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taraf ta 
Hitler dün bir nutuk dalıa söyledi I 

edi ki : ''Biz hedefimizi tayin et
miş insanlarız ve bu hed~flere 

muhakkak varacağız,,. 
Sovyet Harbiye Komiseri Voroşilof Kiye/ askeri 
mıntakasının tabiyevi vaziyetini gözden geçirdi 

Nurenberırteki Alman par
liıi kongresi münasebetile 
liitlerin biribiri arkasına söy
lediği nutuklar, her memleke· 
tin gazeteleri tarafından o mem· 
leketin siyasi durumu bakı· 
llıından muhlelil tefsirlerle kar· 
fılanmaktadır. Hitlerin yeni 

1 Quluklarının Avrupadaki teyak
kuzu bir kere daha bilediğine 
IÜphe yoktur. 
Diğer taraftan Sovyel harbiye 

komiseri Voroşilofun Lehistan 
hududu yakınlarında yapılan 1 
llıuazzam manevralarda ordu
~a hitaben söyledijtl sözleri 
de Hillerc verilmiş bir cevap 
tibi kabul etmekle beis yok
tur. 

Her iki büyük memleketin en 
•a'ahiyetli büyük adamlarının 
'tızlarından çıkan sözlerden 
Sonra, Anupada son kertesi
ne kadar hatırlanmış ordula-

: tın ~atvet ,.e heybetleri bir 
kere daha 2öıe çarpıyor. 

Son söylenen nutuklarda 
Sovgei Harbige Komiseri Voroıilof'un nutuk söglerk•ft 

alınmıı reılmlerinden •• 

i;Küçük itilaf ve 
Balkan paktı 
rk8nı harbiyeleri Teş

rinevvelde Belgrad'da 
toplanıyorlar 

"Belgrad'dakl Morningposl 
gazetesi muhablrinin gazetesi
ne telgrafla verdiği malümata 
göre, Kilçük iti/ıif ve Balkan 
paktına dahil hükümetlerin 
Erkıinı harbiye roisleri Teırin 
evvel ayında Helgradda topla· 
narak1 umumi vaziyeti göz• 
den geçirecekler ve muhtemel 
~ınrivakilere karşı alınması 

icabe1en tedbirleri 'lralarında 
müzakere edeceklerdir. 

Hltlerln korkusu 
Hitlu Ajans Havasın bir 

muhabirine Avrupada bir tek 
korkusu olduğuuu söyledi. Bu 
korkusunu difer sütunlarımız

Hıtler bir Alman kıta~unın önUnden geçiyor 

r•f.erııuıı h .zır u d,4kıarıTJl b r k:~re ualıa ilan ettıKıtrt tk.l 11.t!r:,,t!lf.t! ' rı.Jıl 

kul!anı•a~ kelimelere bakınca, 
n'ık b'r n anıara karşısın

lil kalmamak kabil dcırıldir. 
H.tler dcmi~li kı: 

r 
Hitler 1 . Sovyetler çağırıyor r~:;;~:::TH8i"i("'""Vf'""'PQfCU-ıarı· 

"·Türk havaclları, neden siz de i ·Londra i ı ·dun hareket ettiler 

ı da aA:ugacahınıs. 

" Kendi>ini yenmiş vlduğu

ttıuz eski rakibimiz, aramızda 
lohrikcil yapmağa uğraşıyor. 
f'4mruğil• lizi t•lıdil ediyor. 
F'akat bizim hakkımızda ev• 
1•ama, iıayalôta knpılmasın. 
il;, hu zamandan ziyade ha• 
ı,,., ~- ,. 
Voroşi!of da şöyle söyle· 

llıişti : 

Dün 
Yine söyledi 

Tuluz, 14 (Radyo) 
Nürenberg'de na,yonal sos
yalist kongresi dün kapan-

ı dı. Bu miinasebetle ordunun 
güneşli bir havada yaptığı 

geçit resminde, Hitler bek
lenen nutkunu söyliyerek bil· 
hassa dedi ki: 

bize gelmiyorsunuz ? n l ~~!~~,~~.'~~!a ;ı 
U 'L' -·-b k - : radyosunun ayın on birinci ~ nava nurumu aş anı geldil gecesi yaptığı teblife göre,~ 

' Baıbakan ismet lnönünün ~ 
Teırinevvel ayı içinde, yan• § 
larında kara ve deniz mrite- ~ 
hassıslarından mürekkep bir i 
heg'etle, Londraya gelecekle· § 
rini yazmaktadırlar. § 

- y,.ni.'mez Kızı/ordunun 
~4u<'eti düşmanı düşman fop
'•lclarında daimci tepe/emeğe 

'1azırdır. 
Sovyfl manevralarından son· 

ta, Alman orduları da en yeni \ 
1i'ah" arı ı le umumi harptenberi 
ti\rm,d;gimiz büyük bir ma
lıcvra yapmak üzeredir:er. Bu 
llıanevralarda da H.tlerin or· 
duya söyliyeceği sözl•!rin mik· 
hsını şimdiden ölçebiliriz. 

- Sizi buradan bütün 
dünya seyrediyor. Biz he. 
deflerimizi tayin etmif İn· 
sanlarız ve bu hedeflere 
muhakkak varacağız. Avru
panın ortaunda 60 milyon
luk n>edeni bir milletin hak
larını tanımamıya imkin 
yoktur. 

/ngiliı gazele/eri, bundan § ' 

'llnınnya, lngiltueden yardım rupada faşizmi hakim kılmak 
bekliyemez için komünizmi yıkmak husu-

Londra, 14 (A.A) - Nurem- sunda Alnıan}a'ya yardım et-
herg"de aktolunan nasyonal meğe lngiltere'nin hazır oldu-
'<ısyalist kongresine Alman ğunu zannediyorlarsa çok al-
~r·ciye nezaretinin resmi hiç danıyorlar. Nuremberg'de söy-

r mümessilinin iştirak etme- lenilmiş olan nutukların başlı-

ilılş olduğunu ve hatta ecnebi ca mevzuunun evvelce düşünü-
llıiişahidlerin bu nezaretin Al- lerek intihap edilmiş olduğu ve Harıa Kurumu baş/cani Fuat Bulca Moıkovada tayyare 
lııanya'nın harici i~lerindeki Alman siyasetinin şimdiki hü- mqd4/i lciboraluarında 
lııtsuli>et derecesinin ne oldu- cumunun Fransız. Sovyct il- Dost SotJyet Rusyadan bir lunmuıtur: 
lunu suale şayan görmekte tilakı aleyhine müteveccih bu· tetki1< seyahatinden dönen Ri· "- Dost Sovyet Cumhurl-
~lduklarını nazarı dikkate a· lunduğu muhakkaktır. Fakat " saylavı "' Haua Kurumu yetleri ittihadı Oıyo Avyahim 
-. T başkanı Fuat Bulca seyahat 

n imes gazetesi diyor ki: Almanya'nın komşultl'fından ... tetkikleri hakkında dün (Hava kurumu) başkanı Ey• 
l,,,,,,Şayed Almon lider:eri, Av- D~uamı 2 nci salıifede gazetecilere şu beyanatla bu· Deoamı 6 ncı •apfada 
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Büyük Tarihi Roman: 

YEZİDiN ıAŞKI ve KERBELA VAKASI 
1 T eşrincvvelde AÇIK SÖZ' de başlıyacakhr. ( YEZiDiN AŞKI ) mevsimin 

en kudretli tarih, heyecan, aşk ve intirika romanıdır. 

Çile - Genç kızların romanı - Sultan Hamldin sarayında ve hayatında son vesika· 
lar - 55 numaralı casus •• (Bunlar AÇIK SÖZ'Un 1 Tetrinevvelden itibaren tefrikaya 
batlıyacaöı bUyUk eserlerdir. Eserler ve muharrirleri için ayrıca tafsilat vereçeAlz .. ) 

' 

AÇIK'SÖZ müvezziler koşusu bugün tafsilat _3 üncü sayfada 

baıka Türkiye• lngiltere Iİ• ~ 
~ caret anlaşmaıının ilt.i mem• ~ 
i,•,: ltket arasında Oftığı kolay- ~ 

lılcları da tebarüz ettirmılcle- ~· 
, dirler. ~ 
i11ıııuı1111ııuı11111111t1111111mııııtu1t1ııuu1111111ıttı1Ullllllll 1'ün Sovye.t Ru•yaya alc.>~n Halkevi ıporcul•r• barekttleriaden evvel .•. 

İki Sovyet tay-
• • • 

yarecısının 

mühim bir 
m uvaffakiyeti 
Los Angeles'ten Ku
tuplarda yeni yollar 
atarak Moskovaya 

indiler 
Moskova, 14 (A.A.) - Tay· 

yarecl Levnovski ile lseyrü
seferci Levçenko Kanada, 
Alaskı, Çu koti ve Siberya 
yolu ile 19 bin kilometrelik 
Lon-Anıreles- Moıkova havıı 
.teyabatını muvaf!akiyetle bili- . 
rerek Moskova'da yere inmiş· 
lerdir. Tayyare meydanında 
kendilerine çok hararetli bir 
kabul yapılmış Başbakan Mo· 
lotof ile Kaıranoviç, Amlrcef 
ve parti ve hava teşkilatları• 
nın diğer erkanı ve büyük bir 
halk kütlesi alanda hazır 
bulunmuştur. 

Mosko11a, 14 (A.A.) - Sta· 
!in tayyareci Levanovski ile 
seyriselerci Levcencoya bir 
mektup göndererek kendileri
ne tevdi edilen tarihi vazifeyi 
ba,ardıkkırından dolayı hara
retli tebriklerde bulunmuştur. 

Merkezi icra komites, tay
yareci levanosvskiye 25 bin 
ve ~eyrüsefcrci Levvçenkoya 
15 bin rublelik nakdi müka· 
!at nrmeyi kararlaşbrmıştır. 

r 

Halkevi sporcuları dün Çiçerin vapurile Sovyet Rusyay4 
doğru yola çıktılar. Komiteler rtisleri ve sporcular tarafındaı 
uğurlandılar. Açık .Söz dost memleketi• yapılacak oyunları 

yakından ta/cip etmek irin, kafile ile birlikte bir muhabir gön. 
d"'miştir. Okuyucularımız oradan gelecek en taze ve doğru 
haberleri gazetemizde bulacaklardır. 

[ lkiı.ci sayfamıza da bakınız./ 

EdebiyatAnketi: 9 

Milli b.ir edebiyat 
Yarata~_ir miyiz? 
Necip Fazıl Kısakürek 

söylüyor: 
Necip Fazıl KısakU
rek'e göre mmr ede· 
bfyat; eksik olan ori
jinal tefekkUr ada
mımızı yetittirmek, 
korkunç bir fahslyet 
hummasına kapılmak 
ve cemiyetimizi içi· 
mlzden doQacak yeni 

,..-, • bir dUnya ve insan 
'!~; görUtUnUn teknesin

de yujiurmakla yara· 
tılabllir. 

YARIN: Ji.a....:g'--y;_a_k_u.z_p_Kı_a_dr_i · 
Anketi yapan: Nusret Safa COŞKUN 
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Bratislava konferansı 
Küçük Antant Avrupanın da zorlaştırdı. Rusya ile ya· 

en eski siyasi kombinezonu- kından dostluğu dahili politi· 
dur. Bu kombinezona mensup ka bakımından mahzurlu gö-
dışbakanlar arasında sık sık renler vardır. 
yapılan içtimalara okadar Küçük Antant kombinezonu• 
alıştık ki, artık bu toplantı· nun en hararetli taraftarı olan 
!arda hususi bir mana aranı!· Tilülesco, böyle bir korkuya 
maz oldu. Küçük Antant dev• kurban gitti. Titülesco'nun ge· 
Jetleri dışbakanfarının içtima· çen hafta Tataresco kabinesi 
)arı, bize, herhangi bir mem• dışında bırakılması, küçük an· 
Jcket kabine,inin içtimaı kadar tanı mehafilinde hayli heye• 
tabii geliyor. Bununla beraber can uyandırmıştL Şimdiki Ro-
iki gündenberi Eralislava'da men başbakanı Tataresco 'nun 
devam eden konferansın müs- da çekilerek yerine Alman ta· 
tesna bir ehemmiyeti \'ardır. raftan olan Vaidanın geleccıti 
Çünkü Avrupa devletleri ara. hakkındaki rivayetler de bu 
sındaki müna~ebetlerin son heyecanı arttırmıştır. Alman· 
aylar zarfında takip dti'ti yanın küçük antant cephesini 
cerey:\n, küçük antant kom- ikiye ayırmaya çalıştığı mu-
binezonunu sıkı bir imtihana bakkaktır. 

tabi tutmuştur. Ve Almanların elinde çok 
Orta Auupa yeni bir dönüıı kuvvetli bir silah vardır: Ti-

nokta•ına geldi. 1921 sene- caret. Küçük antant devlet· 
sinde küçük antant, Avusturya· !erinin en ehemmiyetli müş-

Macarislan imperatorluğunun terisi Almanyadır. Bu devlet· 
ihyasına ve Habsburg baneda· ler siyaseten Fransa ile bera· 
nının tahta geri gelmesine mani ber yürümekle beraber, iklı·· 
olmak için yapılmış bir ittifak saden Almarıyanın nüfuzu al. 
idi. Elıt, dolayısite istatükoyu undadır. Almanya, küçük an-
muhafaza demek olduğundan tanı komblnezonunda Roman• 
ve Fransız dış politikasının yayı en zayıf halka telakki 
ana hatlarına uyduğundan on ettiğinden, bu devlete ehem· 
beş senedenberi Fransa ile miyet vermiştir. Diğer taraf. 
beraber yürümektedir. I tan Çekoslovakya ile Rusya 

Fakat son yıllar içinde vaziyet 1 aras.ında yeni yapılan misakı 

hayli değişmiştir. Bir defa orta bozmak için bu devlete de bazı 
a\rupa~tatükosunu tehdit eden tekliflerde bulunduğu bildiri· 
bir Almanya belirdi. Bu liyor. Gerçi Çek~lovakya 
Almanya bugün daha ziyade müttefıklerine sormadan Al· 
kuvvetleşmektedir. Statükoya manya ile herhangi bir kom. 1 
aleybdar olan Macaristanı hi- binezona girecek değildir. F~-
mayesi altına aldı. Son hafla. kat bunlar öyle baberler<lır 
lar içinde Avusturya ile de ki milletler arası münasebet· 
anlaştı. Bu anlaşma Avustur· lerınin bugünkü gibi, asabiyet 
yanın istiklalini koruyor mu, içinde bulunduğu bir zamanda 
yoksa ihlal mi ediyor? Burası şüyuu vukuu kadar tehlikeli 
pek belli değil. olabilir. 

Vaktile bütün küçük ili· Yuııoslavya Başbakanı Sto-
ıaı devletlerinin mülki tamami- yanoviç birkaç gün evvel 
yetleri ayni tehlikeye ma· Bükreşe gitti. Başbakanın ora• 
ruz iken, buııün bazıları, 

da gördüğü kabul, söylenen 
Almanyadan, daha çok kor- samimi nutuklar, küçük An· 
kuyor. Bazıları ltalyadan çe· 

tantın bütün dedikodulara 
kiniyor. Bazıları Rusyadan kuş. 

rağmen, henüz canlı ve dinç 
kulanmıya başladL Gerçi Fran· 

olduğunu göstermiştir. Bratissa ile Rusya ara•mdaki misak, 
lava konferansının da bu lntıbaı 

bir noktadan Küçük Antant 
devletlerinin vaziyetlerini ko- takviye edeceği umulmaktadır. 
laylaştırdı. Fakat bir noktadan Dlplom•t 
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Blum'un hakemliği 
• 
Fr ansa aa,veklll patronlarla amelenln 

arasını bu lamadı, Parlae döndii 

A mele fabrikalardan çıkmıyor 
Lille, 14 (A. A.) - M. Leon ı M. Blum, patronlar amele- 1 

Blum, Lille mıntakası mensu· 

cat sanayiinde ilan edilmiş 

olan grevde hakemlik etmek 

üzere dün öğleden sonra 

buraya gelmiştir, Grev, 

falrikıların 20 binden fazla 

amele tara fından yeniden i ş· 

gal edilmesi üzerine vahamet 
peyda etmiştir. Bu işagal 

harekeli patronların M • 

Salengro tarafından yapılan 

teklifle ri reddetmeleri üzerine 
başlamıştır. 

Aynı zamanda lille belediye 

reisi olan M. Salengro, cuma 
ve cumartesi günleri birbirini ı 
müteakip patronlarla ve amele 
rnurahhaslarile görüşmüştür. 

Mumailerh cuma gecesi_ ~mc· 
le}i geçen baffadan ben ışgal 
etmekle oldukları fabrikaları 
tahliyeye ikna etmiştir. 

Mamafih Camartesi gunu 

patronlar grevcilerle doğrudan 
doğru}a müzakerelerde bulun· 
maj!'ı tercih etmekte oldukla
rını bildirdiklerinden M. Sa. 

lengro, M. Leon Blum'dan Lil
Je'e gelmesini rica etmiştir. 

lhtil!ıf kollek tif iş mukavele· 

ainin tatbiki meselesinden ne

ıet etmiştir. Amele ücretleri

nin yüzde on nispetinde arttırıl. 
• 
masını istemekte ve buuun için 

nin metalibini kabulden, imli· 

na etmekte ısrar eylediklerin

den ihli lafa bir nihayet ver· 
meğe muvaffak olmaksmr. 

gece Parise dönmüştü~. 

Paris, 14 (A.A):-M. Bbm'uıı 

Lille seyahatinden behseden 

Oeuvrc gazetes~ 

:liyor ki: 

B:r Başvekilin sosyaı bir 

ıhtilafta hakemlik etmek üzere 
bilha.sa seyahate çıkmı;3 ı em
sali mesb~k 0lmıya . ı rir 
hadisedir. 
Başvekil patronlar delegas

yonunun anudane imtinalarında 
ısrar etmekte olduklarını gö
rünce patronlar namına söz 
söyleyen M. pierre thırıez'in 

ifadesi veçhile, hükümetin az· 
mini izhar etmiş ve ihtilafı 
hükümelin yapcağı hakemliği 
hal ve fa<! e•m ~ ;ine karar ver· 
miştir, 

l, e Jour gazetesi yazıyor: 
Bu karar, mantık icabı fab

rikaları işgal eden ameleye 
gönderilmesi iktiza ederken 
fabrikaları ellerinden alınmış 
patronlara gönderilmiş bir ul· 
timatomdur. 

r 
Abon~ Şartları ~ ' 

TÜRKiYE iÇiN 
l Senelik 1200 Kr. 
<; Aylık 600 

" 3 • 325 
" ı 

" 
125 

" HAR.iç iÇİN 
1 Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık 1300 • 
3 .. 700 • 

ücretlerin hayat pahalılığl ile 

mütenasip olarak artırılmasını 

derpiş eden maddeyi ileri sür

mektedirler. Patronlar, amele
nin bu talebin; reddetmekte· 

diri er. 

1 -
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Sen Sebastien'in zaptından sonra 

Madrit hukümeti kaçan iki 
kumandan ı kurşuna dizdi 

Asilerin Alkazar sarayından salıvermek 
istemedikleri kadın 

ve çocuklar kurtarılabilecek mi ? 
Paris, 14 (A.A.) - Hava bir tebliğ neşreltirmiştir. bunda Berlin, 14 (A.A.)- D. l'I. B. 

Ajansı muhabiri elde etmiş Ferrol'deki nasyonalist donan. ajansı Paris'de çıkan La Re. 
olduğu malumata istinaden ma kumandanından gelen ha- publique gazetesinde gıiya 

San Marco'ya hakim ve Ha. berlere göre Santender ve Burgos hükumetinin muvaffak 
hümet kuvvetlerinin inhizama Bilbao civarına torpil dökül- olduğu takdirde dahili harbin 
uğramasını intaç elmiş son de- düğünü ve buraların gemiler biyavelindenberi Almanya ta-
rece mühim sevkulçeyşi bir için tehlikeli olduğu beyan rafından yapılan mali yardım· 
nokta olan Sanla Barbaranın olunmaktadır. lar karşılığı olarak lspanyol 
zaptı hakkında aşa~daki laf. Alkazardki mahsur Fası 'nın Almanyaya terkine 
silalı vermektedir. kadın ve çocuklar dair Berlin hükumetile bir 

ihtilalciler, taarruzda bulun- Madrid, 14 (A. A) - Şili mukavele imza ettiğine dair 
dukları halde Milisler paniğe büyük elçisi ve sefirler heye- çıkan haberleri kal'! olarak 
uğramışlardır. San Sebasliyen tinin muvakkat duvayyeni Mor· tekzip etmektedir. 
hükumet komitesi, hemen lop· gado, alkazar de todo'daki ka· Pariste yeni bir tezahür 
lanmış ve kıtaatı kuvaetli mev• dın ve çocukla~ın kurtarılması 
ziler vücuda getirilmi ş olan için sefirler heyetinin tavassut• Paris 14 (A.A.) - Jounaux 
Orio üzerine çekmejle karar ta bulunma sını Largo Caba· dün öğleden sonra Persling 
vermiştir. Hükumet komitesi llero'ya teklif etmiştir, sefir stadında lspanyol cumhuriyet-
Santa-Barbara mıntakası ku. sefirler heyetinin bunları hima- çileri hakkında tesanüd izharı 
mandanlarından ikisini kurşu- yesı altına alabileceğini ve maksadile tertip edilmiş olan 
na dizdirmiştir. Çünkü kati sefar e thanelerde barındırabi· bir nümayişte şöyle demiştir: 
derecede mühimmat mevcut leceğini ilave etmiştir. Sulhu istediğimizden dola· 
olduğu halde bu iki kuman· M. Caballero, bu teklifi ka- yıdır ki lspanyol yoldaşlarımı-
dan muharebe etmeksizin kaç· bul etmiş ' 'e M. Morgado'ya za elimizden ıeldijti kadar 

15 EylOI .. 

Son Dakika 
Ankara - Memleket ve Dünva 

Kral Edvard Viganadan 
Londraga hareket etti 

Viyana, 14 (A. A.) - lngiltere Kralı sekizinci Edvard, Lnn· 
draya dönmek üzere dün akşam saat 20,45 Le Alberg-Expres• 
ile Viyanadan ayrılmış ve oteii önünde ve istasyon civar111dJ 
birikmiş olan binlerce Vıyanalı tarafından alkışlanmıştır. 

Londra, 14, (A.A.) - Kral bu akşam Fairev tayyare mey• 
danına dönmüştür. Kral Londraya ge 'meden önce d n•t hafta 
kalmak ü1ere lskoçyac!ak! köşk i' ne g idec~k t i r. 

• • • 
ı/ngilizKralına tabanca çeken 

adam mahkum edildi 
Lo ndre, 14 (A.A.) - iı ; giz Kralına suikast suçile müttehim 

olan Mak Mahor 12 ay hapse mahkum o!m·Jştur. 

• • • 
Habeş ~aşvekili 

Ras lmru Habeş davasının 
Cenevrede ı,~üdaf aasını 

medeni milletlerden istedi 
Portsait, 14 (A.A.) - Garbi 

Habeşistanda kain Gvre'deki 
Habeş Hükumeti Reisi Ras 

lmru, bütün medeni memleket-

lere ve bilhassa lngillere'ye 

hitab eden bir beyanname neş· 

rederek Milletler cemiyetinin 

önümüzdeki asamblesinde Ha

beşistan'ın haklı olan davasını 

müdafaa etmeleri ricasınd~ 

1 bulunmuştur. 

Habeş lmperatorlçesı 
lnglltereye gidiyor 
Kahire, 14 (A. A.) - lngil· 

tcre'ye gitmekte o'an Habeş' 
lmperatoriçesi Marsilya'ya git· 
mek üzere Portsaidden Com· 
piegne i "nıindeki fransız vapu• 
runa bi nmiştir. 

mışlardı r. hususi bir paso vermiş ve elçi ' 
Asiler torpil döktüler beraberinde Romanya masla- yardım etmek istiyoruz. lspan- Mac Mahon'un muha· 

Hendaye 14 (A.A.) - Le co- hatgüzarı M. Zanesco olduğu yol yoldaşlarımızın inhizamı Uzak doöuda bir 
trene taarruz roııne'den bildiriliyor : halde To!edo'ya hareket el· harp ve muzafferiyeti sulh kemesi batladı 

lnııiliz konsolosu radyo ile miştir. olacaktır. Londra, 14 (A. A.) - 16 Tokyo, 14 (A. A.) - Şar\.! 
uı11ıınııtıı1 1111 11111u111 11 111111ıııııtııııı1111111111111111111111111111111111111111111111unıutııııııııı1111u111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111ıuıu11111111111• temmuzda kral tarafından ya- Mançuride Mulingchen kömür 

madenleri civarında Korali 

haydutların taarruzuna uğra· 

mış olan asker yüklü bir tren· 

de bulunanlardan 25 japon 

zabit ve askeri telef olmuştur. 

Her iki taraf ta hazır! 
1 inci sayfadan clwam 

herhangi birisinin evvelce ak
detmiş olduğu bir itlifakı şim· 
diki ahval ve şerait altında 
feshedeceğini farzetmeğe im· 
kan yoktur. 
Başka bir lngiliz aörüşü 
Londra, 14 (A.A.) - Sun

day Chronicle kazetesinin Nü· 
renberg muhabiri ıöyle yazı· 
yor: Almanyayı bugün hariçte 
mevcut zihniyetle muhakeme· 
ye imkiin yoktur. Almanya 
vatan aşkının, ırk ve milliyet 
duyııularının bir din haline 
ııeldiği bir memlekettir. 

Romen • Sovyıt paktı 

Prag, 14 (A.A.) - Çekos
lovak mabafilinıle söylendiğine 
göre, Çek • Sovyet paktına 
müşabih bir Romen • Sovyet. 
paktı yapılması hususundaki 
iayretlere devam olunacaktır. 
Bu baptaki müzakereler Tilü
leskonun istifasile bir dere· 
ceye kadar teahhura uğra· 

mıştır. 

Küçük itil<if konseyi toplandı 

P-ratislava 14 (A.A.) - Kü· 
çük itilafın daimi konsey~ 
dün öğleden sonra mesaisine 
başlamıştır. 

Kroft, , Havas ajansı muha· 
birine aşağıd aki beyanatta bu· 
l u nmuştur. 

"Bizim konferansımızın or• 
Lalığı heyecana düşürecek her
hangi bir karar ittihaz etme· 
sini beklememelidir. Stoyadi. 
noviç, Antonesco ve ben Av· 
rupada yapılacak mühim mü. 
nkerelerin arifesinde memle· 
ketlerimizi alakadar eden bü· 
tün mesele'eri görüştük ve 
bütün milletlerle mesai birliği 
yapmak arzusunda bulunan 
Küçük itilaf devletlerinin müş. 
terek hattıhareketini ıesbit el· 
tik.,, 

Presburg, 14 (A. A.) - Kü
çük anlaşma daimf konseyi 
müzakerelerini bitirmiştir. 

Fransa müdafaasını düşünüyor 
Paris, 14 (A.A.) - Dış Ba

kanı Delbos harici siyaset 
hakkında söylediği bir nutukta 
Fransız dış siyasasının iki ga· 
yesi Fransanın emniyetini ga
rantide) ve sulhun idamesini 
istihdaf etmekte olduğunu bir 
kere daha kaydettikten sonra 
demişti r ki: 

•Milli müdafaa için hükumet 
tedbirler almıştır. 

Çünkü silahların fasılasız art
ması Avrupayı harabiye SÜ• 

rükliyecektir. Aynı sebebden 
dolayıdır ki, Fransa Milletler 
Cemiyetine sadık kalmakta ve 
sulhcu devletlerle dostluklarını 
muhafaza etmektedir. 

severiz bunun da sebebi gayet 
basittir. Çünkü biz ancak milli 
bir esasa dayanan memleket· 
lerle münasebatta buluna biliriz. 

Voro~ilof Kiye/le 

Fransanın akdettiği bütün 
anlaşmaların mahiyeti musli
hanedir ve hiç bir kinı~e 

aleyhine müteveccih değildir. 

Sulh bu anlaşmalardan 

ancak istifade edebilir. Fransa 
diğer memleketlerin dahili iş

lerine karışmıyor. Buna moka· 
bil kendi dahili işlerine de 
başkalarının karışmasına mü
saade edemez. 

Moskova, 14 (A.A.) - Har· 
biye komiseri Voroşilofun ma
reşal Egorof ve Budeyni ile 
Kiye! askeri mıntakasmın ta• 
biyevi tetkik sahasına gelmiş-

i !erdir. 
===== 

Yaş meyvacılık 
MU,kUle UzUmUnU yal bancılara tanıtacaft ı.ır: 

Edirne ve Kırklarelinde yaş 
meyacılık ve kavunculuk üze
rinde tetkikat yapmak üzere 
Trakyaya gitmiş olan Türkofis 
meyvacılık şubesi şefi Zeki 
Doğanoğlu ve profesör Baade. 
den mürekkep heyet dün şeh· 
rimize dönmüştür. 

Bütün milletler ahenk içinde 
yaşamalıdırlar. Fransanm beş
ler konferansındaki haltı hare
ketine bakim olacak düstur 
da işte budur. 

Ekseriyet hükumetin siyase
tini tasvib etmektedir.Sovyetler 
birliği ve lngiliz işçi partisi 
tasviblerini bildirdiler. Şimdi 

diğer bütün memleketlerin de 
ispanya işine karışmamak si· 
yaseline riayet etmelerine itina 
göstermelidir. Porlekizin çıkar• 
dığı müşkülat bu babda ciddi 
bir ihtar mahiyetindedir. Fran
sa bu müşkülatı bastırmak 

için elinden geleni yapacaktır.. 
Hiılerin tek korkusu 

Londra 14 (A. A.) - Reu· 
ter ajansının Nürenberg mu· 
habiri Hess Ribbentrop ve 
R osenbergin de hazır bulun
duğu bir hususi öğle yemeğin 
de Hitler ile yaptığı konuş· 
mayı neşretmek hususunda 
Hitlerden müsaade almıştır. 

Alman şefi demiştir ki: 
"Bittabi biz Almanya'da bol

şeviklikten korkmayız. Fakat 
tek bir korkum var bunu açık· 
ça söylüyorum. O da Alman• 
yanın etrafında bulunup bolşe· 
vik zehrinin tahribat yapmak
ta olduğu memleketlerin biri. 
biri arkasındRn bolşevikliğe 

sürüklenmesidir. Böyle bir va· 
ziyete seyirci,kalamayız. Çün
kü biz Almanlar nihayet 
bir Avrupa milletiyiz .• 

Hitler heyecanlı bir lisanla 
bunları söyledikten sonra de
miştir ki : Biz ve ltalya diğer 
memleketlerin nuyonalistlerini 

1 

Zeki Doğanoğlu dün Türk. 
ofisle bir muharririmize, Edir
ne ve Kırklarelinde yapılmış 

olan tecrübelerde muvaffak 
olunduğunu ve Trakyada bu 
yıl yaş meyvaların çok bere• 
kelli l'e vasıf itibarile geçen 
yıllara nazaran farklı olduğu

nu söylemiştir. 
Ayni heyet, birkaç gün son

ra Sapancaya giderek Sap3n· 
cada kışın yetişen müşküle 

üzümünü dış piyasalara tanıt· 

mak için muhtelif ambalaj şe

killeri üzerinde tecrübeler ya. 
pacaktır. -···--

Maa, sahtekArlığı 
davası 

Bir müddet evvel, devlet 
bütcuinden maaş ·alanlardan 
birkaç kişiyi öldükleri halde 
ölmemiş göstererek uzun za· 
man aylıklarını almaktan ve 
ilimü haberler üzerinde tah· 
rilat yapm~ktan ve sahte be· 

yannameler tanzim etmekten 
suçlu olarak ağır ceza ınahke· 
mesinde muhakemeleri yapıl· 
makta olan birkaç memur:a 
birkaç sarrafın mııhakemele· 

rine dün de devam edilmiştir. 

pılan geçit resmi sonunda elin· 
de silah olduğu halde tevkif 
edilmiş olan Mac Mahon, bu· 
gün Old Bailey mahkemesi 
huzuruna çıkmıştır. Mumaileyh, 
kendisi hakkındaki üç ithamın 
da doğru olmadığını söyle· 
miştir. 

Çin de Uç bin kitillk çete 
Tokyo, 14 (A.A.) - Hsein· 

kingden bildi rildiğine göre Çin. 
de eski Atamasoka ormanla· 

Amerik alı tayyareciler 
uçtular 

Lonı:lra, 14 (A.A.) - Ame· -ri kalı tayyareci Mervill i!! 
Richnıan. Atlas okyanusu y.ılu 

rında ekserisi Koralı olmak ile Amerikaya dönmek üzere 
üzere üç bin kişilik bir komü· 3.03 de Southporto tayyare 
nist çetesi teşekkül etmiştir. mevdanından havalanmışlardır. 
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Halk evi 
Sporcuları 

1 
1 

1 
Dün güz ide oyuncu-
larından mahrum ola· \ 

rak hareket e t ti 
Rusya'ya giden, sporcuiarı. 

mız dün saat on yedi buçukta 

Çiçerin vapurile ha reket etti: 
ler, Halkevleri spor komitelerı 

reisleri ve sporcuları tarafın· 
dan uğur landılar. 

Rusyaya giden iskrim takı
mımız, güreş takımımız gibi 

eksiktir. iskrim takımında kılıç 
Türkiye birinc'si Nihat ile Ha· 

lim yaktur. Askerlikleri oldu
ğu cihetle Bu güzide oyuncu· 

larımızdan takımımız mahrum 
kalmıştır. 

Sporcularımıza güzel seya• 

hat!er ve muvalfakiyetler te-
menni ederiz. 

(AÇIK SÖZ) - gazetemiz 

Sovyet Rusya'da yapılacak 
oyur.ları yakından takip etmek 

için, kafile ile birlikte bir mu
habir göndermiştir. Okuyucu· 

larımız, oradan gelecek en . 
taze ve doğru haberleri gaze• 
temizde bulacaklardır.] --
Cü rmümeşhut kanu· 
nunun tatbiki hazır

lıklar ı 

Adliyede,teşrinievveldeıı iti. 
baren tatbikine başlanacak 

olan (17) maddelik cürmümeş· 
hut kanununun tatbikatına ait 

talimatnameyi hazırlamakla 

meşgul olan komisyon, dün de 
öğleden sonra toplanmış, ka· 

nun maddeleri üzerinde mü· 
zakerelerde bulunmuştur. Ka· 

' nunun tatbikı zamanı yak- ' 

Komşu 
Memleketler 

Sovyetler Bir liğinde 

nüfus sayımı 
Sovye : JerlBirli~nde 3 üncu 

defa o'arak yapılacak nüfus 
sayımının tarihi, 6 Kanunusani 
1937 olarJk tesbit edilmiş bu• 
lunmaktadır. 

Bu işin aznmetini teba•üı 

ettirmek için, sayım işinde 1 
milyon 200 bin sayıcı ile 120 
bin müfettişin kullanılacajlı, 30 
lısanda basılacak sayım ka· 
yılları için bin ton kğıt sarf 
edileceğini kaydetmek kafi 
olsa gerektir. 

Her sahada bu büyük iş! :ı 
iyi bir surette bitirilmesi için 
istihzarala simdiden başlan· 

mışlır. Hesap makineleri imal 
edilmekle bulunmuş ve muhte· 
lif Cumhuriyetlerde, mıntaka• 
!arda ve şehirlerde hususi 
bürolar açılarak çalışmaya 

başlamıştır. 
o, ___ _ 

işçilerin aleyhine tet 
bir alar.; fabrikatörle• 
iş kanununun hükümlerinden 

kurtulmak için işçilerin aley· 
hine baiı tetbirlerde bulu r. a!l 
sahipleri hakkında yapılmakta 
olan tahkikat b:tmek üzeredir. 

Bu işle alakadar bulunan iş 
bürosu şefi Haluk neticeyi alır 
a'.maz b r raporla vaziyelt 
uekalete bildirecektir. 
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Bunu yaparken silahların 

azaltılması için teklifler hazır
lamı}a da karar vermiştir. 

rl Açık Söz'ün "'\ 
Sürpriz kuponu 

Bu kuponu kesip saklayınız 

\.. No. 149 _ 

Bu davanın suçluları Tanaş, 

Aleksi, Ahmet, Sofiyanos,Şev· 
ki, Haralambos, izzet, Ali Ri· 
za ve Agoptur. Dünkü celse
de, sarraf muamelelcrile meş
gul olan izzet ve vekili müda. 
faalarını yapmışlardır. Mu
hakeme, karar için, baska gü. 
ne bırakılmııtır. / 

!aştığı için, talimatnamenin tez 
elden bitirilmesine çalışılmak· ı 
tadır. 
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-AÇIK SÖZ -3 

ı Ankara ev 
1 Ve elişleri 

--~· Sergisi 
Dışardaki bizıe·r Hız ve gücünü vatanda,ın sevglsinden alan gazetedir Vekillet, Villyet aan'at 

mekteplerinin de 
ı,tirakinl i•tiyor 

Dünkü yazımda her <İtvletin bir açılış v., toplanış politi
kası tuttuğunu yazarken bu ) cı.; siyaset ıiıteminin hangi 
tilJ'afa faydalı olacaj"ını ancak uman gösterecek demiştim. 

lngiliz ve Fransız toplanış politikaoile ltalyan ve Almar.• 
hnın açılış v., yayılış politikaları bütün bararetile devam 
•diyor. Bu birbirine zıd siyasetin her memleketin iktısadi ve 
•iyasi menfaatlerine uygun tarafları olduğuna şüphe yok. 

Biz zaten Büyük Harptenberi bu toplanış politikasının 
!~indeyiz. Eıki Osmanlı İmparatorluğunun sırtındaki Arnavut
lııı., Arabistan ııibi ağır yükleri attıktan ıonra silkinip ayağa 

' l.alkan yeni Türkiye için bu toplan•• politikasına sımsıkı 
1 lı.ğlanmak elbette faydalı olacaktı. Geniş Anadolu topr.)kların· 

da nüfus kesafetini temin etmk için iki yol vardı. Biri mevcut 
116fuau harcamadan üretmek, ikincisi de hudutlar haricindeki 
'l'ürkleri anayurda toplamak. 

Bu iki başlı siyasette bugüne kadar muvaffak olduk. 
lııtallab arızasızca devam edeceğiz. Hariciye Vekilimizin 
ı\ntakya ve İıkentlerun Türkleri hakkında geçen gün gaze· 
ltlerde çıkan beyanatı bu cepheden bize büyük bir inşirah 
•ermiştir. Bu mıntakada mevcut üç yüz bine yakın kan 
l.arde4imimizin saadeti ile alakadar olmamız lazımdır. Balkan· 
lardaki Türklerin siıtematikman anavatana gelip bo4 toprak
ları doldurarak çalışan kollar arasına katışmaları iktısadi 
aiyaaetimiz için r.asıl ehemmiyetli bir hareketse hudutlar 
haricinde ve en yakın mıntakalarda ya,ıyan Türklerin var• 
lılclarını muhafaza ootmeleri de umumi siyasetimiz için mühim 
bir teşebbüs olacaktır. 

Burhan Cahid Morkaya 

PO LIS 

Firari azıll bir hırsız yakalandı 

Sahibi ı Etem luet BENiCE 

Belediye 
Zabıtası 
Memurları 
Her ak,em karakol· 
larda toplanıp vazife 

alacaklar 
Zabitai belediye talimatna· 

nıesının bütün hükümlerini 
tatbik için memurların vazife· 
!eri üzerinde etüdler yApıl· 
maktadır. Tecrübe mahiyetin· 
de olmak üzere memnrların 
her ak4am karakollarda top· 
landırılmalarına karar veril• 
miştir. 

Ertesi gün hangi memurun 
hangi semtte çalışacağı bu 
toplantıda tesbit edilecek 
ve memurlara bildirilecektir. 
Bu suretle hem memurlar dai· 
ma aynı mahalde çalıştırılma· 
mış olacak ve hem de daha 
faydalı neticeler elde edilmesi 

j:a .. •• ihtimali kuvvetlenecektir. 
~lisler hırsızı Fenerde g~rduler ve Belediyede mUnhaller 

Sıgara yakmak bahanesıle yanına Belediye muhasebesinde 

''okularak kelepçeyi eline geçirdiler münhal 12 memurluk vardır. 

Polis Aksarar, Fatih civar
larında bir müddetlenbcri ev
leri soyan azılı bir hırsızı 

1 Yakalamışlır. 

Yapılan tahkikata göre 
Şehremininde oturan sabıkalı 
İsmail bundan birkaç gün 

, evvel Fati'1lc binbaşı Hilminin 
: evini soymu~lur. lsmail bun. 

dan sonra Kocamustafapaşada 
A.lifakih mahellesinde lsmailin, 
~lelide Kızıltaş sokağında 
Şemseltinin, Aksarayda Ah· 
illet Relik, Horhorda Hakkı· 
nın evlerine girerek muhtelif 
eşyalar çalmıştır. 

Nihayet polis !smailin bir 
evde bulunduğunu haber al
<lığından evi kuşatmış ise de 
İsmail çarşaf giya.rek b:ıhçe· 
duvarından allamak surdile 
kaçmıştır. İsmail nihayet Fe· 

1 ner civarında bir evde gizlen. 
llıiştir. Bu sefer memurlardan 
Sami sivil elbisesi giyerek Fe
nerde gezerken lsmail ile kar· 
~ılaşmış ve sigara yakmak 
bahanesilc kendisine yaklaşa· 
tak kelepçeyi eline geçirmişti!. 

lsmail hakkında tahkikata 
ba~lamıştır. 
bir hamal yere düşe· 

rek öldü 

şunda Nazır izzet sokağında 
oturan Hilminin kızı 9 yaşında 
Hamiyete çarparak vücudunun 
muhtelif yerlerinden yaralan· 
mıştır. 

Denize düşmüş 
Kurtuluşla Papas sokağında 

oluran Foko Bliyiikadaya git
mekte olan bir arkadaşını 

teşyi ederken muvazenesını 

kayipederek denize düşmüş 

ise de kurtarılmıştır. 

Ruhsatsız sünnetçi· 
lik eden biri 
yakalandı 

Sarıyerde bağlar yanında 

oturan 55 yaşlarında lbrahim 
oğlu Hüsnünün ruhsatsız ola
rak Sarıyerde Türbe soka· 
ğıııda 52 numarada oturan 
lsmailin 9 yaşındaki Kazım 
ismindeki çocuğunu sünnet ettiği 
hükümet doktoru tarafından 

zabitaya b!ldirilmiş Hüsnü ya
kalanmıştır, 

Koşarken dUtmüş ve 
yaralanmış 

Hasköyde Aynalıkavakta, 

Tr.rsane sokağında oturan süt. 
çü Aleksanın 7 yaşındaki ço. 
cuğu jorj kalafat yerinde ko. 
şarken düşmüş ve demire 
çarparak yaralanmıştır. 
Bir bisiklet kazası 
Gözlepede oturan Rüştünün 

Şimdiden müracaat başlamış• 
tır, talip çok olursa Lise me· 
zunları arasında bir imtihan 
açılacaktır. 

Belediye daireleri 
Eski Maarif nezaret binasına 

taşınan belediyenin fen işleri 
daireleri boş durmaktadır. Mer 
kez binasındaki odalara mu· 
vazene ve emlak şubeleri, bun· 
)ardan boşalacak yerlere de 
muhasebe broları nakledile• 
cektir. 

Ağaç ve çiçek 
Bahçıvanlar cemiyeti· 
nin gUzel bir kararı 

lstanbul çiçek ve bahçıvan
lar cemiyeti fevkalade bir top
lantı yaparak cemiyet reisliği· 
ne lzmir saylavı Hamit Akso· 
yu seçmiştir. Cemiyet me.mle· 
kette çiçek ve ağaç yetiştir· 

mek sanatını basit bir zevk 
meselesi halinden çıkarmak 
için çalışmaktadır. Hamdi Ak
soy kendisinin riyasete seçil. 
mesi münasebetile bir mektup 
göndermiş ve demiştir ki: 

" - Hayalla yegane sev
diğim ağaç ve çiçektir. 

Ağacı ve çiçeği seven mil· 
Jetlere medeni derler. Biz de 
milletimizin bu zevkini ve sev
gisini yükselteceğiz. 

S•yı: 149 Her yerde 5 kuruı Telelom No: 20321 • Telırrı! adreti: l•tanbJI A.~k S!h 

Ehli Hayvan Sergisi 
bugün açılıyor 

Vilayet Baytar müdiriyeti .. taralından her sene açılmakla 
olan eh1! hayvan serııisi bugün saat 14 de Vali ve Belediye 
reisi Muhiddin Üstündağın bir söylevi ile açılacaktır. 

Bu sene sergiye 18 kısrak, 19 tay, 4 boğa, 5 inek olmak 
üzere 46 hayvan kaydedilmiştir. 

Baytar müdürü Ethem Elevlinin başkanlığındaki baytar hey'
etinin üç gündenberi yapmakta olduğu puantaj dün akşam 
nihayet bulmuştur. Bugün öğleye kadar tasni!leri yapılarak 
dereceler bildirilecektir. K·üy: ........................................................... t~ı;~lı~i .............................. .. 
kalkınması Maliyesi 
Trakyada arıcılık ve 
çocuk bakım yuvaları 

Trakya Umum! Müfettişi 

General Kazım Dirik tarafın

dan Köy K~nunu mucibince ı 

yapılmakta olan köy kalkınması 1 
hakkında mufassal bir prog· 
ram ile Trakyada arıcılık ve ' 
ziraat hayatı ve çocuk yuva. 
!arı hakkında resimli biiroşör
ler neşredilmiştir. Bu büroşör· , 
ler Trakyadaki kalkınmanın 

pek canlı bir delilini teşkil 

etmektedir. 

Trakyada arıcılık büyük bir 
inkişaf geçirmiştir. Ziraat ban
kasının verdiği kredi sayesin• 
de 4500 yeni kovan faaliyete 
geçmiş ve bunun dört yıl için· 
de 15 bin kovana çıaknlması· 
na karar verilmiştir. 

Bugün Trakyanın dört vilA
yetinde 16 yerde azat obaları 
açılmıştır. Buraya 500 den 
fazla zail ve bakım istiyen köy 
çocuğu getirilmiştir. Bunların 1 
içecekleri ilaçları ve hatta 1 

gramofonları bile temin edil· 
miştir. Bu yavrular doktorlar 
tarafından muntazaman mua
yene ve sıhhatlerine itina edil· 
mektedir. 

Gelecek sene köylerden 1000 
çocuk alınacak ve her yıl bu 
kabil obalar açılacaktır. 

General Kazım lzmirden 
sonra Trakyada tatbik ettiği 

bu usulde çok muvaffak ol
muştur. 

Her bulunduğu yerde yur· 
dun ihtiyaçlarını layıkile görüp 
takdir eden general Kazım 
Diriği bu muva!fakiyetinden 
dolayı tebrik ederken, halkçı
lık ve yaratıcılık uğrunda gi
riştiği işlerde muvaffakiyetle 
devamını dileriz. 

lstanbul-Ankara 
telefonu 

l•tanbul • Ankara arasında 
mevcut iki telefon hattından 

~--

Cemal Yorulmaz gibi 
kıymetli bir maliyeci 

da e kaz.,ndı 

Cemal Y-orulnıaz 

Edirne Defterdarı iken ls
tanbul Defterdar muavinliğine 
tayin olunan Cemal Yorulmaz 
Edirnede bulunduğu müddet 
zarfında haliyeden yüzde 
doksan yediden fazla ve sa· 
bıkadan da hayli tahsilat yap
mıya muvaffak olmuş ve ade
ta bir rekor kırmıştır. Edırne 
muhitinde nezaketi ve yüksek 
bilgisile herkese kendisini sev· 
<lirmiş olan Cemal Yorulmaz 
mesleğinde mütehassıs kıymet· 
li bir maliyecidir. lstanbula 
nakli şehrimizde maliye işleri· 

:nin daha iyi bir şekilde başa• 
rılacağına delalet eder. 

Cemal Y orulmar, uzun se
neler Divanı Muhasebat mii
rakipliği ve müddeiumumi mu
avinligile Hariciye Vekaleti mu· 
hasebe ve Ma'iye Vekaleti 
bütçe ,.e mukavclat müdürlük· 
!eri gibi mühim ve yük•ek va
zifelerde bulunmuştur. Kendi
sini tebrik \"e yeni \"azifesinde 
de muvaffakıyetler dilerız. 

Parti, Kızılay ve Ha· 
va kurumu eşya 

piyankosu 

Bir tacir 
'Ortadan 
Kayboldu 

Piyasaya otuz bin ılre 
kadar borcu varmıt 

iki üç ay kadar evvel piya- j 
sada manifatura eşyası üze• 
rinde büyük mikya..da iş yap- 1 

mağa başlıyan bir tüccar pi
yasaya epey borçlandıktan 
sonra, son günlerde, birden
bire ortadan kaybolmuştur. 

29 Birinci Teşrinde Anka· 
rada açılacak olan El \'e Ev 
ışleri sergisi hazırlıklarına de
vam edilmektedir. Bu serıriye 

iştirak etmek için bütün vi
layetlerden yapılan müracaat· 
tar epey bir yekün tutmakta
dır' Viliyetlerden bilhassa 
Trakya, sergi ile çok ya
kından a'akadır olmakta 
sergiye geniş mik)asta i~ti

rak etmek için büyük me
sai sarf etmektedir. Dün Trak· 
yadan alakadarlara gelen bır 

telgrafda halkın eski ve yeni 
hazırlamış oldukları bütün el 
işlerini göndermek için sabır
sızlandıkları bildirilmektedir. 
Diger taraftan Maarif Vekil· 
leli de bütün \'İlayet maarif 
müdürlüklerine bir tamim ya· 
parak vilayet san,at mektep
lerinin •ergiye iştiraklerini 

bildirmiştir. San'at mektepleri 
sergiye iştirak için hazırlıklara 
başlamışlardır. Şehrimizden 

San'atlar mektebinden başl.a 

Yüksek San'atlar Akademisi 

Rivayetlere göre, bu tacirin 
borcu 30 bin lirayı aşmakta• 
dır. Ortadan kaybolmadan ev
vel, kredile aldığı mühim 
mikdarda nıalı da ucuz pahalı 
elden çıkarmıştır. 

Piyasada dönen rivayetler 
tüccarın Parise kaçtığı mer
keıindeyscde, Atinaya gitti· 
ğini •Öyliyenler de vardır. 

Regaip gecesi 
Diyanet /,!eri Reisliğintten: 
18 Eylül 936 Cuma günü 

Receb'in birine müsadif ol
makla onümüzdeki perşembe 
günü akşamı ( cuma gecesi ) 
leylei regaip pldugu ilan 
olunur. 

1 de bu sergiye iştirak edecek. 
tir. Bu sergide derece alanlara 
büyük ikramiyeler verilecektir 
Vcrilecak ikramiyeler şunlar· 
dır: 2 bin liralık Atatürk mü
mükafatı, 1500 liralık "ergi 
mükafatı, 1000 liralık Ankara 
mükafatı ve bundan başka da 
6 tane 250 liralık, 40 t"ne de 
100 liralık mükafat vardır. 
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1 
201 
401 
581 
761 

lstanbul Belediyesi 

den 200 mımara\·a kadar 15 Eyli:! 

ti 400 " .. 16 " 
" 

580 " ti 1< " 
" 

760 " " 
18 .. 

ilanları l • I 
936 Salı 

Çarşamh:ı 

Per~embe 

Cuma 

11 820 ,. ,, 19 ,, Cum:ırte~i 

Belediyeden arlı"- abn emekli \'e Öı<sür.lerin Eylül 

936 üç avlıkiarı yuk•rıd:ı yazılı günierde cüdanlarındak~ 

tediye sıra sayılarına göre Zir:ı~t B~nkasından verilecek, 

tir. Aylık sahiplerinin numaralarına g-öre nıiıracaatları 

ilin olunıır. (B) (1247) 

A.kay İşletmesi 
Direktörlüğünden : 

Adalar· Anadolu· YalO\·a hattında 
ş~mba gününden itiharcn s0nbJ!nr 

caktır. 
Yeni tırife 1 iskeleere asılınış'ır . 

16·Eylül-9:J6 Ç•r· 
t1riiesi tatbik oluna· 

(1270) 

Açık Eksiltme ile Bakteriyoloji 
eczası ve şişeler satın alınacaktıt 
Hayvan Sağhğı Küçük Sıhhiye Me
murları ve Nalbant Mektebi 

Direktörlüğünden: 
Mikdarı: ilk teminatı Ekıiltmonin 

Uta K. ııün ve uat1 

Dün Bekir oğlu Hasan is
llıinde, 50-65 yaşlarında bir 
hamal, Aksarayda, Guraba 
liüseyin ağa mahallesinde, U· 

zun Yusuf sokağında 20 nıı

lrıaralı evin önünde, birden
bire düşerek ölmüştür. Ölü, 
Aksaray karako!una götürül. 
ltıöş, muayenesini yapan tabibi 
'dil Enver, defnine ruhsat ver· 
ltıiştir. 

oğlu Saffet bi~ikletle Bağdat ' ~~~~~:::::::::::~~~~ 
caddesinden geçerken Neri. I lslanbul Levazım 1 istifade edip ayni zamanda 
man isminde 6 yaşındaki ço- 7·8 mükalemeyi birden geçir-
cuga çarparak yaraıamıştır. 1 Amirliği satınalma meyi temin edecek kuranportör 
Çocuk Nüınune hastanesine Komuyonu hanları cihazlarının kurulması işi ta· 1 
kaldırılmıştır. mam•n bitmiş ve cihaz işle-

C. H. Partisi Alemdar ka· 
munu ile Kızılay ve Hava ku· 
rumu şubelerinin tertip ellik. 
!eri zengin eşya piyankosu 18 
Eylül Cuma günü akşamı saat 
19 da Tepebaşı bahçesinde 
hususi bir heyet muvacehe· 
sinde çekilecektir. 

Kilo 
Ager Aııır 28 
G'iserin nötre 3°1 B. 525 
jelatin 16 
Kloru sodyum ıaf 7 
Kloru potHyum 1 

Gr. 
800 

8DO 
200 .: 

" -.. 
ŞUphell bir ölüm 
Teşviki yede, Meşruti} et ma· 

ballesindc oturan bir po'isin 
nç - dört gün evvel doğan ço
cuğu Yıldırım dün ölmüş, mu
•yenesini yapan belediye dok
toru ölümü şüpheli gördüğü 
için morga nakline lüzum gös
termiştir. Ceset, ölüm sebebi· 
nin tayin ve tesbiti için mor
te. nakledilmiştir. 

llır motör bozuldu, 
~•zezedeler kurterlldı 

Evvelki gece saat l,30 da 
ltamdi Zahit Miço Mustafa ve 
~sküdar merkezi mürettebatın
~an 1415 numaralı polis Osma. 
nın köprüden saat 23 de bin
!'iı oldukları ldrisin idaresin· 
~tki motör Üsküdar iskelesine 
~elirken yolda bozularak Kı· 
~alıada açıklarına kadar git· 
llıiştlr. Bunun üzerine polis 
pıınan istimdat maksadile bir· 
aç el silAh atmış ve bunu 

duyan Hasan kaptan idaresin. 
lleki motör ile molörün bulun
~U~u yere giderek kazazede
~ rı kurtarmıştır. 

lr motosiklet kazası 
Çarş ıkapısından geçmekle 

~1.an 9 numaralı motosiklet 
Uleymaniyede Fetva yoku-

Tramvay kazası Maltepe Askeri Lisesinde m•y~ ba~:amıştır. 
eskiye ayrılan 514 çift dahili 

Bundan başka bahçede var· 
yele numaraları diğer eğlen· 
celer için zengin bir program 
hazırlanmıştır. Piyangoda boş 
numara yoktor. 

Bila ma Klorur de u!tium 4 
Bi carbonad de ıuodvum 2 
Pepıio 1 
Fosfod de ıud 

" .. 
" _,.. 

Tozkoparan Akarça cadde- ve 785 çift harici fotin ile 75 
sinde oturan Yakunun 25 ya· çift erat kundurası 21·9·936 
şındaki kızı Sara Şişli. Tünel pazartesi günü saat 14,30 da 
arasında işliyen tramvaydan Tophanede Satınalma komis. 
düşüp yaralanmıştır. Sara te. yonunda pazarlıkla saltlacak-
davi için Senjorj hastahanesine tır. Tahmin bedeli 167 lira 13 
kaldırılmıştır. kuruştur. Teminatı 25 lira 7 

kuruştur. Fotinler Lisede gö· 
rülebilir. isteklilerin ihale sa• Doçentlerin Av· 

rupa seyahatleri 
Avrupaya gitmek ~çin 
istiad ile müracaat 

edecekler 
Avrupaya gitmek isteyen 

Doçetler bir istida ile dekan
lığa müracaat edeceklerdir. 
Dekanlığın tetkikinden geçe

cek olan istidalar fakülte mec
lisine verilecek ve meclis ka. 

bul ettiti takdirde Avrupaya 

gidilebilecektir. Avrupaya gi

decek deçentlcr döndükten 
sonra oradaki tahsil müddet· 
!erinin iki misli hükümet he· 
sabına çalışacaklar. 

Münhal doçentlikler 
Üniversitede münhal doçent~ 

tikler 15 tanedir. Şimdiye ka· 
dar 30 kişi müracaat ederek 
talip olmuştur. Bunlar arasın· 

da bir imtihan yapılacaktır. 

atinde Tophanede komisyon· 
da bulunmaları. "125. "1280. 

• • • 
Kuleli Askeri Lisesinde mev-

cut olup takriben 3300 kilo 
sikletinde olan bir adet hurda 
<lizol motoru 30 Eylül 936 
Çarşamba günü saat 14 de 
Tophanede Satınalma komis· 
yonunda pazarlıkla satılacak. 
tır. Tahmin bedeli beher kilosu 
iki buçuk kuruştur. Teminatı 

12 lira 37 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. istek
lilerin belli saatte komisyona 
ııelmeleri. (124) (1279) 

Zayi 
Askeri sanatlar mekte• 

binden almış olduğum şe• 

hadctnameyi zayi ettim. 

Yenisini çıkartacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur, 

· Beşiktaş Akaretler 38 
numar:ıd:ı Akıl 

iki ay hapse mah· 
küm oldu 

Geçenlerde, Divanyolunda 
berber llyasın dükkfımndan bir 
makasla bir ustura çalan ee. 
malin muhakemesi dün Sultan
abmet birinci sulh ceza mah· 
kemesinde bitirilmiş, Cemal, 
iki ay hapse mahküm edil· 
miştir. 

Seyyah geliyor 
Bu gün şehrimize Araon• 

dorasitar vapuru ile 400 sey-

l 
yah gelerektir. Seyyahlar 24 
saat kalacak, şehri gezecek· 
!erdir. 

ı ~=======~====================ı 

Silikat toprajtı 
Amidon 
Amoayum sulfat 

20 
20 
s 

400 
400 

Sporilo boraber SO litre· 
ilk damacana 

3.5 litrelik reokli •ite 
Jena camından ya111 
Ronb 4i1eol 

10 adet 
60 .. 

soo .. 

-.. • -" ı--

k O ŞUSU I lı bakır tencere 10 ., 
La.tik boru 100 metre Çarıımba 

1 
Açık Söz 

7·10 litrelik ilıtllual 

Cam boru muhtelif 80 Kilo 130 44 30.9-936 ıs,S 

Gazete müvezzileri, bu sessiz !------·--~-----
\ 

10. C. C. lik lastik man· 

ve şo••hretsiz koşucular ara- !il tarh normal klH renldl 
şişe 40000 adet 

? S. C. C. ilk lastik man• 

sın da biriı1cilig" i kim alacak e tarlı normal klH renk• 
li tiıe. 35000 " 

Çarşamba 

30.'J-936 16 
Koşumuıa girmek istiyen müveıziler adres ve adlarile 

birlikte birer de küçük fotoıtraflarını gazetemiz idareıine 

bırakmalıdırlar. Gelecek haftadan itibaren koıuya ııirecek 
bütiln müvezzilerin adlarile fotoıtraflarını ııazetemiıle 
neşre başlıyıcağız. 

Koşumuzun mükafatları 
Birinci gelene (10) 1 ikinciye (7,5), UçUn· 

cUye (5), dördUncUye (3), be,inciye (2) il· 
ra ve altıncıdan onuncuya kadar gelenle
re de münasip hediyeler dağıtılacaktır. 

Zina\ VekAleti beaabına .. tın alınarak Aııkarada Etlik 
Merkez Leboratuvarındaki Vilıiyetler deposuaa teolim edile• 
cek yukarıda yazılı 18 kalem bakteriyoloji ecuslle bazı ede
nt ve şişeler ild parti halinde ve ayrı tartoamelerle e9ık 
ekıiltmeye konmuştur. Alınacak malın mıktar ve ilk teminat 
tutıriyle eksiltme güo ve oaatl yukarıda yazılıdır. Verlclleria 
belli ııiin Te ıaatte kanunda yazılı ,,. .. iki ellerinde bulua• 
durarak lstanbulda Cataloğlunda Cumhuriyet Matbaa11 kar. 
flllnda Yük.ek Mektepler MubHebeciliti binasındaki sabaalma 
komisyonuna gelmeleri "° tafıilitlı ıartnamelerin berrDa Se
llmlyedo Mektepte ııörülebileceti ilıia olunur. (1273) 

• 
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Her gün bir vazı 

Avrupaya umumi bir bakış 
/NGILTERE 

lngiltere, oiı selcizincl lisır
da bir devlet ve on dokuzun· 
cu asırın ilk yarısında bir bü
yük devlet idi. On dokuzun
cu asrın ikinci yarısından iti· 
haren, lngiltere, büyük devlet 
çerçi vesini parçalayarak ciha
nın yegane "cihan devleti . ol
mak yolunu tutmuştur. Ôyle 
ki Büyük Britanya imperator• 
luğu, insanlığın şimdiye kadar 
tanıdığı imperatorlukların hem 
en büyüğü, hem de, imp.ra· 
torluk idare etmek bakımın· 

dan, bunların hepsinin bir züp· 
tesidir. 

• ,z,:ın : Burhan Belge 

lubu Fransaya karşı da böy• 
le yapmıştı. 

El GJ 
lngilteren in cihtın politikası 

hakkında burada yalnız iki 
meseleyi kısaca işaret etmek• 
le iktifa edeceğiz. 

Bunlardan birisi kapitalizme ı 

karşı türlü şekillerde tecelli 
eden hücumları defetmek, di
ğeri de sömürge meselesine 
yeni bir istikamet vermektir. 

Bu başdöndürücü yük ,eliş 
"Rule Brıtannia,, ve "Right or 
sorong , my country!,, şiarları 1 

sayPsinde mümkün olmuştur. 

Biraz düşünülürse, görü· 
lür ki, kapitalizme merkezlik 
elmiş ve sömürgeleri saye· 
sınde bugünkü e~siz mevkiine 
erişmiş bir devletin, kendi dış 
politikası için bunlardan mü-
him davalar olamaz. 

Kapita.izme karşı yapılan 

hücumların def'i politikasını, 

komonizm ve faşizm fasile
lorine giren cereyanları, bir
birine karşı kullanmak ve b!r
birine tahrip ettirmek esasında 
görüyoruz. Bir umumi harbe ~ 
yol açmamak şartile,bugibi mü· 
cadelelerin vukuu ve devamı, 
bunların kendi a!I! gayelerini 
yani az yahut çok nisbette 
Antikapilalisl olduklarını unu· 
tarak bir tarafın Antifaşist di
ğer tarafın da Antikomünist 

Büyük Britanya imparator· 
luğu, Anglosakson bi rliğinden 

kuvvet almaktadır ve "Ame
rika Bi rleşik devletleri. bu 
birliğ"e, her bakımdan dahil
dirler. Bundan başka, lmpara· 
torluk, gerek müstemlekeleri
nin servetine gerek Felemenk 
ve Porlekizin ve gerek ise 
lskandinavya memleketlerinin 
tam bir müzaharetine dayan
maktadır. Bu saydığımız mem
leketlerin menkul ve gayri 
menkul servetleri ile topladık· 
!arı nüfuş yığınlarını göz önü
ne getirecek olsak dünyanın 

tamamı bir hisseli şirket olsa, 
hisselerin % 75 inden fazlası 
Britanya lmparatoluğu tarafın• 
dan temsil edilmekte olan gru
pun elinde demektir. 

işte, lngiltereyi lıir süper· 
devlet kılan ve ona bütün bir 
cihan nizamını temsil ettiren 
keyfiyet, budur. 

Cihan krizinden önce, dün
yadaki bütün poliçelerinin 
eninde ve sonunda citiy'de 
imzaya arz olunmaları ve dün· 
yadaki bütün paraların Ster· 
ling'in emir ve kumandası al
tında yürümeleri gibi zahiri 
deliller, Br itan ya imparaloğu

nun hudutsuz ve evrensel 
nüfuzunu elle tutulur gibi 
ispat ediyordu. Krizden beri, 
bu zahiri deliller ortadan 
kalkmış olmakla beraber aslın
da baki kalmışlardır. lngiltere 
bugüne bugün, cihan ticare
tine, cihan ekonomisine ve 
maliyesine, yine hakimdir. 
Tabi!, Amerikanın yardımı 

sayesinde. 
l~te lngiliz donanması, bu 

nüfuz ve kudretinin bekçisi, 
dünyadaki bütün geçit nokta
larının elde tutulması tu nüfuz 
ve kudretin kilidi ve lngiliz 
diplomasisi de bu nüfuz ve 
kudretin siyasasıdır. 

Daha fazla depil, yalnız yüz 
senelik cihan tarihini tetkik 
edersek, görürüz ki, her mem· 
leket, bidayette lngi!tere aley· 
hindeki tecemmuun başında bu
lunsa bile, sonunda, lngiliz 
dostluğunu aramayı kendine 
gaye bilmiştir. Memleketlerin 
hayatında en çok hoşa gitmiş, 
en çok alkıılanmış ve - eğer 
zamanı iyi intihap etmişse -
onlara en çok kar gelirmi; 
olan oportünizm, lngiliz poli
tikası yapmak kararı olmuştur 

Mesela, dün lngiltereye karşı 
harbetmiş olan ve dün lngil
terenin gazap ve cezasına uğ
rayan bir Almanya, bugün bü
tün hareketlerinde, lngiltereyi 
kızdırmayı esas tanımaktadır. 

Ve ne şüphe ki, eğer Avrupa 
muvazenesinin 1918 muahede
lerine göre devam edemiyeceği 
kararı, ilk lngilizlerin kafasın
da hasıl olmasa idi, bugünkü 
Avrupa durumuna asla iml<An 
ol&mazdı. Almanyanın Versa
llles hükümlerinden ve bağla

rından birer birer kurtulması, 
lngiliz diplomasisinin, kendi 
cephesine, taze kuvvetler sevk 
etmesi lüzumundan ileri gel
miştir. 

Binaenaleyh, yeni Almanya'
nın, daha doğduğu gün lngiliz 
politikası yapması ile, lngilte-
enin bu yeni Almanyanın do
ğuşunu kolaylaştırması ayni 
hcidisenin "yazı. ve "tura" ta
raflarıdır. 

Zaten lngiliz politikası, ek
seriyetle, mağlup ettiği düş
manlara, umumiyetle de büke
mediği kola karşı, müsamaha 
ile haraket eder. 1870 mağ-

1 olmasına yardım eylemektedir 
Bu ise, hem kpitalizm'e karşı 

yapılan hücumların durması 
hem de bu hücumu yapan ha· 
reketlerin ve dolayısile tehli
kelerin lokalize idilmesidir. 

Sömürgeler meıelesine ve• 
rilen yeni istikamete gelince, 
bunu da "Hind yasası. ve Mı
sırla yapılan yeni muahede 
yahud Irak'a verilen şekilden 
anlıyoruz. lngilterenin yaptı· 
ğı bütün bu anlaşmalar geniş 

bir tolerans zihniyet dayan
maktadır. Belli ki, milli kurlu• 
luş ceryanının icabında bir 
karşı kuvvet olacağı anlışı· 
!arak bunun önüne geçilmek 
isteniyor. Çünkü "milli kurtu· 
luş. ceryanından İngiltere ve 
Fransa aleyhine istifade etmek 
isteyenler, pek çoktur. 

Bir kere, "milli kurtuluş. 

hareketine mevzu olan mem• 
leketlerin kendileri vardır. 
Bundan başka, Japonya, Sov· 
yet-Rus'ya ltalya ve Alman'ya 
hep milletlerin "mili! kurtuluş,, 
!arına yardım etmek iddia• 
sındadırlar. 

Sovyet Rusya ile Türkiye 
arasında ilk günündenberi te
essüs etmiş olan dostluk; Man
çuri'yi kendine ekledikten 
sonra Japonya'nın Çin mili! 
kurtuluşunu kendi görüşüne 

göre temin etmesi teşebbüsleri; 
ltalyanın bir yandan Etyapya 
istiklaline nihayet verirken 
diğer taraftan Mısırın azatlığı 
davasını kurcalaması, lngilte
reye, sömürgeler işindeki gö
rüşünü değiştirtmiş olan kuv• 
vetli sebeplerdir. 

Buna ayrıca, "ham madde
lerin daha adilane ve daha 
rasyonel bir şekilde herkesin 
iştirakine arzedilmesi. niyetini 
ilave edersek bu bahsi de şim
dilik burada kapatmış oluruz. 

El 8 
lngilterenin politikasına esas 

teşkil eden bu iki noktanın 

bundan sonraki inkişaflarına, 
şüphesiz şahit olacaA-ız, şimdi. 

lik politikanın, Avrupa ve Ak 
deniz'e Ait bir kaç hususiyeti 
üzerinde duralım : 

lngiltere, Avrupa'da rejim. 
!eri karşı karşıya getirdikten 
sonra, barış lehine çalışabile
cek bir muvazeneyi, teşkil et• 
mek istidadını gösteren blok. 
!arı çözmek yahut gevşetmek 
esasında bulmaktadır. Bunun 
içindir ki, bazı memleketler şu 
yahut bu blokun direkt 
tesirinden çekerek, kendi dost
luğunun tesiri altına almağa 

çalışmaktadır. 

Dikkat edilirşe, bu memleket. 
!er, ya politik kombinezonlarda 
mafsal rolü oynamakta yahut bir 
harp vukuunda ıreçit mıntakası 
teşkil eylemektedir. 

Bu suretle, blokların kendi
lerine güvenleri azalmakta ve 
harp ihtimalleri tecile uğra· 

maktadır. 

Akdenizde ise, lngiltereyi, 
bu denizin bilhassa şark kı· 

sımlarında büyük bir faaliyet 
halinde görüyoruz: Yeni dost-

Askerlik"'\ 
Deniz topçusu ve 
telepuvantaj aleti 

Deniz üzerinde topçunun 
iş görmesi karadakinden pek 
farklıdır. Denizdeki hedef gi
bi gemideki topçu da daima 
müteharriktir. Bu kımıldayış· 
yışlar doğru bir buvantajı 

zorlaştırır. 

Deniz topçusunun en mü
him vazifesi, hedefile kendisi 
arasındaki mesafeyi tayindir. 
O halde borda ateşlerinden 
bir tesir beklemek için he
defi esaslı puvante ve topla· 
rın tevcih edileceği istikamet• 
!eri belli etmek icap eder. 
Deniz topçusuna bu iki mü- 1 

him işi kolaylıkla ve doğru 
olarak gördürmek için ingi· 
lizler pek çok emek sarfeıti

er. Nihayet telepuvantaj de· 
nilen bir aparey icat edildi., 
Telepuvantajın ölçlGğü hedef 
mesafesine göre topçu da 
kolaylıkla atış istikametini 
bulmuş oluyor. 

1881 de lngiliz. amiralle· 
rinden Sir Perey Seott tara· 
fından icat edilen bu aletler 
19!3 de kullanılmağ"a başla· 

nılmış ve Jutland deniz mu· 
harebesine iştirak eden sekiz 
İngiliz zırhlısında denenmiştir. 

Bugün, bütün herp gemileri 
alış mesafelerini bu aletle öl
çüyorlar. 

Fransızlar bu aleti, umumi 
harpten birkaç sene sonra 
kullandılar. lngiliz amirali 
birçok müesse,eleri teşvik 
etmiş oldu.. Telepuvantajın 

birçok çeşitleri yapıldı. Her 
devlet bu aletleri uzun boylu 
tetkik ve tecrübe ederek işe 
elverişli olanları donanmaları 

için kabul ediyorlar. Fransız· 
lar 1922 yılındanberi kullan
dıkları telepuvantaj'lardan 
Saint • Chamond ·Granat apa
reylerini düzgün ve üstün 
görmektedirler. 

M. Ersu 

iki köyU geceleyin 
su bastı 

Oslo 14 (A. A.) - Lön gÖ• 
lü sahillerinde bir inhidam ol. 
muş ve gölün suları Bödal ve 
Nesdal köylerini basmıştır. 
Böl dal da tek bir ev kurtul. 
muştur. Civar köylerde ise 
halk yıkılan kayaların çıkar

dığı müthiş gürültüden uyana· 
rak yataklarından fırlamışlar. 
dır. Şimdiye kadar on iki ce· 
set bulunmuştur. Ölenlerin sa
yısı 40 ve yaralıların da 90 
kadar tahmin edilmektedi. 

ti] 

BULMACA · 
Yeni Bulmaca 

Ziya Pa,anın iki mısraı 
Bu hafta şu bulmacayı ter

tip ettik : 

kU. bir. tek. lan. 
us. ı. yı. tir. tek. ru. 
ya. nın. ma. rek. kö. 
ku. ki. te. hak. tir. 
,u. 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 akşamına ka
dardır. Cuma akşamı kur'a 
çekilecek ve kazananların isim· 
!eri 19 eylül cumartesi günü 
neşredilecek tir. 

HEDiYELERiMiZ - _..;.;==;.;..;.;; 
Birinciye abajurlu zarif ya· 

zıhane lambası, ikinciye ga· 
zelemizin bir senelik abonesi, 
üçüncüye güzel bir pergel 
takımı, Oç kişiye bozukpara 
çantası, dört kişiye kartpos
tal albümü. 

Kırk kişiye muhtelif hedi· 
yeler. 

Bulmaca 
kuponu 

12 - 19 EglUI 

luklar ve yeni bazlar arıyor. 
Bizimle yeniden tesis etliği 

dostluk münasebetleri, onun 
bu politikasının sağlam bir 
mihveri olıa gerektir. 

l'iJ ııı 

Avrupa ve cihan palitikası 

hakkında umumi bir görüş 
vermek isteyen yazı serimizi 
şimdilik burada bitireceğiz. 

Burhan Belge 

-AÇIK SÖZ-

Düşünceler: 

Herkes için .• 
Yazan: 

Dr. Victor Pauchet 
Sırtında taşıdığın kusurları 
sana gösterdikleri için, düş· 
manların faydalıdırlar •. On
lara, seni bu suretle hata· 
!arını tashihe mecbur et· 
tikleri için teşekkür etme· 
lisin ! 

rn ın 
Ruhun hiçbir sırrı yoktur ki, 
hareketlerimiz onu ifşa et
mesin .. 

ijJ ııı 

insan, diğer insanlarla te
masta kendini tanımayı Öğ· 
renir. Herkese ne olduğunu 
öğreten yalııız hayattır. 

ııı ııı 
Vicdanımın şahadeti durur· 
ken, kendi hakkımda baş
kalarının vereceği hüküm· 
!ere nasıl kıymet verebi.i
r.m? 

[!) 8 
Düşmanlarımızın sözlerine 
karşı kulaklarımızı tıkamak 

fikrinde değilim. O sözler
den kendi kusur ve mezi· 
yetlerimi daha çabuk öğ
renirim. 

1 •111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

DOKTOR 

Yine işteha 
meselesi 

Dün bu sütunlarda iştehadan 
hir nebze bahsetmiştik. Haki· 
kalen işteha bir taraftan da 
sıhhatimizin ibresi sayılır. 

insan arzu ettil!'i ve sevdiği 
bir yemeği kolaylıkla hazme-
deceğinden hazan munhasıran 
gönlün istediği şeyleri yaptırıp 
yemek faideden hali değildir. 
Daima sofrada mütenevvi 
yemek bulundurup, arzu edi
lenden itidal derecesinde tena
vül etmelidir. 

Sor radan yine işte ha ile 
kalkmak suihazma mahal ver· 
memek için büyiik faydayı mu
ciptir. 

lşteha, yaşa, şahsi istidada, 
itiyada, san'at ve mesleğe göre 
değişebilirse de, herhalde in
san yiyeceğine hazmiyle mü· 
tenasip olacak kadar rağbet 
göstermesi kifayet eder. 

Bazı kimselerin iştehası pek 
fazla olur. Bun !arda alelekser 
vücudu sıhhat ve afiyette ol
maklaberaber, bünyesi zayii 
ve nahif olanlardır. Bedenen 
çok yorulanlarla ava gidenler
de dağa çıkanlarda da herşey 
yemek işlehası hasıl olur. 

Bu hal, uzun müddet devam 
elmiş bir hastalık hengamında 
mükemmel bir perhize mecbur 
tutulmuş olanların nekaheti 
zamanında da görülür, bu gi· 
bilere karşı doktorların tav
siyesi üzerine hareket edip 
yemek hususunda gösterdikleri 
şiddetli işteha ve arzulara kat· 
iyen ehemmiyet vermemelidir. 

Bazı kimselerde işteha bir 
hali marazi gibi vaki olur. Ha
kiki ve daimi bir açlık tesirini 
gösterir. Ne yerlerse doymak 
bilmezler. 

Mamafih bu hal şeker illeti, 
bazı sinir halleri, şerit illetleri 
gibi hastalıkların vücudüne 
delalet eden arazdan sayılabi· 
lir. 

Bu illetlere müptell olanlar 
işteha ile çok yemek yedikleri 
halde yine vücutleri her za
manki gibi zayıftır. 

Hastalık tedavi edilirse, bu 
hal de zail olur 
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Tefrika No. 58 

Nesrin sokak kıyafetile odasında d"ruyordu. Nuru· 
hayat Nesrinin yakasına 

sarıldı .. Saçsaça, haşhaşa dövüşmeğe haşlamışlard•· 
Nesrin birdenbire şaşaladı .. 
Ona şimdiye kadar (a1çak) 

damgasını hiç kimse vurma· 
mıştı. Gözlerini açarak cevap 
verıf; 

- Ağzından çıkanı kulağın 

işitiyor mu, küçük hanım? 
Nuruhayat okadar asabileş· 

mişdi ki.. Bu kadar nezaket'e 
mukabele görünce a<abı büs· 
bütün gerilmişti.. Birdenbire 
ileriledi : 

- Alçak kadın: Dedi. Bu
raya herk< s n rahatını boz
mak için mi geldin? 

Ne<rin, ikbale döndü: 
- Koş kızım, dışarda do

la~an harem a galarına haber 
ver .. Bu şimarık aşifteyi odam
dan çıkarsınlar. 

ikbal yerinden kımıldaya· 

madı .. 
Ve Nuruhayat gülünç bir 

bostan korkuluğu heybetile 
ilerliyerek Nesrinin üzerine 
atıldı: 

- Hala karşımda söz söyle
meğe cesaret ediyorsun, kaltak 

Nesrin sokak kıyafetile oda· 
sında duruyordu. 

Nuruhayat Nesrinin yaka· 
sına sarıldı .. mantosunun gÖğ· 
süne sarkan ucundan yakaladı. 

iki kadın kıskançlık yüzün· 
den saçsaça, başbaşa gelmiş
ler, adamakıllı dövüşmiye baş· 
lamışlardı. Nesrin Amerikan 
Kollejindenberi jimnastik ya
pıyor, Nuruhayat ta çocuklu
ğunu dağ yamaçlarında ge• 
çirdiği için, kuvvetli bilekle· 
rile Nesrine yumruk salla
makla gecikmiyordu. 

ikbal kapıya koşarak bağır
dı: 

- Can kurtaran yok mu ? 
Harem ağaları yetişinceye 

kadar iki dövüşçünün saçları 
dökülmüş, iistübaşı yırtık, pe
riıan bir hale gelmişti. 

Eğer Cafer ağa çabuk dav· 
ramp da içeriye girmemiş ve 
kavgacıları ayırmamış olsaydı, 
belki de ikisinden birinin başı 
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Gümrükler 

Tülbend 
kaçakçıhğt 

TUlbend yerine geçiri· 
len gaz idrofiller 

Bundan bir müddet evvel 
bazı dülbentçiler eczacılarla 

anlaşarak hariçten gaz edrofil 
getirmekte ve bunları eczalı 
bir su ile yıkayarak edrofilini 
izale ettikten sonra dülbent 
diye satmakta ve b.: suretle 
gümrük resminden yüzde 50 
kadar bir kaçakçılık yapmak· 
ta idiler. 

Bazı alakadarların şikayeti 

üzerine tetkikat yapan gümrük 
muhafaza müdürlüğü derhal 
muvakkat bir zaman için id· 
rofil bezlerinin memlekete gir
mesini menetmiş ve Vekalete 
vaziyeti bildirerek bu hususta 
emir istemişti. 

Dün Ankaradan Gümrük 
Muhafaza Müdürlüğüne bu 
hususta beklenen cevap gel· 
miştir. Bu hale göre, badema 
hariçten gelecek idrofil bez
leri mutlak surette yarımşar 
veya birer metre boyunda 
olacaktır. Bunlara tıbbi ecza
dan alınmakta olan tarife tat• 
bik edilecektir. 

Bunun haricinde gelecek 
bütün bezlerden pamuklu 
mensucat tarifesi üzerinden 
resim alınacaktır, 

Defterlerlnl muayene 
ettirmeyen gUmrUk 

komisyoncuları 

1 

Gümrük komisyoncılarının 

kanunen tufmak mecburiyetinde 
oldukları defterlerin muayene 
müddeti yarın bitecektir. Şim
diye kadar defterlerini mua. 
yene ettirmemiş bulunanlar 
hakkında kanuni takibat ya• 
pılacaktır, 

gözü yarılacak ve kavga kanla 
bitmiş olacaktı. 

Mamafi tırnak yaraları iki
sinın de yüzünde ve ellerinde 
kanlı çizgiler vücude getirme
miş deği:di. 

Nesrin daha sakin, daha 
mutedil görünüyor, ancak bo· 
ğazına saldırnn bir deliye karşı 
kendisini müdafaa vaziyetinde 
bulunuyordu. 

Cafer ağa: 
- Sizlere yaraşır mı böyle 

mahaUe kavgası? 
Demekten kendini alama· 

mıştı. 

Biraz sonra kavgaye yeti· 
şen Nadir ağa da: 

- Vallahi ben otuz yıldan, 
beri saraydayım.. Böyle bir 
kavgaya ilk defa şahid olu· 
yorum. 

Diyordu. 
Cafer aıı-a Nuruha; alı ku· 

caklayarak odasına götürür
ken, İkbalin ağzına bir tokat 
vurdu: 

- Sakın <esini çıkarma! Bu 
rezaleti efendimiz duyarsa ha. 
!imiz haraptır .. 

Nadir Ağa da Nesrini } alış
tırmıya çalışıyordu. 

Harem ağaları Nurubayatın 
ne söz din emez şımarık bir 
kız olduğunu bildikleri ıçm, 
Nesrini bu kavğada suçlu 
buln anıışlardı. 

Zaten Nuruhayalın buraya 
ge ' işinden de belliydi ki, 
kavgaya sebebi} et veren ken
disiydi.. Nuruhayatın Nesrini 
çek< mediğini, onu delice kıs
kandığını sarayda bilmiyen 
kim vardı? 

Herkes onun bu çocukça 
haline için iç n gü!üyordu. Pa
dişahların bir kadınla ömrünü 
geçirmedik'eri malum iken, 
Nuruhayalın bu hırçınlığını 

çocukluQ"una vermekten başka 
ne yap:labilirdi? 
Nadır ağa Nesrini teskin 

ettikten sonra, o gün ilk defa 
kula~na şu sözleri fısılmak 

fırsatını bulmuştu: 

- Kızım, sen ve o.. ikiniz 
bu sarayda kaldıkça kavga, 
kıskançlık eksik olmaz. Fakat, 

sakın benden duymuş olm · •· 
Mesele~in içyüzü çok gülünç· 
tür. Bütün bu gürültülere st• 

bep olan Servet beydir. Eğer 

ona biraz iltifat etmiş olsar 
dın ... 

Nesrin haram ağasırıın sö· 
zünü kesdi; 

- Ne diyorsunuı .. 
gını b "nim üzerin :e 
o mudur? 

Bu çıl· 
sa'dıran 

- Aman, yavas ~ övlc vı:. Y" 

rum? ~en seni sevd ğim için, 
sarayda döne:ı lırıldaJ.. , ;uı 

sana gizl'ce sö 1 1iyorum. Ser· 
vet Eey sizi derce seviyor .. 
Bunu bizzat kendi kulağımla 

onun ağzından duydum. 
- Nasıl.. Size söylem'ye 

de casaret edebildi ~emek .. ?. 1 
- Hayır .. Bana soylemedı .. 

1 

Geçen akşam kendi kendine 1 
konuşurken, ben de kapısı 

önündeo geçiyordum. Kulak 1 

verdim: (Ah, şu Nesrinle ev· ' 
lencbilsem.. Ne kadar mes'ut / 
o iacağım!) diyordu. 

Nesrin maroken kolluğa o
turdu ... 

Geniş bir nefes alarak saç· ı 
! a rını düzetlli. 

- Böyle budalalar yalnıı 1 
kendi saadetlerini, kendi hay· 
vant arzularının tatminini dü· 
şünürler. Sevdikleri ve evle• 
necekleri kadının kendisini s<• 
vip sevmiyeceğini hiç de he• 
sala katmazlar. 

Sonra birden omuzlarını sil· 
kerek: 

- Neme !Atım b· nim, dedi, 
o islediği kadar seve dursun 1 

beni. Ben böyle adamları ka· 1 
pımda uşak diye kullanmam• j 
Sevgiden ne anlar o n:endebur 
beril? Varsın paçalı gü,erc n· I 
!eri ispenç tavuklarile me~ğnl 1 
olsun. 

Nadir ağaya ıe,ekkür eW: 1 
- Beni ikaz elliğin için, tu ! 

iyiliğ< ni ölünceye kadar unut· 
mayacağıml ee'ki yine görü· 
şürüz. 

- Tekrar gelecek misıniz? 
- Ge leceğim.. Fakat, gece 

bı:rada kaimamak şartile. 
Ve hazır lanarak saraydan 

çıktı. 
f Biımtdi / 
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Muhabir mektupları. ı 

Samsun'da imar 
işleri ilerliyor 

iki yılda bitirilmek Üzere 
bir halkevi binası yapılıyor 
Samsun (Açık Röz) - Sam

suna gelmişken belediyeyi ol. 
sun ziyaret edeyim dedim. Va· 
pur vaktine de az kalmıştı. 

Bereket versin ki Urbay Naşi! 
Firalı yerinde buldum. Bu zat 
on beş gün önce allahın rah
metine kavuşan eski saylav
lardan Şükrü Firatın oğludur; 
ve bir yıldanberi vazife gör
mektedir. Bundan önce yapılan 
beş yıllık progr3m yerine başka 
bir program çizilmiş, bir ölçü· 
!er ve ayarlar istasiyonun le· 
sisine başlanmıştır. 

Bura belediyesinin (6) iske
lesi vardır ·ve her biri ayrı 
ayrı işlere tahsis olunmuştur. 

Elektirik ve su tesisatı bele
diyenindir. Bu yıl (14) bin lira 
ile gümrük iskelesi tecdid edi· 
lerek birde vinç konacaktır. 

iki yılda bitirilmek üzere hu· 
sus! idare ile birlikte yeni 
bir halk evinin inşasına baş
lanacaktır. En mühim iş ola• 
rak da şehrin müstakil imar 
planı yapılacaktır. Şehrin tay
yare ile mükemmel bir harita
sı alınmıştır. (100) bin lira 
sarfile cumhuriyet meydanı 

açılacak bu işle beş yılda bi· 
tirilecektir. 

Şehrin elektrik santralı sa· 
hilde ve su santralı da beş 
kilometre uzaktadır. Bunlara 
birleştirilerek daha az masrafla 
buharla işliyen bir santral ya• 

pılacakken nafia nıühendi~; 
buna lüzum görmem•ştir. Z • 
ten bu makinelerin dört yıllı~ 
ömrü kalmış olduğundan o•"" 
dan sonra icabına bakılma•• 

lekarrür etmiştir. Mevcut nıeı· 
baha kafi gelmediğinden fen : f 
bir mezbaha yaptırılacaktır• 

Şimdi 3000 lira irat getireo 
bu mezbahadan bundan sonl'll 
en az yirmi bin lira gelir te· ı 
min olunacaktır. Günde bura' 
da 300 hayvan kesilmektedir• 

itfaiyedeki (3) arozöz aıt•' 
olduğundan (2) tonluk bir arO' 
zöz daha alınmıştır. BunlardaO 
başka bir motöpomla bir de 
kılağuz arabası vardır. 

Şehirde ( 4720) metre mil' 

robbaı Parke kaldırım, (3281) 
metre murabbaı Arnavut ka~ 
dırımı ve (434) metre betoO 
16.~ım yaptırılmış ve kaldırıııl" 
lar için(l263l)lira harcanmıştıt• 

936 Senenin (4332) meıere' 
murabbaı parke, 660 metre sa' 
hil lağamları yaptırılmış "~ 
bunlar içinde (15300) lira sar 
olunmuştur. 11 bin lira ile de 
bir iskele yaptırılacaktır. IW 
lediyenin yıllık geliri üç yil~ 
yetmiş iki bin liradır. li 

ilbay Fuat Tuksal, gece 
gündüzlü şehrin imarı için çalıl' 
makta ve halka daha ziyade 
huzur ve refah verebilmek içiO 
ne mümkünse yapmaktadır• 

; 
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Bitlerin nutku nasıl karşılandı ~~') 

Almanya kuvvetli ise ~" 
patırdıya ne lüzum var!.. ~ Q~ 

~· Fransız gazeteleri diyorlar ki: 

"Hitlerden teşrikimesaigi sağlamlaştıracak 
bir hareket beklenirdi, vak tile Guillaume 

il de böyle yaptı, muvaffak olamadı .. ,, 

Alnıan ordusunun İ<.ene girdili zamanki hegccantı gılnlerde alınmış resimlerden. 

Temps gazetesi de Hitlerin 
nutkuna hasrettiği baş maka
lesinde Hitlerin bu nutuk ile 
Almanları komünizm ve bol
şcvizm ile mücadeleye davet 
ettiğini ve bu davetin yalnız 
Almanlara hitaben değil, Al· 
manya hudutları haricinde ka
lıp ta tu sözleri işidenlere de 
şamil olduğunu kaydettikten 
sonra diyor ki: 

"Hitler dört senelik bir plan
dan ve bu planın gerçekleşti

rilmesi Alman kudr~tinin ta
mamen inkişafıoı temin ede
ceğinden lahsediyor. Hitler 
diyor k': "Almanyanın dört 
senede ecnebilere mühtaç ol
ma> acak bir hale gelmesi la
zımdır. 

Hitler bu siyasetin milli 
iktısatta serbe•llnin biraz da
ha tahdidi icap ettireceğini 

gizlemiyor. Bu dört senelık 

p:anı gerçekleştirmek için Hit
ler Aln a ıyanın wüstemleke 
elde etmek hususund aki taler
lerinden feragat etmiyecegini 
de söylüyor. Başvekil, bu söz
lerle Almanyanın müstemleke
ye ihtiyacı olmadığına da'r 
ola~ lngiliz tezinin aksini id· 
dia etmiş oluyor. Bu suretle 
A1manyanın müstemleke talebi 
pek açıkça ileri sürülmüş olu· 
yor ki bunun, bunda 1 böyle 
Almanyanın takip edeceği si
yasette başlıca hedef teşkil 

edeceği anlaşılmış oluyor. 
Hitlerden, teşriki mesai si· 

yasetindeki itimadı sağlamlaş• 
tıracak bir harekat beklenirdi. 
Bugüne kadar hep bu ümit 
beslenmekte idi. Belki Hitler 
bu meseleyi ayrıca görüşmek 
isti yecekt r. 

Fakat diğer taraftan Nuren
bergden sovyet Rusyaya karşı 
şiddetli hücum sesleri eşidildi. 
Bunda ileri sürülen tez şudur: 
Avrupa ancak sulh sayesinde 
belıni doğrultabilir. Rusyayı 

tehdit etmekle Almanyada bir 
harp ruhu yaratmak istenilme
yor. Çünkü Almanya komü
nizme karşı koyacak kadar 
kendisini kuvvetli görmek
tedir. Hitler, Almanyanın da
hilinde sulhu temin ettiği gibi 
haricinde de temin etmeği lü
zumlu addetmektedir. işte bu 
sebeble iki senelik asker hiz
meti usulü kabul edilmiştir. 

Fakat bu suretle Almanya, 
dahilinde olduğu gibi, haricde 
de kendisini emniyette görü
yor mu?. emniyette görüyorsa, 
ve kendi kuvvetinden bukadar 
emin ise, hiç bir tehlikeden 
korkmaması lazımgelir. Ôyle 
ise Moskovaya karşı bu mey

dan okumak neden icabedi
Yor? Neden Almanyanın her 
llaman kırabileceği ve berta. 
.. f edebileceği bir tehlikeye 

karşı bir ehlisalip teşkiline 

herkesi davet ediyor?. 
Bu sözlerde pek sarih bir 

tezat vardır. Eğer Hitler'in 
dediği gibi, Almanya sulhu 
isteyen diğer milletlerle anlaş
mak istiyorsa, nutuklarda bu
kadar şiddet göstermeğe, te· 
cavüzl mahiyeti asla inkar edi
lemeyen bukadar silahlanma· 
ğa, Alman hükümeti ile buka
dar gürültü patırdı etmeğe ne 
lüzum vardır?. Bundan evvel 
Guillanme'de böyle yapınış, 

fakat bunda ınuvalfak ola
mamıştl. 

Bu söz!er eskiden bir 
harp çıkarabilirdi 
L'lntrans' ııiant gazetesi ya. 

zıyor: 

Gabbels'in dün Nurenbergde 
söylemiş olduğu nutukla ko
runmağa çalışalım. Bir Av
rupalı nazırın, ecnebi bir dev
lete bu kadar şiddetle hücu
mu belki de ilk defa vaki 
oluı• or. Almanya, Sovyetlerle 
siyasi münasebalı kesrrek ni
yetinde olsaydı, hiç şüphe 

yok, ki takip edeceği haltı 
hareket böyle bir nuluk söy
lemek olacaktı. Eskiden bu 
kadar ajtır söz'er, harbin pat
laması için kafi idı. Fakat 
temin edildig-ine göre Sovyct 
Rusya buna hi ,; bir cevap 
vermiyecek, bundan evvel 
söylen en sözlerden nefret 
ettiği gıbi, dün söylenenlerden 
de nefret edecektir. Fakat 
rcnebi dip!omatları hayrete 
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Yugoslavyada 
Krup 
Fabrikası 
Almanlar Yugoslav· 
yada bir sllAh fabrl· 

kası kuruyorlar 
Belgrad, (Açık Söz) - Deyli 

Telgraf gazetesinin Belgrad 
muhabirine göre, Almanyadaki 
krup firması, Yugoslavyanın 
Zenitsa kasabasında kuracağı 

eslaha fabrikası için 1ekni~ 

hazırlıklar yapm~k iizere bir 
mühendis kafilesi göndermiş

tir. Krup fabrika için lazım 

olan on dört bin vagon mal· 
zemeyi Almanyadan yola çı
karmak üzeredir. 

Çekoslovakyadan cam 
ithal edeceölz 

Dün alakadarlara yapılan 
bir tamimde, gümrükler kanu
nunun 2 pozisyonuna giden 
cam mamulatı için Çekoslovak
yaya yeniden 100 bin kiloluk 
bir kontenjan verildiği bildi
rilmiştir. 

düşüre~ bu hücumların sebebi 
nedir? Bunun sebebi, Alman
ların muazzam askeri hazır

lıklarını haklı göstermek iste
me'eridir. "Hitler Avrupanın 
en iyi askeri olmuştur. Kızıl 

Şarkı' tehdit ediyor ... bundan 
başka: " Ecnebi komünist par. 
tileri Moskovanın ecnebi lij
yonlarından başka bir şey 

ı değildir. Kuvvetli bir komü
nist partisine malik olan mem
leketler, az çok Stalin'in emri 
altında bulunuyorlar demek· 
tir .• Bu sözlerden çıkarılan ma
na şudur: Almanya komünizm 
ile mücadeleye karar verine 
yalnız Sovyet Rusya ile değil, 
komünistlerin kuvvetli bir 
fırka teşkil etmiş oldukları 
bütün m~m !eketlerle müca
deleye girişecektir. 

Bu nutukta Fransaya savrulan ! 
tehdid biraz kapllıdır: "Eğer 
bir komünist, başvekil olursa 
acaba Fransa o zaman ne 
yapacak ve ordusuda ne gibi 
bir maceraya atılacaktır?" bu 
nutuk, evvela iki sene asker. 
lik hizmetinin pek pahalıya 

mal olacağını ve bunun zaru. 
ri oldujtuna ikna edilmek is
lenen Alman milletine hitap 
ed yor. Bundan başka, Alman 
yanın asker olarak karşısına 
çıkmak istediği lngiltereye de 
hitap ediyor. Fakat şurasını da 
bilelim ki Hitler şimdiye kad
dar fısıldamak suretile ileriye 
sürdüğü vesileleri bugün açık 
ve bariz bir şekilde ilan et
mektedir. 

Konservatuar 
Namzet talebe arasın· 
da seçme yapılacak 

Kor.servatuarda talebe kayıt 
ve kabul muamelesine devam 
edilmektedir. Ayın yirmi seki

zinde kayıtlar kapanacak ve 
imtihanlara ba~lanacaktır. im

tihanlarda kazanamayan tale
beler mektebe alınmayacaktır. 
imtihanlarda daha ziyade isti
dat aranacaktır. 

Geçen yıl şehir meclisinin 

tasdikinden geçen yeni konser. 

vator talimatnamesi bu sene

den itibaren tatbik edilecek
tir. Konservatora "türkü ve 
danslar" adlı yeni bir ders 

ilave edilmittir. Bu dersin mu• 
allimi yakında tayin edilecek· 
tir. Piyano ve kemandan baş
ka dersler meccanen verile
cektir. 

Bu ayın 28 inda konserva· 
tuar muallimleri bir toplantı 

yaparak bu kış verilecek olan 
konserlerin proA-ramını hazır· 
layacaklardıt. ı 

Yemek 
15 Eylül SALI 

Ciker kebabı - Türlü - Fırın 
makarnası - Meyva 

Ciğerin erkeğini almalı, za. 
rını soymah, sinirlerini 
ayıkladıktan sonra, yan· 
lamasına do~ru bir prça ka· 

baca kesmeli, a 
tencereye faz. 
laca yağ ko- ~~ 
yarak harlı bir ~ ..) 
ateşte yağı 

kaynatmalı. Sonra ciğerleri 

unlıyarak kızgın yağa atmalı

dır. Ciğerler yağda ancak bir ' 
dakika kadar kalmalı ve der
hal süzgeçli kepçe ile alınarak 
ağzı kapalı bir kaba konma-
lıdır. 

1 e Yağlı kuşbaşı eti soğuk ı 

su içine atarak iyice kayna· 1 

tırsmız. Et suyunu çeker ve 
kendi yağıyla kalır. Eti yağda 
bir parça kavurduktan sonra; 
evvela fasulyesini· :sonra pat· 
lıcanını, kabı.ğını ve daha son
ra da bamyasını sırasıyla üst 
üste yerleştir;rsiniz ve her 
kalın arasına da et ve dog
ranmış ince soğan ile dilim
lenmiş domates koyarsınız. 

Tencerenin ağzını hamurlıya· 

rak ve yemeğe hiç su kom •· 
dan hafif bir ateş üzerinde 
kaynatırsınız. 

e irmik makarnasını haş· 
ladıktan sonra, bir tepsiye 
dökersiniz. Beyaz reynır.e 

yumurtayı iyice çalkaladıktan 
sonra ortuına döker ve tek
rar üzerine haşlanmış makar
na koyarak en üstüne yumur· 
ta ile irmik çalkalıyarak fırı· 

na verirsiniz. 
e Bu yemeklerin üzerine 

kavun, üzüm en iyi meyvalar· 
dandır. 

ili eı 

RADYO 
15 Eylül Salı 

IST AN BUL PROGRAMI 

Ôğle neşriyatı : 

Saat l:i,::SO: Pllkla Türk mual• 
klıi, 12.~: Havadiı, 13.0~: Pllkla 
hafif mUılk, 13.25: Muhtelif pllk 
ncıriyatı. 

Akş•m neşriyatı: 

Saat 18.30: Çay ıaatl .. Danı 

muıikiıi, 19.30: Ko ıferanı, (D1. 
Sallm Ahmet tarafından), 20: Rı
fat ve arkadatları tarafından. 

Türk muılkili, 20.30: Mahir ve 
arkadaşları tarafından halk ,., .. 
k1}3n, 21: Sololar : Adolf Bet, 
Krayzer ve Alekıandre Kipniı) in 
pllklarıt 21.30: Stüdyo ork~ıtraıı, 
22.30: Anadolu Ajansı hab.!rlcrl. 

BÜKREŞ 

6,30: Sabah netriyatı, 13,40 - 1~: 

Orkeetra ve haber ıerviıleri, 19: 
Pllk, 20: Konferanı, 20,20: Çift 
piyano konıcri, 20,50: Konferans, 
21,05: Şarkılar, 21 125: Aktüalite, 
21,30: Seı.fonik konser, 22130: Ha• 
herler, 22,45: Konserin devamı. 

2:i,20: Pl&Lı: konseri, 23,45: Fran• 
ııı.ca habcr-lcr. 

VARŞOVA 

18: Şumanın eserlerinden pllk· 
lar, 18,50: Konu9malart 19: Çocuk 
neşriyatı, 19,10, Konferane, 20: 
Senfonik konıer, 21 : Verdlnln 
Fauat operaıı, 24: Danı pl.lkları. 

BUDAPEŞTE 

19140: Çig-an muıikiıi, 20, 10 : 
Ekonomi, 20,SO: Tarihi sahneler. 
22: Haberler, 22,20: Trio konıer, 
23.JO : Rad70 ealon orkeıtr•eı, 
24,20: Çigan muılkloi, 

BELGRAT 

20: Milli neırlyat, 21,ZO: Pllk 
konıerl, 23: Haberler, 23,'tO; Halk 
t•rkıları. 

MOSKOV~ 

19. 15: Edebiyat, 19.4S: Beyaz 
Ruı 9arluları, 20: Pufkfnio rUf· 
telediii parç.lardah ıoliıt kon• 
ıerl. 21: Radyo operalı, 22: Ya· 
bancı dillerle netrlyat, 

PRAG 

18130: Halk bandosu, 19: Muıi• 
kili Almanca netriyat, 19.4S: Al· 
manca haberler. 20.10: Kanşık ıen 
program tarkı, cns•ruman, orkes• 
tra), 2). 15: Radyo p '. yesi, 21: Or· 
kestra, 23. IS : Piy ı o konseri, 
23.45: lnl'illıce habt ıer. 

ViYANA --( 49,4 m. kısa d• lgaJ. ) 18,30 ı 
Oda muıiklıl Max Reger, 19: Ko.
nutmalar; 20: Haberler: 20.IO: Re• 
portaf; 21: ( Ein Valı.er mu&a ea 
•eln ) adlı muıikl geçidi; 22.35: 
Haftanın haber icmali; 23: Haber· 
lerj 23.!0: Keman muatkl.sl; 24.05: 
Danı, 
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Onun gelişini de ilk önce 
heyecan ve korku ile karşıla. 
dım. Ayak sesleri beni lered· 
düde düşürdü. 

- Acaba o mu, değil mi?. 
Diyordum. Karanlıkta bir 

devriye, bir başkası da gele
bilir, beni böyle cesedin yanı· 
başında görebilirdi. Hemen 
arkadaki çalılıkların yanına 
sak l andım. Hafif bir rilzıılr 
saçlarını ve mantosunun etek
lerini uçuruyordu, Yalnız ba
şınaydı. Onu görünce, 

- Ayşe .. 
Diye fısıldandım. O da• 
- Cevat .. 
Diye ses verdi. Yanıma 

gelirken: 
- Aman fena halde yorul

dum. Fulya tarlasının içinden 
geçmemek için ta arkaların

d ın dolaştım. Yoruldum. Ka
ranlı k ta epeyce de korktum. 

Ded '. Sonra, bana: 
- Şi mdi cesedi alıp oto. 

mobille göl üreceğiz, araba 
aşa J!'ıd a .. 

Dedi. Caddenin üzerinde 
mi?. diye sordum. 

- Hd yır. Yoı un ıçıne ve 
kenara a 'dım. Kimse görmez. 
Hem buralar okadar tenha ki 
ne ge1en var, ne geçen .. 

- Peki, şimdi ne yapdcaı!'ız? 

- Yapacağımız bir şey yok, 
cesedi sırtlanıp aşağı ; a indi
receğiz. 

- Tabii onu ben yapacağım! 
Karanlıkta beyazları bir şim

şek keskinliğile yanan gözle. 
rini içinde devire devire ve 
bana huşunetle baka baka: 

- Tabıi sen yapacaksın .. 
Dedi. sordum: 
- Ne yapaca2ız ?. 
Omuzlarını silkerek cevap 

verdi: 
- işte söylediğim gibi !. 
Baktım artık yapılacak bir 

şey yok. 
- PekAla. Senin dediğin 

olsun 1. 
Diyerek cesedi omuzladım. 
- Haydi, yol göster baka

lım! 

Karanlığın bütün kesafeti 
içinde bile olsa onun bu tarzı 
hareketimden sevindiğini his
sediyordum. 

- Dur ben önden gideyim, 

Ayşe korku içinde idi . 

- Şimdi ne olacak?. 
Diye bekliyordum. Merak 

içindeydim. Karş ı ma kim çı· 

k a caktı. Ölüyü nereye ve na
sıl çıkaracaktık?. Bize kim 
yardım edeb;!ecekti?. 

Arabayı duvarın dibine çek· 
ti. Bu duvar dibi her vakit 
benim ona geldiğim ve içeriye 
atladığım noktaydı. 

- Burada duralım. 
Dedi ve .. ilave etli: 
- Bahçıvan Şabao bize yar

dım edecek. Sen cesedi duvar 
üzerine kaldırırsın. O da aşa
ğıya alır . 

Cevat böyle söyler söyle
mez mahkeme salonunun içini 
müthiş bir uğultu kapladı ve .. 
a2ızdan ağı:ı.a cümleler !ıslandı: 

- Şıbanda işe karıştı 1 
Belli idi onun bu hazırlı2ı .. 
Zaten yalnız başlarına yapa. 

bilecekleri bir şey değili 
Dur bakalım daha kimler 

çıkacak?. 

Gürültü üzerine reis : 
- Susunuz ... 
Diye bağırdı. Cevat devam 

ediyordu : 
- Benim için çok müşkil 

olmak la beraber cesedi son bir 
gayretle kollarım üzerinde du
vara kaldırdım. Şaban bizi 
beklemiş olacaktı ki, duvarın 
üzerinden aldı. Cesedi bırakıp 
ta kollarım serbest kalınca 
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Dedi, ilave etti: 
- Ben de şimdi arabayı 

konağın onune çekeceg-inı. 

Sonra, duvardan atlıyarak içe
riye g: receğim. Sa kın aJ!'zını 

açıp kimseye bi rşe y söy leme. 
Ôbürgün beni bulursun. 

Bunun üzerine ben oradan 
a; rıldım ve.. Başka birşey 
bilmiyorum. 

Cevat bir saniye durd uktan 
sonra ilave etti : 

- Herhalde anlıyorum ki, 
beyhude yere Ayşeyi sevmı

şim. O sadece beni aldatma <, 
beni kendisi için bir \asıla 
olarak kullanmak üzere sever 
görünmüş. Güıinin ortaya attığı 
hakikat oihı yet be~i de bütün 
bu hakikatleri her türlü çıp
laklığile ortaya almaya sev• 
ketmiş oluyor. 

Yüksek ftdaletin hükümlerini 
tatbik etmek yine yüksek he
yeti hAkimenindir. 

Cevat, salondan ayrılmak isti· 
yen adımlarile harekete geçmek 
istedi Fakat, avukat Muzaffer: 

- Hakim bey, bir noktanın 
Cevattan sorulmasını isterim. 

Dedi ve hemen sorusunu 
bildirdi: 

- Cevadın katil kim oldu
ğu hakkındaki kanaati nedir?. 

[Devım edecek) 

Kitap kupon11 
sen arkadan .. 

Diyerek, önüme geçti. Ara. geniş bir nefes aldım ve kurtul. 
baya kadar onu takip ettim. duğumu çığlıklarımla ilAn ede-

BiR CiNAYET O<\.VA31 
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cek kadar sevindim. Bu daki- Bu kuponlan keıh blrl'ı\I• 

Arabada şoför yerine kendisi d , .. nıer roma" w.ııı:at sJ, bıttı 1· ı d d be kada, Ayşeden sor um : • • 
geçti. Cese in yanın a n vakit ldarebane,.ın 1'5nd>d, 
oturuyordum. O, otomobile bü- - Baıa bir diyeceğin varmı? biç para ver.neJu ı.ıtıoı ıı •· 

tün hızını vererek konağa ka- - Hayır, artık sen git is- j lacaklarJır. 

dar geldi. lirahat el.. L.---------~~=_J 
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lngiltere ve Araplar 

lngilizler müstemlekelerdeki 
IArap kımıldanışlarından endişede .. 

Yahudiler bir buçuk milyon yahudinin Filistine 
yerleşmesi için fedakirhktan çekinmiyecekler 

Londra (Açık Söz) - Deyli 
Herald gazetesi esrarengiz 
bazı tahrikatçıların Afriku ve 
diJ!'er müstemlekelerde yaşıyan 
müslümanlar arasında dolaşa• 

rak isyana teşvik edici pro
pagftndalarda bulunduklarını 
yazdıktan sonra, Musolini 'nin 
henüz Habeşistanda muvaf· 
fak olamadığını, Filistindeki 
karışıklıkları yatıştırmak mak
ıadile lnııiltcre'nin yeni as
ker sevkiyatı yapmak mecbu
riyetinde kaıdığını, Londraya 
ııelen son haberlere nazaran 
Filistindeki lnııiliz Ali komise· 
rinin, Filistindeki vaziyeti 
elinde tutan Arap yüksek 
komitesi ile görüşerek, idare 

örfiyenin ilan edilmemesi için 
uzlaşma teklifinde bulunduğu 
halde, arapları iknaa muvaffak 
olamadığını, Afrikanın, Tunus 
Cezayir ve Fas mıntakalarında 
yaşamakta olan müstemleke 
Flistin Araplarından cesaret 
ılmakta ve ispanya ihtilal ha
reketlerini çok yakından takip 
etmekte olduklarını yazmak
tadır. Deyli Herald'e göre, Fi
listin'deki karışıklıklar, Yemen 
ile Irak üzerine de tesirlerini 
göstermeğe başlamıştır. 

iki ııün evvel Sa nthampton 
limanından, Filistine gönderi

lecek olan on bin kişilik lngi
liz fırkasının ilk kafilesi ola-

' 

.. 
Fllisttnd• ingi/i: aı/uri kamyonları 

rak 1500 asker gemiye bin- !arın milli ve mıntakavt komi-
dirilerek yola çıkarılmıştır. leleri konferansı, kati hattı 

Yahudiler sonuna kadar hareketini tesbit etmek üzere 
mücadele edeceklu 

Varşova, (Açık Söz) -
Varşovada yaşamakta olan 
Reviıiyonist Siyonistler umum 
başkanı Jabotivski'nin söyle
ğine ve sarfetmekte olduğu 
faaliyete bakılırsa, Araplara 
karşı Yahudilerin mücadelesi 
devam edecek ve bir buçuk 
milyon Yahudinin Filistlne 
yerleştirilmesi için bütün fe· 
dakarlıklardan çekinilmiye· 
cektir. Bu Yahudilerin yarısı 
Lehistana sevkedilecektir. 
Artıp komiteleri lop/anıyor 

Kudüs 14 (A. A.) - Arap-

perşembe günü burada top
lanacaktır. Şimdiki halde grev, 
devam etmektedir. 

Filistindeki lngiliz kuvvetle
rının yeni başkumandanı ge
neral Dili, dün buraya gel
miştir. 

Tel Aviv;'n ihtiyar belediye 
reist M. Lızengoff general 
Dill'e hitaben açık bir 
mektup neşrederek filistin ya
hudi aleminin lngiltereye olan 
it imadını beyan ve arzımukad
deste sulhun teessüsü temen• 
nisini izhar etmiştir. 
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1 BÜTÜN M E M l E KET ... ı. Sovyetler çağınyor i Edebiyat Anketi: 9 

Bir balıkçı- "Türk havacıları, neden siz de M i ı ı i , b i r. !! d e !Ji _yat 

Hoyburltan giizel IJİr goriiniiş : C,.,oruh 

Bayburtta Kızılay 
ve Çocu~_kurumu 

Bir müddettenberi kapah duran bu 
hayır müesseseleri tekrar açıldı 

Bayburt ( Açık Söz) - Alakasızlık yüzünden bir müddet· 
tenberi kapısı kapalı bulunan ( Kızılay ) ve ( Çocuk kurumu) 
değerli ilçebayımn Hamit Onanın Halkevinde yaptığı bir top· 
lantı neticesinde yeniden canlanmıştır. Bayburda geldiği günden
beri, kasabanın imarı ve güzelleşmesi için sarlettiği gayretlerle 
halkın hürmet ve samimiyetini kazanan ilçebayımızın bu hare· 
keti de halkın alkışlarile karşılanmıştır. Kızılayın başkanlığına 
doktor Selah Cimcoz, Çocuk kurumunun başkanlığına da doktor 
Kamil seçilmişlerdir. 

Bu münasebetle Halkevi orkestrası davetlilere bir konser 
vermiş, milli oyunlar oynanmıştır. Milli oyuncularımızın gelecek 
sene Balkan festivaline iştiraki için çalışmayı ilçehay kat'iyetle 
söz vermiştir. 

• • • 
Bir adam bir sabıkalıyı har-1 

manda uyurken öldürdü 
Ceyhan (Açık Söz) - Ceyhanın Kasta! köyünden öteden· 

berı hırsızlıkla geçinen Memik oğlu Halil adındaki biri, eV\'elki 
gece Yılankaya köyünden Molla Mustafa oğlu Mehmedin yat· 
makta olduğu harmana giderek kendisini ölümle tehdit etmiştir. 
Halil Mehmede karısının kötü yollarda gezdi~inden bahsederek 
alıp kaçıracağını, sonra da kızını, babasını v~ kendisini öldüre
ceğini söylemiştir. Bunun üzerine Mehmet korkusundan kaçmış 
ve Halil de arkasından kovalamışsa da tutamadığından geriye 
dönerek harmanda yatıp uyumuştur. 

Biraz sonra Mehmet, elinde bir mavzer oldıığu halde har
mana gelmiş ve Halilin uyumakta olduğunu görünce elindeki 
mavzerle Hatifi öldürmüş ve sonra da gidip karakola teslim 
ı>lmuştur. 

çamaltında 15 bin ton tuz 
:sellere kapıldı 

lzmir ( Açık Söz ) - iki gü-;;".tuzlasında 1400 amele tuz top· 
evvel yağan şiddetli yağmur• lama işlerinde çalıştırılmakta· 
lar, Çamallı memlehasında mü· dır. 

· him hassrat yapmıştır. Yığın 
halınde bulunan tuzlardan bir 
kısmı sellere kapılmış ve 15 
bin ton tuz erimiştir. Amele 
ıalıaha kadar çalışarak açıkta 
kalan diğer tuzları örtmüşler

dir. 
Bu sene havaların yağışlı 

gitmesi yüzünden Erzurum; 
Sivas ve diğer yerlerdeki 

memlahalarda epeyce hasarat 
vardır. Anadolıınun bir çok 
yer!erinde kafi miktarda tuz 
kalmamıştır, Çemaltı memleha
sından buralara ihracat yapıt. 
ınaktadır. 

Birkaç haftadanberi Japon
yaya tuz ihracatı durmuştur. 

Yeniden ihracata başlanmak 

üzeredir. Çamaltına tuz yük· 

lemek üzere vapurlar gelmiş· 
tir. On gündenberi Çamaltı 

iki kişi 
Birbirini 
Öldürdü .. 

Denizli (lzmir) - Denızlinin 
Sarayköyü kazasında bir ci· 

nayet olmuştur. Çakmak kö

yünden Sarayköye gelen lbra
him, çeşmeden su almakta 

olan bir çocuğun su dolu te
nekesinde ellerini yıkadığından 

çocuğun büyük kardeşi Ka. 
zımla aralarında kavga çıkmış· 
tır. lbrahim Kazımı bıçakla 

Kazım da lbrahimi tabanca ile 
müteaddit yerlerinden yara
lamıştır. Her ikisi de aldığı ya· 
raların tesirile ölmüşlerdir. 

tık bankası bize gelmiyorsunuz?,, Yaratabılır mıyız? 
kurulacak /Birinci sayfadan d•vam/ 1 }are ile planör al! mektebinin Necip Fazı/ Kısakürek' e göre 

lzmir (Açık Söz) - Ankara· 
dan lzmire gelmiş otan Türk 
Ofisi deniz mahsulat masası 

şefi Mustafa Halit, lzmir ve 
civarındaki dalyanlarda tel· 
kikatta bulunmuştur. lzınır li
manında tutulan köpek balık· 
!arının derisi en eyi köpek ba
lığı olduğu anlaşılmıştır. Bu 
balıkların tahnit edilmiş olan 
iki derisi Ankarada Türk Ofis 
merkezine gönderilmiştir. 

ikinci beş yıllık sanayi prog
ramında balıkçıların himayesi 
ve balık konserve fabrika te
essüsü de vardır. Bunun için 
balıkçılık bankası kurulacaktır. 

Bu hususdaki kanun layıhası 

yakında lktı1at Vekaletinden 
Büyük Millet Meclisine veri· ' 
lecektir. Balık konserve fab· 
rikalarından biri de lzmirde 
kurulacaktır. 

lzmire giden ziya· 
retçiler 

lzmir (Açık Söz) - lzmir 
panayiri 9 eylül bayramı mü· 
nasebetile lzmire 26 ağustostan 
9 eylüle kadar hariçten tren, 
vapur ve otobüsle 74120 kişi 
gelmiştir. Sehir civarından ve 
yakın yerlerden gelenler bu· 
nun dışındadır. 9 eylül akşa
mına kadar panayiı i ziyaret 
edeceklerin sayısı :101116 yı 

bulmuştur. 

-·-
Konyada köy 

teplerl 
mek· 

Konya (Açık Söz) - Köy. 
lerimizden bazılarında hiç mek 
tep olmadığı gibi bir kısmın· 
da mevcut mektep binaları sıh 
hi şartlara uyğun değildır. Bu 
cihet göz önünde tutularak 
nüfusu az ve birbirine yakın 

olan kö;·lerin aralarında bir. 
!eşerek bir köy mektebi yap· 
ma 1arına, mali vaziyetleri mü
sait ve nüfusu çok olan köy· 
lerde de bir mektep inşa•ına 

karar verilmiştir. 

Kayseri bez fabrikası 
1 

kadın amele isteyor 
Ko:ıya (Açık Söz) - Sü. I 

mer bank Kayseri bez fabri. 
kası kadın işcilerin gösterdiğ-i 

muvaffakiyet verici şr.yanı 

dikkat bulduğundan kadın 

ameleye daha ziyade ehemmi· 
yel vermektedir. Fabrika yüz ı 

kadın amele tedariki için 
Konyaya müracaat etmiş 16 
yaşindan 30 yaşına kadar 
kimsesiz, kadın ve kızların 

fabrikada çalışmalarına tavas· 
sut edilmesini istamiştir. Bu 
ameleye 45 den 150 kuruşa 
kadar yevmiye verilecektir. 

Konyada bir çocuk 
kUtUphanesl açıldı 

Konya (Açık Söz)- Halkcvi 
tarafından bir çocuk külÜp· 
hanesi açılmıştır. Kütüphaneye 
bütün çocuk gazete ve mec· 
mualarile kitaplar konulmuş

tur, Çocuklara burada bir ka· 
dın muallim nezaret edecektir. 

deman yoldaşın daveti üzerine bulunduğ'u Koktebele gittik. 
Sovyet ha\'a ba"'ramında bu· B kt t O ıı· · 1 Necip Faııl Kı<akfırek'e 11öre milli edebiyat; eksik 

, u me ep e vya ımın mu ı- olan orijinal tefekkür adamımızı yetiştirmek, korkunç 
lunmak fucre Moskovaya git· telif şubelerinde yetişen kabi. bir şahsiy•I hummasına kapılmak ve cemig•limizi içi· 
tim. A~u•tos 18 de yapılacak liyetli planörcülerden yüzer mizd•n doğacak y•ni bir dünya v• insan gorı7şürıün 
olan bayram havantn bozuk· kişilik gruplar beş altı aylık teknesind• yuğurmakla yaratılabilir. 
lufu yüzünden 27 sine tehir bir talim ve terbiyeden sonra 
edildi. Beni çok dostça bir p'anör muallimi olarak yetiş- ı· 
samimiyetle karşılayan Osyo tirilmektedir. 
Avyahim başkanı bu ziyare· Geçen sene biz de en kabi· 
timden bilistifade bütün Osyo liyetli sekiz gencimizi bu mek-
Avyahim teşkilatını görmekli· tebe göndererek planör mu· 
§"imi teklif etti. allimi olarak yetiştirdik. Bun· 

Bu teklifi memnuniyetle ka. • !arın içinde bugün en kıymetli 
bul ettim. Osyo Avyahim bi- uçucumuz Bayan Sabiha Gök· 
zim hava kurumumuzun hemen çen de vardı. Şimdi bu genç 
ayni otan bir teşekküldür. Bu muallimler bu sene açtığımız 
teşekkülün gayesi de Sovyet lnönü kampında yüz yirmi 
hava kuvvetlerine yardımdır. Türk gencine ıki aydanberi 
Bu yardım iki şekilde tecelli planör uçuşlarını öğretmek· 

ediyor. Birincisi bizde olduğu ledir. 
gibi hava kunetlerine para Gıpta <•e takdir 
ile yardım, diğeri Sovı et Koktebelden sonra Kırımın 

gençliğinde havacılık hevesi tabii güzellik 1erini seyrederek 
uyandırmak ve havacı eleman Yaltaya, oradan Sivastopol ve 
yetiştirmek suretile teknik yar- Odesaya geldik. Oradan da 
dımdır. Bu sahada çalışmaya memleketimize döndük. Gerek 
başlıyan O•yo Avyahim bu- Osyo Avyahimin teşkilatına 
gün yulnıı havacılık degil, alı· dahil olan müesseselerde ge· 
cılı, binicilik ve denizcilik ,.e rek diğer müesseselerde, gör· 
zehirli gazlara karşı korunma düğüm mesai tarzını gıple ve 
şubelerini de ihtiva eden vasi takdir ile anarım. Havacılık 
bir sahada çoJ... yüksek rand· Sovyet gençlerinin en çok 
man veren bir metotla çalış· alakadar olduğu bir şubedir. 
maktadır. Osyo Avyahimin Osyo Avyahim bu mühim ve 
bıı günkü vaııyeli şu yolda esaslı vazifesinde muvaffak 
hulasa ve ıfade edilebilir: olmuştur. 

Os!ıo Aı•gahimiıı teşkilatı /fer t<ialyett• bir aero klılp 

Hava, kara ve deniz ordu- Her viliı;·e'.te bir Aero J...u. 
!arının depoculuğu ... Osyo A\- lüb (motorlu tayyare mektel.ıı) 
yahimin mesaı ve fa1liyet sa- vardır. Her klüp p:aııör, nıo· ı 
ha" bukadar geniş'eyince tabıi torlu tayyare ve paraşüt şu-
masrafı da artmış, bu sebeple helerini ihlirn eder. Erkekler 
birkaç senedenberi Ha,·a kuv- kadar kadın!arda da uçuculuk 
vcllerine para yardımını kesmiş hevesi çok yüksek bir dere· 
ve bütün mevcudiyetini Sovyel cededir. Bütün kapmhrda ka-
gençliğini başta havacılık ol· dııı ve erktk uçucu gençl<r 
mak üzere vatan müdaf•ıasına tarafından karşılandım. 
hazırlamağ"a hasretmiştir. Osyo Birçok yerlerde on iki kişı· 
Avyahim teşkilatını evvela !ik talim grupları başında (16· 
l\lo,kovada görmege çalıştım. 17) yaşında genç muallim kız. 
Üç gün sabahtaa akşama ka· !ara rastgeldiın. Planörler· 
dar bir müesseseden digerine, le, tayyarelerle ve paraşiit at-
bır kamptan ötekine gitmekle lamalarında yapılan gösıeri-
\aJ...it geçti. Onu müteakip 1 !erde kadın'ar erkeklerden hiç 
Leningrada gittim. Leningrad· 1 geri ka!mıyorlardı. Planör:cr· 
da da ayni suretle Aero klü- le uçmaga ancak (17) yaşın· 
bü, muhtelif planör kampları· dan itibaren başlanır. 
nı ve bulduğum fırsattan isti- 7 ürk uçucularına knrşı alaka 
iade ederek müzelerini de Gezdiğim bütün kapmlarda 
gezdim. 

Hava mütsstsf"ltri 

Ağustos '24 le tekrar Mos· 
kovaya avdet ederek hava 
bayramında yapılan hava le• 
zahüratını hayranlıkla seyret· 
tim. Bu tezahüratla Osyo AV· 
ya him. planör, nıotörlü tayyare 
ve pa· aşülçülükteki mesaisini 
gösterdi. Ve çok mU\ aff ak 
olduğu kanaatini loepimize ver
di. Ba; ramı müteakip daha 
iki gün Moskovada yine tel· 
kiklerime de\•am eltim. Çok 
güzel şeyler gördüm. 

26 Ağustosta Moskovadan 
hareket ederek Din}eper Pet
rofski şehrine oradan da birçok 
fabrikaların bulunduğu (Zapa· 
roşi ) ye gittim. Dinyeper nehri 
üzerinde yapılmış büyük elek
trik fabrikasını ve tayyare 
motör fabrikasını gezdim. 

Pi<inör mııallimleri 
Bııradan 28 Ağustosta tay-

genç uçucu Bayan ve Ba}
ların ilk sorguları Türk u~ucu 
Bayan ,.. Baylara ait idi. 
Hep bana (onlar da uçuculugu 1 
brzim gi::ıi "'·iyorlarmı, biziın 

gil>i uçuyor ve paraşütle atıa

yorlar mı?) Diye soruyorlar. 
Kendileri gibi Ti:rk gençleri
nin de kadın ,.e erkeklerinin 
in önü kampında çalışmakta 

olduklarını söyledigim za11ıan 

candan kopan bir muhabbetle 
(selamlarımızı söyleyiniz kendi. 

• lerı için mU\·affakiyet dileri7. 
Kendilerini yanımızda uçar 
görmek isteriz. 

Anketi yapan: Nusret Safa COŞKUN 

Nrdp Faıdda' bızim ankete 
cevab almak için '"Aaaç. ida
reha 'esine tam on beş gün, 
günde birkaç defa olmak şar
tile uğramai: lazım geldi. 

Eski vükela konakları gibi 
her saat içerisinde bir sürü Ü· 

beda ve şüarayı top"ayan" A. 
ğac.ın küçük bir saksılık, fa
kat sevimli idarehanesinde 
"Ağac.ın bahçıvanını yalnız 
bulmak intişar gününde "A· 
ğac,.ı müvezzilerde bulmak 
kadar güç bir mesele oldu. 

Ne zaman uğr.1sam ak,am 
saat yediden sonra Topkapı
Sirkeci tramvayları gibi bir 
tek kişilik yer bulunmıyan 

küçük odayı ağzına kadar do
lu buluyordum. 

Akademideki, piyasadaki re•· 
samlardan tutun bütün meşhur 
muharrirlerimize kadar yeşil 
çuhalı, bir bilardo masasını 

andıran geniş bir masa başında 
günün sanat meselelerini mü· 
ı.akaşa edederken ve bazı 

gün de Agaç (idare meclisini) 
içtima halinde görüyordum ki 
bu şartbr altında bır ankete 
cc\·tıp 'eroenin n1üşkıiliüğünü 
he111 Ntc p Fazıl ve henı de 
Len takdir elliğ"'milden konuş· 
nıanıızL ertesi güne talik edi
} urduk. 

Ş.1hidlcri gclın'ı en, evrakı 
eksik bir da,·a gibi uziyan 
bu konuşmamızı nih~ı et dün 
doktor general Tevfık Sali
min kap"ındaki bayanın elin
den kurtulup muayene oda~ı

na ayak ba:;;n11;; mtıtht bir 7j .. 

}aretci gibi, Necib Fazılın 
rncvcud do('tlar ına rağ-men 

ic. a edebild k. 
O eline kırn111.1 b'r kalem aldı. 

Mütemadiyen bir ak'1}0n ve 
r<·a'<siyo l ol:'\n yüıi.Jnü bana 

döııdü. ö ıüııdeki kağıtlara 

Mahmul Yasarin in menıur!u

ğunda } aptıgı gil.ıi cinsi ve 
nev'ı oanıa'.ürn şekiller çize
rek cevap vermeğc başladı: 

- Mil'.i edebiyat nedır?. 

- HudullJrı, il..linıi, dili, du· 
ı uş v• düşiinôş larılarile 

başkalarından fark kabul etmiş 
!lir millete aid her türlü edel.ı! 

mahsul millid. r. 
Milli edebiyat, aid oldugu 

canııa;a gizli \C;·a aşikar bir 
nisbet kurmuş olan edt•biyattır. 

Bu bakıma göre içinden çık· 

<lığı camiaya olan nisbetile 
milli, uınumi \'C ınsani cevher
lcrile de beşNidir. 

Demek ki hak ki edebiyatın 
gayrimilli olmasına imkan 
yoktur. 

- Buna rağmen edebiyatı 

mi:ti ve gaı r.milli diye ikiye 
ayırabilir miyiz ?. 

- Bu suale verilecek cevap, 
ilk suallere verdiğım cevaba 
dahildir. 

Bir Lane de meclisle söyleni. 
!enlerin bir tekini bile kaçır· 

madan dinleyen şair lsmail Sa. 
faya ikram elti. Sonra bir ne. 
fes çektiği sigaranın dumanlan 
arasına göı.leri dalarak sanki 
dumanlar arasından saklan· 
mış lahuti bir kimseden, hatif. 
ten sada atan bir (ermiş) gib 
cevap verdi: 

- Bunun şartları, o milletin 
her türlü endişe dışında ve 
insani planda yaşıyan ruhi 
tecellilerine nüfuz etmekle do
ğar. Bu tece!liler o milletin 
duyma ve diişünme hususiyel
leridir. 

Bu husu•iyetler vatan ve 
toprak davasında tecelli ede
bilec~ği gibi her sahada da te
celli edebilir. 

Elverir ki bu tecellileri mu. 
ayyen ~ ir sahada haps~tmek 

isleyen ve onları ruhi ve ferdi 
kaşelerinden sıyıran bir endişe 
hakim olmasın. 

Mesela hepimizin bildiği (Ye
ınen) türküsünü ele alalım. 

Bu türkü milli mahsulün en 
prolo·lıpik örneklerinden bi· 
ridir. 

Adl Yemendir 
Gülü ç~mendir, 

Giden gclmeı:miş 

AcQp nedendir?. 

(Yemen) davası Osmanlı 

imparatorluğunun bir (Emper
yalizma) davası idi. Halbuki 
halk bunu kendi ruhi tecelli· 
sine iriştirince insanın heıı::ap 

sormadan gittiği ve asla 
dönmediği meçhul bir diyar 
halinde görüyor ki bu son 
derece derin ve insani histe 
o millet başta olmak üzere 
bütün hassasiyet nevileri müş
terektir. 

- Milliyetperver edebiyat 
mı vardır, yoksa milli ede
biyat mı?. 

- Edebiyat vardır. Ve bu 
millidir. Milliyetperver e-ie
biyat ise bir edebiyat içinde 
yalnız bir tendaoce ifade eder. 
Hakikaten milli olan edebiya· 
tın ayrıca bır milli olmak 
tendanceına ihtiyacı yoktur. 

- Eskiler de dahil olduğu 

halde cugüne kadar gelen 
edebiyatımızın bir kısmına 

milli lir kısmına gayrimilli 
dıyebilir nıi) iz? .. 

- M. alesef bir kısmına 
gayrimilll diyebi'iriz. Gayrimilti 
diyebilecegimiz taraf tanzimat· 
lan .onra başlıyan ve gayet 
sığ bir taklit sathını delemi
yen edebiyattır ki yokluğu 
dolııyısile gayrimillidir. 

Bir hadiseyi veya bir haleti 
ruhiyeyi muayyen bir toprağa 
izafe etmekle o toprağa mal 
etmek her zaman kabil olmaz. 

Türk ismi, Türk milletinin İS· 
mi Türkcoğ'r•fyasına aid isim· 
ler milli edebiyat olmak için 
litzımgelen yegane unsurlar 
değildir. Bu isimlerin altında 
o millete iç hayatı yakalamak 
ve bina etmek la1.1mdır. 

b=:Z=;=a::=;b:.=':".lt;:'a=="=r='=o':=.:m:::=a==n==ı=: ~3~2i;===========;o=G=e=r=ç=i= he=p=s=in=i =m=ü=ş=k=ü=I =bi=r=v=a=z=i.=c==m=iş=ti. Mis oradakilerin yar-

yet te bırakıyordu. Fakat ya· dımı ile kayalığa çıktı, robu-

Ne için diğer sporcular gibi 
uçucu Türk kardeşlerimiz gel. 
miyorlar?) diyorlar ve benden 
muvafakat cevabı bekliyorlar· 
dı. Uçuculuk sahasında oldugu 
gibi Osyo Avyahim atıcılık, 

binicilik şubeleri de büyük bir 
faaliyetle çalışmaktadır. Bu 
şubeleride gördüm. Her şube· 

de erkek ve kadın yanyana 
ve müsabaka halinde, atıcı· 
lıktı çok muvaffak olmuş ve 

bu yüzden (Voroşilof) nişanını 
almış birçok genç kızlara te
sadüf ettim. Leningradda de. 
nizcilik klübünü de gezdim. 

Bence edebiyatı milli ve 
ga> ri milli diye ikiye ayırmak 
sathi bir görüştür. Böyle bir 
tasnifmilli edebiyatı sadece 
mevzu ve lügatçe meselesi 
zannetmek olur. 

- Sizce milli şair kimdir? .. 
Necip Fazılın cevabı bir 

cümlelik oldu : 

Altı El Ateş 
Vatertovn'a nasıl hiçte tesa
düf etmediğine şaşıyordu. 
Belki de görmüştü öe, dikkat 
etmemişti. 

- Emrederseniz. bendeniz 
de geleyim Mis Vinteston 1 

- Teşekkür ederim. Ben 
yalnız gitmek istiyorum. 

Kaptan kendisini sandala 
indirdi ve iki tayfaya kayaya 
doğru çekmelerini emretti. 

Sandal koyu suların üzerinde 
ilerledikçe, Mis Vinteston bu 
sularda öldürülen Taker'in 
fikirlerini, hırslarını, incelikle· 
rin" düşündü. Taker bazan 
haıin olmasını da bilen bir 
adamdı. Fakat bunu başkasının 
iyiliti için yaptığına kani ol· 
duğu zaman yapardı. 

Mis Vinteston kayalığa doğ
ru yaklaştıkça damarlarındaki 
kanın donduğunu hissetti. 

Yüzü kireç gibi bembeyaz 
kesildi. Gözleri müthiş hakikat 

Yazan: Rufus Klng 
manzarasının 

genişledi. 
hayali önünde 

-22-
ClNA YET YERiNDE KEŞiF 

Mis Vinteston'un sandalı da. 
ha kayalığa varmadan dalgıç 

Stumf'un korktukları başına 
geldi. Evvelil yan tarafına 

batmış olan müteveffa Helsi
norun yerini tayin etmek üze· 
re birinci defa dalmıştı. Fa. 
kat denizin altında daha bir 
dakika fazla kalamıyacağını, 

eğer hemen yukarıya çekmez
lerse tamamile bayılmak teh
likesi geçirdiğini anlamıştı. 

Tayfalardan derhal yuka
rıya çıkarmalarını istedi. iyice 
ayıldığı zaman, kendisini, ha
va tulumbasının yerleştirilmiş 
bulunduğu romorkörün içine 
uzanmış buldu. 

Etrafındakilere taharriyatına 
edevam edemiyeceğ'ini söyledi. 

pılacak başka şey yoktu. Bir nun kıvrım1arını düzelttikten 
defa ikinci Helsinor yatında sonra, bitik bir sesle ne olup 
bu vazifeyi kabul etmek için ne geçtiğini sordu. 
içinde bulunduğu mali müşkil- Valkıır bir iki kelime ile 
!eri anlattı. vaziyeti izalı etti. Mıs dedi ki: 

Sıhhatinin tamamen yerinde - Vah, vah 1 Ne yazık 1 
olduğunu söylediki zaman, ya· Fakat ne olursa olsun, ben de 
lan söylemişti. Hayatın zor· her şeyden evvel bu adama bir 
lukları onu böyle bir yalan fenalık gelmemesini isterim. 
söylemeğe mecbur vaziyette Bununla beraber parasını da 
bırakmıştı. veririz. Artık kimse de onun 

Sonra Rita isminde bir ka- yerine geçemez. 
dından uzun uzadıya bahsetti. Valkur bu son cümleye 
Stumf'un bütün para derdi bu· hayret etti. Mis Vinteston 
radan geliyordu. Rita kendi bütün kalbile orada bulunan· 
karısı değildi. Fakat namuslu !ardan hiçbirinin Stumf'un 
bir erkP.k sıfatile çocuğunun yerine dalmıya kalkmasını 
anllsına bakıyordu. istemiyordu. 

Oradakiler, bu hikayeleri Yüzü sapsarı kesilmişti. 
dinlemekle beraber, seyahatin Acaba o da katilin kim oldu-
başlıca hedefine ulaşılamayın- jtunu biliyor muydu? Acaba o da 

Edmond gibi bu sırrı muha-
ca şaşırı!ılar, Vazifesini yapı- ıaza mı etmek istiyordu? 
yor diye yalan söylediğini O sıra da Erika bir kolun• 
kahramanca itiraf eden bu da Filip, bir kolunda Kinsman 
zayıf ve küçük boylu sefil olduğu halde yanlarına geldi. 
herif yüzünden sarfedilen bü- Valkur bir kenarda maruken 
tün pRralar ve bütün emekJer bir şilteye oturmuş bekleyen 
heba olacaktı. Mis Aş'a düşünceli düşünceli 

Mis Vinteston geldiği za. baktı: 
man dalgıç hikayesini bitir- [ Bitmecli] 

, 

Orada da ayni şevk, ayni 
intizam ve ayni enerji. Lakin 
bütün bu spor faaliyetlerinin 
başında hep havacılık geliyor. 
Hulasa olarak söylediğim bu 
sözler Sovyet dostlarımızın 
havacılığı hakkında bir fikir 
verebilir sanırım. 

Eğer bu beyanat gençleri
mizin kalbinde havacılık aş
kını hızlandırabildisc çok mem
nun olacağım •.. 

AÇIK SÖZ 
Onu seven 

okuyan 
yayan 
tanıtanın 

dır. 

Büyük ve mücerret edebi
yatların hepsi ait oldukları 

milletlere olan nisbetleri bakı
mından milli ve başk~ millet
lere taşmış olmak bakımından 
da beşeridir. 

- Sizce milli edebiyatın 

vasıfları ? .. 
- Şu halele benim anladı· 

ğım manadaki milli edebiyatın 
vasıfları, büyük edebiydtın 

vamflarile eştir. Bu vasıflar, 

yeryüzünde yaşıyan hiçbir 
insana yabancı gelmemek şar
tile ait olduğu milletin ruhunu 
yaşatmakta toplanır. 

Yoksa, herhangi bir millete 
ait coğrafi, siyasi ve mevzii 
hususiyetleri yalnız vocabulair 
halinde dillendirmek insani 
ruh ve .beşeri şümul dışında 

kalmağa mahkümdur ki böyle 
bir edebiyatın yeri daima so
nuncu plandadır. 

- Peki hangi şartlar altın
da milli edebiyat doğabilir? 

Genç edip bir sigara yaklı. 

- Bence mili! şair.. iyi ş1-

irdir. 
- Asıl meseleye gelclik. Biz 

nasıl milli bir edebiyat yara· 
tabilidz? 

Bu işte diktiği bir (Ağaç) la 
önemli bir vazife alan genç 
şair cevap verdi : 

- Eksik olan orjinal tefek· 
kür adamımızı yetiştirmek, 

korkunç bir şahsiyet humma
sına kapılmak; ve cemiyetimizi 
içimizden doğacak yeni bir 
dünya, millet ve insan görü· 
şünün teknesinde yuğur

makla .• 
Düşünüyorum: Belediye her 

gün fena } uğrulmuş, eksik, 
mayası bozuk ekmekleri nıü•a· 
dere ediyor. Acaba fena yuğ• 
rulmuş, kendisini teşkil eden 
mevat fena cinsinden kullanıl· 
mış olan nesnelerin bu mah· 
sullerini müsadere edecek bir 
(edebiyat zabıtası) teşkili lazım 
gclmiyecek mi? .. 

Nusret Safa Coşkun 
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Devler Demiryolları ve Limanları işletme 
U. idaresi ilAnları 

.... ----~----------------;...--------~----------.ı ı Aylık muhammen kira bedeli 78 lira olan idaremizin Hıy• 

darpaşada gar binası dahilindeki büfe ve müıtemilitı 3 aene 

müddetle 17. 9. 936 Perıembe günD saat 10 da Haydarpa• 

t•da flf blna11 dahilindeki 1 el ltletme komiıyonu tarafından 

-AÇIK SÖZ- 7 

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu 
... 

Erzakııı cınır 
Tıhmln 

fi atı 
Azami 
Mit.dar 

Satınalma Komisyonundan: 
T 

. Teminat 
utarı Temınah Tntarı Ekıiltme ırün ve şeklı --

açık arttırma ile kiraya verilecektir. 10 75 40000 Ekmek Bu ita girmek lateyenlerln 210 lira 60 kuruıluk munJ.kat 4300 00 322 50 2-10-936 Cuma 10,30 Açık ekı. 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte 1 lDia~ttiı;;,ç;--;e;;tİi ----------44ooiooi0 ____ 5;;ioiroiiio~------'2;;;000w;;--;;0:;;0---1;-:5;;0;--;:00;;;--·----------:;-:-;;-;;~-;::---.;:.;.~:.::~..:_::__ 
arttırma rünil saatine kadar komiayona mDracaatları lizımdır. Karaman eti 38 oo 6000 2280 00 171 00 'l·l0·

936 
Cuma ll,OO Kapalı zarf 

Bu ite alt şortoameler komiayondao parasız olarak dağı• Kuzu eti 43 00 1000 4.30 00 32 25 
tılmaktadır. (890) Sıtır eti 32 00 3000 960 00 72 00 

• ... 
Muhammen bedellerile mikdar ve n11fları aşağıda yHılı 

2 gurup malzeme her biri ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
21.9-936 P•ıartesi günil 1Aat 10 da Haydorpaşada gar bina• 
11 dahilindeki 1 inci işletme komiıyonu tarafından açık ek· 
ailtme ile aatın alınacaktır. 

Bu ite girmek iateyenlerio hizalarında yazılı muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği veaaikle birlikte eksiltme 
günü oaatine kadar komisyona müracaatları lıhımdır. Bu i,e 
aid şartnameler komisyondan parasız olarak da~ıtılmaktadır. 

Tavuk eti 
Hindi eti 

47 00 
42 00 

800 
1000 

5670 00 425 25 

376 00 28 20 
420 00 31 50 

i96 oa 59 10 

425 25 

2-10-936 Cuma 10,55 Açık ekı. 

59 70 

-~~-·d_P_v_·~~-----------~83;;....~o~o--·-~300::::.::0, ______ ....;;24~9~0~~00~ _ _;1~86.:;--7;5;--------~---_.,:2~.!:2:2!~~~!.!!!:!.lı~~~l~~~~ • • unu , apa ı zarf 
z,ytiuyağı 57 00 300 171 00 12 82 
Sabun 33 00 1000 330 00 24 75 2-10·936 Cum• 11,30 Açık ekı. 
Zeytin 25 00 800 200 00 15 00 

701 00 52 57 52 57 
1 - 29661> adtt muhtelif eb'atta lamba fitili muhammen 

bedeli 560 lira 10 kuruş Ye muvakkat teminatı 42 liradır. ' Ua 16 00 
23 0) 
23 00 
16 . 00 

2500 
1500 
200 
400 
200 
250 

100 00 30 00 
2 - 550 kilo mürekkep muhammen bedeli 324 1 2 lira 

ve muukkat teminatı 2434 kuruştur. "989., 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 
" .. -~.,, 

•;; ,! rom 

c ~;~ 

Ü == iö 
Kilo 

Toz teker 3aooo 
l>irinç 50000 

Zeytin 20000 

Nohut 40000 
Kuru üzüm 200)0 

Kuru fasulye 40000 

" ·a= 
.c~ 
c .. 

f-<"" 
L. K. 

-• _,,_ 
-"' . .. " .. ·-::ı 8 
::ı;ı ..!l 
L K. Tarih Gün Saat 

79SO 00 596 25 28-9.936 Pazartesi 10.5 

Q500 00 

4000 00 

4000 00 

712 50 

300 00 

28-9-936 Pazartesi 

28-9-936 Pazarteıi 

300 00 28·9-936 Paıarteoi 

11,5 

14 
14.5 

3600 0() 270 00 28-9-936 Pnartes 15 
4400 00 330 00 28-9-936 Puartui 16 

Yukarıda cins ve mıktarları ile tahmin bedelleri ve ı ıu· 

nkkat teminatları yazılı olan altı kalem erzak hizalarıo da 

göıterilen gün ve 1Batlerde kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 

Herbirinlo ş•rtnameıi Komisyondan heri'ün paraııı verilir. 

İsteklilerin, 2490 aayıh kanunda yazılı vesikalarla teklifi 
havi kapalı zarfı belli gün •e ıaatlerden birer aaat ev•eline 

kadar Kaaımpaşada bulunan Komisyon Baıkanlıtına verme• 

,.,;. (1098). 

İstanbul Üçüncü 
İcra memurluğundan: 

U!viyenin tasarrufunda bulunan ve Emniyet Sandığına birinci 

de ·ecede ipotek olup tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 

(1243) lira kıymet taktir edilen Eskialipaşa Dıbağzade mahal

lesi değirmen sokağı eski 31 yeni 43 numaralı sağ tarafı Ali 

ağa hemşiresi Zebranın hanesi sol tarafı tar;kiam. Bir tarafı 

Necmiyenin hanesile Şevki Mehmet ağa bahçesi ön tarafı tari· 

kiam ile mahdut. 
Zemin katı: Kapıdan girilince ksrosimen bir antre camlı kapı 

tulumbalı kuyu bir oda bir hela zemini kısmen kırmızı çini bir 

mutfak bir mıktar bahçe. 
Birinci kat: B;r sofa üzerine 3 oda bir hela. Binanın iki cep· 

hesinde ve içinde elektirik ve çıkma vardır. Ahşaptır. Umum 

mesahası 81 m 2 olup bundan 51 m2 bina olan ev açık 

arttırmaya vazedilmiştir. 

irmikli makarna 
Şehriye 

irmik 
Pırinç unu 
Nişut• 

Buğday 

Bulgur 
Kuru barbunye 
Çalı faaulye 
Nohud 
Yetil mercimek 
Kırmızı merclmeltı 
Kuru tıerelye 

P rinç 

P•tate• 
Yumurta 
Kuru ıoğan 

18 00 
17 00 

8 00 
11 50 
10 00 
12 50 
11 00 
13 00 
13 00 
8 00 

24 00 

6 00 
1 50 Adet 
4 00 

100 
400 
800 

1500 
500 
800 
40(' 
300 

2000 
400 

30000° 
3000 

345 00 25 87 2· 10·~36 Cuma 11,45 Açık rkı. 
46 00 3 45 
6400 480 
36 00 2 70 
42 50 3 19 ---

933 50 70 01 70 01 

8 00 o 60 
46 00 3 45 
8000 600 2• l O. 936 Cuma 13,30 Afık ekı. 

187 50 14 06 
55 00 4 12 

104 00 7 80 
52 00 3 90 
24 00 1 80 

556 50 ·11 74 41 74 

480 00 16 00 2·10-936 Cuma 14,00 Açık •kı. 

240 00 18 00 
450 00 33 75 2·10-936 Cuma 14,15 Açık ekı. 

120 00 9 00 

~-------------------------~-·~--------------~8~10;.....~oo.;..... __ .....;6~0__;1~s------...:::.60;:_~1~5----------------------------
Kaı•r poyniri ! 52 00 400 208 00 15 60 
Beyaz peynir 37 00 1500 555 00 41 62 2.10-936 Cuma 14,45 Açık ekı. 

--763 00 57 22 57 22 

Toz sPker 26 00 2500 650 00 48 75 2-10-936 Cuma 14,45 Açık ekı. 
11 o 00 8 25 -----------------..::.:.=~...:::::::.::::....:.!:.!:~:.l!:....::::!:.. 

Koymak 
Süt 
Kaıe yoğurdu 

_?ilivri voQ'urdu 

Tere va1• 

Kİıra cığer 
i,keııbe 
Takım clğer 

Paça 

110 00 
10 00 
5 00 Adet 

15 00 
110 00 

'27 00 Adet 
7 00 

42 00 
3 OOAdet 

ıoo 

2500 
1000 

2500 

300 

100) 
500 
300 

:.!000 

250 00 18 75 
50 00 3 75 ---

360 00 30 7.5 

375 00 28 12 

330 00 24 75 

'l70 00 20 25 
35 mı 2 62 

126 00 9 45 
6000 450 

30 75 

2. 10· 936 Cuma 15,00 Açık ekı. 

2-10-936 Cuma 15,15 Açık eko. 
2·10-936 Cuma 15,30 Açık eks. 

2-10°936 Cuma 15,45 Açık ekı. 

---·~--.-------------------~-:-:--~----~---------4~9~1__:0~0-----~3~6_,,,:8:::.,.2 ------3~6--8~2;__ ________________ __;. ______ __ 
S.yah erik 28 00 300 84 00 6 30 
Üıyoni erik 45 00 200 9J 00 6 75 
Çekirdekıiz üzlfm 18 00 300 54 00 4 05 
Yaprak kıy111 55 00 150 82 50 6 19 
Çekirdekli kıyuı 65 00 150 97 50 7 31 
Kuı üzümü 20 00 50 10 00 O 75' 
Çım fıatıaı 60 oo 50 30 00 2 25 
Fındık içi 70 00 100 70 00 5 25 

2-10-936 Cuma 16,00 Açık ekı. 

Kuru incir 15 00 100 15 00 1 12 
Cniz içi 35 00 100 35 00 2 62 

16-11·936 larihine miisadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma be

de i kıymeti muhammenin % 75 ni bulduğu takdirde müşterisi 

üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son artlırmanın 

taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle 

temdid edilerek 1 • 12 • 936 tarihine müsadif salı gü ıü 
saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yap ılacak ikinci 
açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
o,.

0 
75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No Iu kanun ahka nına 

tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştırak etmek 

isteyenlerın kıymeti muhammenenin °/o 7,5 nispetinde pey 

akçesi veyaya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil 

bu!unmaları lazımdır. Hakları tapu sicilli ile saLit olmıyan 

ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı .sahip· 
lerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 

iddial arını evnkı müspitelerı ile birlikte i'an tarihinden itibaren 
nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazım

dır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış 

bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, 

tenviri ye Tanzifiı eden mütevellit Belediye rusumu ve Vakıf 

icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf ica
te•i tavizi rn ;: , teriı e ait ir. Daha fazla malümat almak iste- ' 
yenler 31-1 .9 >6 tarihi• d ,n itibaren herkesin görebilmesi için 
dairede aç ı ~ bulundt rulacak ar ttırma ş1rtnamesi ile 

<1-1266 No. !u d'Jsyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut 
vesaıki görebilecekleri ilan olunur. (1275) 

ı---------------------------------------------------5~6_8 00:_ __ ....::.42:-_..~6~0------_.:;42=--~60;;,_ _________________________ _ 

Taban heln 35 00 250 87 50 6 56 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Alım satım komisyonundan: 

lstanbul Tıp Talebe yurdu talebesi için mevcut nümune ve 

Şartnamedeki evsafa göre (760) adet kasket açık eksiltme su

tetiyle satın alınacaktır. 
ı.- Eksiltme: Cağaloğlunda lstanhul Sıhhat ve içtimai mu· 

avenet Müdürlüğü binasındaki komisyonda 30-9-1936 Çarşamba 

ıtünü saat (14.30) da yapılacaktır. 
2.- Muhammen fiat: Bir adet kasketin fiatı (120) kuruştur. 

3.- Muvakkat teminat : (68) Lira (40) kuruştur. 

4.- istekliler: Nümuneyi Çenbcrlitaş civarında Fuatpaşa 

'rürbesi karşısında Tıp talebe yurdu Merkezinde görebilirler, 

Ve şartnameyi parasız alabilirler. 
5.- isteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesikası ve 

bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya Banka mektupla. 

tiyle birlikte vaktinden evvel Komisyona gelmeleri. (1148) 

Tohın 30 00 100 30 00 
Pekmez 15 00 10) 15 00 

2 25 
1 12 

2-10-936 Cuma 16,15 Açık eko. 

..!'.!!.!!.ll'a kö•n 11rü 

Kok köınürü 

ofiuno 

Yaş .. bze 32 kılem 
Kilo Aded .,. demed 

50250 10000 

240 00 Çeki 

3 00 
1950 OOTon 

132 50 

150 360 00 

2000 60 00 

220 4290 00 

2287 00 

-- --9 94 9 94 

27 00 2-10-936 Cuma 16,30 Açık eka. 

4 50 2-10·936 Cuma 16,45 Açık ekı. 

321 75 2-10-936 Cuma 17,00 Açık eks. 

171 52 2·10-936 Cuma 17,00 Açık ek" 

1 - İotanbut Erkek Öğ'rolmen Okulunun yukarıda mikdarı, muhammen bedelleriyle ilk teminat n eksiltme gün ve ıaatleri hizalarında yazılı yiyecek 

v J yakacaklar ekılltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme İstanbul KOltUr Direktörlüğü binasında liıeler muhaaebeciliğ'inde toplanan Komiayonda yapılacaktır. İsteklilerin ıartnamelerde yazılı kanuni 

vesikalardan başka ticaret odasının yeni yıl veıikası ve teminat mektuploriy!e beraber teklif mektuplarını ihale için tayin edilen ıaatlerden bir saat evnl 
makbuz mukabilinde Komiayon Baıkaolığına ""rmeleri, ilk teminatlarını betli rün ve aaatden evvel Yeya bir ırün evvsl okul idıreılnden alacakları yarı ile 

1 sefer muhuebeciliği vezııeaine yatırmaları. 

3 - isteklilerin tartnameleri Okul idaresinden ırörüp okuyabilecekleri ilin olunur. (1278) 

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

biye Okulu İngilizce ve Fransızca, Almanca öğretmen• 
liklerine yüksek okullarda öğretmenlik yapmak salalıi· 
yetini ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan iki İngilizce1 
bir Almanca, üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 

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

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diı,•loma ve bon· 
servis ve nufus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı 
ve bulundukları memuriyetleri gösterir bal tercümesi ve 
bir istida ile Ankarada M. M. Vekaletine, İstanbulda 
Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatları ve sarih ad
res yazmaları lazımdır. Müracaatlar en geç 20- Eylul 936 
ya kadar yapılacaktır. (232) (655) 

---
Liseler Alım Satım 

Komisyonundan: 
Yeni açılacak olan Beykoz orta okulu için lüzumu olan 

H 1505 lira bedel tahmin edilen 125 adet derahme sırası 8 
adet ıiyah yaıı tahtası ve 5 adet -yemek masası 21-9-936 
Pazarteai günü ıaat 11 de lıtanbul Liseler Muhaoebeciliğinde 

Yüksek mektepler Alım 
Satım komisyonundan: 

1 - Adaoa, Diyarbekir, Konyo, Erzurum, Trabzon •e 
Edirnede açılacak olan 6 Akşam Kız San'a t okulu için aatın 
alınacak olan 6 keıme ayna, 14 endam duvar ayna11, 6 pa
ravana baş aynası, 24 küçük dıvar aynası, 10 parayana endam 
aynası, 6 kopı lavhuı ile muhtelif endamda manken kapalı 
zarf uıulile ekıiltmeye konulmuştur. 

2 - ihale 24 eylul 936 Perıembe günü akşamı ıaot 16 da 
İıtaııbulda Cumhuriyet matbaaaı karşısındaki Yükıek Mektepler 
Muhaaiplik binaaında toplanacak olan Alım Satım komisyonu 

tarafından yapılacaktır. 
3 - Tahmin olunan bedel 253() muvakkat teminat 190 liradır 
4 - Teklif zarfları ihale için tayin edilen saatten bir saat 

uvel komisyona verilmit olacaktır. 
S - Nevilerini, vaaıflarını, kabul tesellüm ve tediye ta•t• 

!arını anlamak için okul idaresine müracaat edilmesi. "1117. 

toplanan komiıyondı açık eksiltmesi yapılacaktır. lık teminat 
112 lira 87 k uruştur. Bu lıe aid şartname ve resim komisyon 
katipliğinden görülüp ö~renilir. Ekıiltmeye girecekler belli 
aaatten evvel ilk teminatlarını Liıeler Mubaaebecillğl verne• 

ıine yatırarak makbuz ve ticaret oda11nın yeni sene •eıika· 
aile bu ııibi doğrama itlerini muvaffakiyetle yapmıı oldukla• 

rına dair resmi dairelerden alınmıı vesaikle komisyo!la mil• 

racaatları ilin olunur. "957,. 

-- -----
İstanbul Birinci Ticaret 

Mahkemesinden : Hazinei 

maliye muhakemat müdüri
yeti tarafından Bahriye 

mi'ıte!:aid!erinden Salih aley• 

hine açılan 37715 kuruş 
alacak davasının 15·9-936 
tarihli tahkikat celcses'nde 
vukubulan ilanen tebliğata 

rağmen gelmeyen müddea• 

aleyh Salih hakkında 401 
inci madde mucibince gt • 
yap kararı tebliğine karar 

verilerek tahkikat 15-1().936 
perşembe saat 14 de bırn· 
kılmışttr. 11üddeaaleyh Sa
libin mezlcı'.\r gün ve saatta 
mahkemede ya bizzat veya 
bir vekil göndermek snre• 

tile hazır bulunması aksi 
halde gıyabında muhake· 
meye devam olunacağı H. 
U. AL K. nun 141 ve 142 
inci maddeleri mucibince 

ll~n olunur. (969) 
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Pa -slanmaz 
B " ·i h ti r a ıçagının 

ile alameti farikası vardır. Yüz defa tıraş eder. Ne lngilizler, ne Fransızlar, ne de Amerikalılar, 
ne de bütün dünya aynını yapamaz. HASAN tıraş makinesile, HASAN tıraş sabunu, ve tıraş 
kremi, tıraş kolonyası, tıraş pudrası birer şaheserdir. Mutlaka· HASAN mark~sını arayınız. 

Israr ediniz. HASAN deposu : ANKARA, IST ANBUL, BE)TOGLU. 

lstanbul 3 Uncu icra 
Memurluğundan: 

TamRmma beş bin lira kıymet 

takdır olunan ,.e kaydcn Su'tan 
Beyazıtı Veli vakfından Kemerbur
gazda Çiftalan karyesinin çiftalan 
mevkiinde yeni 13 numaralı bir ta
rafı Balmumcu oğlu bir taralı Mah· 
mutpaşa çayırı bir taralı Alaçayır 
tavlalarilc mahdut 22 dönüm mık- · 
tarında çayırın 15 hisse itibarile 
iki hissesi Nadire ve iki hissesi 
Himet ve Şükriye hanımların diğer 
aynı yerde ve mevkide yelli bir 
numaralı 60 kile tarla ve yine aynı 
vakıftan aynı l erde Ayazma dere 
mcvkiinde yeni iki numaralı 20 ki· 
le tarla ve yine aynı vakıftan 
ve aynı yerde yalı ,.e göl mevkiin
de yeni 3 nurraralı 75 ki e tar!a ve 
yine Sultan Beyazıt Veli vakhndan 
aynı yerde asıl tarla mevkiinde 4 
k:le yeni 4 numaı alı tarla ve yine 
aynı yerde ve aynı vakıftan A'an 
çiftliği mevkii'lde 5 numaralı 16 
kile tar:a ve yine aynı yerde Sul
tan Beya7ıdı Veli vakfından Kara
Ç3lı med,iinde yine 6 numaralı 18 
ki'e mikdarında tarla ve yine aynı 

yerde Beyazıt vakfından mal tarla 
mevkiinde yeni 7 numaralı ve 16 
ki le tarla ve yine aynı yerde ve 
aynı vakıftan çiltalanda föşaltı 

alan çayır mevkiinde yeni 18 nu· 
maralı 3 dönüm mik<ları~da tar
la ve yine aynı yerde aynı va
kıftan eski bağlar mevkiinde ye
ni 9 numaralı 5 kile tarla ve 
yine aynı yerde Sultao beya- • 
zıt yakfınd?n Armut dere mev
kiinde yeni 10 nnmaralı 5 kile tarla 
ve yine Sultan Beya21dı veli vak
fından aynı yerde incir tarla mev
k'inde leni 11 numaralı iki kile 
mikdarınd" 'arla ,.e yine aynı va
kıftan ayni yerde Uzunçayır mev· 
kiinde yeni 12 numaralı 15 kile 
mikdarında tarla ve yine Sultan 
Beyazıt vakfından aynı yerde ' 

Banka
sından 

Bir kumbara 
alınız. 

Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş 
bir çok 

paranız olur. 

Nafıa Vekaletinden: 
17-Eylı'ıl-93() Perş•ınb·' ~ii nii saıl 10,:ıo da eksiltmesi yaptla ,ı;tı 

il5n edilen ye ii plrti kwırı tr.ıve·sten d•irdiindi, beş;nci, a!ttncı ,.e 
yedinci plrtilere ait ıııaktalar Ziıaat \'ekalet :nce değiştirildiğinden 

e !< s iltmeclen kaldırılmıştır. (1264) 

İstanbul Üniversitesi Arttırma, Ek
siltme ve Pazarlık Komisyonundan: 

1 - Fen Fakültesi kimya laboratuvarlarına alınacak ve muhammen 

bedeli 6493,03 lira tutan laboratuvar eşyuı 1-10.936 Perşembe ~ünii saat 

15 de Üniversite Rektörlüğünde ka?alı :r:arf ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartname ve liıte her gün Rektörlükte görülebilir. Muvakkat 

teminat 487,5 liradır. 

l•tekliler kanuni vesikalar ile teklif mektuplarını ihaleden bir saat 

evvel makbuz mukabilinde Rektörlüıtc \'ermiş olmaları lazımdır. "1262. 

r~ NTALA R. ELDIV EN LE -:-mm 1 ve örümcek ağı inceliğinde 1 
ÇORAPLAR 

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

,.En güç beğenenleri bile memnLn eder. Mükemmel cins-Mutedil fial.ll 

İstanbul Üçüncü İcra 
Memurluğundan: 

s~briye ile Sal:lhattinin tasarruflarında olup Emniyet Sandığı. 

na birinci derecede ipotekli bulunan ve tamıım • mı (2375) lira kıy

met taktir edilen Zincirlikuyu Eftalzade mahallesi ıuüezzin so

kak eski ve yeni 4 numaralı bir tarafı Kır Ali Osman vereıesi 

menzil ve bahçesi bir tarafı tarik bir tarafı Adile Hanım men zili 
ve tarafı rabii tarikiam ile mahdut hane. 

Zemin kat: Çimento döşeli taşlık bir kuyu bir heli bir merdi· 

ven altı bod uruında köm ür!ük. 

Armut t:·rlır me\kiinde }Cni 14 
numaralı 16 kile tarla \'e yine aynı 
yerde aynı vakıftan yaprak tarla 
mevkiinde yeni 15 numaralı 20 kile 
tarla ve yine Sultan Beyazıdı Veli 
V• klından aynı } erde Degirır. en ar
gı altı mevkiinde yeni 17 numaralı 
iki dönüm miktarında i~i kıta t1rla 
ve yine aynı yerde Sultan Be. aııdı 

KUMBARA DESTEKTİRı 
Bahçede: 1-kat ıuutb:.h 1 kat taş ıtllımlık 1 kat ahır 1 kat 

:a, diğer alıır 1 kuyu ve s-:1 vi Erik, incir, kızılcık ve sair ağaç

lar vardır. Asına kat : 1 - Aralık 1 • oda 
Üst kat: Bir sofa iki oda bir hela bu kattaki iki aşağı kattaki 

ı odada yük ve umumunda elektrik terkos tesisatı mevcut ve bah· 

çeniıı etrafı dıvarlıdır. Bin:ı ahşap olup mesahası: Umumu 399 
m 2 olup bundan 58 nı 2 ev 30 m 2 matbah kalanı bahçe olan ev 

açık arttırmaya \'3Zzedilnıiştir. 

Veli vaki ından Degfr me~ bahçesi 1 iim•••ı•Iİİİİİİıİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimııİİİİİımiiiiiiiiiİİİİİlıııııiı•İıİıiiıiiiiiıııllİİİİiiiİİİiiılımiiiiiiiil 
mcvkiinde yeni 18 numaralı 15 
dönüm mikt"rında b1ğÇe ve yine 
ten amına 500 lira kıı met taktir edi· 
leu Çıltlik atı mevkiinde 100 dönüm 
miktarındaki tarlanın 15 hisse itibarile 
9 hisstsi ve y·inc ta maınına dört bin 
lira kıymet takdir edilen çiftalan ka
riycsinde Mişe dağı ve Sarpça 
dere nıevki!er.nde ~a, den 16 nu
maralı Ş1rkan ~'ahmut ağanın tü- ' 
tünlük tarllsı su akıntısı 'e ana 
dere ,.e garben taşlı yokuşu, şima
len Mahmut ağa ! ,-e. esesi dağı ve 
ç.ft alan yolu caddesi ve cenuben 
Lebbiderya, Mahmul kavden 12~0 
dönüm dağ e!}evm konılugu' 5 
hısse iti narile 1· 3 hissesi ve yine 
mezkür karye mevkiindc eski 18 
numaralı ŞJrkan mandıra merası 

~ınırı, garben kmlağac pınarile 

mahdut kayden eski 800 dö
nüm dağ elyevm koruluğun 1·5 
hissesinin 3 hisse itibarile bir 
his•esi açık artırmaya vt-
rilmiş olduğundan 15-10-936 tarihi 
ne müsadif perşemb~ günü saat 14 
den 16 ya ~adar dairede biriıci 
arttırması icra edilecektir. Artırma 
bedeli kıymeti muhamminenin % 75 i 
ni bulduğu takdirde müşterisi üzerin

de bırakılacaktır. Aksi takdirde 
son artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 15 gün müddetle 
temdit edilerek 30-10..936 tarihine 
müsadil cuma günü saat 14 den 
16 ya kadar keza dairemizde ya
pılacak ikinci açık artırmasında 
artırma bedeli kıymeti muhammi
nenin % 75 ini bulmadığı takdirde 
aatış 2280 numaralı kanun ahkamı· 
na tevfikan geri bırakılır, satış pe· 
şindir, artırmaya i~tirak etmek isti
yenlerin kıymeti muhamminenin % 7,5 
nisbetinde pey akçası veya mili! bir 
bankanın teminat mek ı ubllnu hamil 
bulunmaları lazımdır. Hakları tapu 
aicillerile tesbit olmayan ipotekli 
alacaklılarla ve diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bı; haklarını 
ve hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını evrakı müsbitelerile 
birlikte ilan tarihinden itibaren yir· 

Türk Hava Kurumu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

6. cı Keşide 11 - Birinciteşrin - 936 dadır. 

Büyük ikramiye 200,000 liradır 
Ayrıca: 30.000. 20.000. 15.000. 
12.000. 10.00C liralık ikramiye
lerle ( 50.000) liralık iki adet 

mQkafat vardır .. . 
ı .......................... -..-. .... ._~nm---1 

Pendik Bakteri yol o jihanesi 
Direktörlüğünden: 

Müessese bahçe>inde lıayvonatın giin~şlenme~1 için yap·.lacak 

Padok'rın 23-E\'lül- l 936 tarihine miisadif C ııııa günü sut (15) de 
1st~ntmlda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde tophnan komis. 
yonda ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konıılmıı;ttır. 

Keşif bedeli (2597) lira (51) kuru'i ve mı:vakbt tcıuinatı (195) 

liradır. İsteklilerin teminat ınektup'arı Ticaret Odnsı vesikF~l di· 

ğcr bilgelerle birlikte yukarıda yazılı gün ve s1atte tk•iltıııe ko· 
misyonuna müracaatları ve ktş·ı ve şartnameierini gö nıek iı~ere 

Pendik Bakteriyoloj: müessesesine müracaatlô\n ilan olunur. (775) 

mi gün ıarlında dairemize bildir
meleri lazımdır. Aksi takdirde hak
ları tapu sicilile sabit olmayanla!' 
satış bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar müterakim vergi, tenvi· 
r :ye, tanzifiyeden mütevellit bele
diye rüsumu ve vakıf icaresi rntış 

bedelinden isi.fa olunur 20 sene· 
lik evkaf taviz beJeli müşteriye aittir, , 
daha fazla malümat almak isteyen
ler 21-9-936 Pazartesi gününden 
itibaren herkesin görebilmesi içir. 
dairede açık bulundurulacak olan 
artırma şırtnamcsile 934-11 numa· 
ralı dosyaya müracaatla me:ıkfır 
dosyada mevcut vesaiki görebile
cekleri i!iln olunur. 

----ı 

Bütün kremlerin içinde bi
rinci olan ve daimtr birinci 
kalan Krem Pertev oldu. Bu 
Krem Pertevin her •aman 
pek büyük bir itina ile ihza
rından başka bir şey değil
dir. Krem Perlevin ıerk'bine 
(gayrisa.f) hi~lir madde gire-
mez,·· 

Dr. Hafız Cenıal 
Dahiliye MUtahassısı 
Pazardon başka günlerde (2den 

6)ya lstanbul Divanyolu (104) yeni 
numaralı huıusi kabinesinde hu· 

tal'<• bakar. 
S lı. cumartesi oabah (9 112-12) 

ıa•tl ri hakiki fukaraya mahıuı· 
tur. Herkeain haline göre muame· 
le o·unur. 

Yazlık t•l•fon Kandilli 38 
Be, J.,beyi 48 

1 i iıhrevi "t cill hasliı!ıkları 1 
i or. Hayri Ön1er 

ô ğ 1 e d c n sonra Beyoğlu 
Agacami karşısında No. 313 

Tel. 43586 ___ , ............. . 
Salıib. ve Umumi neşr.yalı idare 

l c'.e ı ) aı' işleri müdfırü 

Etem izzet BENİCE 
/Jası/ı,'ıg

0

ı yer: Matbaai Ebüz,ı'_~a 

Artıırma peşôndir- Arttırmaya iştirak edrcek müşterilerin kıy• 

meti mulıammenenin % 7,5 nishetin :le pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim 

vergi, tanıifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma 

şartnamesi 31-10-936 tarihine ıııiısıd:f Cuıııırlesi giinü Dairede m~· 

halli nıalıs•ısuna talik edilecektir. Birinci arrttrrnası 16-11-936 ta· 

rihine ıııüsadif P:ız~rtcsi giinü dairemi,. le sıat 14 ten 16 ya bd~r 
icra edilecek, !.irinci a,tt rıuada belci, kıymeti ınulıanımenenin 0\1 

75 ni bulduğu takdidc üstte bırakılır. Aksi takdirde son attırmanın 

taahhüdiı baki kalmak iızere arttırıııa on beş gfın daha temdit edilerek 

1· 12·936 tarihine müs,c\if s•lı günü saat 14 te l(i ya kadar Dairede yapı 
l:ıc.ık ikinci arttırma net:cesinde en ço' arttıranın fıstünde h rakı· 
hcaictır. 2004 numaralı İcra ve iflas kannnıınun 126 inci ma·lde

sine tevfikan lıakhrı llpt1 sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacak

larla diğer alakaiaranın ve irtifak hakicı sahiplerinin bu hıklarını 
ve hususile fai,. ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden 

itibaren 20 gün zarfınd.ı evrakı müsbitclerile birlikte Dairemize 

bildirmeleri !azımdır. Aksi takdirde h•kları tap·ı sicillerile sabit 

olmayanlar satış bedelinin pay aşmasından hariç kalırlar. Müterakim 

vergi tenviriye ve tanzifiycden ibaret olan belediye rusumu ve Vakıf 
icarrsi bedeli ıııüzayedcdtn tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi 
tavİ7.İ müşteriye aittir. Daha hzta malüuıat almak istiyenlerin 

34-2947 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve 

takdiri kıymet rap>runu görüp anlayacakları ilan olıınnr. (1277) 

istanbul defterdarhğından: 

Büyükçarşı - Yağlıkçılar sokağı 5 sayılı dükkan 

Üsküdar - Selami Ali nıalıallesi Andonaki sokağı 31 

l\Iııhamuıen 

senelik ;p
Lira 
96 

48 
sayılı ev. 
Bfıyfıkçaı~ı - Çuhacı hanı ikinci kat 32 sayılı oda. 48 

Yukarıda yazılı mallac 22-9·936 salı günü saat 14 de hizala• 

rın~a yazılı senelik muhammen icar bedclle_ri üzerinden a~ık ar.t• 
tırma ile ,.e icar bebelleri dört müsavi taks·tte ve her taksıt peşın 
tediye olunmak şartile bir sene için kiraya verilecek~erdir. İsteklilerin 
% de •edi buçuk pey <ıkçclerini vakti muayyenınden evvel yatı• 
r:rnk i5 tanbul Defterdarlığı Milli Eml:'ık müdürlüğünde müttşekkil 
sıtrş ve icar komisyonuna müracaatları. "F" (1028) 
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