
lake-nd~run ve Antakya ri
lti hbea-r Türk 2IO bin ki
ti ile moal&Un bir saha ille· 
rinde mahalli ve milıtakil 
bir i ıart .ıörmıek Türk mil· 
lctl içtn bahtiyarlık ol.a.• 
caktn" 

Türkiyenin harici siya•elleki 
ana preosipi ve milliyeperver
likleki baş kararı hiçbir vakit 
ve hiçbir vesile ile bugünkü 
sınırlarının dı~ına . taşmamak
tır. Onun içindir ki, Türk mil· 
Jeti kendi hudutlarının ötesin
de kalan herhangi bir araziyi 
istemenin, ilhak etmenin, hatta 
isti1a eylemenin ne dileğinde· 
dedir, ne de arzu ve azminde. 

Kemalist rejimin Cumhuri· 
yet Türkiye~ine hakim olduğu 
günden • bugüne kadar her· 
hangi bir vesile ile bu yolda 
bir ihsas d1hi yapılmamıştır. 

Son gün lerde Suriye ile 
Fransa arasındaki istiklal ve 
itııfak muahedesi münasebetile 
lskenderun sancaıtının vaziye· 
i de nıevzuubah$<>lmaktadır. 

ÖZ 
E lr•ecl ••I tler ıude nym 5 kuruş Telefon No. 20827 13 Eyl61 

Irak Hariciye Nazırının beyanatı 

Milletler barışı kurtarmak çaresini 
ancak Cenevreden umuyorlar 

! Filistineİngilizordusu ile bera
'. ber, bir lngiliz heyeti de geliyor 
İngilterenin yakın günlerde Filistindeki man

daterlik vazifesini ikmal ettiğini 
Milletler Cemiyetine bildirmesi beklenebilir 

ırak Hariciye 
Nazırırıın sözleri 

Bütün Irak devlet a· 
damları Türk dostluğu 
ile mütehassis bu lun
maktadırlar. 

f!I ııı 

F ilistine gönderile· 

. 
. l'fll1YASI . 

25 50 7r ııo 

KM. . 

Bu bahsi yapaıı en önce 
Açık Söz, olmuştur. Bağlan· ı 
dığ-ı müfrit na.yonalist inan ve 
gayretin hava.ı içinde bu 
:yolda neşriyat yapan Açık 
Söz dün de yine bu sütunlar
da bu bahi, üzerinde düşün· 
düklerini ifade etmişti. 

Sayın Dış Bakanımız dok. 
tor Rüştü Arasın beyanatı çok 
açık ve aydındır. Arsıulusal 

ı>o" itika a'cminde Atatürk dip
..il.in tehrlmiıden Cenevreye hareket •derı Irak Hariciye 

Naıtrl Nuri Pat• ı•xetecilerle btraber 

lomasisinin en muvaffakiyetli Birkaç ründenberi şehrimiz· 
mümessili ve başarıcı Vekili de bulunan Irak Hariciye Na. 

cek ingil!z kuvvetıer l
n ı n ihtiyat kabilinden 
olduklarını zannedi· 
yorum. Bu kuvvet hiç 
bir tarafı ezmek veya 
incitmek niyetııe gön
derilmiş değildir. 

ııı il 

ingilterenin Filistinde 
Milletler Cemlyeti"ne 
verdiği teahhüdün in
faz edilip yerine getir
di (l in I görmek de 
mümkündür. 

lskenderun ve Antakya gibi özbeöz Türk 
280.000 kişi ile meskun bir saha üzerinde 
mahallt ve m ü s t a k i 1 bir idare görmek 
Türk milleti i ç i n bahtiyarhk olacaktlr. 

- Misak mahiyet itibarile 
ademi tecavüz misakıdır. Bu 

olan muhterem doktor: - ı _ Kendilerine karşı hissi- zm Nurl Paşa dün akşam s- misak ile dört devlet arasındıı 
Jatımız \C ,·aziyetimiz bu şe· tanbul ıraıetecilerini, misafir her ihtilaf hakem usulü üzere 
kilde olan Suriyeli'erle 818• bulunduğu Irak sefiri Naci halledilir. Kabul edilen hakem 

Şevketin Uluko"ydeki yalısına usulü mütenevvi oldu"u için Röntgen, bir soru 
ve doktor~arımız ınızdaki dostluk çok ileri olan " 

Fransenın yaptıkları ittifak 

1 

da1et ederek bir çay ziyafeti bu usul ile halledilemiyecek 
ınuaheduinde hemen hepsi verdi. Nll2.lr ziyafet esnasında (Devamı 2 nci •ay/ada) Objektifi ıaget zaif, klitiJ 
Tü.k olan 280,COO nüfuslu Is- gazetrcilerin suallerine cevap· =:,,==========,,===~!.= 

1 Kan ı"çı"nde yu""zen SJ)""ny fotoı•af malclntl"inin çılctiJI kendcrun ve Antakya mınlaka· 1 lar vererek eşağıdakı beya- "" 
ları için de malr.ı' li \-e ruliı- nal! buluutlo: - ~- - re~ım.ler tlcsırr/ga na.ıl asıl· 
takil bir idare kabul edilmiş s k k A s •. 1 e r M a d r •. d •. larırıa lıiç benHmtzlern, in· - ar misa ı ne oaziytt· sanı hemen bıçak altına f1Ötll· 
olduğunu ünıil etmek isterim,,. todir? Ne mahiyetle bir mi· 

Demekle l .akı kalen Tu"' rk k l k . k t d 1 rılver<n röntg•n plakları da l 
sa o ııyor ve bu misa lan ıı· uza an sar 1 ar bazan tıpkı o bahsotti~imiz 

mi lletinın du,- gu ve emel bir- ıikbalde ntler bekletıiyor? kötü fofog"raf makinesi gibi 
lig-inin t a nı ifade•ine tercüman 
olmu~ bu !unmaktad ı r. lskon- r'"'"""'"""""'""""""'""""""""""'"'"~ Elk - ci"'k1 k ,. hakikatle tetabuk efmeg•n M• 

~=,T~.~e2töt~~aki~:biıeö~~~: il Tu"rk- lngı"l"ız i asr.sarayın ~ ı er. at ıyyen t1c;~;~a:.,,!:~;a biligoruzki, 

kün bir saha üzerinde mahalli I ~= ~==- teslım olmak ıstemıyorlar bunlar röntgenin mrdiiti hü-
,.e müstakil bir idare görmek • küm/e ameligat masasına ga• 

b.uıhtaı' ıkak~lkıktıTr.ürk milleti için ~=·= Dostluğu i,_ tırılmıılar, fakat bıçak, mu· 
• ; 11alfakıgetini gösterememiş J,,. 

Etem izzet Senice = - =r ğil; röntgen, operatörrl aldat-
D•«amı 2 inci sagfada ~=: Yeni bir lt bere- ~=; mııtır. 

••11ııu111111111111Hlllllllll• l ll Ul ll1llllllll loll llllll ll ll l •ııı111 Bu cDmlederı olmak İl%ere 

fsfanbu/ ~ berliOI devresine 1 g•c.•n gün kitapçı arkadaıı· 
: yol açllmıttır = mız nıutıllim Ahm•d Ha/idin 

Yu••zme ~=~ Londra, -;:;·(A.A.) - Da- ~=-~ •Iİ do böyle bir röntgen oyıı· 
• ily Telegraph gazetesi ya. nuna kurban f11digorken, bir 

-~ampı·yonlug""u_ =!_=_= zıyor: ;,==. ikaz rlzerin• Viyanaya gölü· \" = = rülmüı .. orada bilmem han[/İ 
• Türkiye'ye Botazlar d " · 

-

Dan ıampigona müsabak iıla• 
rına i,tiralc eden Bayan · 

, Krizanti 
(DUnk.ü neticeleri •por ıü· 
aunlartıruLd'* bulacakıınız.] 

· · Viyanalı pro/esörıln ver •il• 
~ üzerinde arzu ettiki hakkı = r .. bir müshil il• sancısı durduğu 

1 / gibi, muayene netice~inde ~~ 
r röntgenin taı diye gosterdığı 
~'-"--·-----' ----- .-- -----'"-----"" noktanın bir gölgeden, daha 

miş ve iki memleket ara- 1 -'og"rusu acı bir sürprizden Asiler r"n'u kuşatmağa gidiyorlar u, 
! sında yeni bir iş beraber- ibaret oldugu anlaşılarak, sa· 
!=======~ llği devresine yol açmıştır.,, lspangada milliyetci asiler heniiz Sen Sebasligana gireme. flallı ha.ta beyhııde gere bı· 

Gazete, lstanbulda Kral ~ I miş/erdir. Demek ki, şehir ga teslim olmak, ga gakılmak oe çak gemek tehlikesinden kur• 
Sekiıinci Edvarda yapılan = ı yahut kurtulmak gibi üç tereddüt içinde girmi dört saat daha tulmuş ve iyiltşmiıtir. 

. i k b ld d 1 ~ feci bir bocalama geçirmiştir. Bun3 mukabil asi /er Madridi Foto"raf olıı'ektlflnin çok 
!===. samım a u en o ayı ,. _ sevinç ııöstermekte ve in- §l sardıklarını bi/dirmtktedirler. Şimal ctphesi kumandanı Ge· defa bizi aldattıtına ıahit 

giliz· Türk tecim anlaşma- ~ neral Mola ile ctnup cephesi arasında geni don irtibat tesis olduk. Meter ayni muıipllti 
~ sının daha çok sıkı tecim ~ edi/digi bi/dirildiitin• göre, ev<Jelce birleşmiş olan bu hallın röntgen de göateriyormuı ı .. 
§ münasebetlerine doğru mü- ~ nasıl bozuldugu bir türlü anlaşılamıyor. Madrid fJa Barıi/on Bu vaıiyet karımnda rönt• 
§ him bir adım lctkil elli· @ ~ az haber verigor. Buna mukabil Se<Jil, Burgoı "" diftr milli. rene nHıl bel batlıyacağız? 
~ ,.. . k d t kl d' • getçi asi lcaynaklorı mütemadigen kendi haberlerini geliştir- Bunun izahını fen ve tıp &le• : ... nı ay e me e ır. ~ I . . . . . . . . - . 
~ : mektedır/er. Onun ıçın Madrıdl ıımdılık harıta uzerınde sar• minde tanınmıf olan mllte· 
·r•uıu11u11ımım1111111uı1111111111•11111111111111111111~= 1 dıklarına hükmetmek daha dogru olur. h•uıılarınu.s.Nn bekliyor •• 

1 
P

• k Tulcytula 'rla haftalardanberi .t:lkasr'da mahsur bulunan ıoruyoruı: 
ıyan O · yüzlerce a•i bütOn tehditler< railm•n hd/ô teslim olmamı,tır. Röntgenin bu muziplikleri 

_ · ::iarag · garı garı ya yıkılmış gibidir. Asilerin arasında kadınlar, yüzde kaç nispetindedir .. vı 

1 
Krıiıle dan tamamlandı. çoluk ve çocukta vardır. Bunlarında bir ger• gitmelerine ma. bir röntgen plagının göıter-

Kaıanan numaralar 6 ncı saade edilmemekttdir, Elkasr $arayın da ıu gOnlerde kanlı bir diği herhangi bir taı ve çıba• 
•agfamııdadır. facia sahne•/ olma•ı beklellebilir. nın isabet ve kat'iyetine büyük 

[ l•panyaya ald harp haberleri 2 inci aahlfada J bir te•limiyet ve tevekkülle 
inanarak, vücudümrlzü terde· 
düdsürce <1me/igal masasına 
terkaJebilmelt migiz? 

• . 1 

· SUveıt kan•lı · 
Kahire, 12 . (A.A.) - fi. 

nans Bakanı' Makram Ebeid 
Paşa, Ahram gazetesinin !>lr 

. muhabirine yaptığı beyanatta, 
Süveyş Kanalı imtiyazının 

uzatılması meselesi hakkında 
müzakerede bulunulduğu · hak· 
kındaki haberin tanıaınen ha• 
yal! oldutunıı bildirmiotlr. 

hlerhuaun dünkü cenaxe. meraıimlnde aldtrdıiımız bir reıiın 

Saylav Mithatın cenazesi 
dün törenle kaldırıldı 

Bir otomobil kazası neticesinde Haydarpaıa nümune lıaslaha· 
ne!lina'e w/at ~den Afaraı saglavı Mithaclın ctnaresi dün me· 
rasim/e kalrbrıldı. Cenaze ta/ıiltilrnı lnci sayfamızda okuqnnur. 

ıııo111111111111 1 1111111ıuu11111111uııuıuu11111ııuıuıııı11111111111uuıuıııı11ı•••Ul1Uıı1u11111uıun ı ı11 ı ı.+ıtt .. ı••ıı u1111111Mtııo• 

Edebiyat Anketi: 7 

Milli bir edebiyat 
Yaratabilir miyiz? 
Şair Halit Fahri Ozansoy 

söylüyor: 
" - Mlllf edebiyat 
kUltUr seviyemizi 
yUkseltmek, diöer 
taraftan memle
ketlmlzln en Ucr• 
kötelerlnl k • r ı t 
k•rıt gezerek ta
biatın içinde hiç 
durmad•n tetkik
ler yapmakla ya
ratılablllr. Mllllyet
perver edebiyat 
.muayyen bir fi~rin, 
vatan ve mlllet fik
rinin etrafında, dö· 

. ner durur. 11 diyor • 
Halit Fahri Ozansog [ 6 ne• oayfanuıula okuyuauz J 

_YARIN: Osman Cemal Kaygılı 
Anketi yapan: Nusret Safa COŞKUN 

• 
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Son .Dakika 
====================,=========================== 

L Ankara - Memleket ve Dünya 
Nuremberg 

Almany ada Hitler mevkii 
iktidara geçtikten sonra, milli 
sosyalist partisinin her sene 
eylül ayı içinde toplanan kon· 
greleri, yalnız Almanyanın iç 
politika•ile alakadar bir içli· 
maın şümulünü aşıp beynelmi· 
Jel ehemmiyeti haiz siyasi hii.· 
dise ma'ıiyetini almı}a başladı. 
Bu kongrelerin sekizincisi geçen 
gün Nuremberg şehrinde lop
lanmı.ş ve müzakereleri, daha 
doğrusu, bütün dünyaya hitap ı 

eden heyccaılı nutukları de· 
vam edip gidiyor. 

kongresi 
berg kongresinde 
sözler bunlardan 

söylenen 
ibarettir. 

Sayı: 147 Heryerde 5 kuruş 

• 
Telefon No: 20827 • Telgraf adresi: lstanbul Açık Sö% lngiliz Kralının taç giyme 

·lngiliz ve Fransız tayyarecileriı merasiminde Yunanistan Mıll1 sosyalist partisinin üç 
buçuk senelik faıliyeti etra
fındaki bilançodan memnun 
olup olmamak Almanları ala
kadar eden bir meseledir. 

M adr idin m Ü d af aası n 1 1 sa ~:~~ ~;a~A~~;~fınd;~g~l~~;e~~!~ ~1;;isti~b~i~~t~:a;e~~~~k~~: 

Fakat Hitler partisi Almar:
yanın mukadderatını eline al
dıktan sonra Avrupa su!hunun 
sağlamlaşmadığı muhakkaktır. 

Ve bu noktadandır ki, Nazi 1 

partisı Avrupa}ı ve dünyayı 

alakadar etmektedir. Hitler, 
Sovyel Rusyanın dünya sulhu 
için bir tehlike olduğunu iddia 
ediyor. Haibuki hakikat hiç 
bu merkezde değildir. 

m U•• h 
1
• m su rette ta kv 1• ye ett ı• ı er diren bir nota vermiştir. Kral bu tebliğinde, taç giyme tarihini 

12 mayıs 1937 olarak tesbit etmektedir. Keza notada, lngiliz 
hükümdarının Yunan kr3lının mümessillerini de bu taç giyme 

Nazi kongrelerinin ilk dördü 
Hitler iş · başına geçmeden 
evvel lo,>landığı için Avrupa 
politikası ~akımından ehem· 
miyetli değildir. Bugün içtima 
halinde bu '.unan kongre, Nazi 
partisi A manyanın mukadde· 
ratını eline aldıktan sonra 
yapılan dördüncü içtimadır. 

Evvelki sene toplanan kon
greye Hitler • iradenir. zaferi. 
adını vermişti. Geçen senekine 
"hürriyetin zaferi. adını taktı. 
Bu senekine böyle bir isim 
verilmemiş olmakla beraber 
üç gıindenberi söylenen nutuk
lara bakılacak olursa, buna da 
" lafın zaf<ri ,, demek yerinde 
olacak Hitler tarafından saat
lerce süren çok heyecanlı bir 
nutukt n sonra Nazi lider;nin 
söz'.cr:, Göbcls ve diğer milli 
sosyalist partisi erkanı tara
fından tekrar edilmektedir. 
Bu nutuklar şöyle hulasa edi
lebilir: 

1 - Almanya, Nazi 
iktidara geçmezden 
dağınık ,.e zayıflı. 

kuvvetleşti. 

partisi 
evvel, 
Bugün 

2 - Almanya arlık silah 
noı..tasındaı müsavalını kazan
mı~l'". Ş . mdi büyük de\!et
ler:c müsavi olmak için sü
mürge istiyor. Sümürge mese· 
lesi Almanya için yalnız iktı· 
sadi zaruret meselesi değil, 

ayni zamanda haysi}et mese
lesidir. 

3 - Almanya~ın. halla ı a!
nız Almanyanın değil, biüün 
dünyanın iki düşmanı vardır. 
Yahudilik ve bolşeviklik. 

Bütün dünya, biri sinsi, diğeri 
de mütcca viz olan bu düşman
lara karşı müteyakkız bulun
malıdır. 

işte günlerdenberi, Nüren-

Sen Sebastien asileri 
üzerine beyaz bayrakları ı ... 
rril pır!Amento azası tardfi n~ 

dan sevkedilen bir para• Al
kazara girmiş ve bir müddet 
bu suretle kesi 'en bombardı

man müteakiben tekra · baş
lamıştır. 

bekliyor 
'şehire kırksekiz saat mühlet 
vermişlerdir. Bu müddet pazar 
sabahı nihayet bulacaktır. 

Sivil halkın büyük kısmı 

kaçmıya hazır:anmakta ve 
kamyonlar müteır.a !i}C'1 insan 
yüklü olarak Bilbaoya hareket 
etmektedir. Bir taraftan Japonyanın, dı

ğer taraftan da silahları her gün 
arlan Almanyanın arasıaa sı ... 
kışmış bir \'aziyelte bulunan 
Sov}'etlerin. bir taarruz emeli 
beslediklerine kimse inanmı

yor. Almanya, bu mevhum leh· 
likeyi ileri sürerek silahlandı. 

Ayni tehlikeyi bahane ederek 
her gün silahlarını arttırır.akla
dır. Vaktiyle Bismarck'ın şu ve 
bu mevhum tehlikeyi bahane 
ederek Almanyayı silahladığı 

gibi, bugün de Hiller "Demir 
Buşb~kanın,. adımlarını takip 
ediyor. Bismark öldükten ve 
aradan y"ıllar geçtikten sonra
dır ki kendisini korkutan teh
likelerin birer bahaneden iba· 
ret oldu2unıı öğrendik. Fakat 
geçmiş tarihe bakılacak olursa, 
bu silahlanma hiç Almanyaııın 
lehine olmadı. Çünkiı Alr.ıan

ya silahlarını erltırdıkça, mu• 
vazene hasıl olsun diye, karşı 
tarafın teşkil elliği blok da 
kunetlendi. Ve bir ııün Alman· 
ya kendisini, yine Almanların 

tefsiri üzere " çelık çember" 
içinde buldu. 

Sevil, 12 (A.A.) - Radyo 
ile neşrolunan resmi bir teb
liğ general Franko kuvvetleri
nin Tietrat vadisini işgal et
tiklerini ve general Mola'nın 

San Martin de Val de Glesias
daki kuvveferile yeniden irti
bat peyda ettiklerini bildir
mektedir. 

Sen Sebastien deniıderı 
muhafaıa ediiiyo,. Sen s~bastr'en karadan surıldı 

Bu kuvvetler bu suretle 
Madridi tamame~ ihata etmiş 

ı ve payıtahtın en mühim iaşe 

membalarile olan irtibatını 

kesmiş bulunuıcrlar. 

Pamplün, 12 (A.A.) - Ha
vasın Sanit sebastien cephe
sindeki muhabiri, şehrin kara· 
da~ tamamen çevr.lmiş o!
duğunu 'e şehire hakim olan 
tepelere bataryalar yerleştiril· 
miş bulunduğu bildiriliyor. Tebliğ, Madrit radyosunun 

Oviedo, Teruel ve Huesca 
şehirlerinin muhasara edildiği 
hakkında neşrettiği haberi 
tekzip etmektedir. 

Sen Jan dö Lüz 12 (A.A.) -
Havas ajansı muhabiri hiikiı
met denizaltı l arınıd ıki güoden
beri San-Sebes\ien • ve Bil. 
bao açıklarında dolaşdık ' arını 

\ 'C asilere mensun olup sahile 
hücum iç;n ortaya çıkac1k 
olan bütün gemileri botırmak 
İ>İn emir aldıklarını bildiriyor. 

Dört asi balıkçı gemisi 
Bayon, 12 (A. A.) - frenle 

Populer, bir denizaltı gemisinin 
asilere mensup dört balıkçı 
gemisini limana getirmeye 
mecbur ettiğini bildiriyor. 

Milliyelpen·erler, milislerin 
1 mukavemet imkansızlığı önünde 

teslim olacaklarını üm"t edi
yorlar. 

, E.lkazar asileri teslim olmryor 
Madrid 12 (A.A.) - Asi/e-

l ri teslim olmaktan imtina et
mekle ve kapalı bulunan ka
dın ve çocukların çıkmasına 
da müsaade etmemektedirler. 

Yalnız brisliyanca ölmek i
çin bir papas'ın girır.e•İne mü
saade edilme•ini islemi,ter ve 
hükümet taraftarları da buna 
muvafakat etmişlerdir. Bunun 

E•ir balıkçılar, asilerin Ga
lice'de dehşet usulleri tatbik 
ettiklerini söylerr.ektedirler. 

Şehre b•yanname utıldı 
Saint sebastien, 12 (A. A.) 

- Havas üç asi tayyare ş<hir 1 

üzerinde uçarak beyanname- \ 
ler atmışlar, teslim olmak içın 

Madridin lıava müdafaası 

Londra: 12 (A.A.) - Tımes 

gazetesinin hususi mıohabiri 
Valansiyadan bildiriyor: 

Madrid'in hava kuvvetleri 
üçü lngiliz ve yirmisi Fraosız 
olmak üzere elli yabancı p ' lo
tun gelmesiyle mühim <u relte 
takviye edilmişlerdir. Hükü
metin şimdi lüzumu ka1ar 
tayyaresi mevcud bulunduğu 
anlaşılmaktadır. 

Irak Hariciye Nazırının beyanatı 
• 

,Filistinelngilizordusu ile bera-
ber, bir İngiliz heyeti de geliyor Bugün de Almanyanın si. 

/ahlarını arttırması bahsi ne· 
tice veriyor. ilk silahlanma a
dımı, Rusyayı F raosaya yak. 

!aştırdı. ikinci bi• adım, Çe· 
koslovakyayr Rusyaıın kol- 1 

ları arasına attı. Asker:ik hiz
mcl ınin iki seneye ıblağı da 
Lehislanla Fransa arasındaki 

eski dostluğu tazeledi. Bu gi
dişle 'arılacak koyün mina-
ı deri şimdiden görünmüş de
mektir. 

Diplomat 

I inci sayfadan cletıam lenmiş mi, yoksa zayı/lamt~ 1 

bir iht ı liıf kalmıyac •ktır. Misa- ~ı göriiyorsunuz? 
kın ancai-: imzası kalmıştır. Eu mesele bir hayli nıü ş-

Bu misak fikrini ilk ortaya küldür. Şimd ki h1lde b"r şey 
t T .. k" d b k D k öyle~emezse de her:ulde m: ı. a an ur ıye ış a anı o • _., . . . 

tor Tevfik Rüştli Ar.,sdır. Ev- ,f Jetler cemıyelınııı zayıf nokl~-
vela Türkiye, Iran ve Irak/ !arı anlaşılmııtır. Bu zayıf 
d 1 ti · d kd d'I · noktaları 11aleye ı· alışmak h<rev e erı arasın a a e ı m ş, 
daha sonra Efganistan devleti r kesin borcu oldu. 
de müzakereler neticesinde Milletler Cemiyeti yaşalıl-
misaka iltihak etmişt i r. mazsa, umurT'i sulh naınına 

Misak ı.aıen bizimle alakası onun ı erini tutacak başka bir 
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olan diğer devletlerin iştira- teşekkül yoktur, su!h iç ı n M:l-
kine açıktır. Ancak imıa eden !etler Cemiyeti sisteminden 

olacağ . nı zannetmekteyim. Fi
listin Arapl~rının muh;k ve 
makul şikayetlerinin nazarı 

il ibara alınacağını umuyorum. 
Şimdiden l:u şikayetlerin ma
hiyetini takdir etmek güç
tür. Çıiııkü lngiltore hükumeti 
bir tahkik heyeti gönderme)te 
karar verm'şt r. Bu heyet va
ziyeti tetkik ederek raporunu 
hazırlayıp lngiltere hiiküme
line \'erecektir. lngiltere hü
küır.eli ona göre bir karar 
a'.ac ktır. 

Merhum 
dün 

Mithatın cenazesi 
törenle kaldıt-ıldı 

Cenazede muhtelif te,ekküller ve mu
esseseler tarafından gönderilmit yüz 

kadar çelenk vardı 

Bir otomobil kazası netice· 
sinde Haydarpaşa Nümune 
hastane•inde vefat etmiş olan 
Maraş Saylan Mithalın cena
zesi dün merasimle kaldırıl

mıştır. 

Merhumun tabulu Türk bay
rağına sarılı olduğu halde 
hastahaneden kaldırılmış ve 
Haydarpaşa vapur liskelesir:e 
getirilmi~tir. Buradan şirketin 
74 numaralı vapurile Sirkeci 
vapur iskelesine çıkarılmıştı. 

Sirkecide lstanbulda bulu
nan vekiller ve saylavlar ile 
vilayet ve belediye erkanı, ma
liye erkanı, şehrimizde bulu. 
nan valiler, parti erkanı ile 
merhumun dostları ve akraba· 
!arı bulunmakta idi. 

Cenazeye Büyük Millet Mec-

tisi, vekiller ve Parti, ve vi .. 
layel \'e kaza, lstanbul ve 
Ankara \'alileri \e hususi 
müesseseler ve doslları tara
fınclan gönderilmiş 100 kadar 
çelenk vardı. 

Cenaze alayı Sirkecide tertip 
edilmiştir. Önde b3ndo muzika 
bulunuyordu. Cenaze dostları
nın elleri üstünde götürülü
yor ve bunun arkasında da 
vekiller, saylav/ar ve sair ze
vat, bir polis ve asker müf
rezesi bulunuyordu. 

Cenaze merasim ile Beyaııt 
camiine getirilmiş ve namazı 

kılındıktan sonra otomobille 
şehitliğ'e götürülerek defnedil
miştir. Kederli ailesine tazi
yetlerimizi sunarız. 

İskenderun Antakya 
f Birinri sayfadan devam/ 

Hem 1920 de Ankarada 
imzalanmış bulunan muahede 
lle lskenderun sancağının hu. 
susi bir idareye tabi olması 
Fransızlarca kabul edilmiş 

bulunduğuna göre bugün çok 
dostumuz olan Fransa manda 
hak ve salahiyetlerini kendi
sini takdir ve tebriklermizle 
karşıladığımız komşu ve dost 

. Suriyeye terkederken isken. 
derun sancağınada böyle ma
hal!! ve müstakıl bir idare 

\'ermeyi eminiz ki candan ist:· 
yecek ve lskenderun Türkle
rine karşı tarihteki en asil 
jestini va karekelini göstermiş 
olacaktır. Büyük harp sonun
da vukua gelmiş olan şartlar 

1 

ve Ankara ilila!namesi ile de 
lskenderu sancağına verilmiş 
olan vaziyet Fransa tarafından 
tarihin mev'ut ve mukadder hü· 
kümleri içinde değiştirilirken 
bu değişikliğin tabii icapların
dan olarak, şahsında, Türk 
milletinin dileklerinin ifadesine 
hakiki tercümanlık eden Dış 
8akanımızın beyanatında mür.
demiç dileğin ve ümidin ta. 

hakkuk ettirilmemesine de hiçbir 
sebep olmamak gerektir. 

Etem izzet Benice 
11mı11111ııı111111ıı111tut111111uııuıııı11111111ııt1111111111111111 

Sovyet 
raları 

manev
bitti 

Moskova, 12 (A.A.)- Beyaz 
Rusya süel dairesi manevra. 
!arı bitmiştir. 

devletlerle iltihaka talıp olan ta,ka lJir vasıta mevcut ol-
devletlerin karşılıklı mu,afa- madığı görü 'üyor ve htrkes 
kalı lazımdır. Misakın Cenev- onu tekemmül eltirmiye ça. 
rede tescil edileceği tabiidir. lışıyor. 
Beynelmi'el tesirine gelince: E'kidenl:eri her memleket 
hiçbir devletin aleyhinde yalnız kendi menfaatini düşü-
olınad ıgı için iyi karşılanac~~ı nüyordu. M ilet/er Cemiyeti-
şuphesizdır. ı.in teşekkülünden sonra mem-

IRAN. lRAK iHTiLAFI lekel menfaatlerini gözetmek, 
KALMADI fakat bu menfaatle,; Mıllet-

lran/a Irak arasındaki 
ihtii<iflı meseleler ne uaziyell~
dir? 

- Geçen ağustosta Tahrana 

1 
gitmiştim. Şahinşah hazretleri
nin tavassutile hudut mesele-

f 
sini halletmiştik. Zaten en 
mühim ihtilaf da bu idi. 

Teferrüata ait bazı mesele· 
ler kaldı. Şattülarabda seyri· 
sefain ikamet ve ticaret mua-
hedeleri bunlar ara sondadır. 
Bunlarda hazırlanmaktadır. Ve 
yakında tamamlanacağını umu
yorum. Esas itibarile iki dev
let arasında tam bir ahenk 
hüküm sürmektedir. 

IRAK-ARABiST AN 
- Irak ile Suudi Arabis

tan arasında aktolunan ittifak 
ne ita/dedir? 

- ittifak muahedesinin mü. 
badelesi için önümüzdeki kış 
mevsiminde Riyada gideceğim. 
Muahedede Yemenin de ittifa
ka girmesi için bir madde 
konmuştur. Muahede kimseye 
karşı yapılmış bir ittifak ol
mayıp münhasıran tecavüze 
karşı hazırlanmıştır. Esas mad
deleri milletler cemiyeti mi. 
sakının ahkAmından mülhem
dir. 

Nitekim önümüzdeki asam. 
ble toplantısında da bu mesele 
görüşülecek ve zayıf nokta• 
!arın izalesine çalışılacaktır. 
Milletler Cemiyetinin asıl der. 
di, misakın ruhuna sadık kal. 
mak zihniyetinin henüz yerleş
memesidir. 

MiLLETLER CEMiYETi 
- Milletler Cemiyetin hu· 

günlcd, ıartlar içinde kuvevt• 

ler Cemiyeti menaarı~rile 

uygunlaştırmak İcab elli. Ef
karı amme buna ,:öre ha
zırlanm~m1ş olursa, güçliik
ler çıkması gayet tabiidir. 
Mesela Brilanya imparatorluğu 
cezasından herbiri müstaki '
len hareket elli~i halde, yine 
herbiri imparatorluk mütte
fikleri çerçevcs'nden çıkma

dığı için imparatorluk arasında 
bir vifak devam etmektedir. 

Milletler Cemiyetinin böyle 
bir örnek dahilinde çalışması 
gerekir. Şimdi isliıhı düşünü
len Milletler Cemiyeti misakı 
belki esasında iyi bir misak
tır. Fakat ameli ve tatbiki kıy· 
meti dolayısile bugünkü şeraite 
uygun hale getirilmesi için 
çalışılmaktadır. 

Netice itibarile iyi bir misak 
yapmakla iş bilmiyor. O mi
sakı hazmedecek ve ona mü
zaheret edecek efkArı umumiye 
is~er. 

FiLiSTiN iÇiN TAVASSUT 
- Fili•tin vakaları ve son 

tavassut teşebbüsü hakkında 
bizi aydınlatır mısınız? 

- Iraklılar Filistin Arapla
rına kavmi rat-ıtalarla mer
butturlar. Irak ayni zamanda 
lngiltere devletile de dost ve 
müttefit:tir. Bu iki sebepten 
dolayı tavassut çaresine baş 
vurduk. 

Fakat bu şartlar içinde mu
tavassıbn vazifesi okadar güç 
ve naziktir ki, çok dikkate 
ihtiyaç vardır. Müşkilatı tak
dir etmekle beraber ümidi 
kaybetmemiş bulunuyoruın. 

Herhalde neticenin hayırlı 

Vaziyet az çok tabii bir 
mahiyet alınca heyetin teşri
nievvel sonlarında işe başla
yacağını ümit ederim. Ancak 
vaziyetin daha vahim Lir hal 
almaması için lngillere hükü
meti Fi:isline yeni askeri sev
kıyat yapıyor. 

Bu sevkiyatın sırf it-.tiyat 
kabilinden olduğunu zannedi
yorum. Ümit ediyorum ki, bu 
kuvvet hiçbir tarafı ezmek 
veya incitmek niyetile gönde
rilmekle değildir. 
Koşu bahsıne gelince: Filis

tinde biuat ahvali tetkik el
tim. Fevkalade komiserle gö
rüştüm ve vaziyet hakkında 
bir fikir edindim. Fikrimi iki 
tarafa da söylemiş bu!unuyo
ruın. iki taraf bu fikrimi kabul 
ederse, o zaman tavassuta baş
lıyacağ'ım. Henüz müzakere 
halindeyiz. 

bgiltere hükümeti kendi 
noktai n•zarına göre, man
dater devlet sıfatile Mil. 
Jetler Cemiyetine karşı ta· 
ahhütleri bulunduğunu ileri 
sürmüştür. Yeni tahkik heyeti 
Yahudi muhaceretinin ölçüsünü 
de anlayacak, yani Filistine 
hariçten akın elmiş olan Ya
hudilerin mıktarı, Filistinin 
iktisadi tahammülünün dere• 
cesini aşmış ve arab unsuru
nun siyasi ve medeni huku
kuna dokunacak mahiyete 
girmişse ona göre tedbir alı

nacaktır. Bur ada milletler ce
miyetine karşı verdikleri ta
a_hhüdün i.n~a~ edilip nihaye· 
tine erdığını de görmeleri 
mümkündür. 

lfratk~r Filistine bilhassa 
şarktan gi imiş bazı Yahudi 
muhacirleri var ki, Arapları 
cidden yese düşürecek sözler 
söylemiş ve hareketlerde bu· 
lunmuştur. Onlara kalırsa Fi •• 
!istin aslen Yahudi yurdu imiş 
yahut biitün Filistinin Ya. 
hadi olmasıaı istiyorlar. Halbu
ki Araplara göre vaziyet böyle 
değil .. Manda noktasından da 
böylo değil.. Filistinin içinde 
ve dışında hiçbir Arap Filis• 

şcnlikleri:ıde görmek arzusu ifade edilmektedir. 
Eaşbakan lngiliz elçisine teşekkür ederek, notanın metnini, kral 

Edvaro'ın tac giyme şenliklerine iştirak tarzı bizzat tarafların
dan tesbit e<lilmck üzere, kr.ıl ikinci Jorj'a bildireceği cevabını 
verm i ştir, 

• • • 
Musoliniye karşı suikast 

çıktı? haberi nereden 
. Roına, 12 (A.A.) - Bir Amerika ı j msı ltalyada ;eni bir 

su,ka•t hareketinin keşfedildi'l'ini bildirmiştir. Bu haber, yalan
bnmıştır. Bu hatedn mClıim bir endüstri merkezi olan Terni'de 
bir yabancı memleketten gelen, beı aınameler dağılmış olan 
}İrnıi amelenin te,kif edilmesnden ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

o • • 

Çankırıda iki zelzele 
Çankırı, 12 - (A. A.) - Bugün saat beşe on kala biribırı 

ardınca iki yer sarsıntısı oldu. Hasar ve zayiat yoktur. Sarsıntı 
dün gece de olmuş, halk sarsıntıdan uyanmıştır. 

• • • 
Okyanus bir daha geçiliyor 

Londra, 12 (A. A.) -- Amerika ı Atlantık tayyarecileri Rich
man ve Merill bugün Nevyork'a müteveccihen Liverpool'den 
hareket etmek tasavvurundadırlar. 

• • • 
Hitler Nürembarg'de son 

bir nutuk daha söyledi 
Nüremberg, 12 (A.A.) "Bu hey.canlı saatıa şu İ· 

Parti kongresinin dördüncü nanımm tekrar etmek iste-
günü Ekşamı führer, !'arli r.z: Göklerde sakin olan, bizi 
siya,ası idorccilerine bir hita- yaratan, bizi sevk ve idare 
bede bulunmuştur . 
Akşam <aat 8 de Almanya- ve iyiliğinde nezaret eden ve 

nın her tarafından gelen on Almanyayı kurtarmak için siz 
bin idareci ~ef tr ibünün ön(jn. Führer'i bize gönderen Allaha 
ce sıralanmışlardı. Saat sekiz inanıyoruz. işte bizim yemini· 
buçu~la Führer ge!dı \'C şevk- miz.,, Bu yemin şiddetli alkış· 
le a kışlandı. lar4.ı kar~ılanmıştır. Fülırer 

Doktor Ley bir hilabe ile bundan sonra bir nutuk &Ö)'-

Füh rer'e şu söz'rri söyledi: !emiştir. 
'==c==--=================~ 

Tevfik Rüştü Aras 
Atinaya vardı 

1 
Alina, 12 (A.A) - Tür:.Ciye 

Dış E akanı B. Tevfik Ruşlü 

Aras i'. e iç Bakaoı Şükrü 
K•ya ve yanlarındaki yüks~k 
Ti' rk şahsö yetl<ri bugün saat 
14,30 da Pıreı e varmışlar ve 
vapurda iç Ba kanı M. Skila
ka lds ı le Dış Eakanlıgı Daitı 1 1 

Mcsteşarı M. Mavrudis ve Dış 
bakanlığı yüksek memurlurı 
tarafından selamlanmışlardır. 

Keza Tükiye, Yugoslavya 
ve Romanya işgüder/erile 

Sovyct' er Birliğı orta elçisi 
de Pireye inmişti. 

Rüştü Aras saat 15,30 da 
dış bakanlığına gitmiş \'e ora
da haşbakan Metak•as tara• 
fından karşılanarak kendisile 
ve samimi bir görEşme yap
mıştır. 

M. Metaksas bundan sonra 
Büyük Britanya otelinde Türk 
bakanlar ve arkadaşları şere
fine bir çay ziyafeti vermiştir. 
Tüı k bakan'arı ve arkadaşları 
saat 18 de ayni vapurla hare· 
ket etmişlerdir. 

Türk bakanlar gerek Pirede 
ve gerek Atinada geçtikleri 
her tarafta ahalinin muhabbef 
tezahüratiyle karşılaşmışlardır. 

hassa mütehassis bulunduğunu 
bildirmiştir. 

Aras her defa Yunanistanı 

zi}ar<t fırsatı buldukça çok 
mesud olduğunu ve burada 
kendisini vatanında gibi te· 
lakki elliğini i'ave etmiştir. 

B. Şükrü Kaya da hem es· 
ki gazeteci ve hem de Türki
ye matbuat direktörlüğünün 

tabi bulunduğu iç işleri Baka· 
nı sıfatiyle Yunan ulus ve 
matbuatına samimi selamlarını 
bi!dirmiştir. 

Başbakan M. Metaksas, B. 
Rüştü Aras'la görüştüğünden 
dolayı pek ziyade memnun ol· 
duğunu, kendisiyle Belgrad 
mülakatı esnasında sıkı !t'Üna· 
sebetler tesis etmiş bulundu· 
ğ'unu, kendisinin Yunanistana 
karşı olan derin sevgisini ehem· 
miyetle takdir etli~ini ve bu 
sevginin Yunan hükümet ve u1u• 
sunun dost ve müttefik Türkiye 
için olan muhabbetine çok uy· 
ğ'un olduğunu söylemiştir. 

B. Metaksas diğer Yunan 
bakanlarının B. Rüştü Aru ve 
Şükrü Kaya ile olan görüşme• 
!eri çok samimi ve dostça 
olmuş ve iki devlet ve ulus 
arasında mevcud kardeşli~ 
münasebetlerinin bir kara da· 
ha müşahede ve teobitiııC 

Rüştü Aras yunan matbua
tına, Atinadan geçmesi müna· 
sebetiyle kullandıkları samimi 
ifadelerden (dolayı teşekkür

lerini ve bundan dolayı bil- • imkan vermiştir. 

tinin baştan başa Yahudi ol
masına tahammül edemez. 

- 1 ürkiye-lrak münasebatı 
hakkında birkaç söz söyler 
misiniz? 

- Irak-Türkiye münasebatı 
sevişen iki kardeş münaseba
lıdır. Eminim ki bu muhabbet 
iki milletin heyeti umumiyesi 
arasında ne kadar samimi ise, 
iki milletin iş başındaki ricali 
arasında da o kadar samimi
dir. De'l'il yalnız şahsım ve 
iş başındaki hük ümet, bütün 
Irak ricali ayni hisle müte• 
hassistir. 

iki millet kardeştir ve ebe· 
diyen kardeş kardeş kalacak. 
trr. 

- Son defa kendisine amel
yat yapıldığını haber aldığı· 

mız oğ'lunuz Bay Sebahın .ılı
hatı nasıldır? 

- Oğluma karşı gösteri• 
len büyük alaka beni derin 
surette mütehassis etmiştir· 
Biz Türk arkadaşlarımıza ve 
Türk hükümetine birçok me• 
selelerde medyunu şükranıı• 
Bu hususi işte de lütfen ihzar 
buyurulan ihtimam ve itinaY8 

karşı yürekten gelen teşci:• 
kürü ifade edecek söz buis• 
mı yorum.,, 

Şişli sağlık yurdunda yapıJ~n 
ameliyat sonunda Başbakan 
ve Tevfik Rüştü Aras bas• 
tayı ziyaret etmiştir. 

Nazır gidiyor . 
Irak Hariciye Nazır. Nurı 

Paşa yarın akşam Sempıon 
ekspresile Cenevreye gide' 
cektir. Nazır Teşrinievvel s~rı' 
larında tehrimize dönecektıf· 
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Bir milli borç 
Ç•nakk•le'de Mehmet Çnut ibideıi •!tında yat.n k•hr•· 

lııının ihtlyu .nneai için yazdıjım fıkra üzerine Heybellad•dan 
1•ınini vermek iıtemiyen bir zat b•n• telefon ederek ••tan• 
bıi:rte bir k•hram•n yetlttiren •naya vasıtamla bir hediye verip 

1 •erenıiyecefini sordu. kendisine teşekkürle muufakat cevabı 
•erdim. 

On yedi milyonluk bir kütlenin yıllard•nberi unuttutu bu 
1•ıiletli •nayı ilk olarak hatırlıyan bu zat dün bana (yüz lira) 
lÖnderdi. lararıma rajmen iımiııin ancak ilk harflerini öjre. 

1 °•bildifim (S-L) nin hediyeaini Mehmet Fethi Çavuşun ihtiyar 
•nııeaine verdim. Vatana öyle bir kahraman yetiştiren annenin 
ne kadar miltehasais oldujunu &öylemiye ne hacet. Onun göz 
hılarile teıahür eden teşekkürünü kelimelerle ifade etmiye 
de imkan yok. Bunlar o kadar derin köklü hareketleridir ki 
•ocak heyecan derecesile anlaşılabilir. 

Ben o yazıyı Türk vatandaşları ara11nda pek çok bulun· 
duju muhakkak olan bay (S.L) gibi fazilet sahibi zenginleri 
lıbrik için değil, böyle milli kahramanların geride bır.>ktık. 
~ır, millet emanetlerini koruması laıımgelen resmi makamları 
•kaz ve İrşad için yumıştım. Fıkramı bilhassa vicdanlı ve 
0•ıih bir kumandan olan general Naci'ye ithaf etmekten 
llııksadım da bu milli vazifede bana müzahir olmaaını temin 
İçindi. Umuyorum ki asker ocağının teıniz bir ailesine mensup 
01aıı Mehmet Fethi Çavuşun kimsesiz ihtiyar anası için resmi 
111.t.kamlarımız da ciddi bir yardım fikrini kabul etmişlerdir. 
Bu bizim milli ve resmi bir vazifemizdir. Bu ihtiyar ana için 
hatta icabederse Millet Meclisinden bir kanun bile geçirmek 
ita bildir. 

Yeter ki Türk milleti kendisi için bir kahramanlık ve 
fedakarlık timsali olan bu şehidin a'Ziz ruhu şadolsun. 

Türk vatanına böyle necip ve kahraman bir evlat yetiş• 
liren anayı düfünecek fazilet sahipleri elbetde pek çoktur. 
1-'akat gönül ister ki bu ihtiyar anaya uzatılacak el şahsi 
dejif, milli olsun. 

Bu vesile ile Heybeliada'lı bay (S-L) ye ben de teşekkür 
•derim. 

Burhan Cahid Morkay& 

PO LiS 

Bir kadıncağız maaş allrken 
düşerek öldü 

-- - ------
Bir hamal zabıtaya müracaatla 
karısının kaçırıldığını iddia etti 
Dün sabah maaş almak 

~zere Galatasaroy maaş tevzi 
Yerine giden, Halıcı oğlunda 
0 turan Cafer Tayyarin kızı 
Saime birdenbire üzerine fe· 
nafık gelerek düşmü~ ve öl· 
llıüştür. 

Elini makineye 
kaptırmış 

Bu sabah saat 12 de Kazlı· 
Çeşmede deri fabrikasında ça· 
lışan Ömer fabrikayı temizler
ken sağ e'ini makineye kap
tırmış, sol elinin bütün par
llıaklarını parçalamıştır. Bay· 
tın bir halde ermeni hastaha. 
nesine yatırılmıştır. 
8ir kadın kayboldu 
Kasımplşada Hacı Hüsrev 

lrıahallesi çeşme sokağında 7 
numaralı evde oturan Ha
llıaf Azizin karısı Fatma Şe· 
tire üç gündenberi ortadan 
kaybolmuştur. Aziz çoban Ali 
•dında biri tarafından karısı. 
nın kaçırıldığını iddia etmekte
dir. Aziz polise müracaat elmiş 
Ve tahkikata başlamıştır. 

8ir amele diğerini 
yar atadı 

Sarıyerde Kilyos caddesi 
Yolunda çalışan ameleden Si· 
~Oplu Şükrü ile Hüseyin ara. 
tında çıkan kavgadan Hü

''Yin kazma ile Şükrüyü ba. 
tndan yaraladı. Yaralı hasta· 
•neye kaldırılmıştır. Hüse· 

Yin yakalanmıştır. 
Fırından çalınan 

llrlalar 
Balat Tahta minare cadde· .. 

.•nde oturan Ali Fuat, fırını 
~zerindeki odas.nın çekmesin-

i .:ıı. 200 liranın tezgihdar Hü
r '1n hamurkar Mustafa tara-
1~dan çalındığını iddiia etl• 
tınden tahkikata başlanmıştır. 
Garsonu yaralıyan 

mUşterller 
h Beyoğlu Çatmamescit ma· 
~~llesinde hamam sokağında 

Utnhuriyet bahçesinde Davit 
te Faruk ve daha birkaç kişi 
~ltbirierile kavga ederlerken 
1 ~•son Maliki başından yara
~~ışlardır. Suçlular yakalan-
•Şhr. 

l>oıu tUfekle oyna
yan adam 

~ B~Yoğlunda Cumhuriyet cad· 
Q ' 11nde bir garajda makanist 
4 °~os garajın arka tarafındaki 
1.ı,' Çtde öğle yemeği yerken 
'ıtır"" adında bir arkada-

şı da elinde tek ateşli bir av 
töfeğile bahçeye gelmiş ve tü· 
fekle oynamağa ba~lamıştır. 

Boğos tüfekten korkmuş ve 
birkaç defa Mığırdıça : 

- Silahla oynama bir kaza 
çıkarırsın.. diye ihtarda bu. 
lunmuşsa da Mıgırdıç aldırış 
etmemiştir. Bir aralık Mı. 

gırdıç elindeki llıfeği öteye 
beriye çevirerek şaka yapar
ken tüfek birdenbire patla· 
mıştır. Çıkan saçmalar kar
şıda oturan Boğosun suratına 
rnplanmıştır. Birkaç saçma da 
Boğosun gözüne girerek kör 
etmiştir. Silah sesine gelen 
polisler yaralı Boğosu kanlar 
içinde hastaneye kaldırmışlar. 
dır. Kazadan korkarak elinde 
tüfekle şaşkın şaşkın dolaşan 

Mıgırdıç yakalanmıştır. 

Sakalar arasında 
bir arbede 

lstanbul suklları ile Beyoğlu 
sakaları arasında •u dolrlur
mak meselesinden kavga çık· 
mış, sakalar birbirine girmiş. 
ferdir. 
Beyoğlu tarafındaki Haıni

di}e çeşmesinden su taşıyan 
sakatarın Beyoğlu tarafındaki 
çeşmalerin kendilerine ait ol 
duğunu iddia ederek lstanbul
tarafından gelen sakalara su 
vermek istememektedirler. Bu· 
nun için aralarında mütemadi. 
yen kavga çıkmaktadır. Dün. 
de bu münasebetle Kul~dibin. 
deki Hamidiye çeşmesine ge
len lstanbul sakalarını çeşme· 
nin yanından uzaklaştırmak 

istemişlerdir. Vukubulan arbe· 
dede sakalar ~iribirlerini ya· 
ralamışlardır. Suçlular yaka· 
lanmıştır . 
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Küçük 
Haberler 

• Denizyollım idaresi yeni 
vapurlar gelmedikçe harici se
ferlerin, bu meyanda isken. 
deriye postalarının yapılması 
imkanını görmemektedir. 

• Üzüm k11rumu reisi lsmail 
Hakkı yağmurların rekolte üze
riadeki son tahribatı hakkında 
lkfısat Vekili Celal Bayara 
izahat verdikten sonra lzmire 
dönmüştür. 

* Vehbi Ziya kendisinin 
bir şiiri olan (Eminem) türkü
sünü besteliyen Soliihattin ve 
pilağa alan kumpanya aleyhi· 
ne 2000 liralık telif davası 
açmıştır. 

·• Derterdar Kazım maaş 

tevzi yerlerini gezerek müte· 
kait, eytam ve aramilin maaş· 
lıırını kolaylıkla almaları için 
emirler vermiştir.,. 

Hız ve gücünü vatandaıın Hvgiainden •l•n gazetedir 
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Pa rtl 

Kongreler 
başllyor 

Ocak kongrelerine 
ayın 15 inde baş· 

la nacak 
C. H. P. Ocak kongraları· 

na Eylülün 15 inci günü baş· 
!anacak, Teşrinievvelin 5 inci 
gününe kadar nevam edecek· 
tir. Teşrinievvelin 10 uncu gii• 
nü Nahiye kongralarına l:a~· 
]anacaktır. 

Dün lstanbul Vali ve Bele· 
diyç Reisi ve C. H. P llyön· 
kurul Başkanı Muhiddin Üstün· 
dağ'ın Başkan lığı altında Parti 
merkezinde Vali Muavini, Kay· 
makamlar, llçeyönlkurul Baş· 
kanlan hazır olduğu halde 
bir toplantı yapılmış, başlan· 

mak üzere olan kongreler 
hakkında konuşulmuştur. 

Kongreler esnasında partili 
yurtdaşlar tararından ileri sü
rülecek fikirler ve dilekler 
hükümetin icraatında esaslı 

yer tuttuğundan Nahiye Mü
dürleri ve Kaza Kaymakamları 
kendi mıntakalarına ait müza. 
kerelerde huır buluuarak 
icap ettikçe lazımgelen izahatı 
yereceklerdir. ----,o----
Heybeli 
İskelesi 
BiiyUkada'dakl gibi 
bir iskele yapllacak 
Şirketi Hayriye ve Akay 

idareleri kış mevsiminin yak
laşması münasebetile iskele
lerinde esaslı tamirat yapmıya 
karar vermişlerdir. Akay ida· 
resi Heybelada iskelesini de 
diğerleri gibi betondan yab
mak üzere telkikatta bulun· 
maktadır. Buraya yapılacak 
iskele Büyükadanınki gibi bü. 
yük alacaktır. Şirketi Hayriye 
de Boğazdaki bazı iskelelerin 
tamire muhtaç olduğunu göre· 
rek t.1mirat hazırlıklarına baş. 
lamıştır. 

Bir ecnebi mUtahas
sıs Alemdağında 
define arayacak 

Yun;ınistandan gelen asarı 
atika mütahassıslarından Hel· 
mut Metreler bugünden ili· 
baren Alemdağı civarında de· 
!ine aramak üzre hafriyata 
başlamıştır. ----
Azalan tramvaylar 
Son zamanlarda tramvay 

seferlerinin muhtelif hatlarda ı 

-

Egüpte dispanser açıldı 
Eyüp/illerin uzun zamandanberi bitirilmesini gözl•diklui 

dispanser nihayet ikmal edilmiş t•e dün merasimle açılmıştır. 
Kızılay reisi general Ati k11a bir nutukla diıpanserin t·adye• 
tini anlatmıştır. Davetliler büfeden izaz edilmi,Lerdir. 

BELEDiYE 

Gazi 
Köprüsü 
Çalışacak mütahas

sısUtr için 
daireler yapılıyor 
Gazi köprüsünün Avrupadan 

getirilecek demir aksamının 

montajı için belediyenin Balat 
köprü tamir mahal!inde de 
yeni binalar yapılmış ve atöl· 
yeler vucuda getirildiştir. Bu. 
rada gerek mühendislerin, ge
rek mütehassıs işçilerin otur
ması içi daireler, gerek çalış· 
ına yerleri yapılmaktadır. 

Sultanahmet etra
fındaki sokaklar 
Şehir Meclisinin geçen se· 

neki son içtimaında heyeti 
umumiyeye bir mazbata ve· 
rilmiş ve Sultanahmetteki Ti
caret mektebinden Arasta so
kağına doğru giden yolla se y-
7ahların gelip geçtikleri Is· 
hakpaşa yolunun taıniriri is· 
tenmişti. 

Yeni sene bütçesi tasdikten 
çıktığı için bu yolların esas 1ı 

şekilde tamiri kararlaştırı]. 
mıştır. 

Esasen tevkifhanenin önün· 
den harriyatın yapıldığı soka. 
ğa giden yol seyyah otomo
billerinin kolayca geçecekleri 
şekilde düzeltilmişti. Esa•h ta· 
mir atı yakında başlanacaktır. 

Yıldız sarayına giden yo· 
kuşun tamiri ay sonuna kadar 
bitiri:ecektir. Belediye sarayın 
selamlık kapısına giden tram. 
vey caddesindeki yolu da ta· 
mire karar vermiş ve i~e ba~

lamıştır. Bu yol da en kısa 
zamauda düzeltilecektir. 

V'layer 

Ehli hayvan 
•• 

sergısı 

15 Eylül salı günU 
merasimle açılıyor 
15 Eylül salı günü saat l4 

de Vali ,.e belediye reisi Mu. 
hiddin Üstündağ tarafından 
merasim ile açıla c1ktır. 

Sergiye kaydedilen hayvan
ların puvantajına bu sabahtan 
itibaren baytar müdürü Edhem 

Elevlinin başkanlıgındaki baytar 
heyeti tarafından başlanmıştır. 
Puvantaj üç gün de\'am ede
cektir. 

Matbuat umum mUdU
rUnUn taziyesi 

Kurun gazetesinin yazı mü· 
dürü A. Sırrı Uzelli 'nin ölümü 
münasebelile Matbuat Umum 
müdürtüğünden g:tı~telere bi -
dirilmek üzeıe lstenbul Basın 
Kurumu ba>;kanlığına şu tel· 
graf gelmiştir: 

"A. Sırrının ölünlü müna,e
betilc Basın ailesina ba1 sağı 
diler, derin teessür!erimizi 
bildiririm ... 

Matbuat Umum Müdürü 
ı Vedat Nedim Tör 
1 UUfllllHll•lllllı"uın.•11111.• ••••111 lllfHJlllll'UWhltlllUI 

Oteller için yeni 
' talimatname 

Belediye şehir otellerini 
esasıı şekilde islah için bübük 
bir talimatname yapmağa ka
rar vermiş ve tedkikata baş
lamıştı . Birkaç aydanbcri de· 
vam etmekte olan tedkikat bi
tirilmiş ve yabancı memleket. 
!erde tetbik edilm~kte olan 
otel talimatnamelerinin birer 
sureti de tedarik edilerek türk
çeye çevrilmiştir. Yakında ta· 
limatnamenin hazırlanmasına 
başlanacak \'e şekir meclisi
nin teşrinisadideki ilk içtimaa 
yetiştirilmesine çalışılacaktır. 

azaldığı görülmüştür. Bu cÜm· 
leden olarak Maçka hattına 

her on dakika<ia bir tram•-ay 
işletmesi lazımken 15 ve hatla 
20 dakikada sefer yapıldığın· 
dan, diğer hatlarda da ayni 
şekilde seyrek tramvay işle. 

tildiğinden şikayet edilmiştir. 
Bu yüzden günün her saatin
de her hatta işleyen tramvay. 
lar da çok fazla kalabalık 
olmaktadır. Belediye şikayet· 
!eri nazarı dikkate alarak 
tedkikata başlamıştır. 

1 
Pek yakında başlıgacak 
olan tarih i romanımız 

Limon yıne azaldı 
Şehirdeki limon buhranı 

biraz hafifler gibi olduktan 
sonra yeniden b~göstermiş 

ve fiatlar yükselmiştir. Buna 
sebep henüz hariçten mal 
gelmemesi ve Mersinden de 
pek cüz'i real gönderilmesidir. 
Limonun toptan satışı altmış 
paradan dört kuruşa kadar 
yükselmiştir. Perakende salış· 
lar da 7,5 kuruş üzerinden 
yapılmaktadır. Bu malların da 
yeşil, küçük ve susuz olduğun
dan şikayet edilmiştir. 

Buhranın önlenmesi için ha
riçten limon ithalinde zaruret 
hasıl olmaktadır. Bunun için 
alakadarlar teşobbüse geçmiş
lordir. Türk· ltalyan ticaret 
anlaşmasının yeniden üç ay 
uzatıldıktan sonra her iki ta
rafca tasdik edilmiş bulunması 
bu teşebbüsleri kolaylaştıra· 
caktır. ,. 

YEZİDİN 
Tefrikamızden bir parça ; 
~hzade Yezit, .şuh bir zekti ham/esile 

ŞKI 

- Ebu Hüreyre I dedi. Sen, dinimizin hanisini tamamiyle 
anlamıı •. Onun felıefesini biltün derinliiJiy/e kavramıı bir 
alimsin I BantJ, hakikate uyan birkuç agel öiJrelmez mi•in ? 
Ya Ebu Hüreyn! Cebrail tarafıntları Peygamberimize agel 
ayet dikte ettirilen Kur'anda, ıiirimizin altın çajJınr gDTatan 
şaraba, (haram} damgası vurulmasını bir cilrüm addetmtz· 
misin? n 

Yezidin bir tilrinden bir parçanın tercUmesl: 
Ben lpek yaıhkların verdiği. rehavet içinde veıttıe ,arabını içerken 
lıHlmiyetin hUmma nevbetleTi pçirerek can \•ermesi ne umurumda! 

YEZiDiN AŞKI 
r Romanı, gazetelerimizde bir tefrika şaheseri olacaktır, çÜD· 
kü muhteşem bir tarihi dekor içinde geçen çok meraklı bir 
aşk macerasını... Sunar ki Kerbel.i vak'ası gibi dehşetli bir 
facianın safhaları, her okuyucuyu heyecandan heyecana sü
rükleyecek kadar meraklıdır. 

YAZAN' Tan gazetesinde "Gran • Dük Alek
sandrın hatıraları,. nı çok güzel bir üslOpla 
tercUme etmiş olan (M. Rasim Özgen) dlr. 

Pek yakında başlıgacak 

Kültür --
üniversite 
doçentleri 

Malümatlarını genit· 
letmek için Avrupaya 

gönderilecekler 
Üniversite Doçent ve Asi

tanları, tclkibtta bulunarak 
\'e malumatlarını genişletmek 

mek üzere bu sene ıçinde 
' Avrupanın muhtelif memleket

lerıne günderileceklerdir. Do
çentler "e Asistanlar bağlı bu
lundukları Dekanlıklar hangi 
memlekete gideceklerini ve ne 
mevzu üzeriroe etüd yapacakları 
nı bildirecekler ve bu ders pro
fesörünün imzasını alacaklar
dır. Ayrıca gaybubetlerinin 

Üniversiteyi mutazarrır etme· 
mesi lazımdır. Bunun için boş
luklarını dolduracak eleman· 
farın mevcut olmasıda şa,ttır. 
Bu Doçent ve asistanlar Av· 

rupada 1-1,5 sene kalacaklar 
ve devam ellikleri Üniver.i
teden sertifika alacaklardır. 

Bun!ara Avrupada bulunduk
ları müddetçe ma<ışlan , . .,,;. 
lecektir. 

Liselerde açılacak 
şubeler 

Orta memlektlerle J;selerde 
açılacak şubeler hakkında tcd· 

kikat bitmiştir. Yeni tedris 
yılında okutulacık kitaplar 
haıırlanmaktadır. 

Nakliye 
Ücretleri 

Ekonom; 

Acentalar merkezıe
rine mUracaat 

edecekler 
Vapur kumpan} a , -e acen· 

leleri bundan bir müddet ev
vel muhtelif cins ihrncat eş
yasına aid nakliye ücretlerini 
artırmışlardı. T2cirler arasın
da şikayetleri mucip olan 
acentelerin bu hareketi ala. 
kadar makamlarca tetkik edil
miştir. 

Görül~n lüzum üzerine acen
te direktörleri Türl<.ofise davet 
edilm~ ve Türkofis müdürü 
Mahmudun riyastlinde bir 
toplantı yapılarak bu hurnsta 
kÖrüşülmüştür. Evve1ce tattik 
edilmekte olan tarifeyi acen
teler kabul etm şlerrlir. Fakat 
bazı maddeler üzerinde lenzi. 
liıt yapmamakla ısrar etm:ş. 

!erdir. Acente direktörleri bu 
hususta nıerk· zlerinden emir 
aldıklarını ileri sürmektedirler. 
Toplantı sonunda \erilen ka
rara !{Öre acenteler tenzilat 
yapılamayan maddeler hak
kında merkezlerıne müracaat 
edecek ve neticeyi yarın Tür
kofise bildireceklerdir. 

Bir it bulma bürosu 
açılacak 

lstanbul fabrikalarında ça
lışan işçilerin ban şika)'etleri 
üzere iş dairesi müfottişleri 

tarafından )·apılmakta olan tah. 
kikata devam edilmektedir. 

iş kanunu her işçi tarafın. 
dan anlaşılır bir tarzda yeni
den } azılıp bastırılacak ve 
kanun her işçiye dağıtılacak· 

tır. 

Çok yakında şehrimizde bir 
iş bürosu açılııcak ve bu büro 
işçi şikayetlerinden ziyade iş

çilerin iş bulma gibi işlerile 

m~gul olacaktır. 

Büronun müdürlüğüne mü
fettişlerden Halukun getirile· 
ceği söylenmektedir. 

Yeni ZelAndda ku' 
yemlerlmlz 

ihraç maddelerimiz dış pi. 
yasalarda gün geçtikçe rağ

bet görmektedir. Türk malla· 
rının zamanla en uzak yerler· 
de de arandığı vaki olan ta· 
leplerden anlaşılmıştır. Bu a. 
rada ilk defa olarak memle· 
ketimizden Yeni Zelanda mü
him miktarda kuşyemi gönde. 
rilmiştir. 

\ 

: Günün vodvili i 
- o.: 

Derya kuzuları! 
Şu balıkçılar lstaobula am· 

ma heyecan verdiler. Sokak· 
!ara palamutları yaymışlar: 

- Derya kuzuları!. 
Diye batırıp duruyorlar. in· 

san bu lafı işitince evvela 
mezbaha lağvolundu zaımedi
yorl. 

Batır, biçare balıkçı, bagırL 
lstanbut halkı, kara k<nusu 

yiyemezse deniz kuzusu yi}e
rek te felekten kam alır ali.. 

İmdat olmayınca .. 
Bir muharrir arkadaş (lzlırap 

komisyoncuları ) diye korkunç 
bır tabir icat etti. Iskatçıların 
e'.ebaşıları mektep çocuklarını 
kandırarak mez~rhklarda şe

beke'er kuruyorlarmış!!. Demek 
mekteplerinde öğle yemegi 
yemekten mahrum çocuklar 
dirilerden fayda göremeyince 
ölülere başvuruyorlar! .. 

Serdengeçti 

Radyo 
Programları 
Bundan sonra daha 
ziyade ıslah ed;ıecek 

lstanbul radyo şirkeii e\'• 
'elki gündenberi hükumet ta
rafından idare edilmeğe baş
lanmııtır. Ş mdilik posta \C 

lclgraf baş müdürlüıtüne baglı 
olmak iizere bir stüdyo mü
dürlüğü kurulmuş ve bııra) a 
e•ki şirketin len müdürü tayın 
edilmiştir. 

Bundan sonra radı o prog· 
ramları Maarif ve Dahiliye 
Vrkalctlerine posta telgraf 
murahha•larından mürekkep 
kep bir komisyon tarafından 

hazırlanacaktır. Programlarda 
bilha•sa halk şarkıları ile mo· 
noloğ lara yereverilmektedir. 
l!eride daha zonğin bir lrroıt· 
ram hazırlanmasına çalışıla

caktır. Yeni stüdyo müdür
lüğü birçok tanınmış artist· 
lerı angaje etmc~e karar 
vernli~tir. 

ispanyadan alacaklı 
olan tacirler 

l•penya ile iş yapan yumur
ta ihrac~tçıları Türkoriste bir 
top'antı yapmışlardır. OFs di· 
rektörü tacirlerin ispanya)'• 

gönderdikleri yumurta bedel
lerinin akibcti hakkınna kendi· 
lerine izahat vermiş ve pıra. 
larınm iac!e edilecegini bildir· 
mi~ir. Esa.en tacirlerin hak

larının korunması için b'r ka
rarname çıkmak Ü7.•redir. Bir 
haftaya kadar bu cihet tamıı· 
mile halledilecektir. 

- ~ ····· -·-
Kürk piyasası 

Bu senenin kürk ve av de· 
derisi piyasası geçen seneye 
nazaran daha müsait şarlar 

içinde yeni seneye girmekte-' 
dir. Kürk pi} asası bu ay so
nunda açılacaktır. 

Dört sencdenberi kürk ;:ıi-

yasası yalnız } erli kürklerle 
idare edilmekle idi. 

Bu sene kürk piyasasında 

astragan fıatları yüksektir. Di. 
ğer hatlar umumiyetle geçen 
•cneden pek fazla yüksek de
ğildir. 

Bu s.-ne Avrup1da büyük 
bir kürk stoku yoktur. Şehri
mizde de kürkler ve deriler 
ikinci eller eline iyi liatlarla 
geçmiştir. Bu bakımdan bu 

senekı av derileri piyasasının 

ve ihracatımızın da çok iyi 
olacağı şimdiden anla~ılroak. 

tadır. 

Bir haftada kaçakçılık 
Ankara, 12 (A. A.) - Geçen 

bir hafta içinde Gümrük Mu. 
halaza Örgütü, ikisi yaralı elli 
sekiz kaçakçı, iki bin yediyüı 
kırk kırk Kilo gümrük kaçağı, 
üçyüz seksen sekiz kilo inhi
sar kaçağı, yüz yedi adet ke. 
reste, altmış üç Türk lira" ile 
elli iki kaçakçı hayvanı ele 
geçirmiştir. 

AÇIK SÖZ 
onu seven 

okuyan 
yayan 
tanıtanın 

dır. 
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Her gün bir yazı 

Avrupaga umumi bir bakış: 
ALMANYA 

Yazan : Burhan Belge 

Almanya, ltalya va Fransa· ı 
dan da fazla Avrupalıdır ve 
mukadderatını Avrupaya bağ· 
lamıştır. Çünkü Almanya, ge· 
rek bir büyük devlet olmaya 
doğru vahdetini gerekse 
sömürgelerin paylaşılması işine 
katılmayı en genç hatta !tal· 
yadan sonra yapmış olan dev
lettir. Almanya bu yüzden kıt· 
a haricindeki münat&ebctlcrini 
lngiltere yahud Fransa kadar 
genişletememiş ve hele 1918 
harbini kaybettikten sonra , 
gerek cihan ekonomik bu~ra· 
nından gerek harp sonrasının 

senin sosyal ve politik 
krizlerinden her hangi bir 
kara Avrupası devleti kadar 
hatta bir çok bakımlardan 
orta ve şark Avrupanın bü
tün devletlerinden çok daha 
fazla mıiteesr olmuştur. 

1918 de Almanya mağlup
tur. Bütün silahlarını ve bun· 
)arla beraber bütün sömür
gelerini teslim etm i ştir. Eski
den kendi~e yettikten başka 
mesela bir Osmanlı impera
torluğunda bir Bağdat hattını 

inşa edecek kadar sermayeye 
malik olan Almanya finansı, 
1918 den 1933 e kadar lngil· 
tere ve Amerikadan ödünç al
mak suretile yaşamıştır ve Al
manyanın başbca iki büyük 
derdi vardır: 

Tamirat hesaplara 
Versaillcs barış mukavelesi 

Alman milletinin sırtına astro
namik denecek kadar muba· 
!agah bir borç yükü yükler. 
Bunun eda edilemiyeceği an
laşıldıkça Dawes ve Young 
planlarile, bu yük tahfif edi
lir. Fakat buna rağmen Al· 
manya, bütürı o mükemmel 
ekonomik teşkilatı sayesinde, 
sermaye teraküm ettirmeğe mu
vaffak olamaz. 

Gerçi bir yandan istihsal ci
hazı yeniden tensik ederek 
bir yandan şehirlerini başta:ı 
başl\ imar etmesi, aldığı kre
diler sayesinde kabil olmuştur. 
Gerçi, yine bu krediler saye
sinde, ticaretini arttırmak, 
kendine ycnibaştan bir ticaret 
filosu yapmak ve aldığı kre· 
dılerin faizlerine % 1 ve 2 
ilave ederek bun1arla diğer 

memleketlerde ekonomik işlere 
girişmek gibi gayeler elde 
edilmiştir. 

Fakat bütün bunlar, Alman· 
yanın hariçten kredi bulduğu 
müddetçe kabil olan işlerd i r. 
Ve 1929 da buhran patlak ve· 
rince en şiddetli ekonomik fel
ce uğrayan memleket, Almanya 
olmuştur. Ôyle ki 1929 a kadar 
devam eden Alman prosperitysi 
sağ'lam bir ekonominin tabii 
bir neticesi değil, lngiliz ve 
bi ihassa Amerikan sermayele
ri nin işletilmesi ve süratle 
devrettirilmesi suretile yapıl
mış "devamlı bir spekülasyon,, 
dan başka birşey değ'ildir. 

Halbuki, eğer Almanya için 
harpten sonra ayni kararı bul
mak imkanları olsa fakat Al
manya tamirat borçlarından 

maaf tutulmuş bulunsaydı, Al
manya, harp neticesinde kay
betti milli sermayeyi on sene 
gibi kısa bir müddet zarfında 
yeniden meydana getirmiş ola
caktı. 

SilAhtan tecrit 
edllmı, olmak 

Aynı Versailles barış muka· 
velesi, Almanyaya, muayyen 
miktarda silahlanmak mecbu
riyetini kabul ettirmiştir. Ôyle 
ki, yine 1918 den 1933 e kadar 
Almanya, bünyesi itibarile bir 
büyük devlettir amma, kuvve
tinin silahlı bir müeyyedesi 
olmadığı için '.siyasal nüfuzdan 
mahrumdur, 

••• 
Halbuki Alman ya, bu iki 

menfi halden bir müsbit hal 
yapmıya, bugün muvaffak 
olmuştur. 

Harp sonrasında, parası 
olmadığı ve bütün kredi· 
leri dışardan tedarik ettiğ'i 
halde, Almanya, dünyanın 
en modern, en rasyonel ve en 
kudretli endüstri cihazlarından 
birini, bizzat bu yabancı kre
diler sayesinde meydana ge
tirerek milli servete mal et
mek akıllılığında bulunmuştur. 

Eğer Almanya, Hitler ikti
dara geldikten sonra, üç sene 
gibi kısa bir müddet zarfında, 
kıtanın en kudretli orduların· 
dan birini meydana getirdi 
ise, bunu, Daves ve Young 
planları müzakere edilirken 

iş ba.şında bulunan hükume« 
!ere borçludur. Çünkü bu hü
kumetler, bir yandan borç 
ödemek mecburiyetini kabul 
ederken bir yandan da karşı 
tarafa, para istikraz etmek, 
yani, "borçlu Almanyayı, borç
larını ödeyebilmesi için mun· 
tazam bir surette mukaye
se etmek • mecburiyetinde 
bırakmış· ardır. 

Alman Endüstrisi harp son
rasında yeniden tansik edil
memiş ve malum olan "poten
tiel de guerre • derec~sine ge
tirilmemiş olsa idi, karşı tarafa 
nefes aldırmadan ve kazanıl
mış ikişer üç aylık müddetler 
ve birde etyopya meselesi gibi 
la'ili tarih anları sayesinde, 
ordu yapmak hakkından Ren'i 
işgal ıalfıhiyetine vıt bu sala
hiyetten askerlik müddetini 
iki seneye çıkarmak kara
rına ve ayrıca da günlük is
panya hadi selerine eski Tonger 
günlerinde olduğundan çok 
daha büyük ve titretici bir 
nüfuz ile karışmak cür'etine 
geçmek cesaretini bulamazdı. 

Bu itibarla, Alman milleti· 
nin, hangı hükumetleri getirip 
düşürmüş olursa olsun, 1918 
den günümüze kadar mükem
mel çalıştığı, muhakkaktı. 

Ve bugün, Almanya, artık 
ne "tamirat. nede "silahsızlık. 
dertlerinden muztariptir. Ver
sailles muahedesinden ortada 
kalan şey, Cenevredeki silik 
ve titrek hatıra olsa gerektir 
ki, bunun da, yaşayabilmek 
için bir reforme muhtaç ol
duğu üzerinde herkes mütte
fiktir. 
Almanyanın ~erek ekonomik 

gerek poletik yolunu bundan 
birkaç ay evvelki yazılarımızda 
işaret etmiştik. O günden bu 
güne kadar, görüşümüz de· 
ğişmemiştir. Bilakis hadiseler 
gelip teyit etmiştir ki, Alman
yanın ekonomik yolu da po
litik yalu da Orta Avrupada 
başlamakta ve Balkanlara ve 
Suriye ve lrana kadar uza
maktadır. 
Almanyanın Schacht'ın kili· 

ring sistemi sayesinde Orta 
Avrupa ile Şark Avrupasının 
küçük devletlerini nasıl fışkı
rarak kendine bağlamak. 

la poletik aksyonuna eko
nomik bir temel hazırladığı 

malümdur. Ogündenberi, Avus
turya anlaşması yapılmış, Hit
Jer-Horty mülakatı olmuş ve 
Titülesco, Romanya kabine
sinden tarh ve tenzil edilmiş· 
tir. 

Burada şunu da işaret etmek 
lazımdır ki, bugünkü Almanya 
bu hususta da muvaffakiyeti 
kendinden önceki hükümetle
re • borcludur. Çünkü, eğer 
Almanya, Avrupanın ufak 
devletleri ile olan ticuet mü
nasebetlerini bu kadar ileri 
görürebilmiş i,e, bu, silahsız 
ve poletika nufuzundan mah
rum bir Almanya ile ekonomik 
münasebetlere girişmekte, bu 
ufak devletlerin vak tile 
hiç bir mahzur görmemiş 

olmalarından ileri gelmektedir. 
Dr. Schacht, sadece, bu mü

nasebetleri, kriz üzerine tedi· 
ye şartları değişince, klering 
kolaylığının içine almıştır. 

Mamafi, Almanyanın politik 
aksiyonu, sadece bu söyledi
ğimiz ekonomik temele dayan• 
mamaktadır. A lmanya, ayrıca, 

ortaya iki şiar atmıştır: 

1 - Avrupayı komünizm 
tehlikesinden kurtarmak. 

2 - Avrupayı Yahudi ·fi. 
nansından kurtarmak. 

Bazı milletlerin ve bilhas. 
bsa kiliselerin tradisyoncu 
muhitlerin sempatisine da
yanan bu şiarlar sayesinde, 
nasyonal ·sos} alist Almanya 
Avrupada, ltalyadan sonra, 
ikinci bir "tefekkür ve cihan 
telakki. merkezi olmuştur. Ka
tolik olmıyan millet camiaları 
(Romanya-Bulgaristan gibi da
ha ziyade Berline, diğerleri ise 
(Avusturya, Macaristan, ispan
ya) daha çok Romaya tıak
maktadırlar. 

Bu iki merkezin, sırası ge
lince, nasıl birbirlerinden isti
fade ettikleri (Etyopya-Ren iş
ğali) yahut nasıl birlikte ça· 
lıştıkları ise ( ispanya ) ar· 
tık anlaşılmıştır. 

Demek oluyor ki, diğer!Prin
den fazla kontinental büyük 
olan Almanya, bugün artık 
bir büyük devletin bütün ak
syon vasıtalarına tamamile 
maliktir. Ve 1918 günleri, 
1914 ün dahi gerisinde kal. 
mıştır. 

Burhan Belge 

r·= ====="' 
Askerlik 

Eski zırhlıları 
Yenlleştiriyorlar? 

Milyonlarca lira barcıya· 
rak kara, deniz ve hava kuv
vetlerini modern bir bale 
sokmağa çalışan devletler 
eski sistem zırhlıları yenileş
tirmek ve böylelikle donan· 
malarının harp kıymetini dü
şürmemek yollarını araştır• 

mağa başladılar. 

Fransa eski Bretagne, 
Lorraine ve Provence zırhlı

larının makinelerinde deği· 
şiklikler yaparak sür'atkrini 
21 mile çıkardı: Tekne es· 
ki halinde bırakıldı. Bu üç 
harp gemisi şimal filosunda 
işe yarıyorlar. 

ltalyanlar Conte de Ca
vour, Ginlio Cesare gibi 
zırhlıları yenileştirmeğe ko
yuldular. Bunlara 26 mil sür'· 
at vermek için yapılan tadi· 
lat ve gösterilen gayretler 
sonuna varmadı ve netice 
henüz anlaşılamadı. 

lngilizler, denizaltı gemi· 
!erinin zırhlılara yapacakları 

tesiri ileri sürerek bu gibi 
zırhlıların süratleri en az 30 
mile çıkarılmadıkça yenileme 
uğrundaki gayret emekleri 
beyhude olacağını ortaya 
koydular ve nihayet otuz 
ikişer bin tonluk Renown ve 
Repulse kruvazörlerinin sür
atlcrini 31,5 mile çıkarmağa 
muvaffak oldular. Hatta, Re· 
pulse için tam iki sene ça
lışıldı. içerisine 4 tayyare 
konulan bu kruvazör için 
1474000 lira yani 110550000 
frank gözden çıkarıldı. 

M. Ersu 

DOKTOR 

lştahsızlı k 
Vücude gelen zaaf, gayri

muntazam zamanlarda yemek 
yemek, fikren ziyade çalı
şıldığı halde gezmek, dolaş· 
mak gibi vücudün bıtreketine 
hizmet edecek şeyler yapma· 
mak, inkıbaz ve diğer sebep. 
ler iştahsızlık tevlit eder:er. 
Mütemadiyen veya aç karnı
na çok sigara ve kahve içme• 
ği itiyat edinmiş bulunanlarda 
dahi iştahtan eser bulunmaz. 

iştahsızlık arızi, yani bir 
hastalık neticesi olarak zu· 
hura gelen bir marazdan iba· 
ret olduğu için herşeyden ev· 
vel asıl o hastalığı tedavi et. 
mek lazım gelir. 

Alelümum ta'amı acı mad
deler iştahı davet edebilir : 
Kınakına hulasası, ömürotu 
vesaire gibi .. Yemekten evvel 
bir kahve kaşığı kınakına, ya
hut turunç kabuğu hulasasını 
bir fincan su içine koyup iç· 
mek iyidir. 

isterseniz size midevi bir 
toz terkibi: Mağnezi ve pepsin 
(müsavi miktarda) 4 gram, sa
ni fahmiyeti sud 5 gram, bel
lok kömürü 3 gram, nane şe· 
keri 10 gram. Bu toz yirmi 
aded pakete ve ya güllaca 
taksim olunarak her yemek· 
ten sonra bir aded alınır. 

iştahsızlığa karşı eczahane
Jerden daha başka ilaçlar da 
bulabilirsiniz. 
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BULMACA· 

AÇIK SÖZ-

~t.!!!..... k 'Sşesl 

Köylerimizin 
Kalkınması sefer
berliğine hazırhk 

Atatürk devriminin belirgin 
vasıflarından biri de iş alanını 
çıplaklığile görmek, Cümhuri
yetin getirimlerinden şehirler 

ve kasabalar gibi üç evli oba· 
!arın ve küçük köylerin de 
asığlanmasını sağlamaktır. 

Zamanın kfütürel kınavları• 
nın Gebze ve Yeşilköy'e geç
mesine de gönül etmemek is
tibdadın uyuşturma ve uyut· 
ma silılhı idi. 

Her iler.lik getirimini yurdun 
her bucağına ııötürmek, yay
mak ve yaşatmak, iyiliğ'i ve 
bilgiyi yurdun her köşesine 
ve her yurtdaşa maletmek ise 
cümhuriyetin en öz prensiple
rindendir. 

Yalnız gözönündeki iş so
nuçlarına göre hüküm vermek 
ve her yeri güllük, gülistanlık 
görmek ve göstermek cümhu. 
riyetin ti doğumunda ölen 
saray ve sultan idaresinin bi· 
ricik korunma dayanağı idi. Bu 
yüzleme hüküm ülkenin hep
sine göre acı tok, ölüyü diri, 
çürüğü sağlam ve hayali ha
kikat görmek demektir. 

Türkün tarihin derinlikle· 
rindenberi her yaşayış ve ileri· 
liğine ana olan kültür işleri

mizin temel vasıflarından biri 
de demokrasi olmasıdır. Bu 
vasıf kısaca her yurtdaşın ka
pasitesi istikametinde geli· 
şim imkan ve fır.atına kavuş
turulması, her alanda hasır 

dokuyana halı ısmarlanmasına 
meydan verilmemesi ve mü
saade edilmemesi demektir. 
işte cumhuriyet kültür örgü. 
tü iş başılarının bu erge
nin gerçekleştirilmesi icin 
verımın girmediği en kü· 
çük ve uzak yurt köşesi bı· 
rakmamağa dölenmiş bulun· 
malarındandır ki köycülük işi 
ele alınmıştır. 

Sınırları içinde bilimsiz yurt· 
daş kalmaması için harf ve dil 
devrimlerini yapan Türk ulusu 
en geniş anlamile köy kültü
rüne istenilen istikameti ver
mek yolundaki bugünkü ön
lemleri almamış bulunsaydı o 
vakit işlerini bürüme görüyor, 
götürüyor ve karanlıkta yürü
tüyor demekti ki bu kara ve 
kör işleyiş Cumuriyetfo ve 
onun yalnız aydınlığa götüren 
asil vasıflarile taban tabana 
karşıttır. 

Eskişehir'in Çifteler Çift. 
llğinde, köy yurdumuzun bağ· 
rında açıldığını sevinçlerle 
öğrendiğimiz .köycülük kursu· 
nun nüfusumuzun dörtte üçün
den fazlasını içine a lan köy
lerimizin ve daha do~rusu 

bütün Türkiye'nin tam kal
kınma kaynağı olaca ğında 

şüphe yoktur. Çifteler'de bu· 
gün çalışan çavuşlar ulusal 
ödevler sınavı süzgecinden 
geçmişlerdir. 

Yeni Bulmaca 
Ziya Pa,anın iki mısraı l 

Bu hafta şu bulmacayı ter
tip ettik: 

Ülke sınırlarını silahile ko. 
ruyan ordu ile yurttaşları iç
ten yükselten ve onlara tine! 
varlıklar kazandıran kültiir 
ordusunun başları için hıza

lacakları aşk kaynakları bir 
değil midir? Bu vasıf özveri
lik yani ulusal dilekler uğrun
da cana değer vermemekten 
ve gereğinde can cömertliği 

yapmakta yarış etmekten baş. 
ka nedir? kU. bir. tek. lan. 

us. ı. yı. tir. tek. ru. 
ya. nın. ma. rek. kö. 
ku. ki. te. hak. tir. 
şu. bin. ca. mur. le. 
kı. dlr. 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 ııkşamına ka
dardır. Cuma akşamı kur'a 
çekilecek ve kazananların isim
leri 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 albümil. 
Kırk kişiye muhtelif hedi· 

yeler. 

Bulmaca 
kuponu 

12 • 19 Eylül 

işte memleket ve ulus işle
rinde çalışacaklarda bu ar.a 
vasıf olduktan sonra ötesi, 
bilgi bölümü kolaydır. ilgi 
bilgiyi doğurur, bulur ve yara. 
tır. Taşındığı kafa üzülür korku· 
sile yurt için faydalı ol mı yan bil
gi ile yıpranır diye sonuna ka· 
dar süslü kabına birden fazla 
insan eli değmiyen kitabın bi
zim gözümüzdeki değerleri 

varlıklarının yokluklarına denk 
olmasından başka hiçbir şey 
değildir. 

41000 köyünden 36000 ini
nin öğretmensiz ve daha doıt· 
rusu güneşsiz kalmasına ilerlilik 
savaşında yüz yılları yılla
ra sığdıran uğurlu devri· 
mimiz hiçbir zaman müsa
ade edemez ve bu mem· 
leket işinin sonuçlandırılmasını 
eskinin "tedricen. torbasına 

atamaz. Çünkü o, geçmişin 

geç olsun da güç olmasın 
menfi zihniyetini yıkmış, onun 
yerine güç olsun da neç ol
masın düsturunu koymuştur. 
Cumhuriyet istibdadın yıkın

tıları üstüne temelini atmadığı 
ve o, yepyeni bir ruhla doğ. 

13 EylQI 

ı~~~~~~~~~~~~ı 

BEN Kl~M iN 
METRESiYiM 
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Tefrika No. 56 • 

Bu habis ruhlar bazan yer yüzünde de dolaşıyorlar ... 
içimize karuşarak tıpkı yer altında 

yaptıkları gibi, insanı ölmeden de rahatsız ediyorlar 
Onun için Padişah hançerden 

çok karkcr. /:Junun Padişahın 
yalajjına Nesrin tarafından 
bırakıldıjjını da ıöylersin I On 
da ... ötesini bana bırak/ Bende 
icap eden şeyleri söylerim ve 
Padişahın gözünü böylece el 
bj,/ijjile korkutup Nesrin kal· 
lajjını hemen saraydan altı· 

rırız .• 
Nesrin mektubu okuyunca 

hiddetle kaşlarını kaldırdı .. 
düşündü. ikbal okumak bilme. 
diği için mektupta neler yazı
lı olduğunu anlamak merakına 
düşmüşdü .. sordu: 

- işinize yarıyacak bir şey 
var mı mektupta ? 

Nesrin birkaç kelime ile 
cevap verdi: 

- Benim aleyhimde yazmış 
amma .. ziyanı yok. Efendimiz 
zaten bana onun kıskanç bir 
kadın olduğunu söylemişti. 

Ve elile genç kızın omuznnu 
okşadı: 

- Sen yine göz kulak ol da 
birşey duyarsan hemen bana 
haber ver, olmaz mı lkba'.
dğim? 

ikbal mektubu Nesrine bıra
kıp gittikten sonra, Nesrin 
kalktı.. gitti. 

O sabah şüphe yok ki, pa• 
dişah, Çamlıcadan dönen göz
de.ile beraber çay içecek ve 
yanına hiç kimseyi kabul el· 
miyecekti. 

Nuruhayat harem ağagiJe 

gönderdiği mektubun Servet 
beye verildiğhi sanıyordu. 

Hı..lbuki haremağası mektu· 
bu kaybettiğini görünce Nu· 

ruhayata dönerek : 
- Mektubunuzu Servet Be

yin masasına, bıraktım. Meş
guliyeti bitince okuyacaklar. 

Deyip işin içinden kolayca 
sıyrılmıştı. Böyle entrikalı bir 
mektubun Nesrinin elıne ıre· 
çecegini kim tahmin edebilirdi. 

Nuruhayat o sabah padi
şahtan kara saplı hançer hi·· 
kayesini dinleyeceğini umuyor
du. Vahidettinin böyle bir şey
den bahsetmediğini görünce 
Nuruhayatın canı sıkılmıştı. 

Vahdettin gözdesine güler 
yüzle sordu : 

- Çamlıcanın havası ya· 
ramış, sana ... Değil mi ? 

- Evet. Bırkaç gün eve!. 
sine kadar daha iyi ve toplu 
id,m. Birkaç gündenberi asa· 
bıın bozuk.. Bunun için ren· 
gim de soldu. 

- Asabın neden bozuldu, 
yavrucuğum ? 

Nurhayat önüne bakıyordu. 
Parmağındaki büyük taşlı 

pı rlanta yüzüğile oynuyordu: 
- Hiç, dedi, dünyada üzi:n· 

tüsüz yaşıyan insan var mıdır? 
Rahat etmek için mezara 
gitme'iyiz. 

- Korkma yavrum, orada 
bile habis ruhlar insanı rahat 
bırakmaz. taciz ederler. 

- Bu habis ruhlar bazen 
yer yüzünde de dolaşıyorlar .. 
içimize karışarak, tıpkı yer 
altında yaptıkları gibi, insanı 

ölmeden de rahatsız ediyor• 
lar. 

Vahidettin, söz geliminden 
Nuruhayatın nereye ve kime 
temas edeceğini anlamıştı: 

- Biraz kuvvet ilacı versin 
sana sertabip .. 

Diyerek mevzuu değiştirdi. 
Nurhayat çok asabi ve he· 

yecanlı görünüyordu. 
Sultan sözüne devam etti : 
- Gündüzleri bahçeye çık. 

duğu, prensiplerinden toz ka
darını da feda etmiyerek bü
yüdüğü içindir ki, kurucusu 
• Ülkede bilimsiz tek yurtdaş 
da kalmıyacaktır. • kararını 
tam vaktinde tatbik alanına 
koymuştur. 

Çıfleler'deki köycülük kur. 
sunun kendinden beklenilen 
sonucu vereceğine inanımız 

eksiksizdir. Bu hükümlerin da
yandığı olaçlarla tululan işin 

pedagojik işleme yönündeı 

tahlilini ardagelen yazılarımla 

izaha çalışacağım. 
Osman Turgut ERKEKLi 

Yozgat 

makta sıhhatin için faydalı O· 

lur, Bu mevsimde güneş ban
yosu insana taze bir hayat ve. 
riyor .. 

Sonra birden genç kızın ya
nağından okşıyarak: 

- Neden böyle neşesiz ve 
durgunsun, yavrucuğum?Genç· 
!ere ben gam ve kederi hiç 
yakıştıramam. Sizler daima 
neşeli görünmeli ve daima 
gülmelisiniz] 

Nuruhayat içini çekti .. 
Gözlerini padi{aha çevirdi .. 
Çok kıskanç ve asabi görü-

nüyordu: 
- Keşke bir kulübede fakat 

üzüntüsüz yaşasaydım, velini
metim 1 - diyerek açılmıya baş
ladı· Keşke tuz ekmek yesey· 
dim de bu iztırapları çekme· 
seydim ... 

Ve kirpiklerinin ucundan 
yanaklarına dökülen birkaç 
damla gözyaşı sırtındaki ipek 
bluzun yakasını ıslattı. 

Vahidettin ona: 
"- Ben hayatımda senden 

başka bir kadın sevmedim!. 
demişti. Nurubayat konuşurken 
padişahın bu sözlerini hatırladı. 

- Beni çok sevdiğinizi söy· 
!erdiniz 1 dedi. Fakat, haber 
aldım ki, benden daha çok 
sevdiğiniz bir kadın varmış ... 

Sötüne daha fazla devam 
edemedi.. Başını kollarının ara· 
sına alarak hıçkırıklarla ağ
lamağa başladı. 

Vahidettin gençli~inde ka· 
dınlara karşı lüzumundan fazla 
zaaf gösterir, faka! h;ç bir za-

man kadınlara itimat edemezdi. 
Vahidettinin veliahtliğinden 

ititaren tekrar başlıyan kadın 
ibtilası niha}et Nuruhayatın 

sevgisiyle bu genç kızı ken
disine bağlamıştı. 

Vahidedtin artık kendisinden 
ve saltanatından başka bir~ev 
düşünmüyordu. Nuruhayatın 

gözyaşları karşısında tesir 
duymamış değildi. Nu,uhayatı 
çok seviyordu. Fakat, kendi 
canını sevdiği kadar hiç kim· 
seyi sevemezdi. lstikb11ini dü· 
şündüğü kadar da skvgilisinin 
istikbalile meşgul olmuyordu. 

Vahidettin çok hodbin bır 

hüku'lldardı. O esasen kadın· 
!ara fazla bir değer de ver· 
meıdi. 

Kendi kendine kaldığı ze• 
man şöyle düşünüyordu: 

- Onu çok sevdim. onun• 
la güzel günler, hey ecanlı d•· 
kikalar yaşadım . Fakat şimdi 
hayalım ve saltanatım lehli· 
keye düşmek üzeredir. Beni 
bu tehi ikeden kurtarmak kim· 
seyi elbette ondan daha çol< 
severim. 

Vahidettin o gün Nuruhayatı 
ümıt verici sözlerle avutarak 
odasına gönderdikten sonra, 
Nesrini çağırttı. 

Nesrin o gün Beyoğlunı 
inecekti. 

Harem ağası Nesrine: 
- Efendimiz, sizi görmek 

istiyor.ar! 
D~yince, Nesrin, Nuruhaya· 

tın Servet beye gönderdiği 
mektubu koynuna }erleŞtirdi. 

f Bitmedi J 

Muhabir mektupları: 

Malkara bağları 
tamamile mahvoldu 
Tekirdağ - Malkara yolu 
Halk bozu bu yolun tamirini 

sabırsızlıkla bekliyor 
.... 1 

Malkaradan bir köşe ... 
Malkara (Açık Söz ) 

Malkara, Tekirdağından 58 k i· 
lometre içerdeki yeşil bir kl· 
sabadır. Tertemiz havasile, 
ağaçlı yollarile ve tat ii man· 
zaralarile hakikaten görillmeğe 
değer bir yurt parça.,dır. 

.. Kasabaya ilk defa gelenler 
"Uçağaçlar bayırından. bu 
yeşil köşenin bütün şekillerini 

gördükten sonra oraya Trak· 
yanın villası demekten geri· 
durmuyorlar. Fakat ne yazık 
ki bu sene hava'ar.n gayri 
ınüsai t gitmesi kasaha halkının 
yüzünö pek güldürmemiştir. 
Üç tarafı bağlarla çevrilmiş 

olan bu kasaba bu yıl üzüme 
hasret kalmıştır. Sırasız yağan 
kırağılar bütün bağları yakmış 
ve üzümleri tamamen bomuştur. 
Yağan yağmurlar da buğday 
mahsulünü kı~ırlaştırmıştır. 

Fakat fazla yağmur seven 
mısırın, kasaba halkının yüzü· 
nü güldüreceği muhakkaktır. 

Gerek üzüm, gerekse buğday 

cihetinden zarar edenler mısır 
mahsulünden bir hayli kar et
mektedirler. 

Kasabanın ekonomik vazi· 
yeti geçen yıllara nisbetle çok 

iyidir. Çünkü yeni yerleştirile• 
göçmen'erle kasabanın nüfusu 
oldukça artmıştır. Göçmenleri" 
sade fakat rahatlı evleri kB' 
sabanın en güzel bir köşesini 
teşkil etmektedir. 

K ılivya yolu üıerinde heP 
ayı.i şekilde ve sıhhi bir sıY 
rette yapılan bu evler kasa~ 
halkını bundan böyle ay"1 

biçimde ev yapmıya sevkel· 
mektedir. 
Tekirdağ • Malkara yolu 

pek fena bir haldedif• 
Bu yol sık sık tamir edilmesı• 
ne rağmen yağmurlu havala'.• 
da vesaiti nakliyenin faaliyeti' 
ne mani olacak bir hale gel~ 
yo•. Vila l etin nazarı clikkati"1 

celbeden bu hal badema ta' 
miralın ve yeni yapılacık yol• 
!arın müteahhitlere verilmeınt" 
sine sebep olmuştur. 

Yollar esaslı bir şekilde t~· 
mir edilirse Malkaralıların ınu• 
Jıim bir derdi h~lledilmiş ol•• 
caktır. I• 
Vakıa kasabanın suyu faı" 

kireçlidir amma Fatih Sullll_ 
Mehmede bal sunmakla öğ~: 
nen bu kasabanın bukad8 

lık bir noksanını hoş görııte' 
lidtr. 
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!SiY ASi HADiSELER ARASINDAj 
Fransada cumhuriyet ve 

demokrasi tehlikede!· 
Cumhuriyetçiler, son grevler dolayısile 

mesai serbestisini ve 
tasarruf hakkını tehlikede görüyorlar 

~--

• ' 

' 

Komünist partisi umumi katibi Toreze memleketin bagünkü nizamını her zamandan ziyade 
muhafazaya azmetmiş olduğunu söyleyen Fransız brışvekili M. Leon Blun 

Son zamanlarda Fransa da netice itibarile ötekisi gibi de- mamen inhilAle uğramış ola-
sık sık tekerrür etmekte olan mukrasinin sonu demektir. caktı. 

grevler her tarafta endişe Şurası da şayan dikkattir ki Hint mUslUmanları 
uyandırmaıta başlamıştır. Te- grev hareketlerinin zuhürü flllstinden ilham 
mps gazetesi "rejim tehlikede" ve fabrikaların işgali, korno· alıyorlarmı, 
serlavhaoile yazdığı bir maka• nistlerin Leon Blum'un harici si- Londra _ (Deyli M~yl) ga-
lede amelenin hotbehot fab- yaseli aleyhine vaki olan hü- zetesinin yazdığına göre şimali 
rika'arı ve hususi baroları cumleri ile aynı zamana tesa şarki Hindistan müslümanları 
işgal etmelerinin tehlikeli bir düf etmiştir. arasında bir galeyan başgös· 
vaziyet doğurduQ'unu kaydet- Bu haraket tehlikeli bir şe- termiştir. Filistindeki kıyam 
tikten sonra, ahiren Clermont- kil almıştır ve hükümetin gö- harekrtlerinden ilham almakta 
Ferrand'da vuku bulan grev zünden kaçmıyacak kadar olan kalabalık gruplar ha:inde 
hadi•esinin çalışma sert esti- mühimdir. EA"er hükümetin müslüman Hintliler hududa 
~. 

sını ve hatta sendika serbest- müsamahası devam etseydi ve 
tisini tehlıke) e düşi.rmekle sendika inhisarına boyun cğ-
o'duğunu yaza-ak diyor ki: mek istemiyen amele hakkın-

"Sendika, amirini tehdit e:miş da kanunen şedit davranma· 
olan bir ameleyi, patronların mış olsaydı, nihayet mesai ve 
gösıe~miş olduğu uz 1aşma zih· sencHka serbestisine karşı 

yakın yerlere tecemmu etmiş
lerdir. 

Peşaver civarındaki bütün 
istidateiik mevkiler lngiliz as
kerleri tarafından işgal edil
miştir. Bu askerler Hayber 

ni}etine rağmen, ehemmiyetsiz vaki olan tecavüzler, mülki· geçidindeki bütün münakalatı 
bir sebepten dolayı ayaklan- Jet sı rbestisine de inzimam kontrol altına almışlardır. ln-
dırmış ve periş1n bir ha!e etmiş olsıı}dı, Demokrasi ve giliz hava kuvvetleri yeni 
getirmeleri için emir vermiştir. Cumhur;yet rejimi ve parle- tayyarelere takviye olun-
15 bin amele ve memur yani rre·ıto ve müsavat gibi, ta- muştur. 

1 
müstahdeminin hemen de üçte 
liri grev için mühim bir se· 
bep mevcut olmadığını beyan 
etmekte ve işin durdurulması 

iç:n verilen emri protesto et

Almanya taraftar-
1

Loid Corc Parise 
hğı Romanyayı de gelecek 

mektedir. 
batırabilir.. Londra, l~ (A. A.) - M. 

Lloyd George un yakında Fran. 
saya gelerek M. Leon Blum'u 
ziyaret edeceği bildirilmekte. 
tedir. 

işte bu •ebeple müstahdemin 
şika}et elnı'~ler ve beled ye 
dairesini işgal etm;,~ıerdir. 

Bunlar belediye daire~ıni Löı· ı 
lece işgal etmekte haksızdırlar. 
Çünkü intııamsızlı a, }İne in
tizamsızlıkla mukabele edilmez. 
Bunlar niha,.et haksız olduk· 
!arını anlam:ş'ardır. 

Clermont - Ferrand labr ka
larında patron otoritesi ve ça· 
lışma için lazımgele11 disiplin 
tehlike geçirmiştır, Tasarruf 
hakkı tecavüze uıtramış, ka
nunlarımızın esasını teşkil eden 
ve bütün cümhuriytciler ve 
bütün hükümetler tarafın
dan tanınmış olan mesai ser· 
bestisi ile adeta a ay edilmiş
tir, Bir sendika inhisarı kur. 
ınak sureti!e, çalı~mak v" ka
tın doyurmak ve yaşamak 

imkanını elde etmek için mu
ııyyen bir sendikaya mensup 
o'mak mecburiyeti konulmak 
istenilmiştir. 

Bu kabil sendikalara dahil 
olmadan ekmek parası kazan
mak kabil olamıyacaktır. Bun
da acaba kim, fikir, vicdan, 
düşünce sertestisini ortadan 
kaldırmak tehlikesini görmez? 
Hatta sendika serbestisine 
bile riayet edilmiyor. Komite 
kendi idaresi altında bıılun
mıyan işçilerin ~alışmasına 

mani olarak, kendisi için bir 
&bendika inhisarı kuracak olursa 

unun neticesi olacaktır. 

Sovyet Rıısı a ıın lıvesliye 
gazetesi, Mö<ı ö Tıtüleskoya 

hasrelligi bir maka1esinde şun
ları yazmaktadır. 

"Romanyanın bugünkü mev

cudiyetini muhafaza edebilmek 
için Cemiyeti l'.kvam ile ha-

kiki dost'ara muhtaç olduğunu 

Tıtülesko çok iyi anlamış bu
lunuyordu. 

Ayni zamanda, Almanyaya, 
Romanyanın hiçbir veçhile gü. 
venemiyeceğini de Titülesko 

anlamıştı. Çünkü, Romanyaya 

A'manyadan fayda değil, bel
ki fenalık gelebilirdi. Titü'e<-

k'' Romen dış siyasa<ındaki 
vuzuh ile hrr tarafın emniye· 

tini kazanmıştı, Romen harici 

siyaseti hakkında söz söyle· 

mek için bir µarça beklemek 
muvafık olmakla beraber, şu. 

rasını söy !emek dokru olur, 
ki, Romen harici siyaseti Al-

manya tarafına meyi ettikçe, 

Romanya kendi ınil!i intiharını 
kendi hazırlamış olacaktır. 

Abone Şartları 

TÜRKİYE iÇiN 
ı f.enelik l200 Kr. 
6 Aylık 600 " 
3 • 325 " 
1 n 125 0 

HARiÇ iÇİN 
1 Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık 1300 " 
:ı" 70J. 
1 • 

Bu suretle iş serisini orta
dan kalkmış olacaktır. Bu tak
dirde kızıl bir "Faşizme,,doğru 
iidilmiş olacakdır ki bu da 

Nuruoımanlye, Şeref S:>katı 
l Tl:.llFONı ~0St1 ,,,_ _ _______ ..) 

Kanada • Sovyet 
ticareti 

Ottawa 12 (A.A,) - Kana
da ile Sovyetler hükümeti 
arasında dostane ticari müna· 
sebetler kurulmuştur. 1931 yılı 

başlangıcında karşılıklı ithalat 
üzerine konulan ambargodan 
sonra iki memleket arasında 

ticaret muamelatı hemen he
men sıfıra inmişti. Şimdi bu 

ambargolar, her iki taraftan 
mütekabilen kaldır.lmıştır. ' 

Pek elim bir z•ya 
Hali asayişde Yüksek ErkA. 

nıharbiye mektebinde hocalığı 

ve topcu mektebinde müdürlü
ğü ile orduya ve evladı vatana 
ilim ve irfan nuru, zamanı 

harpte de bilhassa Çanakkale 
muharebatında topçu müfettiş
liği ile düşmanlara uteşler sa
çan; vatanın en mühim hide
matında fevkalade mesai sar
fetmekle maruf; Erzurum mev
ki müstahkem kumandanlığında 
ve en son Ankarada Müdafaai 

milliye Vekaleti fen ve san'at 
müdürlüğünde iken tekaüt olan 
topçu Generali Hasan Kıpçak 
vefat etmiştir. 

Cenazesi Pazar günü (bu
gün) saat on beşte Göztepede 
itfaiye sokağındaki köşkünden 
kaldırılarak merkadi mahsusu
na defnedilecektir. 

Mevla rahmet ey lesin. 

-AÇIK SÖZ-
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Hamurlu mercimek çorbası • 
Kabak karnıyarık - Meyva 

Bir yoğurt kasesi mercime
lti yıkayıp tencereye koyu• 
nuz. Birkaç 

parça sığır a 
kemiQ'i, bir ka-~ 
şık yalt koyup ' 5') 
kaynatınıı. Ke-
mikler;n iyice yağı çıkınca, 

bir kase Frenkbağı şeklinde· 
ki makarnayı atıp pişiriniz. 

e Kabaklar artık biliyor. 
Son bir defa karnıyarığı iyi· 
dir. Kabakları kazıyıp yağda 
kızartınız. Bir kepçe yağda 

bol soğan ile kıymayı kavu
rup, tuz, biber, fıstık ilave 
ediniz. Kabapları tepsiye di· 
zip ortasını yazınız. Kıyma<ı

nı doldurup biraz su ile hafif 
ateşte pişiriniz. Kabaklar pi
şince indiriniz. 

• Meyva. 
m 0 

RADYO 
13 Eylül Pazar 

!ST AN BUL PROGRAMI 

Öğle neşriyatı : 

Saat 12,:ıO: PIAkla TUrk muıl
kl•i, 12.!IO: Havadis, 13.0~: Pllkla 
hafif muıik, 13.2S: Muhtelif plllt 
netriyatı. 

Akş~m neşriyatı: 

Saat 18.30: Çay aaatl · Dana 
musikisi• 19.30: Aınbaııad6rdcn 

naklen varyete mu1iii• 20: Mdnür 
Nurertin tarafından Türk muıi

kl•i, 20.30: Hikmet Rıza ve arka· 
datları tarafından Türk m~ılkiai, 
21: Erlka Morini, Alive Kleln ve 
Krayz:lerin pllklarından müntehap 
aololar, 21.30: Stüdyo orkeatraıı, 

22.3'1: Anadolu Aj tnaı haberleri. 

BÜKREŞ 

7,lO: Sabah netrlyatı, 12.10: Ko• 
ro musikisi, 12140: Orkestra, 13.40: 
Konserin devamı, 15: Köylü nefl'İ• 
yatı. 19; Slbiçeanu orkestraıt, 

20, ıs: Konferans, '20,35 : Skec, 
22,30: Haberler, 22.SO: Radyo o;\ 
kcstraıı (şarkı ile), 23,55: Son ha .. 
berler. 

VARŞOVA 

18, !S: Kartşık konıer, 19: Kü
çilk orkestra, 21: PlAk {Moıart), 
21,2S: Şltr, 21,.:10: Konuşmalar, 22: 
Eğ"lenc:eH neşriyat, 22,30: Piy:ıno 
musikisi, 23: Spor, 23,20: Küçük 
radyo trkeatraltı 24: Danı pllkları. 

BUDA PEŞTE 

19: HikSyelcr, l9.30j Radyo ıa· 
lon orkestraıı, 20,4): (Glokenblu ... 
me) adlı piyesi p.ı.kil, 21,2S: Ha~ 
herler, 22,4): H;ııbc.-ler. 24: Çigan 
musikisi. 

BELGRAT 

22 130 : Ulusal neşriyat, 20150: 
Çirt piyano konseri, 21,20: Keman 
konseri, 22: Popüler şarkılar, 23: 
Yenilikler, 23,20: Konıcr nakli, 
23,50: Dans dliklan. 

MOSKOVA ---
)9.15: Amatör amelenin konse

ri, 20: Radyo piyesi, 21.15: Ruı 
halk ıarkıları, 22: Yabancı dil
lerle neırlyat. 

PRAG 

19.50: Almınca haberler, 19,55: 
Konuımalar, 20.30: Offcnbach'ın 
(Conleı Hoffmanın) operası, 23: 
Haberler, 23.25: Pllk, 23.30: Al
manca haberler, 23;35: Karı11k 
pllklar. 

[!) lil 

Narlıkapı Şafak Tiyatrosunda 

HALK OPERETi 

Bu akşam 21.45 te 

HALiME 

Yarın akşam Kadıköy Süreyyada 

DENiZ HAVASI 1 

CemuiyelAhır 
26 (1355) 
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Vakitler 

imsak 

Güneş 

Öğle 
ikindi 

Ak9aın 

Yatsı 

Ruzu Hızır 

131 
Pazar 1936 

·-u • • ft • 

-...ı.:ı ,:ı 
Sa Da ısa Da 

9 33 3 57 
d 14 s 38 

5 47 12 10 
9 21 ıs 43 

I~ 00 18 22 
1 33 20 ~8 

r 
Açık Söz'ün 

Sürpriz kuponu 
Bu kuponu kesip saklayınrz 

No. 147 
'---------------................ 

No ı 144 YAZAN: 

- O vakit bunu kim öldür· 
müş olaı::ak ?. 

- Herhalde bir katil bu. 
lunur. 

- Kim mesela ? .. 
- Eski kocası Vedat var, 

onun üstüne yüklenir, geçer 
gider. Hem Qnların dediko
dusu, aralarındaki gerginlik o
kadar şişirilmiş bir halde ki 
hiç kimse böyle bir hAdisenin 
vukuundan şüphelenmez. 

- Katilin o olduA"u ispat 
edilemez ki .. 

- Senin neyine !Azım, mü
kemmel edilir! 

Böyle bir teklif karşısında 
vicdanım sızladı. Vicdanımla 

sevgim iki zıt siklet halinde 
biribirlerile çekişiyorlar, iki
sinden biri tartıda ağır gel
mek istiyordu. 

- Katil kimdir, niçin öldür
müştür, nedir?.. Burası beni 
a akadar etmiyor. Senin ben
den istediğin ya'nız bunun e\•e 
götürülmesi, odasına çıkarıl

ması, yatağına yatırılması de
ğil mi? .. 

Dedim. Anla~ılıyordu ki, o

nun arzusundan ne bahasına 

olursa o:sun dışarıya çıkamı

yacak kadar ona tutkundum. 
Onun esri idim. Kalbim, bey
nim çıkarılmış, asabım uyuş· 
turu:muş ve sanki bir roboıo 
gibi onun emrine verilmiştim. 

O da en mütehakkim, en iradeli 
halini ıktisap etmişti : 

- faet, senden istediğim 
yalnız bu?. 

Dedi. 
- Peki, bunu nasıl yapa

bileceğimir.i düşünelim! 
Dedim Artık o, hiç demin ağ

lı yan, şaşıran, muztarip, ne ya· 
pacağını bilmez Ayşe değildi. 

- Oh, şu dakikada çok 
mes'udum Cevad!. 

Ded;, boynuma sarıldı, du. 
daklarımdan öptü, bu öpüşte 
bütün bir benliği, bir irade ve 
hüviyeti yeniden esir alış var· 

dı. Ve .. Gerçekten ben onun 
tam es.ri olmuştum. 

- O halde şimdi ne yapı· 
yoruz?. 

Dedim. Zeki gözlerini yuva· 

!arının içinde devire devire 
düşündü: 

- Senin merdivenle pence· 
reye çıkmakla maharetir. var. 
Bütün muvaffakıyetli tecrübe· 
!erini bu sefer de yine maha· 
reti e denenin .. 

Dedi.. ilave etti: 
- Bunu gece otomobille eve 

nakletmekten başka çare yok
tur. 

- Hangi otomobille?. 
- Bir taksi ile. 
- Sen de:isin .• 
Dedim. 
- Niçin? 
Diye cevap verdi. 
- .Şoföre hunu duyurmak, 

cinayeti kendi ür.erine almak 
demektir. 

Bunu söyledikten sonra, 
ona tekrar rica ettim : 

- Gel beni dinle. Ben bu
rada~ gideyim. Sen doğru 

bahçeye koş. Tarladakilere 
uğradığınız tecavüzden bahset. 
Polis çağırt Herkes de bilir 
ki, sen katil olamazsın ve bil
diğini, gördüğünü anlatırsın, 
hemen e\ie dönersin. Bunun 
en kestirme yolu ve çaresi 
budur. Öteki türlüsünde ba
şımızı çok büyük bir derde 
sok n: uş olacağız. Seiı bilirsin 
amma, gel bu işi yap! 
Ayşe kaşlarını çaltı. Hiddet 

içinde: 
- Deli misin sen, ben nasıl 

böyle bir şey yapabilırim. De· 
min sana bütün bunları anlat
madım mı? 

Dedi. Anlıyordum ki ona 
itiraz edecek gibi deQ'ildim. 

Onun sevgisi beni müthiş 
bir tazyik çemberi içine almış 

elinde inim inim inletiyordu. 
- Peki .. senin dediğin gibi 

olsun .. 
Dedim ve.. ne söyliyeceği-

ni, ne yapacağını bekledim. 

Hakim bir eda içinde: 
- Şimdi sen burada kal. 
Dedi ve .. gitti. ilave etmeyi 

de unutmadı: 
- Ben gelinciye kadar sa· 

kın bir yere ayrılma. 
Ona da: 
- Peki .. 
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Etem izzet BEN ICE 

j . Ded.im. Yapılacak başka hiç 
bırşeyım yoktu. Bekledim. Ge
ce yarısına kadar bekledim. 

Korkuyor, üşüyQr, ürperme· 
fer geçiriyordum. Bazan şöyle 
de düşünüyordum : 

- Ya beni burada ceset'e 
beraber biri görür, polise ha· 
ber verirse işin içinden nasıl 
çıkarım?. Katil .. diye belki de 
beni tevkif ederler. 

Bu şüphe bir aralık beyni
mi dehşete veren bir humma 
nöbeti gibi kafamı vonklattı. 
Onun sevgisine çok itimadım 
vardı. Ancak, binde bir ihti
malle bile olsa: 

- Ya bana bir oyun oyna
dı ise? 

Beni burada bırakıp gitti 
ise?. 

Diyor, gözlerimin önünde 
polislerin geli,i, benim; 

- Katil .. 
Diye yaklanışım geçit ya

pıyordu. Böyle bir vaziyette 
hakiıcaten kendimi kurtarmak 
hususunda çok müşkü·ata uğ
rar, belki de kurtaramazdım. 

Kime ve nasıl, kendimin katil 
olmadığımı anlatabilirdim?. Bü
tün şartlar aleyhimizeydi. Pek 
ala: 

- Katil sensin .. 
Şükriye ile buraya geldin, 

sonra onu öldürdün!.. Diye. 
bilirler, ben de pirincin taşını 

bir türlü ayıklayama1dım. Ni
hayet A,şeyi haber vermek le 
hiç bir fayda vermezdi. Eğer: 

- Benim böyle bir şeyden 
haberim yok. iftira ediyor. 

Derse, bütün bütün vaziye· 
tim sarpa sarardı. Maamafih, 
içimde ona karşı körükörü
ne bir inan ve baQ'lı !ık var. 
dı. Bu inan ve itimadladır ki, 

- Gelir .. 
Diyor bekliyordum. Hakika· 

ten beni fazla bekletmedi, 
geldi. 

[Devam edecek) 
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dün, Modada devam edildi 
Anadoluhisarlıların birinci gün idman 

bayramı dün muvaf f akiyetli geçt; 
Bugün; Modada yüzme, Taksim stadında boks maçları~ 

A. Hisarında da idman bayramı yapllacak · 
lstanbul su sporları ajanlığı 

tarafından tertip edilen lsta. 
bul yüzme şampiyonluğu mü
sabakaları dün Moda yüzme 
havuzunda büyük bir alaka
sızlık içinde yapılmıştır. 

Hava'arın soıı günlerde bo
zuk gitmesi mahdut olan bu 
sporun seyirc !er ni azaltmış 
ve do!ayısile dünkü müsaba
ka'arda yüzücülerden başka 

kimse bulmak imkanı olma• 
mıştır. 

Geçen seneler günün hadi
sesi o:arak telakkki edilen ve 
onu mütecaviz kulübün iştirak 
ettiği bu müsabakalara maal
esef bu sene yalnız Beykoz 
ve Galatasaray yüzücüleri ara
sında yapılmıştır. 

Bu müsabakaların seçmeleri 
geçen hafta yapılmış ve final
lere Beykozdan 25, Galatasa
raydan 13, Su sporlarından 7 
kişi kalmıştı. Müsabakalarda 
alınan dereceleri sırasile ya
zıyoruz. 

100 Mel'e •erbe•I: 
1 Orhan G.S 1.4,2, 2 Mah

mut 1. S. K l.5,8, 3 Bülend 
Beykoz 1.10,2, 4 Rauf 13eykoz, 
5 lskender Beykoz, 6 Ali G. S, 

100 Metre yapanlar: 
1 Kirisanti Beykoz 1.54 
100 metre ıtri üslü: 
1 AgAh Beykoz 1, 16, 2 Niko 

Beykoz 1,30, 3 Fikret Beykoz 
1,31, 4 Adnan Beykoz, 5 Me· 
kin Beykoz, 6 Oguz G. S. 

700 sert üstü bayanlar: 
1 Krisanti Beykoz 2,4. 
400 metre serbest: 
1 Halil G,S. 5.24, 2 Mah· 

mud !. S. K. 5.39.2, 3 Fuad 
Beykoz 5.50, 4 Vedad Bey. 
koz, 5 lskender Beykoz. 

4X200 bayrak yarışı: 
1 Galatasaray takımı 10.50, 

2 Beykoz 10.51. 

Bu yarış çok heyecanlı ol
muş ve Galatasaray ufak Lir 
farkla birinciliği kannınışlır. 

Son olarak Galatasaray ve 
Beykozun küçük yüzücüleri 
arasında su topu mü sat akası 
yapılmış ve Galatasaray kü
çükleri 1-3 galip gelmiş'erdir. 

Bu ınusabakalarda Beykoz 
55 puvanla birinci Galatasaray 
42 puvanla ikinci su sporları 
12 puvanla üçüncü gelmekte· 
dir. Müsabakalara bugün de 
devam edilecek ve !stanbul 
yüzme şampiyonu belli ola
caktır. 

Anadoluhisarı idman 
Yurdunun bayramı 
Anadoluhisarı idman Yur· 

dunun iki gün üzerine tertip 
ettiği büyük idman bayramı· 
nın ilk günü, dün yapılan de
niz müsabaka! arile muvaffak 
bir şekilde başladı. Bo>!'azın bir 
köşesinde pek mütevaziane bir 
şekilde çalışan bu gençle·in 
muntazam bir organizasyon 
içinde başardıkları bu ilk gün 
cidden takdire layıktır. Bun

dan başka, evvelce tesp;t 
edilen proğrama vaktinde baş

lanup, vaktinde başarılmış ol
ması da ayrıca gökıü kabar
tıcı bir başarı olmuştur. 

Yapılan müsabakaların ne
ticeleri : 
Kıdemsiz tek çifte klasikler: 

200 metre mesafe üze· 
rinde yapılan bu musa-
bikada, Güneş klübünün 
fıtayı bi!a rakip yarışarak 
16 dakika 25 saniyec!e birinci
liği aldı. 

12 M•lre karelik ıarpiler: 
Dört şarpinin girdiği bu 

müsabaka; Anadoluhisarı, Bal· 
talimanı, Bebek Koyu, tekrar 
Anadoluhisarına avdet olmak 
üzere, takriben 2,5 millik bir 
mesafe üzerinde yapıldı. 

Netice: Ga'ala<aray birinci, 
A. Hisarı 2 inci, yine A. Hi· 
sarı üçüncü oldu. 

Çifte dirsekli kıdemsizfor: 
Güneş fıtası birinci, yint 

Güneş fıtası ikinci oldu. 
Yüzme: 

Rumelihisarı. Anadoluhisan 
arasınd~ yapılan yüzme müsa• 
bakası çok heyecanlı oldu. 

9 Musabıkın girdiği bu ya. 
rışta: 

1 - Murat (Güneş) 15.4.3 
dakika: 

2 - Handan (!. S. K) 
3 - Zeki ( Anadoluhisarı) 

oldular. 
Hisarlıları tebrik eder, bu

günkü programlarında da ba. 
şanlar dileriz. 

Boks maçı 
Roır.anya vasat siklet şam

piyonu, bugün taksim stat. 
yomunda şehrimizin değerli 

boksörlerinden Kiryako iie bir 
ma; yap1caktır. 

Romen boksörü bugünkü 
maçı kazandı>!'• takdirde, ge· 
lecek hafta Galatasarayın kıy· 
metli boksörlerinden Melihle 
çarpışmağa hak kazanmış ola. 
caktır. 

Romen boksörünü kıymeti 
hakkında esaslı bir fikre sahip 
olmadıQ'ımız için, neticeni ki~ 
min olacağı hakkında ev\ el 
den mutalaa beyan etmeyi 
zait eddcderiz. 
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BÜTÜN MEMLEKET 1 EdebigatAnketi:7 
-------~--··-·__._Milli bir edebiyat Talihliler 

Bogburd memleketimizin en şirin ka•abalarından oiridir. 
mamurigeti, havası, suyu, tabii güzellikleri ile Erıur~m-Trab
ınn yola üzerinde bir durak ve aynı zamoncla da bır umran 
merkezi olan bu ka•abamız t.tihsaltil fle ihracatı itibarile de 
ileri bir kaıabaclır. Yılda 90 milyon kilo hububat istıhsnl 
edilmektedir. Geniı yaylalarında sayısız hayflan otlamaktaclır, 
Şehrin manıaraşı da pek şairnnedl. 
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Konya köylerinde 
tüyler ürpertici bir 

cinayet oldu 
Konya (Açık Söz) - Hadimin, Aladağ nahiyesine bağlı 

Koz viran köyünde tüyler ürpertici bir cinayet olmuş, bir 
adam karısını çok feci bir şekilde öldürmüştür. 

Kozviran köyünden Bayram Ahmet oğlu Ômerin kansı 
Elmas son zamanlarda kocasına karşı \'aziyelini değiştirmiş, 
Omer ise Elmasın başkalarile gayrime~ru münasebette bulun
duğunu haber almıştır. Bu sebeple Ômer kansına karşı büyük 
bir kin beslemiye başlamıştır. Bir gece karısının uyumakta 
olmasından istifade ederek bir ustura ile sol göğsünün altın
dan göbeğinin hizasına kadar kamını yarmıştır. Ömer hıncını 
bununla da alamayarak kadıncağızın ince \'e kalın barsaklarını 
ve midesini dışarıya bıraktıktan sonra sol elile karaciğerini 
koparıp dışarıya atmıştır. Katil, suçunu da ba~kalarına atabil
mek için ustura ile hançeresi üzerinde hafifçe bir }ara açmıştır. 

Cinayete adliye el koymuş, Ömer tevkif edilmiştir. 

• • • 
lzmirde yağmurlardan üzümlerin 

yüzde otuzu bozuldu 
lzmir (Açık Söz) - lzmir ve havalisinde birkaç gün evvel 

yağan tiddetli yağmurların yaptığı hasaratın tesbitine başlan
mıştır. Esasen lktısat Vekili Celal Bayar da hasaratın mil...tarını 
ve miıstahsilin ,·aıiyetini düzeltmek için ne gibi tedbir!er a'ın. 
ma~ı lazımgeldiğıni sormuştur. 

Yagmurdan en ziyade zarar ırören üzüm mınlaka arı Tur
gutlu ve Manisadır. Turgutlu havalisinde sergilerde 20 bin, 
Mani~ada 18 bin, Alaşehir havalisinde 6 bin, Akhisar ve 
Kırk•taçta 8 bin, Salihlide 5 bin olmak üzere cem·an 57 bin 
çuı-al üzüm zarar görmüştür. Yağmur ve dolu yüzünden rekol
teni~ gördüğü zarar yüzde 27 • 30 u bulmuştur. 

ULüm fiatlarıııda iki kuruş bir yükseliş vardır. 

Gaziantepte 
Fıstık 
Enstitüsü 

Gaziantep (Açık Ssz) - Ga
ıiantep fidanlığı genişletilmiş· 

tir. Burada bilhassa fıstık cin

sinin ıslahına çahşılaraktır. 

Ziraat Vekaleti Gaziantepte 
bir fıstık enstitüsü açmağa 

karar vermiştir. Enstitünün 

hazırlıkları ikmal edilmek üze
redir. Piyasaya arzedilen ilk 
fıstık mahsulü rağbet görmek

tedir. Yalnız bu seneki mah
süle arız olan Zenk hastalığı 

rekolte üzerinde 
tesir yapmıştır. 

yarı yarıya 

Adana da 
Bir kamyon 
Devrildi 

Adano, (Açık Söz) - Tuz
ladan Adanaya gelmekte olan 
soför Kadrinin idaresındeki 

63 numaralı kamyonet şoförün 
idaresizliği yüzünden Karataş 
şosesi üstünde devrilmiştir. 

Kamyonetin iç;nde bulunan 

üç kişi hafif surette ve Kum-
ı rulu köyünden Ahmet oğlu 

Hasan da ağır surette yara
lanmışlardır. Hafif yaralılardan 
Numan devrilen kanıyonetin 

içinden çıkarken bir kibrit 
yakmış ve çıkan alev kamyo· 
netin deposundan etrafa akan 

Zabıta romanı: 30 

Altı El Ateş 
- Evet.. 
- Çok tehlikeli san'at 

doğrusu! 

- Bilen için güç değil Misi 
- Herhalde siz çok tecrübeli 

bir adama benziyorsunuz. 
- Evet, oldukça! 
- Ah, bütün deniz altında-

ki bu güzel şeyleri yakından 
görmek .. Mercanları .. Aie!Acaip 
balıkları yakından seyretmek 
ne zevkine doyum olmaz man
zaradır değil mi? Ben deniz
lerin dibini gösteren muhteşem 
bir filim gördüm. 

Stuml'un vücudünden bir ür
perme geçti. Evet •yakından,, 
deniz altındaki "bütün bu gü
zel şeyleri,, seyretmek, yanın
daki kadının okadar kayıtsızca 
bahsettiği gibi kolay mı idi? 
O ne yorucu, o ne bitirici 
işti! 

Yazan : Rufus King 
Bazan daldığı limanlardan 

yukarıya çıktığı zaman aıtzın· 
dan bırrnundan kan gelırdi. 

- Efendim, dedi, her mes-
leğin iyi tarafları da, kötü ta
rafları da var. 

- Tabii.. dalgıçlık olur da 
tehlikesiz olur mu ? Mese!A 
siz denizde iken, birisinin hava 
borusunu kestiğini farzediniz. 

- O birisi bu işi yapamaz. 
Bana inanabilirsiniz. 

- Yok canım, neden? 
- Neden olacak ? Çünkü 

hava borusu kauçukla kap
lanmış çelikten yapılmıştır da 
onun için... Saman çöpü de
ğil bul 

Mis Aş'ın dudakları• karar
mıştı ve karanlıkla daha kalın 
görünüyordu. 

- Yaaa ! Bakınız, ben bu
nu bilmiyordum. Sonra bu 
içinden baktığınız cam:ar na
sıl ? Bu camlar kırılır mı ? 

Polatlı Yaratabilir miyiz? 
Gençlerinde Piyanko keşidesi 

dün tamamlandı Spor hevesi 
C. Halk Partisinin himaye

sinde kurulan (Polatlı Spor) 
ku!Obü içten çalışmalarile iler
lemektedir. 

Klüt ün başkanlığını üzerine 
ale.n Banka Direktörü Hakkı 

Eranılın usanç bilmiyen teşeb
büslerile müsamereler tertip 
edilmiş ve yurtseven Polatlı 

halkının candan iştiraklarile 

ve Polatlı Urayınm da yardı· 
mile klübün eksikleri tamam• 
lanmıştır. Pek yakında Lik 
maçlarına başlanacaktır. 

Konrada bir futbol 
maçı 

Konya (Açık Söz) - Kon
yanın tanınmış iki kulübü olan 
idman Yurdu ve Gençler Bir-

!iği birinci 

bir futbol 
Maçı 7 • 2 
zanmıştır. 

takımları arsında 

maçı yapılmıştır. 

idman Yurdu ka-

Kon yada 
Arazi tahriri 

Konya (Açık Söz) - Arazi 
tahrir heyetlerinin, tetkik ve 
tesbit ettikleri sahabnn vüs'· 
atini ekseriya eski ka}'idlere 

göre tayin etmeleri şikayeti 

mucib elmuştur. ş,kftyetçiler, 

elde bulunan tapu senet
lerindeki arazi miktarla
rının evvelce esaslı bir 

surette tesbit edilmemiş ol. 
duğunu ve tapu kaydından 

hariç kalmış bir çok arazi 
bulunduğunu ileri sürmektedir. 

Bu sebeple araıi tahrirlcri
nin gayet sahih \'e dikkatli 
bir suretle yapılması zaruri 
görülerek bir talimat hazır

lanmıştır. 

Bu talimata göre, komisyon

lar elden geçirecekleri araziyi 
yeniden ve dikkatle ölçecek
ler, kıymetlerini de bugünkü 
rayice göre tayin edeceklerdir. 

Bartında bir ha
pisane yapılacak 

Bartın [Açık Söı] - Adli
ye Vekaleti Bartında yeni bir • 

hapisane yaptırmağa karar 
vumiştir. Yeni hapisanesi için 
Ômertepesi •eçilmiştir. Bura· 
da muvafık görülen arsanın 

krokisi çıkarılarak Adliye Ve
kfı'ctine gönderilecektir. 

Giresunda bir 
cinayet 

G'resun (Açık Söz). - Sa
'aştepe nahiyesinin Çamur:u 
köyünden Emin oğlu Mehmet 
bir çalılık içinde kurşunla ya
ralı bir halde bulunmuş ve ı 

kaldırıldığı memleket hastaha· 
nesinde ölmüştür. Ahmedin 
katili aranmaktadır. 

benzinlere sirayet ettiğinden 
benzinlerle beraber kamyonet 
ateş almıştır. Kamyonetin için
deki pamuklar, ev eşyası ta· 
mamen yanmıştır. 

- Dışarı tarafından öyle 
kolay kolay kırılmaz. Eğer bir 
demirle içinden vurulursa, kır· 
mak kabil olur. 

- Siz hangi tarihte doğdu
nuz? 

- 12 mart 1905de1 
- Ben de öyle düşünüyor-

dum. 
- Ne dediniz ? 
- isminiz nedir? 
Stumf bundan evvel yatta 

hiç seyahat etmiş değildi. Fa
kat okuduğu romanlardan, zen
gin kadınların, daha doğrusu 
yatlarda seyahat eden badın
ların incelikten ve etrafındaki 
erkeklerin nezaketlerinden hoş
landıklarını ve ekseriya da de
nizcilere abayı yaktıklarını bi· 
liyordu; sordu: 

- Ya sizin adınız? 
- Rica ederim, suallerimi 

bozmayınız. Şimdi düşünü

yorum. 
Mis Aş zihnen seri bir he

sap yaptı: 
- Ôyle ise bir daha hiç 

dalgıçlık yapmayınız Stumf 
anladınız mı? Kaliyen, katiyen .. 

Stumf'un sırtından küçük 

Şair Halit Fahri 
Ozansoy söylüyor: 

Tayyare piyankosunun dün
kü çekilişinde kazanan numa· 
raları sırasile aşağıya alıyoruz: 

12618 12306 12597 128)9 13231 
13015 13840 13141 138S6 13277 
13224 13086 13150 14525 14581 
14382 14205 10242 14432 14925 
14187 14458 14214 15568 15306 
15276 15208 15850 15778 15114 
16799 16007 16336 17318 17465 

Milli edebiyat kültür se.,iyemizi yiJkseltmek, J;g,, 
taraftan memleketimizin en ücra köşelerini karış karış 
gezerek tabiatin <•e halkın içinde hiç dunnadun tetkikler 15000 

Lira kazanan 
12464 

yapmakla yaratılabilir. " 

Anketi yapan: 

Halit Fahriyi sabık (Serve· 
tilünun) lahik (Uyanı,) mec· 
muasının idarehanesinde, bir 
masanın başında beş arkada
şile beraber uluslar kurumu
nun beşler grupu gibi mec
muaya ait bir meseleyi müna
kaşa ederken buldum. 

Yüzünde ga~ritabil bir sa
rılık vardı. Gözleri içeri çe
kilmiş. kırışan kenarlarını si
yahımsı bir hale çevirmişti. 

Alnının ortasına düşmüş saç
larını elile geriye doğru tara
dı. Bulanık, iztırap çeken in
sanlara hbs bir mana taşıyan 
gözlerini biraz aşağı kaymış 
olan gözlüğünün altına indi
rerek bana dikkatli dikkath 
baktı: 

Nusret Safa COŞKUN 1 

dukça veciz.. maamaf !ı bu 1 
kadarada şükür .. 

- Edebiyatı milli ve gayri
milli diye ikiy.; ayırabilir mi
yiz?. 

Halit Fahri ce\'ap verdi: 
- Bu mili! kelimesi çok ke

re insanı şaşırtabilir. Birinci 
sualinizin cevabında ,·erdiğim 

şartları haiz olan her edebi
yat millidir. Ancak yine bir 
milletin tefekkür tarzlarını hu· 
susi bir şekilde toplamak şar· 
tile beraber, tamamen başka 
milletleri yahut bir kelimede 
bütün dünyayı alakadar ede
bilecek bir mevzuda yazılmış 

eserler de millidir. Sonra nice 
ekzolik eserler vardır ki ya
zanın memleketinden haric di
yarların hayatını naklettiği 

halde yine o muharr;rin men. 
sup olduğu milletin hassasiyet 
,-e tefekkür adesesi içinden 
geçtiği cihetle bu nevi eserler 
dahi millldir. Demek ki mill! 

1
17392 17156 18248 13949 18394 
18161 18090 19334 19258 19596 
19866 19508 19096 20321 20468 

1

20830 20738 20406 20439 21295 

Bu numaranın son iki ra'<kamı 21698 21687 21771 21146 21848 
ile nihayet bulan biletler 20 121250 21060 21440 21798 21840 
lira, yani onda bir biletler 2 21856 21853 21069 22339 22591 
lira amorti alacaklardır. 22803 22389 22425 22912 22795 

3000 
Lira kazanan 
1202 

23653 23290 23560 23328 23215 
23638 23574 24659 24598 14699 

1

25875 20879 25234 25546 25519 
25403 25660 25643 25794 25156 
26643 26629 26887 26460 26019 

1
26703 26582 26415 26705 26109 
26330 26022 27159 27206 2720 

27904 27003 28309 286t7 28457 
28351 28803 28534 28501 28098 

1000 28101 28417 28531 29255 29690 
29411 29013 29713 29916 29394 
29650 29471 29742 

Lira kazananlar ~~ li~:.ı ~::ıa~~5~·a~60 
16147 11430 

5422 
kelimesini edebiyatta çok kere 
sanıldığı gibi dar bir çerçeve 
içinde tutmak asla doğru bir 
faraziye değildir. 

1203 1304 1405 2554 2144 
2624 2251 2202 2530 2155 
3066 3273 3817 4187 4829 
3611 3965 3540 3583 5213 

1 500 lira kazananlar 5473 5783 4666 4586 4805 
680 611 1948 1332 2987 6838 6308 6027 5581 5763 

1 2703 3895 3794 4253 4918 4041 6342 6940 6498 6723 
5 220 5888 5040 6384 60 l 4 
9808 10489 10506 10155 11419 6056 7241 7468 7614 7309 

11979 10020 12876 13952 14484 7831 7323 8954 8032 8647 
- Birinci sualinizin cernbı 114290 IS60l 16482 16441 17521 8182 8983 8736 9990 9726 

- Milli edebiyatın vasıfları 

nelerdir? .. 

- Siz misiniz? dedi. Fakat 
maalesef anketinizin cevapla
rını hazırlayamadım. Çünkü 
evde hastam \'ardı. Kaç ge. 
cedir uykusuz baş ucundayım. 
Ağzından kan da geldi. Biıi 
bir hayli korkuttu. Yüzündeki 
gayritabii sarılığın, yorgun· 
luk ilade eden hatların kafam
da bir [niçin?] istihfamı çizen 
merakın düğümünü çözen de
ğerli şair, dertleşecek bir 
dost bulmuş insanların teha· 
lükile iki üç cümlede hem su
alleri evvelden bırakılmı~ bir 
anketin cevabını hazırlayama· 

dıgının s bebini, hem de bir 
kaç gecedir kıymetli bir se\· 
gili için çekilen bır ıztırabın 
yorgunluğunu anlatıyordu. 

O bu halile ibda eltigi "Bay
kuş,. piyesindeki ihtiıara ne. 
kadar benziyordu. 

aşağı yukarı bu suali de izah i 17528 17784 19383 19424 19434 9613 9187 9924 8762 10812 
edebilir.. 120191 20179 21304 22398 23031 10081 10858 10859 10169 8031 

Yan gözle birinci sualin ce- 23058 24130 25236 26247 26200 11508 11508 11876 10313 
\abına bakıyorum .. ala .. üstat 26583 28378 28101 28842 28518 11074 11892 11823 11690 11861 
söylemekten, ben yazmaktan 29662 295-12 11196 12584 12351 12705 12510 

, kurtuluyoruz demektir. O halde 150 lira kazananlar 12245 12762 12894 13477 14335 

Zavalh ('vladım: 
H•stadır. Kö)'de bir hekim 

arJdım: 
Yoktu; ancak .,ehirdc v.ır, de· 

dil er. 

Ben de bir an kendimi a}·· 
ni iyeste yolcu rolüne çıka
rıv rdım ve benim de ona bir 
te5elli \'e bir geçmiş ol•un 
manasını ifade etmek için a~
zımda gevelediğim birkaç kı
rık cümle de: aşagı } ukarı : 

Soğuk almış, geçer, merak etm~; 
Bana matemli nağme dinletme! ... 

Diyen bir ruh vardı. 
Çektigi ıztırabın, bır kaç 

gecelik uykusuzlu!ı"un izlen 
yüzünde bariz olarak okunan 
şairi böyle bir anda bir anket 
işkencesine maruz bırakma

mak için bu 'evdadan rnzge-
1 

çiyordum ki o : 
- Ge iniz dedi, bır şeyler 

söylemeğe çalışayıml.. 
Bitışik odaya geçtik. Kolla

rını masıya day ı yarak ba
şını bir müddet ellerı ara~ında 
tuttu. (Sönen kandiller) deki 
Nihadın, iç alemi kaynayan fa
kat dışarı alemde romantik 1 
bir delikanlı olmaktan geç
miyen e1asile, ağır ağır, yak
tığı sigarasından derin nefes
ler çekerek söze başladı: 

- ilk sualiniz milli edebiyat 
nedir? şeklinde idi. değil mi?. 

Milli edebiyat kısaca; bir 
milletin görüş, hissediş 'e ya
şayış tarzlarını hususi renkler 
içinde aksettiren edebiyattır. 
Bu cevap pek kısa amma, ol-

küçük ürpermeler ge~ıi. Ha. 
kikaten üç dakika evvel ken• 
disi de böyle düşünüyordu. 
Maamafih kendisini bozmadı: 

- Niçin böyle söylüyorsu
nuz? dedi. 

- Söylerim. Çünkü ben in
sanların doğdukları tarihlerle 
yıldızlarına bakarak talihlerini 
anlarım. Korkarım ki, sızın 
dalgıç kıyefetiniz, kefeniniz ol
masın. 

"Kefen., kelimesi Stumf'un 
kafasına saplandı kaldı. 

- Yoksa siz de polis ha
fiyesi misiniz? 

Filhakika Stumf yatın ağ. 
zına kadar polisle dolu ol
duğunu görmüştü. 

- Evet, dedi, ben de on
lardanım. 

Mis Aş gözlerini yarı kapa
mış, Stumf'un çehresini dik
katle tetkik ediyordu. Genç 
dalgıca başından geçen müt
hiş maceralardan birkaçını 
sordu ve dinledi. insanın bu 
maceraları dinledikten sonra 
artık Stuml'un seyyar bir cesed 
olduğuna f\ükmedeceği geli
yordu. 

f Bitmedi/ 

dördüncü suale cevap! 6917 8367 12218 13162 17761 , 13035 13768 13121 13183 13962 
- Hangi şartlar altında 20312 21240 21807 22267 23409 14307 14821 14118 14035 14918 

milli bir edebiyat dogabilir?.. 23089 23283 15233 20072 15724 15927 15170 15098 15365 
Tepemizde öten telefcnu 100 lira kazananlar 15491 15200 16506 16995 16359 

arkadaşına verirktn cernp 
veriyor: 299 1773 1793 1283 2183 16993 16614 16464 16167 17019 

- Serbest goruş, duyuş 2521 ~55 3173 4579 4518 17666 17157 17343 17303 18325 
şartları içinde ve biraz da 5216 5516 6686 7157 8527 18486 18644 19405 19471 193l8 
(ve h ıtta biraz da fazlasile) 8550 8488 10989 10591 14148 19677 19091 ö0892 19267 20182 
o memleketle kültür seviyesi- 15621 16550 20201 24070 24203 20018 20369 20208 20580 20618 
nin yiıkselişi ve alakanın ço- 25632 26%! 26285 28402 17372 20004 21301 21735 21921 21512 
R-alışile.. 40 lira kazananlar 20397 21022 21762 21944 21120 
Yoksaenbabayiğitkitabındört 408 '188 141 21 625 21352 22924 22347 22030 22617 

yüz, beşyüz nusha satamadıgı 1736 1409 1318 1751 229 22243 23003 23154 23159 2"3768 
e;ı değerli kitapların kaldırım- 2583 279J 3!08 3635 3088 22408 24939 23546 23642 23145 
lara düştü2'ü bir yerde bunu 3743 3670 3679 3353 3276 23509 24681 24336 24314 24485 
h ·men beklemek ve bu gidiş 3458 4075 4611 4681 4886 24255 24913 24127 24611 24034 
ıçinde bir milli edebiyat doğ· 4271 5942 5612 5865 5329 24677 25465 25981 25577 25378 
masını beklemek biraz safdil- 5207 6-186 6312 6321 6815 25206 26384 26051 26886 26916 

lıkD~~k=~ ~i~~r musunuz, yal- ~~~ 7119 7336 71 ~4 7042 26202 26642 26383 27203 27160 
nız bızde degil bütün dün-

6486 6312 6321 6815 
27514 48454 28545 28975 28424 

6442 7219 7336 7144 7042 28860 28107 28426 28376 28716 
yada okumağa karşı olan ala- 7853 8280 8930 8073 8511 
ka çok aza'mıştır. Buoun iktı- 8793 8630 8805 8696 9785 28060 28?74 28129 28!24 28378 
sadi sebepleri olmaklaberaber 9630 92'>2 10844 10352 10723 29758 29761 29637 29339 29157 
daha ziyade, bir de eskiden 10199 10644 10132 10635 J0284 29552 
mesela; edebiyat başlıb1şına J ıoı40 10951 10985 10568 11933

1 

Servet gişesinden 
bir zevkti. O zevkı şimdi si- 111207 11855 11066 11103 12862 _ alınmıştır. 
nema ,-e saire gibi sebepler 
doldurabiliyor. şekilde özene, bezene yeniden icadı caiz ise- acunlaşıyor di-

Fakat buna mukabil maga- yarılmaları liiıım gelir. ı cbiliriz. 
zinler daha fazla satılmakla- O zaman i<e milliyetperver Telefonun çalması korkusile 
dır. edebiyat milli edebiyatın içeri- hemen bir çırpıda soruyorum: 

Hafif yutulan, yorulma- sine yani bin bir mevzulu geniş - Sizce milli şar kimdir? 
dan hazmedilen ve bir oto- san'al alanının içine girer. Milli \air milletin dü~ünce 
mobilin, tramvayın seyri e,na- lnaıırnayacağınızı tahmin et-

h k. · ı \e duyuşlarını kendi ruhunda 
sında oşça va ıt geçırten şey er tiğim için bu sualımi de so-
ra,..bel görmektedir. Mamafih 1 f toplayan ve seslerle nakleden 

• rarhn le e on çaldığını yaz- şaırdir. 
bu bütün dünyada böyledir. nııyacağım. Milli şair mi'letin çocuğu-

Yine telefon.. - Eskiler de dahil olduğu dur. Ve bütün, azçok eserleri 
Bu telefon da benimle reka- halde bugüne kadar eski ede- bir muhitte takdir ve zevk 

k ık 'b' uyandıran bütün şairler mil-
bete a mış gı ı tam sual biyalıınııın bir kısmına milli, lidir. 
soraca!!;ım zamanlarda çalıyor. bir kısmına gayrinıilll dıyc- Bu vasfı bir muhitte, bir 

Bakıyorum üstadın telefona bilirmiyiz ?.. veya bırkaç kişiye linıtiyaı 
aldırdığı yok. Sualimi intizar - Bu sualin cevabı pek gibi bah~etmek gülünç bir 
ediyor. Soruyorum: kısa verilemez. Epeyce lehde iddiadır. 

_ Milli edebiyat mı \'ardır, ve aleyhde tetkik ve lerıkidler 1 ld k 
Ası mevzua ge i . 

yoksa milliyetpen·er edebi- lazım gelir. - Biz na1ıl mi ll1 bir edebi-
yatı mı?... E.kilcrin tamamiyle mahalli yal yaratabiliriz? .. 

Bunların ikisi de vardır. hususiyrtle ri olduğu gibi bir (Hayalet muharriri sigara-

d b ,_ çok cephelerden sadece (isli- sını yakarken ağzının boş ka-
Milli e e iyat uütün mevzu- mi) kaim•• yazıları cı"ldler dol-._, lan diğer taralile cevap veri· 
!arı, bütün ruhi lıadiselerı durur. Divan edebiyatı bunun yor: 
maşeri hayatın bütün derinlik- en bariz bir delilidir. Böyle - Bir taraftan kültür sevi-
lerini \"e ayni zamanda bir olmakla beraber hatta 0 ede
memleketteki kültür seviyesine bıyatta dahi tamamen Türk 
göre bütün ruhiyat ve felsefe ruhunu aksetlıren parçalar yok 
sistemlerini içerisine alır. De- değildir. 
mekki sahası geniştir. Bugün ise nice eserler umu-

Millıyetperver edebiyat ise mi ve insani kültür hareket. 
bilhassa \'e yalnız muayyen 

leri içinden çıktı"'ı içın aayrı·-
ve mübeccel bir fikrin, vatan " 6 

milli mi addedilecek? .. 
\e millet fikrinin etrafında, 

döner durur. Bu ikinci nevin 
çok yüksek ve heyecanlı nü· 
muneleri her memleketin in
kılap, ihtilal ve harp devirleri
ne yüce eserler bırakabilir ve 
bırakmıştır da .. 

Fakat tam cnanasile yüksek 
bir terkip yapabilmek için 
aradan zaman geçmesi ve 
san'atkarların b•ı mevzuları 

fikir ve üslüp cephesinden 
yeni, taze ve çok artistik bir 

Buna imkan yok. Hasılı 

eserleri mili! \e gayri milli 
diye ikiye ayırmak bana pek 
güç bir mese'e gibi geliyor. 
Çünkü hudutlar arasındaki te
maslar çoğalmış, biribirlerine 
geçmiş ve bunun neticesinde 
nice Avrupa ediplerinin eser
leri muhtelif memleketler hal-
kını alakadar edecek bir şe
kil almıştır. Adela edebiyatlar 
dahi makine gibi -bir tabir 

yemizi yükseltmek, diğer ta· 
raftan ın emleketimizin en üc· 
ra köşelerini karış karış ge
zerek tabiatin ve h~lkın için
de hiç durmadan tetkikler 
yapmakla .. 

Bu da zaman ve biraı d~ 
imkan işidir. Maamafih Tür~ 
edebiyatı ister istemez yavaı 
yavaş bu şuurlu ve parlak is, 
!ikbale gidecekt;r. Ve bunu~ 
az çolc dağınık izleri dı 
vardır. 

Kafasında ihtilal çıkaran bü
tün düşüncelerine, yorgunlu
ğuna ve işine rağmen yarını 

saatini bana ayıran şaire te
şekkür ettim; kapıdan çıkarkeıı 
telefon benimle alay eder gibi 
zırlayıp duruyordu. 

Nusret Safa co,kun 
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Türk Hava Kurumu Komisyonundan: Senelik muham .. 

m~n kiran 

Fatih Karagiimrükte debağzade0 

mahallesinin Fevzi paşa caddesinde 
52, 20 11. murabbaı arsa kiraya 
tesliııı tarihinden itibaren 937 
senesi mayısı sonuna kadar. 
Ar;adolu kavağııı la ıı:incirli kuyu 
başı sokağınJa 10 metre murabbaı 
yol fazlası kiraya teslim tarilı'.ıı· 

8 

MuvaKkat 
Teminatı 

1,50 

0,60 

den itibaren 936 s~n<si İkinciteşrin SJnııııa kadar. 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
6. cı Keside 11 - Birincitesrin - 936 dadır. ' , 

Büyük ikramiye 200,000 liradır 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000. 
12.000. 10.000 liralık ikramiye
lerle ( 50.000) liralık iki adet 

mükafat vardır ... 

Yukarıda semti senelik ınulummen kiraları \'e kira 
müddetleri yaz.lı olan mahaller kiraya ve rilmek üzere 
ayrı ayrı açık arttırmaya konıılnıuştur. Şartnameleri Le
vazını mfı<lürlüi';ünde görü1'ir. İstekli olanlar hizalarında 
gösterilen muvakkat teminat ıııakbuz veya uıektubile be· 
raber 14 Eylt'.ıl B'l6 Pazartesı gı1nü saat 14 de daimi en· 
ciiınende bulunmalıdır. (B.) (699) ,, 

" Keşii bedeli 502 lira 58 kuruş olan Karagüuıriikte 
ı M. l\t1. Vekaletinden: 

1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Har· 
bire Okulu İng'lizce ve Fransızca, Almanca öğretmen• 
Jiklerine yüksek okııllarcla ö;':retıııenlik yapmak saliihi
yetın~ ve vesıikini ve bilgilerini taşıyan iki İngilizce, 
bir Almanca, üç Fransızc~ ö~retmeni alınacıktır. 

belediye talısil şııbesinin bulunduğu binanın t.ıuıiri •çık 

eksiltmeye konulmu~tur. Keş'f evrnkı ve şartnamesi Le• 
vazını mü<lürliiğündegörfıli\r, İstek'i o'aıılar Belediye fen 
işleri müdürlüğünden alacakla rı len ehliyet vesikası ile 
37 lira 69 kuruşluk ilk teminat ııı•klmz veya mektııh:te 
b?raber 1·1 Ey!t'.ıl 936 Pazartesi günii saat 14 de daimi 
encümende bulunm•Jıdır. (R} (723) 

2 - Bu ö~retınenliklerin ücreti ders saati başına 4 
ilii 5 liradır. 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin dirloma ve bon· 

Posta T. T. fabrikası sen•is ve nııfııs kaj:iıdı, askerlik vesikası, üçer fotoıırafı 
ve bulundukları memuriyetleri gösterir hal tercümesi ve 

MüdürJüg" ünden bir istida ile Ankarada :II. !il. Vekaletine, İstanbıılda 
Pangaltıd:ı Harbiye Okulu K. müracaatları ve sarih a:!• 

İmU olunacak 417 tan' doiap için 2,5 X 28 ~( 330 
res yazmaları lfızımdır. :Müracaatlar en geç 20- Eylıll 936 

Cb'adında 6!0 adet kestane taJıtasil~ 3 X 125 X 20 ı e\/-
. ya kadar yapılacaktır. (232} (655\ 

adında 140 adet kontrplak alınacaktır. Bıı keres ·!erin 1 

mulıammeıı bedeli 1190 liradır. [ lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
Eksiltme 28-9-936 carihine rastlıy:ııı Pazartesi : ünü 

saat on beşte yapılacağıııdan isteklİleriıı m "ıayyen sıctteıı ı Eıkişehir garnııoou için 650 ton kok kömürü kapılı zarf· 
evvel 135 liradan ibaret muvakkat teminatlarını vezneye la 28-9-1936 günü ıaat 16 da Eskişehir As.ST.ALKO da alı-

yatırdıktan soıırn Fabrikada müteşekkil komisyona ıııüra• j nacaktır. Tahmin bed•li 18200 liradır. İ k teminatı 1365 lira
caatları. (1223} 1 dır. Teminat mektupları Vbya banka mektupları kanuna uy• 

1 
Deniz levazım Satınalma Komisyonu ilanları I , gun olan teklif mektup~•rının içerisine konması ve teklif mek

- tuplarının ihale giinü ıaat 15 e kadar Komisyon Başkaolı:ı-ına 
Tahmin edilen bedeli "19250,. lira olan ''25000,, kilo sade verilmesi ı•e 2490 sayılı \konunda yazılı veıikalarıu lüıumı\n• 

Y a"ı 29 Eylül 936 tarihine rastlıyao Salı günü ıaat 15 de ka· d 
" da Komisyona ibrazı ,arttır, Şartnameler hergün Koınisyon a palı zarf usulile alınacaktır. 
Muvakkat teminatı "1443., lira "75,. kuruş olup t•rtoameıi görülebilir. U 187). 

komisyondan her gün parasız verilir. 
lıteklilerin, 2490 Hyıh kanunda yazılı vesikalarla teklifi 

ha•İ kapah zarfı belli gün ve llaatten bir saat evveline kad!lr 

Kasımpaşada bulunan Komisyon başkanlıkına vermeleri.(1141) 

Cinıi 

Sıi!ır eti 
Kuıu eti 
Koyun eti 

Mikdarı 

Kilo 
98725 
14353 
5000 

•• 
Tohmin 

L 
2%17 
5741 
2000 

bedeli 
K. 
50 
20 
00 

:>7358 70 

Munkkat temi11atı 
L. K. 

2801 90 

Yukarda cinı ve mikdarları ile tahmin edilen bedeller! ve 
muvakkat teminatı yazılı olan üç kalem yiyecek 29 Eylül 936 
tarihine raotlıyan Salı güoü saat 11 de kapalı ıarf uıulile 
alınacaktır. 

Şartoameoi 187 kuruş mukabilinde komisyoodan hergün 
verilir. 

lıteldilerin, 2490 sayılı kaounda yazılı vuikalarla teklifi 
havi kapah zarrı belJi gün "Ye saatten bir •aat evveline kadAr Ka-
11mpa1ada bulunan Komisyon başknnlıkıoa vermeleri, (1140). 
----------

Yüksek Mühendis Mektebi 
Direktörlüğünden : 

1 - Kayıt miiddc~i 28 Eyliıl 1936 Akşamına kadar 
uzatılmış ır. 

2 - Bu yıl okıılııuıııza alınacak talebenin S>yısı ta· 

sarlanan kerteyi aştt"ı için lıu husııstaki talimatııaııı ye 
göre aş1ğıda ) aıılı derslerden bi:- müsahaka sınavı yııpı· 

lac~ktır. 

1 - 29 Eyli\! fhlı: Riyaziye (Hendese, Cebir, 11iisel
lesat} 

2 - 30 Eylıil Ç1rş1ıııça: Fiıik; Kimya. Öğleden 
sonra: Türkçe (s1•t 14) de başlar. 

Sınwlar s1b1lı trnı s1at 9 d:ı ba~lar. Yazılanların bu 
saatte elt~rindeki karnelerle kazır hnl ,ınmahrı hildirilir. 

(1244) 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma 
Komisyonundan: 

ı:rzakııı cinsı Miktarı Uuhor.ım~n 
Bereli 

~ılr teminatı 
Lira K. 

Eksiltme şekli g-ıin ve 
s ıati 

Dağlıç eti 5000 Ki. 18·9-93(! 
Beyaz karaman eti 6000 laat 10,30 da 
Kuzu eti 1800 Cuma günü 
Sı!!ır eti 800 331 O 398,25 kapalı z1rfla ....;,;,_ _____________________ . ____ _;, __ ~-·~ 
Ekmek 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Sadeyağ 

Zeytinyağ 

ekstra 
Sabun 
Zeytin 

ekstra 

Un ekstra eks~ra. 
l\Iakarııa irmikli· 
Şehriye! 
İrmik 
Pirinçunu 

600'JO 

650 
ıor; 

5000 

180\ 
2800 
1000 

3000,t 
1300 
300 
200 
150 

6600 

473,DO 

4FC 

2200 

435 

35,51 

311,25 

165 

18-9-936 
Saat 11 de 

Cıı ma k<ıpolı zarfla 

18-9-936 
Saat 11, 10 da 

Cuma açık eksiltme 

18°9-936 saat 11,3Cı da 
Açık eksiltme 

18-9-936 
Saat 13,30 da 
Açık eksiltme 

lS.9-936 
Saat 14 de 
Açık eksiltme 

ZA Yt - Haziran 936 
tatpik mührümü kaybettim. 
Yeni sini h:ikkettirecegiııı. 

Eskisinin hıtkuıfı yoktur. 
Binbirdirek Üçler ma• 
lıallesinde Işık sokağında 

32 num,.ralı dükkftn 
!!llhibi Salim 

Erzakın Cinsi 

' Pirinç birinci nevi 
Bursa 

1 
Patates birinci nevi 
Yuınıırta iri taneli 
Knrıı Soğan 

Toz şeker 
Kesme şeker / 

Kaşar peyniri 
Reynz peynir 

Kıymak 

Süt 
Ki ~e yoğurdu 

J Silivri Yoğurdu 

Tereyağ 

Siyah Ciğer 
İşkembe 
Ciğer takını 

Paç:t 

S' yalı eı ik aıııasya 

Cry:ıni eriği 

Çetirdeksiz Üzüu:ı 
Çekirdekli üzüm 
Yaprak kayısı 
Çekirdekli kayıst 
Kuş iir.ümü 
Çam fıstık 

Badem içi 
Fındık içi 
incir 

Miktarı Mulıanııııeıı 

Dedeli 

5000 ki. 

9000 
25000 

5000 

450J 
4000 

800 
2500 

100 
;3500 
3000 

3000 

500 

900 A. 
300 
200 

2000 

250 ,..-

350 
900 
350 
400 
400 
100 
100 
lOG 
350 

1200. 

1115 

2330 

1341 

610 

450 

550 

401 

İlk teminatı 
Lira. K. 

90 

83, 62 

174, 75 

100, 57 

45, 7n 
33, 75 

41, 25 

30, 07 

Eksiltme şekli gün \'C 

saati 

18·9-1936 Cuma saat 15 de 
Açık eksiltme 

18-9-936 saat 15,15 
de açık eksiltm~ 

18-9·939 saat 15,30 
da açık eksiltme 

18-9-936 saat 15,45 
açık eksiltme 

18-9-936 saat 16, da 
açık eks:ltme 

18- 9. 936 sıat 16,30 
da Aç k eksiltme 

18-9-936 saat 16,45 
de açık eksiltme 

21.9-936 saat 14 de 
Açık eksiltme 

H-ıl-936 saat 14,30 
da Pazartesi Açık ek• 

si itme 

fi O O 
500 Cev'z içi 159l, 50 1ı8, 7fl 

..;;.;;..._~---------------;.._-------'--------------~~ 
1. - İstanbul Kız Öj!'retmen Okulunun yukarıd• miktarı muhammen bedellerile ilk le• 

minat ve eksiltme gün ve saatleri h:za brınd• yazılı yiyecekleri ekıiltmeye konmuştur. 

2. - Eksiltme lstaubul Kültür Di rektörlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde topla
nan komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin şartnamelerde l'• ulı kanuni fC&ikalardao başlca 
Ticaret Odasının yeni yıl vesikası ve tem;oat makbuzlariyle beraber teklif mektuplarını 
ihale için tayin edilen· saatlerdeo bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlı• 

ğıoa vermeleri ilk teminatlarını belli gün ve saatten evvel veya bir gün evvel okul idare• 
ıinden alacakları yazı ile Liseler Muh•sebeciliği veznesine yatırmaları. 

3. - İsteklilerin şartn•meleri okul idaresiodeı: görüp olrnyabilecekleri ilan olunur. "887,,. 

• 
lstanbul liseler alım satım Komisyonundaıı: 

Miktarı Muhammen 
Erzakın Cinsi Kilo Bedeli 

Lira. K. 

Sıbun 7100 2442 

İlk teminat 
Lira. K. 

183 15 

Eksiltme şekli 

Açık eksiltme 

Gün Saat 

1::;·9-936 s.1ı ı:ü· 
n İ! s3at ı 3,30 

~~~~~~~-·-~-~~---~~~~~~....;..~~~~~~~~ 

Y u nı urta Adet 
295000 •H2:J 331 86 Açık eksiltme 

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

Kaymak 

Uıı 
l\lakarna irınildi 
ve kııskus 

Şehriye 
İrmik 

Zeytin yağı 

kil o 
Fı~O 

22500 

!HOO 
2200 
2700 

12000 

8!l00 
6700 

1703 127 88 Açık eksiltme 

kapalı 7.arf 

6700 502 50 

6840 513 Kap1lı zarf 

Açık eksiltme 

15·9·9:36 Salı gii· 
nü Saat 14 

15·9·936 Salı 
günü saat 14. 15 

15·9·936 Salı 
günü saat 14130 

15·9-956 
!!'ünü sıat 15 

15-9- 936 s~1ı 
günü saat 15,30 

15-9 936 
gı1nü saat 

15-9-936 

Salı 
16,3 
Salı 

güniı saat 17 

1 - Koıııisyonumuza baglı yatılı liselerin yukarda ıııiktarı, muhammen bedelleriyle 
ilk teminat ve eksiltme gün ve saattları hizalarıııda yazılı erzaklar !:apalt zarf ve açık 
eksiltme suretile eksiltmeye konnıuştur. 

2 - Eksiltme İstanbul liseler muhasebeciliğinde toplanan koıııisyonda yapılacaktır. 
İsteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka ticaret odasının yeni yıl ve• 
sikası ve teminat makbuzlariyle beraber teklif mektuplarını ihale için tayin edilen saatler
den bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri: ilk teminatları· 

nı belli gün ve saatten önce komisyon başkanlığından alacakları irsaliye ite liseler muhasebe 
ciliği veznesine yatırmaları. 

3 - İsteklilerin şartnameleri komisyon sekreterliğinde görüp okuyabilecekleri ilan olu

nur. (729) 

Nişasta 60 917,20 

kuru çalı fasulyası 2200/ 
Kuru barbunya • 800 
Mercimek yeşil 2·30. 

68,77 

18-9-936 
Saat 14,30 d~ 
Açık eksi !tın.; 

Beyoğlu Kadastro 
Müdürlüğünden: 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: Mercimek kırmızı 350 
N olıut birinci nevi 700/ 
kuru bamya Amasya 100 
lluğday , 100 
llulgur 350 679,75 50,98 

1. - fgtanbul Kız Ôğertmen Okuluoun yukarıda miktarı muhammen bedellerile ilk temi• 
nat ve ekıiltma güo ve ıaaUeri hizalarında yazılı yiyecekleri ekıiltmeye konmuştur. 

2. - Eksiltme İstanbul Kültür Dlrektörlüğil binaaında Lioeler Muhasebeciliğinde toplanan 
komlıyonda yapılacaktır. isteklilerin f.lrtnamelerde yazılı kanuni vesikalardan ba,ka Ti• 
caret Oda11nın yeni yıl nıika11 ve teminat makbuılarile beraber teklif mektuplarını ihale 
için tayin edilen 11atlerden bir aut evvel makbuz mukabilinde Komiıyon Batkanlığına 
lrermelerl ilk teminatlarını belll gün ve saatten evvel veya bir gün evvel okul idareıiıı
deu alacakları yazı ile Llıeler Muhasebeciliği vezneılne y•tırmaları. 

3. - İıteklilerin 9artoamelerl okul idaresinden gllrüp okuyabilecekleri ilin olunur. "885,, 

Beyoğlttnda Kuloğlu mahallesinin Kadastrosuna baş· 
:1anacaktır. Bu ilan tarihinden beş gün içinde bu mahal• 

ledeki taşıtsız mal ıssılarınıu Beyoğlunda Bekar sokağın
da 14 sayılı Apartmanda çalışan Kadastro postalarına baş 
vurmaları ve alacakları beyannauıel~ri bir ay içinde dol
durarak ıssılıklarını bildiren belgelerle veya örnekleriyle 
yine postalara geri çevirmeleri ve bu bir aylık müdde• 
tin bitmesini takip eden günden itibaren 15 gün sonra 
postalar tarafından mahallen tahdidine başlanacağı için 
alfıkadarların malları başında bizzat veya kanuni mü
messilleri bulunmaları aksi takdirde vukuf erbabının ta
yin ve tasdiki ve elde mevcut vesaik göz önüne alınarak 
iş görüleceı?i ilan olunur. (1233) 

lıtanbul L~yli Tıp Talebe yurdu Talebesi için mevcut 
oümune ve ,artaamesl gibi 760 takım elbisenin imali kakalı 
zarf ıuretile eksiltmeye konmuştur. 

1 - Ekıiltme: lıtanbul C•i!aloğlunda lstanbul Sıhhat n 
lçtimoi Muavenet MüdürlOi!ü bina11ndakl komisyonda 23·9-936 
Çarşamba günü ıaat 15 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen fia h bir takım elbiHoİn imali 973 ku• 
ruştur, 

3 - Muvakkat teminat: 555 lira 75 kuruştur. 
4 - istekliler nOmuneyl Çanberlltaş cıvarında Fuatpa,a 

Torbeıi karşısında Tıp Talebe Yurdu Merkezinde görebilir vo 
ıartnameyi de parasız olarak alabllirler. ı 

5 - leteklilerio cari ıeneye aid Ticaret Oda11 ve•ikası ve 
bu ı,e yeter muvakkat teminat makbuz veya Banka mektuplarile' 
ihale vaktinden bir saat enel Komiıyona vermeleri. "921,. 
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ŞiRKETi ABONELERiNE iLAN 
Şirketimizin Kadıköyünde Muvakkithane caddesinde 
83 numaradaki Kadıköy şubesinin 14 Eylül 1936 
tarihinden itibaren iskele caddesinde Kadıköy Kayma· 
kamlığı karşısında "ELEKTRİK VE GAZ EViNE,, nak· 
ledilecegi sayın müşterilerimize ilan olunur. 

Direktörlük 

-- - - -- ----_-_ --------- - -- -
-AÇIK SÖZ-

ÇANTALAR-ELDiVENLER 
te örümcek afiı lncelifilnde 

ÇORAPLAR 
Satışında mütehassıs bütün Bayanların mağazası 
istiklal caddesi Hacopolu pasajı karşısında No. 283 

AN 
• • 1 • . - ' 

13 EylOI 

Türk Anonim Elektrik Şirketinin 
Anadolu Ciheti Abonelerine İlan 
Şirketimizitı Kadıköyünde Muvakkithane caddesinde 
83 numaradaki Kadıköy şubesinin 14 Eylül 1936 
tarihinden itibaren isekle caddesinde Kadıköy Kayma
kamlığı l<arşısında "ELEKTRiK VE GAZ EVİNE,, nak-: 
!edileceği sayın miişterilerimize ilan olunur. 

_..,._ Direktörlük ~ 

İstanbul Kız Öğretmen OkuluSatınalma Komisyonundan: 
Erzakta cioıi 

Tahin Helva11 

Tahin 

Pekmez 

Odun Meşe ve 
Gürıren 

Maaa-al Kömürii 

Blok maden 

Kömürü. 

TGnnan maden 

Kömürü 

Arpa 

Saman 

Kepek 

Ot 

Yaş !>ebzc 34 kalem 

kilp, 22000 adet Ye 

2900 demet 

Miktarı 

250 

250 

350 

1100 çeki 

4500 ki. 

75 Toıa 

250 Toa 

2200 

2000 

350 

400 

31210 

Muhammen 
b•deli 

215, 

1920, 

135 

3575 

136,50 

2449,20 

• 

İlk teminatı 
Lira. K. 

16, 12 

144 

10,12 

• 

'l6S 1'l 

• 

10,24 

183,69 

Ekıiltme şekli a-ün 
flllRtİ 

21 • 9 • 1936 

aaati ıs de 

Açık eksiltme 

21 • 9 • 19~ (i 

ıaali 15,30 

Açık eksiltmL 

21 • 9 • 1936 

aaall 15,45 de 

Açık ekıiltme 

21 • 9 • 1936 

saati 16 da 

Pazartes~ 

Açık. eksiltme 

21 • 9 - 1936 

saati 16.30 da 

Açık eksilim• 

21 • 9 • 1936 

.aati 16,45 de 

Pazarleai 

Açık ekıiltma 

ve 

@. 

'(}.'/../) 

TRA~ BIÇ-AGIDIR. T 

Amerikan Kız Koleji 

Arnavutköy Tel. 36.160 + 
1 

Robert Kolej 

Bebek. Te(36.3 

OLE 
ERKEK KIS 1 

Mektep lrgilizceyi en iyi öğ'reten bir müessesedir. Milli terbiye ve Kültüre son derece ehemmiyet verilir. 
Almanca veya Fransızca lisan dersleri, m·ıhte lif sporlar, lngilizce için ihzari sınıflar. 

ORTA KISIM • LiSE KISMI • TiCARET DERSLERİ 

Mu .. HE' 1\ 'Dl•S KlS' '116/ • A:nell ~e. naz~rı. ufüllerle elektrik, makine, ve Nafıa 
l V. lVI. • • muhendısı yet ıştmr. 

1. - lıtanbul Kıı öııretmen Okulunun yukarda miktarı muhammen bedellerlla ilk teminat u elulltme 

Dersler 21 Eyhil Pazartesi sabahı başhyacaktır. Leyli talebenin 20 Eylul Pazar ~kş~mı ı:nektebde bu
lunması lazımdır. Tecdidi kayıd erkek kısmında ıs Eylül CJma ve 19 Eyh1l cumartesı gunlerı, kız kısmın· 
da 19 Eyh11 cumartesi günüdür. Yeni talebenin kayıd muamelesi hergün yapılmaktadır. 

Fazla malOmat için mektupla veya bizzat müracaat edilebilir. 

ııııa ve Halleri hizalarında yazılı yiyecek u yakacaklar ekıillmeye konmuıtur. 

2. - Ekıinme lıtanbul Kültür DirektörlDtD binasında Liseler Muhaaabeeiliğlade toplanan Komlıyoada 1•• 

pılacaktır. lıteklilerin ıartnamelerde yuıh kanuni veıllcalardaa baılca Ticaret Oda11nın 1enl 111 ya

ıikuı n teminat makbuzlarile beraber teklif mektuplarını ihale için ta1in edilen aaatlerden bir ıaat 

enel makbuz mukabilinde Komlıyon Baıkınlıfına nrmeleri ilk teminatları•• belli ııü• ~· aaatten 
HYel ... ,.. bir ııün enel okul ldaruinden alacakları yazı ile u .. ıar Muhaaebacllltl VezDeılne ya• 
tır••ları. 

'· - !.teklileri• şartnameleri okul idareoioden ııllrüp oku1abllecekleri ilin olunur. 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

or. Hayri Ömer 
Ô k 1 e d en sonra BeyoQ'lu 

Ajtacami karşısında No. 313 
Tel. 43586 __ .............. ... 

1 Selimiye Askeri Satınalma Komisyonu llAnları 
1 - 43. Alaya aid ahırlar önünde blrikmiı olan hayvan a-übreleri 

Selimlyc Aıkeri Satınalma Komiıyonunca 14·9·936 Paıarteıi ıaal 14 de 
paıarlıkla ıalılacaktır. 

2 - Gnbrelerhı tahmin edllen mıktarı SOQllO kilodur. Bedeli muham. 
meni 62 lira 50 kuruıtur. . 

3 - Teminatı kat'iıl 9 lira 37,5 kuruflur. 

---- - - ----------- 4 - Teminatlurın nktlnde Yerllmeal moıruttur. 
• 

• 

Hataratı öldı1rmekden emin 

oımak için yalnız ve yecine olan 

lsteyınız. Ve taklldlerlnl reddediniz. 

Fena · ve tesirsiz hafarat öldürücü mavıleıi 
almakla paranızı beyhude yere israf etmeyi · 
niz ve FLIT'in eahtelerlnden sakınınız . Al ··\ 
danmamak için yalnız bir FLiT olduA"unu ve 
s iyah kusaklı, asker reslmH sarı tenekeler 
lçerlsınde satıtdıj'ını hatırınızda tutunuz . Bu 
tenekeler mühürlü olduğundan her türlü hıy 
leden arldlrler. Hakiki FLiT kullanıldokda 
bütün haşaratı öldüreblllrslnlz . 

DelU.:/~rt t·ı yarık/artz FLiT toıu keyunuı. Ha· 
Jaral, ID.!u lt111n'i Nltr tlure; derhal IJ /urltr, 

\ • • 
1 _ Anadolu ve Rumeli Kayakları cl•arındaki TGmen blrlikle•i ih-

tiyacı için 3000 kilo sıtır eti 14·9-936 Paıarteıi ııDn!I ıaat 15 de pa. 
urlıkla alınacaktır. 

2 - Anadolu n Rumeli Knakları cinrındıkl Tümen birlikleri ih· 
tiyacı için 18000 kilo ekmek unun ciheti Aııkeriyeden yerilmek 14rtile 
yaptırılacaktır ve paıarlıRı 14·9-936 Paurteai ııünü ıaal 16 da Tüm 
Satınalm• Komiıyoounca yapılacaktır. 

3 _ A. Sığır etinin bed .. li 960 liradır. % 15 teminat kal';.; 144 liradır. 
8 • Ekmek itinin bedeli 405 lirıtdır. 0, 0 de lS teminat kat'iıi 

60 lira 75 kuru,ıur • 

.,ı - Bu iıloro ğireceklerln el "" ekmekçilik ifleril~ meşıul oldukta. 
rıoa dair r••mi vaıaik ibraz. etm•lerl mtf1'Uttur. 

5 _ Teminatlar müoakaaa aaatlerinden birer Hat unl T!lmen mu• 
haaebesi vezneıina yatırılmış olma11 ıarttır. 

6 _ Bu işlere oid tHerrüat Komlıyonda ö_trenilebllir. "1251,. 

Sahtbi ve Umuroi neşriyata idare eden ı 
ya'lı itleri mildüra r 

Etem izzet BENiCE 

Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

travers eksiltme ilanı 

Yaşadığımız ekono· 
mi devrinde size pa
halıya mal edilmek 
istenen naslhatları 

şUpheli görUnUz. 

Nafıa Bakanlığından : 
Aşağıda mikdarları yazılı olan cem'an 349870 adet normal, 3900 adet makıslık ve 1000 adet köprülük kayın travers 7 partide ve 17 Eylül 936 Perşembe günü 

111.ıt 10,30 dan itibaren ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapılı zarf usuliyle eksiltmeye lı:onulıuııştur. 
Eksiltme Ankarada Bakanlık Malzeme Eks!ltme komisyonıında yapılacaktır. 
İsteklilerin bütün PaPtilere ait teklif mektuplarını aşağıdaki cetvelde hizıhrımh )'~1.ılı mikdarda muvakkat teminatları ve 7·5-936 tarih ve 3297 sayılı resmi gazetede 

çıkan talimatnameye göre Bakanlıktan alınınış vesika ile birlikte 17 Eylül 936 Perşembe giiııü saat 9,30 a kadar Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 
Her partiye ait şartname ve teferruatı cel\·elde hizalarında gösterildi)ti bedel mukabilin1e Ankarada Bakanlık malzeme müdürlü,B_ünden alınabilir. 

Muvakkat : Şartname 
Miktar !11 u ham men bedeli : teminat bedeli 

• Partiler 
Normal : Makaslık Köprülük Traverslerin kesilmesine tahsis edilen devlet ormanları 

'lıiet adet aiet I~ira Kuruş Lira • Kuru5 : Kuruş 

Birinci parti 63970 ı 170 .75343 50 5017 18 377 Z;nguldak vilayeti Devrek kazasının Yeni !ağ Akça'tı oruı;;:;; 
İkinci 

" 48500 780 500 90495 5774 75 452 : Kütahyanın Tavşanlı kaı.1sıııa b~!!lı Dom:ıniç o.ahiye• 
: 

sinde Kazmut Eğridere ormanı, • 
Üçüncü 

~ 
35300 390 'u t570 4328 50 308 İnegöl kazasının Erikli ormanı 

Dördüncü 61600 i80 104760 6488 524 Adapa~arı kazasının Keremali ormanı 
• 

Beşinci 35100 195 : 58695 4684 75 293 Hendek kazasının Keremali ormanı 
Altıncı 93400 583 r.oo : . 168290 9664 50 841 Kocaelinin Karasu kazası dahilinJe Molla Hasan pınarı 

ve Çamdağı ormanı 

Her nerede ve her hangi 

b'r saatte Krem Pertev'i 

kullanabilirsiniz. Yarım sa· 

at zarfında o tesirini gös

termiştir, bile. 

Krem Perlcv'in yarım uır· 

lık şöhreti asılsız değildir. 

Yüzbinlerce ki~ideQ Krem 
Pertev hakkında ~amimi 

kanaatlerini sorabilirsiniz. 

Num"'o Tar.h 

247391 3-12-935/ 
317521 1.10.9351· 
318040 7-10.935 
317520 1.10.935 
255908 4. 7 -935 
lstanbul ithalat gümrüğünden al• 

dığ'ım numero ve tarihleri yukarıda 
yazılı irad makpuzlarını kaybettim. 
Yenileri alınacağından gaip mak• 

Yedinci • 7000 9450 708 75 : Bedelsi7.: Kocaelinin Kandıra kazası içinde Koyunağıli ormanı ------------ı puzların hükmü yoktur. Sür'at Men· 
suca! fabrikası Artin Avedisyan. Hnsnsi mukavelcl-i orman sahipleri de lcendi ormanların<lan kcsiloıelc üzere eksiltmeye i şti rak edebilirler· (638) 
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