·-·· -- -.--·-.- . M'illi bir edebiyat 
:mirdağında Atatürkün bir bü~tü Gönende 35000 lıra ıkramıye Yaratabilir miyiz? 

l 
imar işleri 20803 numarada! -·-
Kap'lcalar tevsi Bürhan Cahid 

Tayyare piyankosunun Eyh11 50 Ura kazananlar 
ediliyor ve şehir keşidesi dün Beyoğlunda Asrf 20 661 140 601 68 Mor kaya söylüyor: 

sinemada çekilmeğe başlan· 554 1180 1089 1109 880 
tenvl·r edı"lı"yor k "Edebiyatımız genç kalemlere, /•criali.'le gelinceye ka· 

mıştır. Bu keşidenin en büyü 645 2981 2771 1481 1459 dar • milli değil mahalli ~ile değ;/di. Enderon edtbiyPlı 
Gönen (Açık Söz) - Gönen ikramiyesi 35 bin lirıı, 20803 1441 2546 2273 2632 2317 lam bir dalkavuk edehiyalı, edebiyatı cedide yabarıcı 

yemyeşil ağaçlarla örtülmüş numaraya isabet etmiştir. 2725 2943 2170 2441 3118 bir Kozmopolit karikalılrü idi . ., 
ve bunların arasından tabiata 
gülen on bin nüfuslu arazisi ikinci büyük ikramiye olan 3252 3376 3450 2367 4803 
münbit, havası temiz, şirin bir 12000 lira da 29922 numaraya 4265 4318 3813 3727 4988 

Anketi vaoan: Nusret Safa COŞKUN 

ka•abadır. çıkmıştır. Dünkü keşidede ik· 4428 4654 4794 4883 5130 
Kasabanın her adımında bir ramiye kazanan numaralaır 5288 4231 4385 4329 66H 

imar faaliyeti göze çarpmak· sıraya konulmuş bir şekilde 6112 5539 5334 5474 6833 
tadır. Senelerden beri susuz· 
lukla kıvranan Gönen halkı aşağıya geçiriyoruz: 6789 6597 6747 6969 6960 
geçen sene şehre bir buçuk 6109 6981 6524 6867 7255 

Sabahtan akşama kadar a· 1 dan kurtulmanın \'erdigi se· 
yak s atıcıiarının biribirlerile vinç ve bu kabulün uyandır· 

köşe kapmaca ve zabıtai be· dığı hayreti biribirine karıştı. 
tediye memurlarile saklambaç rarak üstadın odasına giriyo· 

saat mesafede bulunan çak· 35000 7541 7658 7314 6903 7034 
mak bayırından mikyasıma de. 7846 7137 7282 7586 9590 

• 
** 

oynadıkları ve h!kmeti hüda rum. 
hep kelepir(!) mallar reklam 

"Ayten., muharriri geveze 
recesi 2 nisbetinde içme suyu 9265 8682 7803 7340 9516 
getirilmiş ve birçok yerlerde lı'ra kazanan 8051 8749 8178 8323 9346 
çeşmeler yapılmış halk ta su· 1 9866 92l7 9673 9273 10832 
suzluktan kurtulmuştur. l 

1:."mirdagmda Atalürkün bir büstü ve hükıimel konağı Şehirin biliğ'inde bulunan 20803 9283 9171 9146 10248 10379 
. . .. .. .. kaplıcalar hakikaten bir sıh· !0716 10599 10781 10651 10158 

Emirdağı (Açık Söz) - 30 ~ğustos zaferının yıldonum~· j hat kayna~ıdır. K.azandığ~ 20747 11356 11129 11372 10675 
ne rastlayan Pazar günü Cümhurıye meydanının en mutena hır rağbet hasebıle beledıyc eskı 

1
2 

00 
11305 11544 11028 11224 11754 

yerinde hükumet ve belediye dairelerinin en mutena bir yerinde 1 kaplıcaların yanına ge.çen sene o 11942 11056 11041 12452 12477 
· l · · ·· .. d 'h d.l k ·d modern bır kap!ıca bınası ınşa hükümet ve belediye daıre ermın onun e ı zar e ı en aı e tt· · b' b ·ıkmal 12529 12850 12276 12146 12637 _ . .. _ .. _ _ . e ırmış ve ına u sene 

uzerıne Ataturkun (bustu) konmuş v? bµnu.n •.çını tor~nı ya- edilerek işlemiye başlamıştır. lı'ra kazanan 12181 12103 12408 12743 12039 
pılmışltr. Yakın ilçelerden de davet edılen mısafırlerle bınlerce Çok rağbet kazanan bu kap- 13361 13977 12830 12868 13854 
kişiye baliğ olan halk bu tören vesile•ile Atatürke olan candan lıcalarda ihtiyaca kafi ~el.me· 13034 13246 13868 14019 14669 
sevgilerini saatlerce alkışlamak suretile bir daha izhar etmişler diğindı:n yeni kaplıcaların uze- 29922 14086 13404 15785 15389 14876 
ve canlı bir kutlulama yapmışlardır. rıne bır kat daha çıkılmasıan 14804 15856 15999 15747 15255 

,, 111111111 , 11111111 , 1 ,, 11111111 ,,, 1 , 1 u111111111111111111111111111111111111111111111••11•uııııııııı••t•••ıı111111111111ıı111111111111mıın1111r11 bu sene belediye meclisince 
karar verilmiş ve bu iş ıçın 16472 15185 15680 15912 16700 
4500 lira tahsisat ayrılmıştır. 10000 16511 16879 16343 16165 16976 
Pek yakında ikinci kata da 16553 16920 16477 16719 16025 
başlanacaktır. 16181 17611 17096 16440 16130 

için beçfava (!) fiyatına satılan 
emtia meşheri olan Cağaloğlu 
yokuşunun başında geveze. 
liği ile meşhur bir dostuma 
rastladım. Ayak üzeri beni üs
tadı traş Florinalı Nazıma taş 

çıkartan bir elçabukluğile sek· 
sen sekiz mevzua daldırdıktan 
sonra nereye gittiğimi sordu. 

- Burhan Cahide gidiyo· 
rum dedim. Anket için .. 

Korkunç bir mahluk gör
müş; veyahut kendisine mül· 
hiş birşey söylemişim gibi göz. 
!eri hayretle açıldı. Yüzünün 
hatları takallüs etti. Fevkal· 
ade bir hAdise karşısında ka 1· 
mış insanların tavrını takındı. 

- Cidden cesur adamsın 
seni tebrik ederim dedi, 

Hayretle sordum: 
- Bu tebrik ve cesaret ne-

Ordumuz Çanakkaleye bir 
canllhk verdi Çalışkan ve memleketin seV· lı' ra kazanan 17627 17330 17586 17582 17843 

gi ve itimadını kazanan şar· 17682 17279 17700 18500 17590 
bay Hakkı akçalı bu sene şeh· reden icap etti. Ben ne 
ri tenvir etmek teşebbüsünede 20323 2768l 17935 18760 18536 18292 Burhan Cahille güreşmeğe gi· 

Halk sevinç içindedir. Pi
yasada ve içtimai hayattaki 
durgunluk zail olmuştur. 

girmiştir. P~k yakında bu işin· 18827 19985 18061 18555 17337 diyorum, ne de boks maçı 
de başarılacağına muhaki<.ak 19555 19697 19556 19048 19775

1 
yapmağa .. 

nazarile bakılmaktadır. 

3000 
19694 19556 19045 19775 19584 - Hayır dedi. Böyle bir 

----o---- 19962 19981 20405 20766 20597 şey kasdetmedim. Bilmiyor 

l • d ~ .f 20153 20390 20818 10135 20347 musun Burhan Cahid yine si· 
zmır e çı, le 20348 20959 20606 20485 20810 zin gazetede bu kabil anket· 

l ·ıra kazanan 21989 21036 21118 20655 21312 ıer hakkında bir yazı yazdı. 
Çanakkale (Açık Söz) dirler. Motörle müteharrik un f drl•Saf USUiu"" Ve böyle anketler Iapan ga· 

d l . d k" ı·· b ,. e 21607 21630 21757 21620 21343 zetelere çaltı. Ne çabuk unut· Son zamanlara kadar ıssız de· eğirmen erın e ·oyu u5 • 

dostumun kulaklarını çınlata· 
cak kadar derin bir nezaketle 
beni kabul etti. Gelen hade· 
meye lenim için bir de kah'e 
emrettikten sonra konuşmağa 

başladık. 
- Ben dedi, milli edebiyat. 

dan ziyade mahalli edebiyat 
vardır sanırım. 

Ve sonra artık kademe ka· 
deme beyazlıklar gözüken sa· 
çını, her eserinde genç kızları 

ve genç erkekleri peşine takıp 
derin bir heyecan, böyle bir 
hayat yaşamak arzusu içinde 
çırpındıran kaleminin ucile ka
rıştırarak devam elli : 

- Dünya makine, motör, 
silah ve politika gürültüleri 
içinde çalkanıp dururken ede
biyattan, milli edebiyattan, şiir 
\'e şairden bahsetmek bana 
gdrip geliyor. 

Fıkr:mce Büyük parpten 
sonra edebiyat yerini ve yo· 
lunu degiştirmiştir. Edebi ce· 
reyanlar siyasi akidelere göre 
şekillenir ve edebiyatçılar de
ğişen siyasi akidelerin halk 
tabakalarına \'erdiği içtimai 
zevke ve ihtiyaca göre çalışır
lar. Yani (lpolit Ten) in vaktile 
keşfettiği muhit ve iklim na· necek derecede tenha bir şe· daylarının beher kilosundan lzmir (Açık Söz) -- lzmirde 17237 21229 21418 223a8 22743 22815 tun .. 

Ç kk 1 d h k k 1 · · mektep buhranına çare bul· 22947 22257 22567 22042 22791 - Bizim anket dedim Bur. hir olan ana a e e ayal ır para muame e vergısı a- ı k 1 
bl.rdenbı're de"'ı'şmı·ş. umum·ı mak üzre yeni tedbirler alın· 22693 22449 22198 22159 23414 han Cahidin çattığ'ı ar. et erin 1 " lınmakta ve yeldeğirmenlerin· d d · · d d ·ıd · 
hayatta bir canlılık aörülme"'e mıştır. Bu sene lzmir ve civa· 1000 20366 23426 23052 23858 23373 · hu u u ıçın e eğı ır. 

zariyesi edebiyata hakimdir. 
Bunun için ( milli edebiyat ) 
yerine mahalli edebiyat tabiri 

6 " den ise bu verai alınmamak· D t ka tarını kaldırdı· 
başlamıştır. Bunun sebebi kah- 6 rı ilk mezunlarının yekunu 23109 23382 23856 23708 23513 os.um ş · 
raman ordunun, şehre neş'e tadır. Motörlü değirmenciler 1017 erkek ve 739 kızdır. iz. 23192 23288 23558 23674 239771 - Biraz tevazu .. 
vermesi, içtimai ve iktısadi ya kendilerinin de bu vergiden mir orta mekteplerinden me. I' k 24415 24753 24938 24781 24694 ·- Tevazu bir ikinci defa 

istisna edilmelerini veya ver- zun olup liseye girecek lale- ıra aza nan 24291 24908 24490 24811 24051 1 medhedilmck arzusundan gel.r. 
ha} attaki durgunlu~u ortadan gının yeldeğirmenlerine de benin miktrı da 435 tir. Bu Üstadın çattığı anketler, fikir 
kaldırmasıdır. Çanakkaledealış sene lzmirde çifte tedrisat U• 24624 24222 25319 25666 253611 kıtlı"'ında, mevzu kısırlığında 

r 1 1 -f 1 teşmilini istiyorlar. 16003 " veriş aza aşmış ve mı us az. sulu tatbik edilecek, bundan 25205 25135 25066 25997 25740 ortaya atı!an ve sualler'nin 
lalığından mesken kiraları bir- Yollar iyidir bina ve ders malzemesinden 26239 26984 26175 26537 26420 muhtevaSl vakitsiz doğmuş bir 
az yükselmiştir. Oıel!erde yer Çanakkaleden vilayetin her- iki misli istifade edilecektir. 

0 27890 27842 çocuk gibi bir günlük can 
bulmak güçleşmiştir. Evelce hangi bir kazasına giden yol· Tek tedrisatta eyi randıman 500 lira kazananlar· 26001 26347 26 17 

/ taşıyan soyundan olanlardır. 
d f vermeyen 80· 90 kişilik bütün • 27477 26262 27473 27859 27317 Bı'zı'mkirıe .,.elince büyük bir yüz adımda bir adama tesa Ü !arı çok mükemmeldir. Kış gel· 5964 4382 3452 1351 13979 1 .. 

edilen bu şirin şehir bugün meden evvel ~apılması lazım sınıfların mevcudu 40-50 lale· 5 380 64 744 5226 27307 27971 27535 27136 27402 iddiamız yok amma bunlardan 
, beye indirilecektir. 133 S 5 50 15 1 128788 28449 28747 28040 29665 bir hayli farklı .. Biz zaman za. 

adeta bayram ycr;ni andıran gelen beton köprülerin inşa· Bu sene taleb•si Balıkesire 15801 15274 29335 23922 20438 29365 29213 283l8 28590 29740 man depresyonlar yapmış, hal· 
bir kalabalık arzediyor. sına ehemmiyet verilmektedir. nakledilen Muallim mektebinde 17780 26185 8985. 29734 29268 29431 20040 29654 !edilmemiş bir fikir meselesi 

Aşçı dükkanlarına nöbetle Az zamanda bunlar da ikmal sınıflar ıne\cudu 40-50 talebeyi 150 lira kazananlar: '29228 29237 1 üzerinde duruyoruz. Kuvvetle 
giriliyor. Mevcut lokaotalar edilecektir. geçmemek üzere 1185 kişilik k I umuyorum ki yaşayışı herhalde 
kiıfi gelmediğinden Balıkesir Yol hususunda eski Vali müııhal yer olabilecektir. Er· 2227 1119 448 439 7162 , 30 lira azanan ar bir günden çok uzun olacaktır. 
ve başka yerlerden gelen kim- kek muallim mektebi binasın· 7234 7403 6441 5967 11011 567 121 562 196 2721 • 

1 r d - d.. 1 Süreyya Yurdakul büyük hiın· 5 47 33 866 * • se er tara ın an uç ort o- da kurulacak lise ilk sınıfları- 11756 10231 10037 15014 13732 972 5.J 1 1 'Ko·· ro"lu idarehane•indeyim. 
k d h 1 t B l metler sarfetmiştir. Noksan· 5 ı be ı · ld'k 725 1305 1257 2 " anta a a açı mış ır. un ar na 43 ta.e yer eştıri ı ten 12145 11034 18539 17309 16829 1473 1 1 31 Merdiven başındaki odada 
d h 1 h l ·· t ·ı 1 d lar da eski idarecilerimizden b kt t l b. · · 5 2 ı a arı arı muş en ere o- sonra u me epe or e ırıncı 15997 21155 21905 19741 19078 1296 1907 170 100 2324 çalışan genç bir katibe Bürhan 
lup boşalmaktadır. Pazar gün- olan Vali Nizamettin tamam· sınıflar için 750 kişilik öğleden 24487 23046 22859 28933 25274 2723 1761 2795 2281 2012 Cahidi soruyorum : 
!eri ise gazinolarda oturacak lamağa çalışmaktadır. evvel, 750 kişilik öğleden son· 24606 24687 25485 25828 23171 2656 3241 3411 3076 3509 - Henüz gelmediler diyor .. 
yer bulmak kabil değildir. Sağlık durumu ra çifte tedrisat için münhal 

28334
. 3955 3409 3153 5.125 4488 Dönmek üzere iken ne za. 

Ça~akkaleliler askerin gelişin· Çanakkalenin bazı mıntaka· yer kalacaktır. 4551 ,,..21 4503 4588 man geleceğini Öğrenmek i•ti-
den sevinç içindedirler. 100 Ura kazananlar 3456 ""' j yorum, boş, kah~~ içmek. lak· 

ôtedcı.beri mevcut olan ları müstesna olmak üzere 0565 4739 4679 4553 4249 lakiyat yapmak ıçın gelmış bır 
memleket hastahanesinin son sağlık durumu iyidir. Yalnız 1744 1260 1556 98l 100 4265 6050 5109 5301 5980 ziyare!çi olmadığımı kestiren 
vaziyet üzerine ihtiyaca ki fa· "Kumkale, mınlakası halkı 4166 4705 4988 2799 5798 6359 6455 6858 6290 69201 muhatabım: 
yet edemiyeceği anlaşılmış, bataklık yüzünden sıtmadan 5519 5012 4561 7708 7913 6361 684'2 6545 7748 6563 _ Bir dakika durunuz diyor. 
yeni ve mükemmel bir memle- muztariptir. Bu bataklığın ku- 7685 6714 9442 9034 8595 

5923 6135 7925 7691 7321 
I Ve elinden kalemi bıraka. 

ket hastahanesinin inşasına rutularak köylülerimizin bu 8833 10899 10559 10245 9688 
7371 7233 7635 7987 73 6 rak bitişik odaya geçiyor. 

başlanılmıştır. derdden kurtarılması lazımdır. ! Yarım dakika sonra gözüktüğü 14257 13649 13602 10813 16101 8567 8637 8379 8429 8448 zaman: 
Şehrin temizli"ine itina edil. Çanakkale mıntakasına ae- 15489 14300 14884 17151 17402 · 

" 
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• 8149 8970 8936 8095 8703 - Buyurunuz. diyor, Bay 

kullanılması daha doğru olur. 
Mahalll edebiyatın maoası 

vardır. Fakat "Milli edebiyat., ı 

izah etmek güçtür. Falan eser 
millidir. Falan şair milli şair· 

1 dir dıye gö•termek imkanı 
yoktur. Yalnız bir cemiyet ta· 
rafından sevilmiş ve o cemi .. 
yetin hayalını en iyi şekilde 

ifade etmiş bir muharrir \ e· 
yahut şa·re o cemiyetin sem· 
patisi olabilir. Mesela lngiliz
ler Şekspire, Fransızlar Hügo
ya, Almanlar Göteye, ltalya:ı. 
lar Danteye a~ıktırlar. Onlarla 
ıftihar ederler. Adlarını zırhlı· 

lara, şehirlere, sokaklara ko· 
yarlar. Eğer bu sempati on· 
ların (milli) olmalarına kifayet 
ediyorsa ne ala, bana kalırsa 
mahalli edebiyat daha kuv
vetlidir. 

Bizim edebiyata ve edebi· 
yatçılara gelioce genç kalem
lere, fecriiiliye kadar milli 
değil mahalli bile değildi. En· 
deron edeh ıyatı t1m bir dal
kavuk edebiyatı. Edebiyatı 
cedide bayağı bir kozmopolit 
karikatürü idi. Genç kalemler· 
den ve fecrialiden sonra 
muharrir ve şairle halk ve 
memleht arasında bir kay-

mekte ve Belediye işlerine .,_ tirilen göçmenler tamamen 1i375 16898 19632 19090 19041 8205 8958 8150 8581 8086 Burhan Cahıt sizi bekliyor .. 
hemmiyet verilmektedir. yerleştirilmiş, kendilerine çift 19038 20084 20500 20096 20013 . 8799 9765 9488 9061 9126 Ve ben atlatılıp. savılma· ı 
Değirmencilerin bir öküzü ve tohumluk verilerek 19788 22038 22910 21704 21997 9216 9200 9885 9243 9480 

13107 11533 11438 12730 12655 •ikiyeti bazı mahallerde müstahsil ha- 23549 23590 22025 22185 27081 9608 9083 9333 10022 10565 
12685 12297 12999 12056 12262 1 

naşma ve anlaşma başladı. Bu
gün az çok bu toprağın, bu 
havanın kokusunu veren ede· 
biyat var. 

Lisan da buna yardım edi· 
yor. Muhakkak ki yeni yeli· 
şen'er bu1>u daha iyi hi•· 
scdiyorlar ve fikirlerini da· 
ha kolay ifade edebiliyorlar. 

Çanakkale değirmencileri line geçmeleri temin edilmiştir. 24525 23207 23494 28958 27438110263 10796 10203 10384 10602 
1

?
300 14446 13296 13424 13876 

muamele vergisinden müşteki· H. Erkan 27625 22592 29100 28455 28598 10566 11669 11522 10686 10333 
1
4
214 14965 14526 14908 15982 

-========================================================== 14570 1485214612 15519 153591 
Zabıta romanı: 29 başile adayı göstererek dedi ki: işin ehli oıduğu bir bakışta kabul edişi bir 1edakar1ık sa· 15134 15735 16143 16729 16076 

Altı El Ateş 
- Evet, pek tatsızdı. Fakat 

o ~ırada kim dikkat eder? 
- Hakkınız var. Şimdi ikinci 

telgraf: Sandalın ön tarafında 

pembe bir ipek parçası bulun
muş.Siz Klayn'ın pijamasını par· 
çaladığını görmüş müydünüz? 

Mis Vinteston kokteyleri ge· 
tiren dişine kadar müsellah 
tayfanın yüzüne baktı. Fakat 
tayfayı görmüyordu. Tahlisiye 
sandalı gözlerinde canlanmıştı. 

Kadehi alırken cevap verdi: 
- Hayır! 

- Şimdi son bir sual daha 
soracağım: Taker, üzerinde 
altın bir anahtar halkası taşır 
mıydı? 

Mis Vinteston bu altın hal
kayı her zaman Takerin üze. 
rinde gördüğünü söyledi. Bir 
taraftan. da Metrdotele emir 
verdi: 

Yazan: Rufus Klng 
- Şu kokteyin mentasını a• 

zaltınız, vermutunu çoğaltınız. 
Ve devam etti : 
- Biliyorum ki zincir kırıl

mıştı. Onun için Taker halka
yı cebine atmıştı. Bu halka da 
bulunmuş mu? 

- Evet. 
- Bu keşifler bir işe yarı-

yor mu Valkur? Yani Filip'in 
masumiyetini isbat edebilecek 
şeyler mi? 

- Açıkca evet denilemez. 
Fakat hiçbi•inin de Filip aley• 
hinde olmadıklarını söyliyebi
lirim. 

Mis Vinteston bu söz üze
rine kuvvetle Valkurun kolunu 
sıktı. Filip karşıdan görünmüş 
kendilerine doğru geliyordu : 

- Filip, kokteyini al, gel! 
Hep beraber burada oturalım. 

Delikanlı kadehi aldı ve boş 
koltuklardan birine oturdu ve 

- Doğduğumuz memlekete anlaşılan bir gençti. yılabilirdi. Kim bilir, belki de 
16436 16025 16951 l7899 169aı 

döndük yinel Stumf deniz altında geçen geminin enkazı okadar derin· 17133 17433 l6806 l6601 17475 
Filip, sen çok yorulmuş& hayatında ancak iki defa taz. liklerde değildi. 

17608 17245 17527 18906 1765
7 

benziyorsun? yik baygınlığı geçirmişti. Bi- O da bu akşam uzakta çö. 
17972 17471 18355 18559 ıs935 

Acaba akşamın gölgeleri mi rincisi l>ir köprünün inşası :za. melmiş duran adanın hayale· 18134 19242 l93l7 19479 19792 
Filipi böyle yorgun gösteri· manındaydı. Suyun tazyiki bu tini seyrediyordu. Bilhassa 
yordu, yoksa içini yiyen baş• işte yapılan bir dalmada dört adanın biraz uzağında köpük· l9986 l9351 19911 l9602 20954 1 
ka bir dert mi vardı? buçuk atmosfer'i bulmuştu. lere karışan alçak kayalıklarla 20729 20496 19954 29619 20615 j 

Cevap verdi: ikinci defasında da bir limanda zihnen daha meşgul oluyordu. 29028 20621 20671 20568 20963 
_ Evet, kendimi çok •• çok dalgıçlık yapmıştı. Burada taz· Çünkü mukadderatının mev- 2120 21084 21381 21479 21129 

yik daha az olmakla beraber, zuubahs olduğu yer orasıydı. 21011 21264 21300 21821 22169 
Yorgun hissediyorum. St f · b ı um yıne ayı mıştı. Stumf geminin ön tarafında, 22285 22561 21164 22630 22988, 

- 20 - Bu kazada an! bir çıkış yü- çenesini iri, sinirli ellerinin 22782 22761 23625 22916 22842 
MÜTHiŞ BiR KEHANET zünden ayak adalelerine felç arasına almış bakıyordu. Ge· 22741 23326 23329 23463 23136· 
Yata alınan dalgıç en mü· gelmiş ve vücudüne zaman za- ce birdenbire ortalığı kararttı. 23591 23020 23831 23480 23113 

kemmel vesaiti de beraberinde man arız olan titremeler pey. Çünkü güneş bu havalide ba· 23847 23970 24275 24602 24903 
. . . M' v· b da olmuştu. Hatta şimdi bile tarken okadar naz etmez. 23433 25894 24948 24741 25362 getırmıştı. ıs ınteston u ara sıra vücudü bu titreme· Çok geçmeden ay doğacak, 

hususta masrafa bakmamıştı. 1 d k d' .. k t au"neşin yoklu"'unu belli etme· 25556 25854 25373 25559 25200 
H d l lb. . d b. er en en ısını ur aramıyor•. 6 " 25722 25135 26184 26368 26142 

atta a gıcın e ısesın e ır du. Şüphesiz Stumf artık eski yecekti. Öyle olmakla beraber 
de küçük telefon Aleti bulunu· dalgıç Stumf sayılamazdı. Hat- Stumf yerinden ayrılmıyor, 25634 26820 26846 2 6769 26397 
yordu. Bu sayede dalgıç bü· ta Helsinor'da bu yeni vazifeyi bu sefer de karanlıkları seyre- 27568 2660.J 26422 26377 27771 
tün keşiflerini telefonla yuka- alabilmek için vücudünde hiçbir diyordu. 27893 27450 27669 27120 27422 
rıya haber verebilecek vaıi· arıza olmadığını temin etmişti. Bu sırada Mis Aş beyaz 27441 27280 27234 27134 27202 
yelle bulunacaktı. Stumf bu seferki dalgıçlıkta elbisesile bir hortlak gibi 28761 28217 28388 28872 29728 

Bütün tayfalar ikinci güver• yüzde elli ihtimalle denizden yanına geldi. Stumf sesini 28206 28182 29971 29416 28119 
tedc blr kamaraya kapatıldı- bir daha yukarıya çıkamıya- çıkarmadı. 28852 29§73 29373 29811 
!ar. Üzerlerine kilit vuruldu. cağını biliyordu. Tehlikenin - Yata alınan da 1gıç siz· Servet gi,esinden 
Dalgıç Artür Stumt zayıf, böyle yarı yarıya kuvvetli siniz değil mi? 

nahi !görünmesine rağmen, bu olmasına rağmen, bu vazifeyi {Bitmedi] alınmı,tır. 

Yalnız bir şey var. Şimdi 
edebiyat şahsi olmaktan da 
çıkıyor . Sanat telakkisi deği
şiyor. Edebiyat piyasada ge
çer akçe haline gelen bir me
ta oluyor. Ve böyle oldukça 
şekli milli degil bilakis be;nel· 
milel bir kalıba dökülüyor. Bu 
cereyanlar önünde o edebiyatı 
hala eski hayal \'e ruya çerçe
vesinde görmek imkanı yoktur. 
Cemiyetlerin, insanların görüşü 
düşünüşü değişiyor. Buna ya· 
hancı kalan bir edebiyat ya• 
şamaktan kalır ve bunu gör
meden klasik kalıplarda man· 
gal kedisi gibi yerine yapışıp 
kalan edebiyatçı da unutulur 
gider. 

Edebiyat, eshamı borsada 
mütedavil bir madendir. Bunu 
işletmek ve eshamını yükselt
mek için biraz tüccar kafasile 
düşünmek gerek. 

Ben bu son cümleyi yazar· 
ken en fazla okunan ve en 
fazla kazanan bir muharrir o• 
lan Bürhan Cahidin bu fikrine 
katiyen şaşmadım. 
Nusret Sata CotkUfl 



I 

- - ----- - -·- - ---- --- ------· - ---

12 EylQI 

Geçen haftaki 
bulmaca 

Siyasi hadise· 
ler Arasında ... 

. Habeşistan 
Hedıye kazanan Cenevre ye 

OkUyUCUlarımız Gidem_~!!ecek 
-·- ltalyanın asamble top· 

Geçen haftaki bulmacamızı 

da güçlüğüne rağmen okuyu. 
cularımız halletmişlerdir. Bu 
bulmacada üç ata sözünü bir 
araya karıştırdığımız için he· 
celeri düzene koymak hayli 
güç bir işt•. Buna rağmen ge· 
len mektuplardan, bulmacala• 
rımızın, halleden, edemiyen 
okuyucularımızı meşgul et
tığini ve eğlendirdigini anlı

yoruz. 
Geçen haftaki bulmacada 

bulunması lazımgelen üç ala 
sözü şunlarnır : 

1 - At alan ÜskUda· 
rı geçti. 

2 - Olmaya devlet ci· 
handa bir nefes 
sıhhat gibi. 

3 - Ye kürküm ye. 
Halleden okuyucularımız ara

sında dün kura çelctik. Kaza
nanların isimlerini aşağı~a ya
zıyoruz: 

KOL SAATi KAZANAN 
OKUYUCUMUZ: lzmirde, Ka· 
rantinede lfi.le sokağında 21 
numarada Mazhar Sungur. 

GAZETEMiZE BiR SENE
LiK ABONE lKA YlD ETTi· 
CiMiZ OKUYCUMUZ: Fatih 
atpazarı eski mutaflar caddesi 
43 numarada Bedriye: 

BiR YAZI T AKiMi ALAN 
OKUYUCUMUZ: Kumkapı nı
şancasında kemer sokak nu
mara 18 Fahrube 

BOZUK PARA ÇANTBSl 
KAZANANLAR: Çarşı içinde 
acı cqme sokağında 17 nu· 
marada makineci Mustafanın 

l anında Zeki, Aksaray horhor 
hamam sokağında 21 numa. 
rada Eşref Ersoy, mengene 
sokağında 4 numarada Saba
hat, Üsküdarda, Acıbadem 
sokağında 19 numarada Hilmi 
Coşkun 

MUTELIF HEDiYELER KA
ZANANLAR: Adanada gazete 
müvezzii Veysel, Kasımpaşada 

Bahriye caddesinde 24 numa
rada Selim, GGlhane askeri 
hastanesi har:ciye şubesi 1,a,ta· 
bakıcılarından Naciye, Fat'hte 
Ônıerpaıa sokağında 14 nu
marada Adil Kagan, Maliye 

Meslek mektebi talebesinden 
231 Ali Türker, Bandırma 
icra memuru Hu:üsi kardeşi 
Ke"'aı, Üsküdarda Atlama. 
taşında, ve Tembelhacımehmet 
sokağında 1 numarada Nuran 
Adil, Akay abone memuru 
lsıııail Seven, Üsküdar Top· 
taşı caddesi, numara 261, 
Adnan Türkkal, Ü•küdar At

laıııataşı Tenbelhacımehmed 
sokağı, numara 3 te Ruhsude 
Toraman, Fatihte Altay cami 
sokak 7 numarada Nuri Er
doğan, Manisada, Muradiye 
camii arkasında 41 numaralı 

evde Zeki, Nişantaşında Ba. 
har apartımanında Muhsin in
ce, Ayvalıkta Neriman Sadık, 
Kadıköyünde, Kuşdilinde Se. 
limbey sokağında 3 numara 
da Sacide, Şehzadebaşında 

Hoşkadem mahallesinde 23 
Numarada Selma, Yeni· 
kapı sahil boyu 5 numa

rada halit, Tekirdağ peştimal
cı Sadık batmaz, Adanada 
Akça mesçit karşısında 113 
numarada Fahri kızı Zişan Ak. 
gönül, Afyon Karahisarda iz. 
mir istasyonu caddesinde 1 
numarada Süheyla, Beşiktaşta 

Cavid paşa sokağında 12 nu· 
nıarada Ahmet, Sultan Ah
mette Yeret:atanda 8 numarada 
Sabri, Büyükderede Hilal so· 

kağında bakkal Nazmi, Etye
mezde Güngörmez sokağında 
12 numarada sadık, Fatih At 
pazarında eski Mutaflar cadde
sinde 44 numarada Oğuz 
Türkoğlu, Falih At pazarında 
Turşucu Halil sokağında 13 
numarada Mes'adet, Şişliden 

Sinan oğlu, Kalyoncu Kulluk
la Fakir sokakda 99 numara
da Fadıl Kral, Harbiyede Za. 
rayan apartımanında Cevad, 
Afyon lisesinde 754 Ôzcan. 

Okuyucularımız he· 
cliyelerinl pazardan 
inada her gün idare· 
tnizden aldırabilir. 

lantısında bu· 
lunmasının te

minine çalıtılmaktadır 
L'lntransigeant gazetesi ya· 

zıyor: 

Milletler Cemiyeti Umumi 
Kfitibi Joseph Avenol Roma
da ltalya haricıye nazırı Kont 
Ciano ile görü,müştür. Bu ilk 
mülakat esnasında iki diplo
mat, ltalyanın Milletler Cemi
yeti ile teşriki mesai etmesi 
meselesini görüşmüşlerdir. J. 
talyanın bu meseledeki tezi 
malümdur. Devletler, ltalyanın 
Habeşistandaki fütuhatını ta
nımadıkça ltalyanlar Milletler 
Cemiyeti toplantılarına i~lirak 
etmeyecektir. 

Milletler Cemiyeti Asamblesi 
birkaç güne kadar toplana· 
cakt.r. 

Son zamanlarda bu mesele
nin halli için her iki tarafca 
pek çok gayretler sarfedil
miştir. lıalyan fütuhatının ta
nınması meselesine henüz le· 
mas Pdilmemiş olmakla beı a· 
ber, bulunan bir sureti tesviye 
sayesindP. ltalyan murahh<csla
rının, Habeş murahhas'.arile 
yanyana bulunmalarının inime 
geçilmiş olacaktır. Cene rede 
Milletler Cemiyeti topla tıla
nndan evvel, her mL ah
lıas heyetinin salahiyet! dni 
tetkik eden bir mandalar 1:0. 
misyonu vardır. Vasi sala~i· 
yeti haiz olan bu komisyonun, 
Habeş'stanın vaziyetini bir 
hak olarak değil fiili bir vazi
yet olarak kabul etmesine 
hiçbir mani yoktur. Şu suret
le ki Habeş heyeti murahha· 
sası içtimalarda bulunınıya 
imkan bulamıyacaklır. 

Zannedildiğine göre Avenol 
Romada bu esaslar etrafında 
görüşmektedir. 

M usolini'de, vaziyetin ve ha· 
melini nazarı dikkate alarak, 
şimdilik bu ilk taviz ile iki.ifa 
edeceği ümit edilmektedir. 
Bu suretle ltalyanların beşler 
konferansındM evvel Cenev• 
reye dönmesi lemin edilmiş 
olacaktır. 

Diğer taraftan, şurasını da 
kaydetmek lazımdır ki Fransa 
ile bir anleşma imza etmiş ve 
ltalyaya karşı muhabbet eseri 
göstermiş olan Lehistan ordu 
müfctti~i general RydzSmi~ly
de ltalya hükümet azasile te
maslarda bulunacaktır. 
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Poroıar 

Atı, Satı, 

Sıerli~ 
Dolar 
frank 
Liret 
Belçika Fr&n2'l 
Drahmi 
l .. viçre franıı 
Leva 
Florin 
Kron Çek 
Şilin Avu~tury41 

Pc1ata 
Mark 
Zloti 
Pcnro 

1 

Ley 
Dinar 
Yen 
l"!'ıon 1 
Altın 
B11n1<no~ 

634. 
124. 
162. 
h5. 
sa. 
21. 
8J6. 
22. 
81. 
~s. 
nso 
14. 
2e. 
~ı. 
2? 
13. 
48. 
•2. 
3:1. 

~~o. 
• .... 12. 

Ce"'!-t r 

l Londra 
NC\'Y'J?ll 
Parla 
Mil5no 
Brüksel 
Ati na 
CeneVrC! 
~l)f)'• 
Am•terd. 
Praı 
Viy•na 
Madrit 
Berlin 
Varşova 
Budape4L" 
BUkret 
Belgrat 
Yokoham"' 
~lo&kova 
Sıokholm 

634. 
126. 
1l2. 
170. 
83. 
23. 

820, 
25 
84. 
83. 
2-l. 
16. 
30. 

23 
24 
I~ 
5J 
34 
3J, 
9~1. 
243. 

637.25 
G,7925 
12.0S5 
10.92 
4,6976 

13.823 
2,437S 

63,81<5 
ı, ı ıoa 

19,2025 
4,19S 
7,2ı86 
1,9749 
4.2541 
4.256 

107.1862 
34.74lS 

2.6b3l 
24.b9 
3.045 

istikrazı ar 

TUrk Bot:u 1 Peşin 

" " 
1 Vadeli 

" " 
il Petln 

" " 
il V aJoiı 

t::rganl 
SivasErıurum 1 

" 
il 

lstı'kruı dahlll 
Esham 

lı Bank111 Mü, 
., " N. 
,, ,, Ham iline 
Anadolu 0/0 60 
llerk~z Bankası 

Tahvilat 
Açılıı 

-Ktp.lnıt 
-.-
23.70 
-.-
22.ıs 
-.--.--.--.-
-.--.--.--.-
81.-

Kapanış -- --Aoac!olu Peıin 1 -.-· -.-
" 

Vadeli 1 44,95 45,0~ 
,, Petlo il -.- -.-
~Vadeli il 45.65 46,-
,, mUmesıU -.- -.-

Mimarların 
Şikayeti eri 

Kalfaların inşaat pro• 
)esi yapmalarını iste· 

miyorlar 
Mimarlar Birliği Belediyeye 

müracaat ederek kalfaların in
şaat projesi yapamayacakları 

hakkındaki kanunun Ankarada 
olduğu gibi şehrimizde de tat
bik edilmesini istemişlerdir. 

Mimarlar, kalfaların hem 
proje ve hem de lnşa•t yap
maları yüzünden kendilerinin 
işsiz kalmak tehiıkcsile karşı· 

!aştıklarını iddia etmektedir!er. 
Belediye, Ankarada Ü\ yıl· 

danberi tatbik edilmekte olan 
bu husustaki kanunun tatbik 
şekli etrafında bir talimatna· 
me hazırlamağa karar vermiş· 
tir. 

-AÇIK SÖZ-

l• 1 lstanbul Belediyesi ilanları f • I 
Hepsine 40 lira fiat tahmin edilen Edirnekapıda kan· 

tar kulubesi ankazı açık arttırmaya konulmuştur. Şartna• 

mesi levıızım müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar 3 li· 
ralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 22·9· 

936 Salı günü saat 14 de daimi encümende bulun!Da• 
lıdır. (B) (1081) 

• •• 
Mabasebe teşkilatın:la 40-5o lira ücretli açık me· 

murluklar vardır. Lise mezunlarından istekli olanların 

21 Ey!ul 936 Pazartesi gününe kadar istida ile mü· 
racaatları. (B.) (1224) 1 

lstanbul Defterdarhğından : 

Elınaslı Yürek. 

Elmaslı yılan şeklinde yüzük. 
On sekiz ayar altın kordou. 
Altın kordon ucu. 

Adet 

1 
1 
1 
1 

Yukarıda yazılı mücevheratın 18·9·936 Cuma günü 
saat 14 de sandal bedesteninde açık artt!rma ile satıla-

1Aydın kurtuluş .... c..;;ağ;,..ı _iıa_n_o_ıu_n_ur_. _<,;,..B,;,..) _<1_19,_1_) ----~-- 1 

işte bu en ufak far~ 

Krem Pertev'in faikiyetini si· 
ze anlatabilir. Çiinkü: Krem 
Pertev: Her hangi bir tesa· 
düfün veya mahiyeti meç· 
bul bir keşfin neticesi değil· 
dir. Krem Pertev çok çalı· 
şılmış ve çok tecrübelerden 
sonra kibar mahafile takdim 
edilmiş yegane Krem olup 
başlıca fevaidi : Cilddeki 
mesamatı yumuşatarak ka. 
patır. Bu suretle bu mesa
matı harici tesirattan muha
faza ederek cildin pürüzle· 
rini defeder, Cildi besler ve 
bu sur etle gençlik ve tera• 
veli lemin eder. 

Cildde şeffaf ve gayrikabili 
nüfuz bir tabaka yapar ki 
yazın sıcağın, kışın soğuğun 
tahribatına mani olur. 

b ı Devlet Demiryolları ve Limanları işletme ı 
ayramı u. idaresi ilanları ' 

Aydın (Açık Söz) - Dün .._ ___ , ___ ,:;;_;,:;::;..:;,:;:,....;.;,:;:;;,;;;~------"" ·---------------
Aydınımızın düşman işgalinden Muhammen bedeli 9aooo Lira olan 50000 Kır. külçe kalay 1 lstanbul Levazım 1 
kurtuluşunun 14 üncü yıldö- 27-10-1936 Salı ırünü ... t 15,30 da kapalı zarf usulü ile An· Amirlig-i satınalma 
nümü idi. Aydın kurtuluş bay- karada idue binasında aatıu alınacaktır. 
ramım bu yıl daha canlı ve 1 Komisyonu hanları 
ilgili bir surette kutluladı. Ge- Bu işe girmek lıteyenlerin 5750 liralık muvakkat teminat =----...;~------
ce bütün şehir baştanbaşa ile kanunun tayin ettiti vetikaları, re.mi gazetenin 7-5·1936 9 ad•t Alay sancatının 
eiektrık ışıklarile donanmıştı. G. 3297 No.lu nuıhasında intitar etmiş olan talimatname dai• 15.Eyl(ı 1.936 Salı ırünü saat 
Sab~hleyin kahraman ordu resinde alınmış veıika ye tekliflerini aynı gün ıaat 14,30 ~ 14,30 da Tophanede satınalma 
manevra fişekleri yakarak kador Komiıyon Reiılltlne vermeleri lazımdır. komiıyonuoda paıarlııı-ı yapı· 
şehriıı hakiki istirdadını gös• lacaktır. Tahmin bedeli 855 
terdı. Muzıka istiklal marşı Şartnameler 450 kurut• Ankara n Haydarpaşa veznele• liradır, l'k teminatı 64 liu 
çalar 'e toplar atılırken bay• rinde aatınalmaktadır. 0123). : 13 kuruştur. Şartnameıi ko-
rağımıı işgal komutanı tara. 1 miıyonda görülebilir. latekli· 
fından hükumete çekildi. u ray, 1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 
parti ve Halkevi adına söylev• !erin belli ıaatte komisyona 
ler verildi. Atatürk büstüne Cinıl Mikdan Tahmin bedeli Muva_kkat teminatı ırelmeleri. "120,, "1151,, 
çelenkler konuldu. Geçit resmi. Kilo Lira Kr. Lıra Kr. * 
le sabah tö.•eni bitirildi. 38 24 * * 

Bundan sonra hükümet ve Sıtır eti 14377 4313 lO 6 idareleri İstanbul Levazım 
komutanlığa gidilerek Aydının Kuzu eti 2092 836 80 Amirliğine batlı lut'at için 
şükran hisleri arzolundu. Uray Yukarıda cinı ve mikdarları ile tahmlıı edilen bedelleri ve 

9 9 bet bin liralık !Ulaf lS. · 36 ve Halkevinde bayramlaşıldı. muvakkat teminatı yazılı olan iki kalem yiyecek 29 EylQl 
Sabahtan geceyarısına ka- Salı ırünü saat 14 de Topha· 

dar alanlarda muzikalar çaldı. 936 tarihine rastlıyan Salı günü Hat 14 de kapalı zarf usu· nede Sıtınalma komiıyonunda 
H ık nl l tl·p l d lı'le alınacaktır. Şartoameıi komisyondan hergün puasıı verilir. a oyu arı er o un u. pazarlıkla alınacaktır. Beher 
Akşam ordu evinde bütün isteklilerin 2490 oayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi 
Aydın oüzidclerinin iştirak kilo yulaf için beş buçuk ku· 

6 havi kapalı zarfı beUi ırün ve ıutten bir saat evveline kadar 
ettiği bir gardenparti verildi. ruş fiyat tahmin edilmiştir. 
Atamıza ve büyüklerimize Ay- KHımpa9ada bulunan komisyon başkanlığıoa vtrmeleri. (1142). lık teminat 375 liradır. Şort• 

dının şükranları arzolundu. M } v d name ve numunesi komiıyooda 
Dün kurtuluş bayramı ara· Uğ a ila yetin en : ırörülebilir. isteklilerin belli 1 

sında, Aydında yeniden açılan 
Süreyya Diker Biçki ve Dikiş Muğla Vilayeti merkezinde yaptırılacak olan ve nıü~:ı· saatte komisyona ırelmelerl. 
yurdunun da açılma töreni bakası 1 Eylül 936 günü yapılacağı ilan olunan Atatürk "119" "1152., 1 
yepılımştır. Törende ilbay ve 1 

anıtı, anıt kaide v<! meydan pl;\nının taayyün etmeme• 1 l b 1 k t 1 ~ Parti Başkan vekili Ihsan S an U Olnll an IQI 
Kahyaoğlu başkanlık etmiş, sinden müsabakanın 30 Eylül 1936 Çarşanba gününe talik Satınalma Komiıyonulıanları 
Halkevi bandosu da iştirak eJil iiği ilan olunur. (838) · 
etmiştir. - - - -- -ı 7 inci kor İ.tohkam Taburunun 

-YENi-NEŞRiYAT Yüksek Mühendis Okulu nakliye taburundan alınacak 
bir 11hhiye arabası için kes• 

Genç Rus Kızı Direktörlüg" Ünden: diA"i 10 ı ikinci teşrin ı 936 
A R 1 A N gilolemeçli ve 20401 sayılı 

FNhi Vara ve Feridun Os- 936-937 ders yılı için okur yazılmasına başlanmıştır. y,.. ceride ayniyet tesellüm mak. 
man tarafından dilimıze çev- zılma işi l ·Eylül. Salı gününden 22. Eylül. Salı akşamına buzu zayi o'muştur. Yenisi 
rilen bu del!'erli eser kitap kadar "Cumartcıi ve Pazardan başka ,, hergün ıaat 9 dan 12 ke5dirllec•A"inden eskisinin bir 
halinde intişar etmiştir ye, 13 den 16 ya kaıl~r Gümüşsuyundaki okulda yapılır. hükmü olmadığı ve bunların 

Güzel bir üslup ve itinalı lıteklilerle daha fazla bilgi edinec 3klerin yukarda yaıılı da İıtanbul Komutaolığı Da• 
bir tercüme ile vüeude geliri· ırün ve saatlerde okula gelmeleri ilan olunur, "301" ire l\lüdüriyetino teılim et• 
len bu eseri karilerimize tav. _ - ----- mel eri ilao olunur. "1076. 
siye ederiz. 

İstanbul asliye ikinci hu
kuk mahkemesinden: 

1stanbul lllaliye muhake· 
mat müdüriyeti tarafından 
İst~nbul Fatih Kirınas.i 
mahallesi şifahane sokak 
5·7 Numaralı hanede mu
kim \'asil aleyhine açılan 
gayri menkule ait tapu kay· 
dının tashihi davasından 

dolayı yapılan illinen tt>b. 
liğat üzerine dava arzuha
line müddeti kanuniyesi 
zarfında cevap vermemiş ve 
müddette murur eylemiş ve 
çıkarılan davetiyenin yine 
20 gün müddetle ilanen 
tebliğine tahkikat hakimli• 

ğince karar verilmiş ve 

tahkikat günü olarak 29·10-
936 Perşen be saat 13, 30 
tayin kılınmış olduğundan 

mumaileyh Vasi! yevmü 
nıuayyt-nde mahkemede is· 
batı vücut etmesi veya ta· 
rafından musaddak bir ve· 
kil göndermesi tebliğ ma· 
kamına kaim olmak üzere 
ildn olunur. (225) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye MUtehassısı 

Pazardan başka günlerde (2 
den 6) ya kadar lıtanbul Di
vany•Jlu ( 104) yeni numaralı 
hususi kabinesinde hastalara 
bakar. 

Salı, cumartesi sabah (91,2-
12) saatleri hakiki fukaraya 
mahsustur. Herkesin haline 
göre muamele olunur. 

Yazlık telefon Kaudilli 38 
Beylerbeyi 48 

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

biye Okulu İngilizce ve Fransızca, Almanca öğretmen• 
likleriue yüksek okullarda öğretmenlik yapmak sa!ahi· 
yetini ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan iki İngilizce, 

bir Almanca, üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 

2 - Bu öğretmenliklerin ücreti ders saati başına 4 
ila 5 liradır. 

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

ve bulundukları memuriyetleri gösterir hal tercümesi ve 
bir istida ile Ankarada M. M. Vekii.letine, İstanbulda 
Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatları ve sarih ad· 
res yazmaları IA?.ımdır. Müracaatlar en geç 20 • Eylftl 936 
ya kadar yapılacaktır. (232) (655) 

Asliye Birinci Hukuk Mah· 
kemesinden: 9 3>1051 lstanbul 
Hazinei Maliye Muhakemat 
Müdürlüğünün Beyoıı-lunda Par
mak kapu arkasında Zührap 
apartmanında mukim Baron 
Magakyan a!eyhine açtığı alacak 
davasından dol ayı tebliği muk
tazi davetiye müddeialeyhin 
ikametgahı hazıra sının meçhu
liyeti hasebiyle bilatebliğ iade 
kılınmasından dolayı mezkur 
davetiyenin ilılnen tebliğine ve 
tahkikatın muallak bulunan 
8· 9-936 Salı günü ilAn tebli
gata rağmen gelmediğinden 

hakkında gıyap kararı bil itti
haz ve keza ilanen tebliğine 

ve tahkikatın 1-10-936 Perşembe 
saat 14 de talikine karar ve· 
rilmiş olduğundan mezkür gün 
ve saatte tahkikat hakimliği 
huzurunda isbatı vücut etmesi 
aksi takdirde hakkında gıya
ben takibat devam olunacağı 
malüm olmak üzere keyfiyet 
gazete ile i!An olunur. "1191,. 

--------
Zayi 

19 • Haziran. 931 tari
hinde İstanbul 45 inci ilk 
okulundan aldığım 89 No. 
lu şehadetnameyi kaybetti· 
ğimden şimdi yenisini çı
karacağım. Eskisinin hük· 
mü yoktur. 

İhsau oğlu Emin Ali 

Kartal icra memurluğun• 
dan: Bir borçtan dolayı 
mahcuz olup puaya çev• 
rilmesine karar veri len 
Kartalda çeşme sokağında 
iki oda bir sofa bir hela 
ve altı ve ocağı havi 7 No. 
lu ev 29-9-936 Salı günü 
saat 14 de açık artırma ile 
satılacaktır. Talip olanların 
kıymeti muhammenesi olan 
800 liranın yüzde yedi bu· 
çuk nisbetinde pey akçesi 
le ve şartnamesini görmek 
isteyenlerin tarihi ilii.ndan 
itibaren Kartal icra me• 
murlu~nna müracaatları. 

(25558) 

• • • 
lstanbul Komutonlıfına baf• 

lı motorlu vasıtaların ihtiya• 
cı olan n aşaj'ıda muhım· 

meo tutarı ilk teminatı cinı 
ve mlkdarı yazı 1ı beş çeşit 

yat 24 EylQI 936 Perşembe 

günil saat 15,30 da açık ek· 
ultme ile utıo alınacaktır. 

.;: 
• c 

;:: 8 .. .. ;:: 
';;; ..., - • . !! ... -:E ... :ı u .;::::; 

ı-. K. ı Kilo L. K. L. 
A. Maki· 

ne yağı 1482 32 23 429 78 
8. Makı. 

ne yatı 622 16 33 217 70 
C. Maki-

ne yatı 736 17 11 228 16 
Valvalin 
yağı 903 24 08 321 02 

Gaz yakı 1450 27 19 362 50 

116 94 1559 16 
Şartnameıi her ırün komi,.. 

yonumuzda ırörülebilir. lıtek. 
lilderio 116 lira 94 kuru,lul< 
ilk teminat makbuz yeya 
mektublarile beraber ihale 
günü vakti muayyeninde Fın. 
dıklıdaki Sahnalma Komisyo• 
nuna ııelmeleri. "1077,, .. 

• • 
lstanbul Komutanlığına bağ• 

lı hastahaneler için 1000 çift 
hula terliği ihalesi 24. Eylül/ 
936 günü saat 16 da açık 
ekıiltme ile yapılacaktır. Mu• 
hammen tutarı 1450 liradır. 
Şıı toımui ber ııüo komlıyo. 
numuzda ırörülebilir. isteklile
rin 109 liralık ilk teminat 
makbuz nya mektublarile be· 
ra ber ihale ırünü vakti mu
ayyeninde fıqdıklıdaki Komu• 
tanlık Satınalma komllyonuna 
ırelmeleri. "1078. 

7 -----imi!' Denizyolları 
1ŞLETUES1 

Acenteleri: Karaköy- Köp
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarzade 
- Han Tel: 22740 _ .. 

1 
Trabzon pos· 

taları 
. Pazar 12 de Salı, Per-
şenıbe 15 de. 

İzmir sür'at pos· 
tası 

Cumartesi 15 de 

Mersinpostaları 
Salı, Perşembe 10 da 

kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın ·Cumartesi, Çar· 

şamba 18 de. 
İzmit •Pazar, Salı, 

Perşembe, 

9.30 da 

Mudanya • Her gün 8.30 

da 

Bandırma • Pazartesi, Sa· 

lı, Çarşamba, 

Perşembe, Cu. 
nıartesi 20 de. 

Karabiga·Salı, Cuma 19 
da 

Ayvalık ·Salı 19 da, 

Cuma 17 de 
"Salı günü kal· 

kacak p sta gi
diş ve dönüşte 

Lapseki ve İm· 
ro-.ıa da uğraya. 
caktır 

Trabzon ve ~Iersin 
Postalarına kalkış günle-

ri yük alınmaz. •1192• 

.................. 
1,tanbul asliye 4 ncü hu. 

kuk mahkemesinden: 

Hazine muhakemat nıü
dürlüğü vekili S, Ali'nin 
l\dirnekspıda ne•lişah nıa
h:ıllesinde bCX'tan sokağın. 
da 26 No. lı evde otur.ın 
eski j1ndarma mülazimsa· 
nisi IItiseyin aleyhine 
!.!35·740 No. lı açılan a'ı• 
cak davasında il:inen teb· 

liğat yapıldığı halde gel
meyen dava olunan Hüse·· 
yin hakkında gıyaben nııı

lıakemenin ıcrası davacı 

vekili tarafından istenilmesi 

üzerine gıyabında devamla 
yapılan muhakemede gıyab 
kararının dava olunan Hft. 
seyine il.inen tebliğine ve 

kendisine yirmi gün müh· 
Jet verilmesine ve mulı•ke· 
ınenin 23·10-36 cuma günü 

s:ıat 14 de bırakılmasına 
karar verildiğin len adı ya· 

zılı Hüseyin ilan gününden 
iti bar<n mahkemeye müra· 
caat ederek mi'ıd '!etinde iti
raz etmediği ve günün 1e 
hazır bulunmadığı veya bir 
vekil göndermediği takdir• 
de vakıaları kabul etmiş 
addolunarak gıyabında ma
hakemeye devam olunacağı 
ve gıyabında hüküm veri. 
leceği il:in ohınnr. (740) 

İstanbul asliye beşinci hu. 
kuk mahkemesinden: 

Hazinenin Üeküdarda Ka· 
puağası civarında körbakkal 
o:ialar sokağında 7 No. lu 
hanede Rüştü aleyhine aç• 

tığı davadan dolayı gönde· 
rilen davetiyenin b ilatebliğ 
geri çevrilmesi üzerine ken. 
disine ilanen yapılan tebli

ğata rağmen 8·9-936 günü• 
r.e düşen Salı günü saat 

14 de mahkemede hazır bu· 
lunmadığından taleb üzere 

kendisine gıyap kararı itti· 
hazına ve gıyap kararının 

dahi ilanen tebliğine karar 
verilerek muhakeme giinü 

2().10·9'36 gününe düşen 
Salt saat 14 :de bır:ıkılıııış 
olduğundan o gün ve o 
saatta mahkenıede hazır bu• 
lunması aksi taktirde tekmil 

vakıaları kabul etmiş :ıd. 

dolunacağı tebliğ yerine geç
mek üzere ilan olunur. 

(2170) 
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Bank Emlak ve Eytam Bankasının Kurumu ..ııı 

Sermay~si tamamen fürk, en güvenilen sigorta şirketidir. Türkiyenin en büyük sigortaları 
( GUVEN ) dedir. Sigortalarınızı en müsait şartlarla ve tediye kolaylıklarile yapar. 

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

• ~İstanbul 
•• 
Universitesi Arthrma ve 

1 KADIKöY HAVAGAzl\ 
ŞİRKETİ ABONELERiNE iLAN 

lstikl81 Lisesi 
Direktörlüğünden: 

ı - ilk, orta ve Lise kısımları için Kız ve Erkek, yatılı ve ya· 
tısız talebe kaydına başlanmıştır. 

2 - Kayıd için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat 
edilebilır. 

3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan tale
benin yerine az miktarda yeni talebe alınacaktır. Okula girmek isli· 
yenler bir an evvel müracaatları ta vsiyc 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 -

İstanbul Telefon 
Direktörlüğünden: 

Muhammen bedeli 9g65 lir& olan 200 kilo bakır toprak teli 
15000 metre 3 lü tOOOO metre 2 li santral teli 5000 metre çelik 
aski teli 1 1/2, 2,2 1/2 m/m lilı: 8000 kilo bronz tel, 100 km. çift 
bükülmüş kapalı bron7. tel .,e 27000 adet bakır manşon kapalı zarfla . 
eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat 748 liradır. Şartnamele· 
ri lıergün Malzeme Dairemizden parasız alınabilir· ·Eksiltme 16-
10-936 Cnma saat 15 de D:rektörlük binasında yapılacııktır. Zarflar 
ö gün saat 14 e kadar Mubayaa komisyonuna makbuz mukabili ve· 
rilm'ş olmalıdır. (865) 

Türk Anonim Elektrik Şirketinin 
Anadolu Ciheti Abonelerine İlan 
Şirketimizin KadıköyUnde Muvakkithane caddesinde 
83 numaradaki Kadıköy şubesinin 14 EylOI 1936 
tarihinden itibaren isekle caddesinde Kadıköy Kayma
kamlığı karşısında "ELEKTRiK VE GAZ EViNE,. nak
ledileceği sayın müşterilerimize ilAn olunur. 

Eksiltme ve pazarlık Komisyonundan: 
1 - Fen Fakültesi L~bcratuvarlarına alınacak muhammen \ · 

bedeli 7059,55 lira tutan tıbbi ceza 28·9·636 Pazartesi saat 15 de 

Üniversite Re~törlüğünde k•palı zarfla eksiltuıeye konulmuştur. 
Şirketimizin Kadıköyünde Muvakkithane caddesinde 
83 numaradaki Kadıköy şubesinin 14 Eylill 1936 
tarihinden itibaren iskele caddesinde Kadıköy Kayma
kamlığı karşısında "ELEKTRiK VE GAZ EViNE,, nak
ledileceği sayın müşterilerimize ilan olunur. 

2 - Şartname, Liste hergün Rektörlükte gö·ülebilir. Muvak· 

kat teminat 498 liradır. 1stekliler kanuni vesikalarla teklif mektttp· 

!arını ihaleden bir saat evvel 

miş olmalıdırlar. •1193• 

157 
Birinci 

mükafat 

Kazanmıştır. 

Her hususta 

teminatlıdır. 

makbuz, mukabilinde rekt örlü!:e ver. 

Herkesin zevkiıı• 

uygun yegAne 
IHttlr. 

Cep, kol 
ve spor 
saatleri 

Deposu: 

lst11Dbul Sultan 
Hamam, Hayuzlu 

Han No. 1 

İstanbul Üniversitesi Arttırma Eksilt-
me ve Pazarlık Komisyonundan: 

İşin Özü Keşif bedeli Muvakkat teminat ihalesi 

1895 Lira 

Direktörlük ~ 

Kapah Zarf usulile eksiltme ilanı 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın 
Alma K~misyonundan: 

Ekılltmeoi 27 • 8 • 1936 tarihinde yapılmış olan ;,bu in,aata talip :tu• 
hur etmedljtindea yeniden kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmııtlur. 
Taliplerin afağıda yazılı teraiti haiz olarak milracaatları. 

1 - Elc.ıllt-J k.oaulan. llıtaabulcla Taluim Gümil1ıuyunda Ylikıe1ı: 
MllhentliJı Mektebi binHt dabilinılel proje ve ı•rtnamul mucibı.ı.ca ya
pılacak lb .. al: 

lopalto keeif b.deli (21115) lira \98) knruftur. 
2 - Bu ite alt fartnımelerle e•rak tunlardır. 

Al - Ekıiltme şartnameal 

B) - Proje 
lıteyenler bu şartname n projılerl (12~1 kuruş mukabilinde Yükıek 

Müheadiı mektebi aaltnalma komiıyonundan alabilirler 
3 - Ek•iltme 14·9-1936 Pazarteai ıut ıs de Yükıek Müheadiı mek· 

tebi binuında aatınalma komiıyonuada y4p1lıcıktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usullyle olacaktır. 

5 - Ekılltmeye girebilmek için iıteklilerin (1590) lira ilk ttminat 
akçeal ve bundan ba,ka •t•ıtıdakl veaikaları haiz olup getirmesi lazım• 
dır. Nafia Vekaletinden alınmıf miltHhhitllk ehliyet nıika11 göstermesi 
ve bizzat Mübendlı veya mimar olması nya bunlardan biriyle ortak 
olarak çalııtı~ını bildirir Noterlikçe muıaddak •uika lizımdır. 

6 - Teklif mektuplart yukarıda 3 üncil maddede yaztlı natten bir ıaat 
vveline kadar Yükıek mühendis mektebi bina11 dahilinde ekıiltme Komiı· 
yonu riyaıetine makbuz mukabilinde verilecektir. Poıta ile gönderilecek 
mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı ıute kadar gelmiş olma11 
ve dıt zarfın mühür mumile kapatılmıı olmaaı tarthr. Poıtada olacak 
gecil:meler kabul edilmez. (778) 

-~ Direktörlük Fen F. Kimya Labııratuva· Gümrük Muhafaza Genel Komutan-
İslan bu} Telefon ~::: :a:ı~:ai~l~:~i::~is:~:. 1765 ~ 13:! 16 s. lığı İstanbul Satınalma 

Fen F. Kimya L1horatuva· 
rında yapılacak masalar 143 Lira 15 s. 

D k •• ı • •• d 1 - Fen Fakültesi Kimya Labo~atuvarında yapılac:\lı: olan iki komisyonundan: ire tor iığun en: iş 17.9.936 Perşenbe pazarlıkla Üniversite Rektödüğünde ayrı Gümrük Muhafaza örgütü için 10 tane N. S. U. marka ıııoto· 
Muhammen bedeli 9700 lira olan 700 adet kurslu, 100 adet kurs- ayrı pazarlıkla eksiltmeye konulacaktır. ıikletin 23·9-936 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarfta eksilt· 

suz telefon makinesi ile 1500 adet haruri veşia, 3000 adet düz ve 2 - Şartname keşif ve llifikleri üniversite rektörlüğüade her mesi yapılacaktır· 
oluklu santral karbonu kapalı Hrfla eksiltmeye konulmustur. Mnvak· gün görülebilir. 2 - Tasınlanan tutarı 7500 liradır. 
kat teminat 7'l.8 liradır. Ş~rtnaıneleri hergün Malzeme Dairewizden d b 3 - Şartname ve evs::ıfı komisyondadır görülebilir. 

1 3 - Taliplerin kanuni vesika an aşka bu gibi işler yaptıj:\rna 4 - 1steltlı'l•r 563 '•ı'ralık ı'lk t•mı'natları"yle fabrı'ka mı"ı.-··•il! pırası7. alınabilir. Eksiltme 6·10-936 Cuma saat 15de Direktörlük ~ ~ •u•~ 

b d l k Z fl K dair 1stanb!ll Bayındırhk direlttörlüğündcn vesika getirmeleri ve olduklarına dair vesikalarını teklı'f m•ktupları'yle bı'rlı''·•e saat ı• de 
nasın a yapı aca tır. ar ar o glin saat 14 e kadar Mubayaa o- " """ "' 

::ıhyonuna mo.kbuz mukabili verilmiş olmalıdır. •864• teminatlarını ihaleden evvel yatırmış olmaları la~ımdır. (1194) komisyona vermeleri. "1042,, 

~~ANTALAR-ELDIVENLER~, z~~~ ~cilt ~~~ın 1 ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~-
ve çuö'R'A~ il.c~l~nde. • Dr. Hayri Omer 1 E .Mu·· kemınel ve Emsalsı·z 

S d h b. .. v Öğleden sonra Beyoğlu n 
atışın a müte assıs ütun Bayanların magazası Ağacami karşısında No. 313 

istiklal caddesi Hacopolu pasajı karşısında No. 283 Tel. 43586 

BAYAN --Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden 

yaz.ı işlcrl müdürü 

Eski F E Y Z İ A T 1 

Etem izzet BENiCE 
Basıldığı yu: Malbaai Ebüzziya 

Yatılı BOGAz İÇİ LİSELERİ Yatısız 
Kızlar ve erkekler için ayrı bölüklerde: Ana, ilk Orta ve Lise sınıfları 

Kayıdlar başlamıştır. Kayıd ':e taf3ilat için hergiin mektebe ve yalnız tafsi!At almak için Yeni postane 
arkasında Basiret hanında Ozyol idarehanesine rııüracaat edilebilir. İsteyenlere mekteb tarifnamesi 

gönderilir. Arnavudköy. tramvay caddesi Çiftesaraylar. Telefon: 36.210 

Yüksek Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonu 

Cinsi 

Ekmok 
Şeker 

Çok kilo 

17000 
3400 

Az kilo İlk teminatı 
Lira Kr. 

14000 
2900 

140 25 

66 94 

Tahmin edilen fiat 
K. s. 
11 00 
26 25 

Başkanlığından: 
Tarihi gün Saat 

23·9-936 Çarşanba 10 
23 • .. 10 

Eksiltme 
şekli 

Açık 

• 
Yiiksek öğretmen okulunun Mayıs 937 sonuna kadar ihtiyacı olan ekmek ve Şekerin mıkdarları 

Ş ıtnamelerine göre mıktarları yukarıdı ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu yiyeceklerin ne suretle eksilt• 
meye konulduğu ,.e cksiltme!1:n hangi gün ve saatte yapı lacağı ve bunlara aid ilk teminat miktarı 
da yanlarında gö>terilm'ştir. Elı:siltme !stanbulda eski Düyunu umumiye binası yanında Yüksek 
mektepler muhasipliği binasında toplanan satınalli:la komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye gireceklerin 936 yılı Ticaret odasından ve Vekaleten hareket edenlerin Noterlikten 
alacakları vesikaları ibraz etmeleri mecburidir. 

İsteklilerin .belli gün ve ' sıatten bir saat evvel teminatlarını Yüksek mektepler muhasipliği vez• 
nesine yatırmaları ve şartnameleri görmek !lzere Beyazıtta Üniversite arkasındaki Yüksek Öğretmen 
Okulu Direktörlüğıine ba' vurmaları ilan olunur. (1044) 

•• o · 
• ' 1 

En UCUZ :Fiatla 
Satılır. 

SALIP AZARINDA 

SATiE ŞiRKETi 
Merkezine veya şubelerine 

Müracaat edilebilir. 


