
ÖZ 
izzet B E NiCE Sayı: 151 Bidnci yıl her yerde aaym 5 kuruş Telefon No. 20827 17 Eylill 

arp yakınlaşıyor! 
Berlin ve Moskovada hala iki taraf 

1
sefirlerinin durmalarına ·şaşılıyor 

H l•TLER ·. Almanyanın yalnız milliyetçi devletlerle 
münasebatta buluna bileceğini söyledi 

Sov qetler ateş püskürüyorlar ve Bitlerin nutkuna "delice 
fikirler,, diye hücum etmekte devam ediyorlar 

Londra, (Açık Söz) - Nu· 
renbergde bu ' unaıı (Royter) 

Avrupanın her tarafında harp çanları çalınmıya hazır bir vazl· 
yette bekllyorlar. DUnyaya yeni ve kanlı bir boluım• getlrecak 
olan siyaset barometresi ve OJnanmakta olan 9atranç oyunu 

ilk patı•A• bakalım nereden verecek? 

SORUYORUZ 

ı Ajansının muhabirine beya- 1 

1 

natta bulunan Hitler demiş· 
ir ki: • 

1 25 ltalyan gemisi 
odun, kömür, Barselon limanında 

ı halk ve belediyeJ - -- --- · 
Her son• _,,,, "'.•vsimde bir· Faşistler 100 000 kişile Mad-

kaç gün surelclı yağmurlar ' " - Almaoya, yalnız mil!i. ı 
yet esa<ı üzerine kurulmuş 
devletler!e mün&Sebetini idame 
edecektir. Moskova şayet ı 

gafdıfı zaman derhal bir mah· • J h .. h l 
1 rukat meselesi baı gösterir: rıue ucuma azır anıyor 
· Odun, gömür fiatleri yükseli· -·-

Avrupaya hakim olmak iddia. 
sında bulunuyorsa bunu Al· 
manlar hiçbir vakit kabul et· 
miyeceklerdir. Eğer, Oral ve 
Okraynanın altın başakları 
bizim elimizde olsaydı, nuyo· 
nal sosyalizm Rusyada bir 
dünya cennati meydana geti· 
re bilirdi.,, 

Moskova, 16 (A.A.) - Tass 
bildiriyor: 

lzvesti~a gazetesi "Barut de· 
posu üzerinde meş'ale,, ba~lığı 
altında neşrettiği bir makale 
ile, Nuremberır konırresinin bir 
bl.incosunu yapmaktadır. Ma
ka'ede deniliyor ki: "Her sa
zından ayrı ses çıkan Nurem· 
~r:r orkeetrasmda :ı.; c-~ ' 
ses tefr.k edilebilir. 

Memleketin dikkatini da· 
hilde pek de cazip olmıyan 

lal)'odan ve iaşe zorlukları 

çıkmızından çevirmek ve mu· 
azzam teslihatla Almanyanın 

savaşa hazır bulunduğunu gös· 
termek suretiyle yabancı mem· 
leketleri korkulmak. 

M. Hitler, tamamen eski 
Devamı 7 nci sayfada 

i J( A 

Alman nasyonal soayaliotleri aon konırrelerile ya lnız hilVl yetlerine ait firmanın kat kat 
tezahür ve nilmayiıine naile vermekle kalmadılar, ft:flerlnln müteheyyiç nutuklarile 

Anupada Ye bilhaua So•yet Ruıyada derin akiıler uyandırdılar 

Hltler nutkunu aöylUyor ••• 

Evkaf sekiz kiliseye! 

V tJroşilof, 
Bir nutuk 
Daha söyledi 
Mo~kova, 16 (Açık Söz) -

Kici askeri mıntakasının tabi· 
ye tetkikat sahasında müdafaa 
komiseri Mareşal Voroşilof 
yeni bir nutuk söylemiştir. 

Mareşal askerlere hitap eden 
bu nutkunda demiştir ki : 

- Harp için bir olgunluk 
v~ talim imtihanı ıreçirdiniz 

ve Sosyalist vatanınızı icabın
da nası l muhafaza edeceğinizi 

ırösterd in iz. 
v~vamr 2 inci sayfada 

BUGÜN 

Gi••~ ' ve bir hastanenin 1 
Deli olduğunu 

iddia eden bir 
adam dün haki· 
min yanına n asıl 

ıreld i, nasıl ç ık· 

tı ? .. Bunu buırün 1~====
1

.\~1~· ;.;:.=1 ;idaresine vazıyet etti uçuncu sayfamızda gunun 
adliye ve polis haberleri SÜ· 

!idaresine vazıyet edilen has- tuş~~~; 0~f.~~akoınız. 
1 cY h •d • Ergökmenin tay. tane aJÜrpagop astanesz ır .. yarecilik hak kın· 

dak i dördüncü 
F A S 

1 

ve çok şay anı 
._ ______ _J Evkafa geçen kilise ve akaretlerin d ikkat yazısı bu-

l " • k fi •tt" gün 4 üncü sayfamızdadır. 
, ~lın anı anın geroıev• ~"·""" çogu ·ermeni va ' arına aı ır. Kadın, Moda •Utun-

• istediği müstemlekelerind•n ; I Yc;ızı s ı 3 üncü sayfamızdal ları iç sayfalarda 
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Büyük Tarihi Roman: 

YEZİDİN AŞKI ve KERBELA VAKASI 
Teşrinievvelde AÇIK SÖZ' de başlıyacakhr. ( YEZiDiN AŞKI) mevsimin 

en kudretli tarih, heyecan, <\Şk ve: entrika romanıdır. 

Çile Genç kızların romanı - Sultan Hamidin sarayında ve hayatında son vesika· 

lar - 55 numaralı casus .. (Bunlar AÇIK SÖZ'ün Te,rinievve!den itibaren tefrikaya 

batlıyacaıı büyük eserlerdir. Eserler ve muharrirleri için ayrıca tafsiUU vereceğiz .. ) 

ÇIK SÖZ müv~zziler koşusu.. Bugün tafsilat 3 üncü sayfad 

ve'/;,;:u bir ı•rgathalinde duy· Bilbao ve Santander limanları 
dufumuz halde hır nedense •• • f 
• her yıl. böyle. olur. malesef bugun torpıllenecek ..• 
esaslı bır tedbrr alınmaz.. ve 
oduncular gazdan müdclalıar 
odunlarının fiatine bir misli ~~ 
zam yaparlar. Kömürcüler de· ~·~ j 
polarındakl kömiJrluln kilosu· • 1 
nu yükselterek salarlar. Hasılı 
piga•adaki büyük odun, kömilr 
tacirlerinden mahalle arala· 
rmdakl küçük odun ve kö· 
mürcülue k!ıdlAr bir kmm 
e•nafm gözünü bir ihlikıir 
lıırııdrr bürür. 

Dün sa balı, gafmur müua"• 
beli/o matbaamua gelen bir· 
kaç memur mütekaidi bize agni 
ınP<Jta elrafırıda .bu <ın; / ıal 
fırlama/arma dit derilerini 
yandılar ve JJelediyenin bu 
işi• meşgul olmağa kanunen 
salıihig.ti olup olmadığını sor• 
dular. 
Şimdi biz de ayrıi noktaya 

ten1as zaruretini dugaralc, be· 
ltdigenin ktndinde, ha/kırı ek· 
mek kadar mühim bir ihtiyacı 
nıertebesinde sayılan odun ve 
kömlır Jiallerini kontrol el· 
meh sçlô.higetini taııyıp taw 
madığını anlomak istiyoruz. 

Tasımryorsa, sözümüz yok .. 
lrerkes başının çaresint: baksın. 
Fakat, beledigemiıe elde mev• 
cat ve mer'i kanunlar bu sa/Q .. 
hiyeti vermişse, biz de .soru· 
yoruz : 

- Neden duruyor ve bu sa· 
lôlıigelin i ha lkın menfaatiıı" 
olarak neden ku llanmıqor ? 

fO"llU llllltltfllHW4tı00lHfltlMllJllU41UHHUUllNllllUllfl 

Nizameddin 
Nazif 

IZMIR Vallsile 
neler kottu,tu? 

lrmir valisi Fazlı Gıll• 

[Arkadaşımız Nizameddin 
Nazif dün İzmirden döndü, 
İzmir ve bütün Ege mınta· 
kasındaki tetkik ve müşa• 

hedelerini gazetemize sıra 
ile yazacaktu. Yarınki sayı. 
mııda lım ir va )jıi Fazıl 
G üleç ile yaptığı en tereaa n 
bir ll)ülikatı okuyacak11nız. J 

( 
~-

J 

ispanyada, gözleri oka dar kan bürümüş bulunuyor ki evlerin için• 
bile girip çoluk çocuk demeden kesiyor ve süngüden g•çiriyor/ar! 

Hendaye 16 (A. A.) - Ca· taarruz icra!ı için yüz bin 
dix radyosu, Bilbao. San Se· kişilik bir kuvvete sahib ol· 
bastien demiryolunun nasyo. duklarını ve cephedeki kuv· 
nalistler tarafından bombalarla vetleri mecmuunun takriben 
tamamen tahrip edilmiş oldu· yüz elli bin kişi oldağunu tas· 
jj'unu haber vermektedir. Dün rih e:mektedir. 
Talavera yakininde hükumetin Spiker şu sözleri ilave et. 
iki avcı tayyaresi düşürülmüş· mişlir : 
tür. Alcazar müdafilerinin istersek bir ay sonra b:r 
Toledonun ı·akininde ele ge. milyon a•kerimiz olacaktır. 

9i ril mesi suretiyle tahlis edı l. Oviedo ve kordo 
R1eleri gecikmiyeceklir. Bu bombardıman edlliyoı 
işıral. Madrid üzerinde öylo 
bir tesir hasıl edecektir ki Madrit. 16 (A. A.) - Har· 
o da hemen teslim olacak tır. biye Nazırı tebliğ ediyor: 

Radyo istasyonu, Nasyona· Topçu kuvvetleri ile ta,.. 
listlerin Madrid'e karşı bir Devamı 2 nci sayfa<'·,, 

Edebiyat Anketi: 11 

Milli bir edebiyat 
Yaratabilir miyiz? 

lskender Fahreddin 
Sertelli söylüyor: 

Anketi yapan : Nusret Safa COŞKUN 

• 
" Hepimizin blldl· 
ğimlz ve gördUQUmUz 
eserler bize bUtiin 
iptidai unsurları ya• 
bancı memleketler• 
den galmlt bir kumaş 
parçasından farksız 
görUndUkça, hangi 
san'at eserlerimizle 
öğUnebillrlz? Bırak•· 
nız, mlllf edebiyatı 

yarınki nesilden bek· 
il yelim •• 

• 
YARIN: Bayan Şükiıf e Nihal 

-
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Mil garlara karşı meteliA. 
Hiller'in Nurcmberg kon

gresinden Sovyct Rusyaya 
savurduğu tehditleri, Muso\i
nının Avellinsten dünyaya 
meydan okuyan a\'azı ve Rus
yadaki büyük aske:i mane\'• 
raların gürültüsü arasında 

Brüksel ~chrindc toplanan 

1 

ı 
1 

sulhçıı'arın sesleri işitilmez ol
du. Bu Brüksel konferansı, 

tıpkı Buyük harpten evvelki 
sulh içtimalarına benzedi. San· 
ki ortada sulhu korumak için bir 
Milletler cemiyeti yokmuş gibi, 
sulh mefküresine candan bağlı 
olanlar, böyle içtima yapmak 
lüzumunu hissettiler. Ve her- j 
biri çaresini bularak memleke
tinden çıkıp Brüksel'e gelmcğe 
mu\'aUak oldu. Sulh konferan
sına iştirak etmek istiyen d1-
ğer murahha•lar, } a pasport ala-

1 madılar, ya döviz kayıd!arı 

dolayısıle para çıkaramadılar, 
yahut ta Brüksel konferansına 

iştirakten doğrudan doğruya 
nıenedildiler. 

Sulhçular az kaldı içtimaları
nı akdcdecek memleket bula
mıyorlardı. Konferansın Ce· 
nevrede toplanması düşünül

müş iken lsviçre hükümcti, 
Almanya ve ltalyadan çekin
diğinden buna razı olmadı. 

Belçika da sulh konferansının 
Brükselde toplanması için Is· 
panyadaki isyan hadisesile 
Habeşistan meselesinden bahs 
sedilmeme•ini şart koydu. 

Bununla teraber, hiçbir teş
kilatı temsil etmiyen ve resmi 
bir sıfat ve salahiyeti olmıyan 
murahhasların Brükseldeki iç
timaları ve orada söylenen sa. 
mimi sözler gösteriyor ki halk 
kütleleri candan sulha bağlıdır. 

Biirük•elde toplananlar bunu 
bild,kleri içindir ki sulha ta
rafdar olanlan yeni baştan or
ganize etmek istemişlerdir. Sulh 
taraftarlarının nazarında Mil
letler Cemiyeti artık dejenere 
olmuştur. Binaenaleyh sulhu 
korumak nokta•ından nıüess;r 

olmaktan çıkmıştır. Bununla 
beraber, verilen kararlardan da 
anlaşılıyor ki sulhçular, Cenevre 

müessesesinden büsbütün ümit· 
)erini kesmiş değillerdir. Islah 
edilmek şartile sulh ve müsa
lemelin muhafazasında ehem
miyetli bir amil olacağına ka· 
nidirler. 

Üç bin be' yüz sulhçunun 
iştirak ettiği bu konferansın 

kararları şöyle hulasa edile
bilir: 

1 - Muah~de ile kabul edi
len taahhütlerin ıcudsiyetini 
tanımak. 

2 - Milletlerarası anlaşma

larile silah'arı azaltmak ve si· 
lah ticaretini hususi kazançlara 
alet etmemek. 

3 - Milletler cemiyetini 
takviye etmek. 

4 - Harbe •ebep o'acak 
amilleri izale etmek için Mil· 
Jetler Cemiyeti çerçevesi 
içinde teşkilat vücude getirmek. 

Bu gayelere hizmet etmek 
için daimi bir teşkilat kurul
masına karar verilmiştir. Bunun 
için lazım olan üç yüz bin Türk 

lirası kadar para, yeni kurulun 
mefkurelerini benimsiyenler 
tarafından verilecek aylık ta· 
ahhütler ile temin edi:ecektir. 
Ayda on paraya kadar taah
hüt kabul edileceğinden veri
lecek taahhütlere " Sulh Me
teliği ,, adı takılmıştır. 

Brüksel içtimaı ile, sulh için 
ça'ışacak yeni bir teşekkül 

meydana geliyor demektir. 
Büyük harpten evvel, böyle 
birçok hususi teşekküller var· 
dı. Fakat Milletler Cemiyeti 
kurulduktan sonra artık ga· 
yelcri elde edildi diye, bu te
şekküller dağılmıştı. Milletler 
Cemiyetinin on altı senelik fa. 
aliyeti dünya sulhçularını su
kutu hayale düşürdüğünden, 
bu hususi kurumlar tekrar fa. 
aliyete gcçmeğe başlamışlar
dır. Fakat sulhçular metelik 
toplamıya çalışırken, Avrupa 
da silah için milyarlar sarfe
diyor. Büyük harpten evvel de 
böyle idi. Şairin dediği gibi, 
"alem yine ol alem, devran yi
ne ol devran" 

Diplomat 
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Elektrik 
Şirketinin 
hesapları 

Nafia Bakanlığından 
gelen heyet çalışma· 

larına başladı 
Nafia vekaleti teftiş heyeti 

reisı Şefigin riyasetinde bir 
lıeyet elektrik şirketinin he
sap'arını tetkik etmek üzere 
Ankaradan şehrimize gelmiş· 
tir. Heyet ara .. nda lmtivazlı 
şirketler Müdürü umumisi Emin 
Şirketler bzş müfettişi !hat.im, 
hiıkümct komiserleri ve Nafia 
veka'eli müfettişleri bulun· 
nı1ktadır. Heyet çalı~malara 
haşlamıştır. 

Şirketlerin hesapları tetkik 1 

edilirken aboneler tarafından 
vaki ş'kayetlerin de nazarı iti· 
bare alınacağı söylenmektedir. 
Tetkikat ay sonuna kadar de· 1 

vam edecek ve netice Nafıa 
Vekaletine arzedilecektir. Bu 
tetkikatın sebebi gizli tutul
makta, al!kadar memurlar biç 
b'r şeyden haberleri olma· 
dığını söylemektedirler. 

Heyet tetkiklerini bitirdik· 
ten sonra Kadıköy su şirketi• 
nin satın alınması müzakere· 
lerile de meşgul olacaktır. 

Fransada 
Grevler devam 

ediyor 
Ba,vekll son bir te
şebbUste bulunmak 
için patron ve ame-

leyi davet etti 
Paris, 16 (A. A.) - M. Leon 

Blum, greve bir nihayet ver
mek üzere son bir gayret sar
letmek maksadile Lille mensu· 
cat sanayii patron ve amele 
mürahhaslarını bugün öğleden 
sonra Parisle loplanmağa da
vet etmiştir. 

Tesanüt grevi 
Paris, 16 (A.A.) - Lille va. 

!isi asayişi muhafaza için mÜ• 
him emniyet tedbirleri almıştır. 
Polis miktarı arttırılmıştır. Lille 
mezbahasının 150 amelesi de 
greve iştirak etmiştir. Chorolle 
ipek amelesi 24 saatlik tesanüt 
grevi ilan etmiştir. Ronbaix de 
keza grevler baş göstermiştir. 

Lille, 16 (A.A) - Lille nıez• 
behaları grevi sona ermiştir. 

Bir çocuk Voroşilof'un 
Kayboldu . 1 nutku 
Su!tanahmette, Yere!:ıatan cad
desinde 9 numara'ı evde 
oturan Hulusinin 2,5 yaşındaki 
uzı Betul; dün sabah saat onda 
evin kapısı önünde oynarken 
kaybolmuştur. Hadiseden polis 
~aberdar edilmiş, akşama kadar 
arandığı halde bulunamamıştır. 

Çocuk, kara g-öz ve kaşlı, 
uzun kirpikli, beyaz tenlidir. 
Sırtında, lacivert zemin üzeri
n kırmızı ve beyaz çiçekli 
bir entari, ayaklarında lacivert 
patik :er bulunmaktadır. 

Dün gece matbaamıza gelen 
dertli babası, bulan veya gö
renlerin kendisine çocuğu ge
tirdikleri takdirde memnun 
edileceğini yana ) akıla sÖy· 
!emiştir. 

1 inci sayfadan devam 

Burada bulunan kızıl ordu 
askerlerine şunu da söylemek 
isterim ki, kumandanlarının 
emirlerini kuvvetlerini esirge
meksizin ve müşkülatı nazarı 
dikkate almıyarak kat'iyet ve 
bilgi ile başarmışlardır. Bütün 
askeri sınıflar bilgi ve tam bir 
intizam ile hareket etmişlerdir. 

Biz her an huzursuzlukları 
karşılamaya amade bulunuyo
ruz. 

Biz daima sulh tarafdarı ol
duk ve bundan böyle de yine 
öyle olacağız. 

Mareşal kahraman kızıl or
dunun Sovyetler Birliği işçi-

Ruhlarla görü
şen bir çocuk 

Atinada bir çocuk 
ruhların seslerini 
duyduğunu iddia 

ediyormuş 
Atina, 16 (Açık Söz) - Gu

landri isminde 16 yaşında bir 
çocuğun gece ruhlarla görüş· 
tüğü hakkında çıkan şayialar 

üzerine ikamet etmekte olduğu 
mahallede büyük kaynaşmak 

husule geldiğini gazeteler ya
zıyorlar. Eskiden lstanbuldan 
bura1a gelen bir ai!e.ıe men· 
sup olan bu çocuk geceleri 
odasına ge~en ruhlarla konuş· 
tuğunu, ruhların seslerini, yürü
melerini duyduğunu ve tanı. 
dığı se.lerin ölülere ait o· du· 
ğunu da söylemekted;r. 

Birçok profesör doktorlar 
çocuğu muayer.e ederek ken
disinde bir fevkaladelik hisset
memişlerdir. Ruh Taharriyat 
idaresi Reisi gazetecilere 
ruhlarııı bu on altı yaşındaki 
çocuğa bir tesir yapmaları 
muhtemel olduğunu fakat 
ruh gorunmesi IAkırdısının 
bir efsaneden ibaret bulun
duğunu söylemiştir. 

İtalya - Küçük 
itilaf 

Iıalga ile bir gak/aşma ve an· 
/aşma çaresi aranıyormuş/ 

Roma, 16 (A. A.) - Havas 
ajansından: 

Öğrenildiğine göre resmen 
kullanılan ihtiyatlı lisana rağ· 
men M. Guido Schmidt, M. 
Musolini ve M. Ciano arasın· 
daki görüşmeler siyasi noktai 
nazardan son derecede mühim
dir. 

Burada dolaıan bir şayiaı a 
göre Schmid'in ziyaretinin ga
yesi, Şuşnig'in Romayı ziya• 
reli için zemin hazırlamak
tır. Dünkü görüşmelerin ehem· 
miyeti, Avusturyanın ltalya, 
küçük itilaf ve Almanya ara· 
sında bir hattı vasıl teşkil 
etmesinde mündemiçtir. 

Romadaki siyasi müşahitler, 
ltalya ile küçük itilaf münase
batında salah husulünün Avus
turya. Çekoslovakya ticaret 
itilAfının akdi ile aynı zaman
da vuku bulmuş olduğunu be
yan etmektedirler. 

Bu itilaf umumiyetle küçük 
itilaf ile Roma protokollerinde 
imzası bulunan devletler ara· 
sında iktisadi bir mesai bir
liği yapılmasına doğru atılmış 

ilk adını telakki edilmek
tedir. 

Romanya siyasetinde son za
manlarda vukua gelen tebed· 
dülterle ltalya ve Yugoslavya 
arasında yapılan ticari müzake
reler de bu mukareneti teshil 

1 edebilecektir.-· 

Milletler Cemi
yeti toplantısı 

Murahhaslar Ce· 
nevreye gidiyor 

Londra 16 ( A.A. ) - Eden 
P&Zar günü ta11are ile Parise 
gidecek orada Lord Halifaksa 
mülaki olacaktır. iki devlet a
damı, beraberce şimendiferle 

Cenevreye gideceklerdir. • 
lngiliz delegasyonunun di. 

ğer azası, cumartesi günü ha
reket edeceklerdir. 

Daha şimdiden Cenevreye 
müteveccihen yola çıkmış olan 
Lord Cramborne, Milletler Ce
miyeti konseyinin cuma toplan. 
tısında Edeni temsil edecektir. 

ASAMBLENiN REiS NAMZED 
Cenevre, 16(A.A.)-Milletler 

Cemiyetinin gelecek asamble
sine başkan seçilmesi muhte. 
mel bulunan Arjantin Dış 
Bakanı Savadera Lamas Ce. 
nevreye varmıştır. 

Moskova, 16 (A.A.) - Lit
vinof, Cene\'reye hareket et
miştir. 

lerinin muslihane mesailerini 
sekteye uğratmıya teşebbüs 

edecekleri her an tenkile 
amade bulunduğunu söyliye
rek sözlerini bitirmiştir. 

- --- --------- . -

-AÇIK SÖZ 

Küçük itilaf künferansı 
Macaristan 

ve 

Macarlata göre müşterek cephe 
yalnız Macaristana karşıdır 

Budapeşte, 16 (A. A)- Ma- ı 
car matbuatının, küçük anlaş
ma konferansı hakkındaki 

tefsiratı açıktan açığa aleyh· 
dardır. Pesti Hırlap gazetesi 
diyor ki: 

Küçük anla~rrıanın müşterek 
cephe•i artık ancak Macaris· 
tan karşısında mevcuttur.Pra
ğ'ııı Sovyetler birliği ile b'r 

ittifak akdi için Bükreş nez• 
dindeki de,amlı gayretleri he
nüz neticelenmedi. Keza Prağ 
üç devlet teslihatının ya'nız 
Skoda harp malzemesi fab
rika arının mamulatı kul
lanılmak sudrefüle tevhidine 
çalışmakladır. Fakat ne Bük-

Hükümet gazeteleri, Pres
burg'da gösterilen endişenin 

tersine olarak, Macarislanın 

bir taraflı olarak silahlan· 
mayı kararlaştırmak sure
tiyle Küçük Antant hükü

metlerine ekalliyet?erin h;nıa· 

yesi meselesinde ve~ile vermi
yeceğini bildirmektedirler. 

Prağda memnuniyet 
Prağ, 16 ( A. A.) - Havas 

aj1nsından: 

Siyasi mehafil, Bratislava 
konferansının neticelerinden 
çok memnundur. Bu mebafil, 
müzakerelerin gerek siyasi ve 

reş ne de Belgrad bu tek· k 'k d' ktalarının 
lıfi kabul etmediler ve bu a- gere ı tısa ı no 
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Son Dakika 
Ankara-Memleket ve Dünya 

Yunanistan'da Ko· 
mUnistlik tehlikesi 

Başvekil, alınan tedbirler saH 
gesinde kan dökülmesinin 
önüne geçildiğini söylüyor 

Atina, 16 (A.A.) - Atina Ajınsı bildiriyor: 
Vradini gazetesi, Metaksas'ın uzun beyanatını neşretmekle• 

dir. Başbakan, Yunanistanın maruz kaldığı komünist tehlike· 
sinden bahsederek demiştir ki : 

- Gu}a turjııva olan partiler telki de hükumetimin devrile
ceğini ve kendilerinin iş başına geçeceklerini zannediyor· 
!ardı. Çok aldanıyorlardı. Bu tahakkuk etseydi, bir müddrl 
traıik bir Kerenski rolü oynayacaklar ve söz, müfrit 
sol cenah partilerinin olacaktı. Had siyasal gerginlik 

'1 

ı. 
•kle 

" 
ittir. 
ttası 

•cek 

ltrle 
~tı. 

lirm' 
l•kil 
itan 
ttti. 
ltbir 
"1üm 

1 landa serbestliklerini muhafaza ihtimamla tetkik edilmiş oldu-
1 eltiler. ğunu kavdetmektedirler. ı 
llllillıllllUIUlllllll,llllllUllll111llllllllllllllUllllllllllllllllllllUllllllll1111\HlllllllllllllllllllllllUllllUilllllllllllllllllllllllll 

• • • 25 ltalyan gemısı 

zamanlarında, daima mutediller değil, itilaf islcmiyenler hakim her 
olurla·. Ağustos günlerindeki grev hareketinin sebepleri tel• 
kik edilince, bıı sebeplerin tam•men siyasal mahiyette olduğu 

Barselon limanında 
1 inci sagfadan devam 

yareler, Oviedo'nun bombardı· 
manına devam etmektedirler. 
Asturies, Leon ve Galice eya. 
letleri arasında penferroda 
dağlarında müsellah köylülerle 
kömür madenleri amelesi, ih
tilalcilere hücum ve kafilele· 
rinin geçmesine muhalefet et
mektedirler. Birçok ahali \'e 
esker bu şehirden kaçmakta
dır. Tayyareler, mütemadiyen 
Cordoue'yu bombarrlıman edi
yor. Sierra • Guadarrama'da 
hükümet kuvvetleri şiddetli 
bir muharebeden sonra hedef
lerini elde etmişlerdir. 

Ademi müdahale 
komitesi toplandı 
Londra, 16 (AA) - lspan-

yol işlerine ademi müdahale 
konferansı tarafından idare 
edilmekte olan tall komite, 
dün Har;ciye Nezaretinde ilk 
toplantısını yapmıştır. Müzake
reler, gizli olarak yapılmıştır. 

Portekiz'in, lngilterenin israr
larına mukavemet ed<!miyerek, 
nihayet komisyonun mesaioine 
işljrak edeceği tahmin olun. 
maktadır. 

iki liman bugUn 
torpillenecek 

Burgos, 16 (A.A) - Nas
yonalistlerin hükümet komitesi, 
dün akşam resmi bir tebliğ 
neşrederek bütün harp gemi. 
lerinin Bilbao ve Santander 
limanlarına girmekten çekin
melerini çünkü bu limanların 

17 Fylıilde sabahleyin saat 
1 de torpilleneceğini bildir
miştir. 

Hükumet Valansiyaya 
na~lledildi 

Jerez • de• la - frontera, 16 
(AA.) - Madrid hükumeti 
Valencia da yerleşmeğe karar 
vermiştir. Marksistler san se
bastien hastahanesinde bulunan 
sekiz hastayı öldürmüşlerdir. 
Şımdi orada 450 ölünün hü
viyetlerini tayin için uğraşıl
maktadır. 

Bunların arasında Fenlandi
ya konsolosu ile milislerin saf
larında hizmet etmiş olan kırk 

beş Fransız varaır. 

Seville radyosu, sık sık 
Cumhuriyetcilerle birlikte harp 
etmekte olan lpery a anarşist 
federasyonu azasından Kata
lonya Generrlitesi reiei M. Com-ı 
panys'in istifa.,nı istemeğe ka-

rar vermiş olduklarını bildir· 
mektedlr. 

Tenerlffe'den rodyo ile bil
dirildiğine göre halihazırda 

ltalyan donanmasından yirmi 
beş parça gemi,Barcelone lima
nında bulunmaktadır. 

Lizbondan bildirildiğine gö
re M. Alexandre Lerroux, nas
yonalistlerle beraber olduğunu 
ilan etmiştir. 

Madridde hUcuma 
hazırlanıyorlar 

ihtilalcilerin bir menbadan 
alınn malumata göre general 
Franco ile genral Mola lspln· 
yanın şimal ve merkezinde üç 
yüzbin kişilik bir kuvvete ll'a
lik bulunmaktadır. Bilbao'da 
ve asturies'de Basklı nasyona· 
listlerin idaresi altında muhta• 
riyetçi hükümet kuvvelleri leş· 
kil edilmiş olduğu haber ve
rilmektedir. intizam yerinde 
ise de iaşe meselesi çok müş
küldür. Bilbao'da iaşe vesika· 
lan dağıtılmıştır. 

Şimdi orada lrun ve san se· 
bastien'den gelmiş otuz altı 
bin mülteci bulunmaktadır. 

Ortada dolaşan bir şayiaya 
göre ve geçen hafta sivil mu
hafızlardan iki yüz kişi ile hü. 
cum kıtaatından iki yüz kişi 
isyan ve ihtilalcilere iltihak 
etmek teşebbüsünde bulun. 
muşlar ise de tasavvurları an· 
ıa,ılmış ve muharrikleri tevkif 
edilmiştir. 

Diğer taraftan Seville'clen 
bildirildiğine göre ihtilalciler, 
cenup cephesinde kain Pena
rubiayı zaptetmişler ve mü
himmatları ile beraber iki ba. 
tarya ele geçirmişlerdir. lhti. 
lalciler, Asturiesde hükumetin 
bir müfrezesini püskürtmuşler
dir. 

lhtilalcilerin kuvvetleri, Ma
laga mıntakasında Rondayı da 
işgal etmişler ve Talavera 
ınıntakasında biraz ilerlemiş
lerdir. General Franconun Fas
tan asker nakline devam et
mekte olduğu bildiriliyor. 

General Mola, askerlerine 
dört g-ün mola verdikten sonra 
Madrid 'e karşı bir taarruz ic
rası nıaksadiyle bunları Gua
derrama nııntakasına sevket
mişlir. Bu taarruz, on beş gün 
sonra yapılacaktır. 

Büyüklere rüşvet'Türkiye 
iddiası • 

iki gün evvel, bir akşam ga- 1 y unanıstan 
zetesinde, Sultan hamamında, -·--. 
Boyacı hanında ithalat komis- Yu an gazeteler"ı 
yonculuğu yapan Alyanak Leon 

aleyhinde, ıstanbuıda temsil Vekillerimizin zi
et!i2'i. bir lsveç. g_rupundan, yareti münasebe-
Turkıyede bazı buyuk memur • • 
!ara rüşvet verdifi behanesile tlle harareth neş-
para çektiği ve bu parayı ce- • t I 
bine indirdiği şeklinde bir ih- rıya yapıyor 81". 
bar yapıldığı yazılmakta idi. Türkiye iç işleri Bakanı ve 

Evvelki gün ve dün yaptığımız Parti Genel Sekreteri Şükrü 
tahkikat, bu ihbarın bir iğbi- Kaı·a ile Türkiye Dış işleri 
rar üzerine yapıldığını tesbit Bakanı Doktor Aras ve arka. 
eder mahiyet arzetmektedir. daşlarının Yunanistandan ge· 

Alyanak Leonun evrakı bir çişleri dost memleket gazete. 
çuval içerisioe kon11p mühEr- !erinin Türk • Yunan münase-
lenerek polis ikinci şube mü- betleri etra~ında ~üzel ya~ıl!'r 
dürlüğüne getirilmi,, dün sa- neşre~melerıne vesıle ~ermıştır. 
bah ta çuval açılarak bir he. Mesaıe Daten gazetc:sınde N. 

. Moskopulos Yunanıstan ve 
ye} tarafından evrakın tetkı- Türkire başlıklı bir makale. 
kine başlanmıştır. Bu tetkikle- sinde şöyle diyor : 
rin biraz uzunca süreceği an. "Türk Dış işler Bakanının 
!aşılmaktadır. Atinayı bu seferki ziya~eti Türk 

sabit olur. Komünistler, hükumetimin mecburi hakem ve asgari 
ücret usulünü ihdas eden kanunları çıkaraca }ında., çok korku· 
yorlardı. Amele için çok m~sait obn bu tedbirlerin her ne 
pahJsına olursa olsun kendilerine ait olmayan bir hükumet ta 
rafından alınmasını istemiyorlardı. 

Bu bir müşteri kazanmak meselesi idi. Komünistler kendi 
hareketlerinin hükümet tarafından daha sonra şiddet usullerine 
müracaat etmesi ile tenkil edileceğini ümid ediyorlardı. Fakat 
bir hükümetin vazifesi kan dökülmesine mani olmak ye nizamı 
memleketi kana boyamadan muhafaza etmektir. Bunun içindir 
ki, tedb:rlerimizi 12 saat evvel alJım. 

Hatip, ilaveten dem'ştir ki: 
Moskova hukümeti, Romanyada komünizm propagandası 

yapmamaktadır. Bu hükumet, sulhu ihlal etmemek arzusunda 
dır ve mevcut muahedelcrin tekrar gözden geçirilmesine taraf. 
tar değildir. Bu sebepten dolat ı Roman yada Sovyetler aley• 
hinde tahrikatta lıulunmak suretiyle Moskorn)l iğıap etmek 
çok vahim bir hatadır. 

lngiltere 30 l mil_qon gaz 
maskesi ısmarladı 

Londra, 16 ( A.A) - iç Sakalık hava müdafaa şubesi 30 
milyon gaz maskesi sipariş etmiştir. Bu s'parişler;n ı apılmasına 

bu ay içinde hemen başlanacaktır. Mukavele mucibince her 
hafta 250 bin maske teslim edılecek ve tunlar lngilterenin her 
tarafında kurulacak dtpolara stok edileceklerdir. Yalnız Lon
drada bu neviden 100 den fazla depo hazırlanmıştır. 

Bir lngiliz tayyaresi düştü, 
Üç kişi öldü 

Londr a, 16 (A.A.) - lng.lız ta ·11 are kuvvetlerine mensup 
bir tan are gatw:ck ı akininde b'r ağaca çarparak düşmüş'ür. 

Üç kişi ölmüş bir kişi ı aralınmıştır. 

Giresunda çarşaflar atıldı 
Giresun (Açık Söz) - Gırcsun belediye meclisinin çarşafla

rın kaldırılması hakkında verdiği kararın 15 Eylülden itibaren 
tatbikine baş'anmıştır. Büyük manifatura nıajazaları, terziler el· 
biseciler hazırlanmış ve dikilmiş ma ılolar a doludur. Türk kadını 
esasen kendine }akışmayan çarşafı çokta., atmıştı. G·resun 
kadınları da, geç kalma'arına rağmen, hakiki kıyafetlerini 

giymek için çarş3fları atmışlardır. 

Sağlık Bakanı Edirne ye gitti 
Çanakkale, 16 (A.A.) Üç gündür şehrimizde bulunan Sağlık 

ve Sosyal yardım Bakanı Refik Saydam ı anında Trakı'a umumi 
müfettişi Kazım D:r;k, vali ve sıhhıye umum müdürü olduğu 
halde vilayetin merkez, Ezine, Ayvacık, Eceabat, Gelibolu ve 
Biga kazalarını gezmiş, buradaki göçmenlerin vaziyetini yakın
dan tetkik ve teftiş eı !emiştir. 

Baka, buradan Edirneye h'iıreket etmiştir. 
1111111111111111111111111111 11111ı•1111111111uıı1111111111111111111111ıımtı11111111ıoıı~ıııııııııı!ıııııııı1111111111111111111111ıııııı111111mııı 

donanmasının önümüzdeki değişikliğınden sc,nra Alman 
lkinciteşrin ayında Yunan nazırı doktor Göbelsin beya-
limanlarını ziyaret edeceği natı ı alnız hakikate tercüman 
haberini takip ediyor. Türk olmamakta, bu değişikliğin 
donanmasının Yunan donan- Yunan kabinesindeki sıhhi 

masına iadei ziyarette bulunması kıvmeti üzerinde de bize bir 
büyük harpten sonra eski düş- fıkir vermektedir. . . . 

1 manlıklara veda etmiş olan iki Yunanıst~n kendısını berba 
devlet arasındaki samimi müna· eden anarşıden kurtulmuş .ve· 

. . . . . şarkta hesaba katılın sı !azı· 
sebellerin tabıi bır netıcesıdır. mR elen mühim bir am 1 olmağı 
Doktor Ara~ın Gene~a.l M~tak~ baılamıştır.,, 
sası ziyaretı de her ı~ı mılletı PROYA'DAN. 
bağlayan dostane munasebel· · 
lerin yine pek tab.i bir "Türk • Yunan anlaımasının 

t h .. "d"r ille ba•arıcıl ırından ohn dok· e· a uru u "" , 
ELEFTERON VIMA GAZE- dor Aras aramızda da'ma tec· 

TESINDEN: rübe edılmiş bir dost gibi ve 
Yunan m lletinin dost!Jk \'C 

sempatisini bezletmekle oldu· 
ğu b'r m'lletin mümessilı gibi 
karşılanınalctadır.,, 

"Türk-Yunan dostluğu hakiki 
bir ittifaka müncer olmuştur. 
Belki de bugünkü dünyada bu 
iki millet arasındaki bağlılık 

kadar ciddi ve kuvvetli bir si· 
} asi münasebet mevcut değildir. 

Doktor Aras bu vaziyeti 
mümkün ve devamlı kılmak 
için herkesin tasdik etmekte 
bulunduğu bütün maharetini 
kullanmıştır. Türk. Yunan an. 
!aşması kuvvetlenmesi İÇİi\ la. 
ıım olan bütün müzaheretleri 
Tiirk hukümeli reisi lnönunde 
ve Türkiyenin Büyük Reisi 
Atatürkden görrmüştür. Ma
zide birçok düşmanlıklarda 
bulunmuş olmalarına rağmen 
birbır !erile iyi münasebetlerde 
güdmüş olan iki millet de bu 
hedefin kıymetini derhal anla
mışlardır. 

VRADINI GAZETESiNDEN : 
"Yunanistan'da 4 ağustos 

YUNANISTANIN SON 
CUMHURREISI 

VIY ANADA Öl.DO 
Atina, 16 (Açık Söz) - Yu· 

nanistanın son Cumhurreisİ 
Aleksandros Zaimis dün le• 
davi için bulunduğu Viyanada 
vefat elmiştir. Vefatı karısı 
tarafından Krala ve Başvekile 
tel~ralla bildirilmiştir .. 

Hükamet cesedinin Ati na ya 
nakline ve vazife esnasında 

öle~ başvekiller gibi cenaze 
merasimi yapılmasına karar ve• 
r.lmiştir. 

Başvekil Viyanadaki Yuna_ıı 
Elçisini hükumet namına Zaimı· 
sin ailesini taziyele memur et• 
miştir. Müteveffa 80 yaşında 
idi. 
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c 
Sokak terbiyesi Hız ve gücünü vatandatın sevgisinden alan gazetedir 

f,tanbul polis müdürü Bay Salih Kılıç ne zamandanbori 
•klenen tebliği dün gazeteler vasıta.ile halka anlattı: 

ı======================================================================='-

"Caddelerin orta!ı tramvay, otomobil gibi nakil vuıtalarına 
'ttir. Yayalar ancak yan kaldırımdan gidebilirler. Caddelerin 
'tlasından uluorta gidcıı!er belediye talimatına göre ceza gö
tceklerdir.,. 

Şimdi iş bu tebliğin harfi harfine tatbik edilmesindedir. 
Ugüne kadar ömürleri yirmi dört •aati geçmiyen birçok 
lediye emirleri geldi, geçti. Tramvaylara asılan çocuklar, 

ltrlere tüküren pis, mendebur herifler, caddeyi işgal eden 
lltıcılar vesaire hakkında kitap dolusu emirler verildi. Hiçbiri 
lirmi dört saat bile tatbik edilemedi. Bu yüzden adeta bu 
l•kilde emirlerin kuvveti, kıymeti kalmadı. Çünkü yılmadon, 
~nmadan tatbik edilmedi, hükümleri kedi kendine süku\ 
itti. Fakat böyle sokakları iptidai, nakil vasıtaları uri olan 
tehirlerin ıeyrüseferini nizama koymak, kazaların önüne 
~iimkiin mertebe geçebilmek için dünkü tebliğ gibi çok 
ltrinde dütünülüp verilmit emirleri kılı kılına, bıkıp usaııma

~n musırrane takip dmek icap eder. 
Hu adeta bir mücadele olmalıdır. Her belediye memuru, 

her polis memuru otomatikman bu emri tatbikte kendini 
•aıife almış bilm~li. Cadd~nin ortasını rahmetli pederinin has 
bahçesi aanıp kırıta kırıta dolaşanların yakasına, tramvay ve 
Gtomobil basamaklarına, tamponlarına çıkan v.Ietlerin de 
kulaklarına yapışmaı. Hiç olmazsa bir iki ay bu işi 11kı 
tutmalı. Bize sokak terbiyesini ıorla öğretmeli. Ondan sonra 
biz de rahat ederiz, belediye de, polis te ! 

Emri vermekte isabet gösteren Bay Salih Kılıç'tan bu 
t-.inde emrin tatbikine çalışmasını da dilerim. 

Burhan Cahid Morkaya 
======--

Günün polis. 
adlive haberleri 

Deli taklidi yapan 
adam mahkemede 
"Beni Mazhar Osnıandarı, 

mahallemden sorun. Ben 
Toptaşındanberi deliyim ! ,, 
Havagazından yine bir adam 

zehirlendi • Aç kalan 
adamın hırsızhk teşebbüsü 

Adliye dairesi koridörlerin
de, elleri kelepçeli, pejmürde 
kıyafetli bazı mevkufların, za. 
illan uman, bai!'ırıp çağır. 

dıkları, delilik tezahürleri gös· 
!erdikleri göriilür. Bunların et• 
rafına halk toplanır. Bu haller 
bazan gülünç, bazan feci man· 
zaralar da arzder. 

Dün de, elleri kelepçeli bir 
•dam, bir jandarmanın refa
katinde adliyeye getirildi. Sul
tanahmet ikinci sulh ceza mah 
kemesinin önündeki kanepeye 
oturtuldu. 

Mevkuf, daha getirilirken, 
Yüksek sesle, abuk sabuk sÖ}· 
!eniyor, saçmalıyordu. 

Oturduitu kanepe etrafında 
bir toplanma başladı. MC\'kuf 
toplananlara: 

- Açılsanıza.. ne toplanı
yorsunuz?. Ne takıyorsunuz? 

diye çıkışıyordu ... Halla, bir 
aralık, birisine: 

- Benim deli olduitumu 
bilmiyor musun?. Şimdi kafana 
bir şey vtırursam, yok yere, 
kim vurduya gidersin ha! 
deyince, 'toplananlar arasın· 
da ynaş yavaş bir açılıp 

'zaklaşma baş gösterdi. 
Mevkuf, mahkemeye çağı· 

rıldı ... O içeri girdikten sonra 
•rkasından da, bir kalabalık 
•alonu !doldurdu, 

Hakim Bay Salahaddin De. 
tııirelli söze başladı : 

- Arif oitlu Arif sensin 
deitil mi?. 

- Evet 1. 
- Bak, geçen sefer deli ol· 

duitunu iddia ettin .• Seni Tbbı
•dliye,l müşahedeye yolladık. 
Gelen raporda ",Deli <leitildir. 
cezasını pekılla çekebilir .• 
diyor. Hem de, senin iki sene 
evvel gene hırsızlıktan bir ay· 

lık bir mahkumiyetin varmış .. 
Qe dersin?. 

Maznun söze başladı: 
- Beni herkes bilir.. Pek 

ala deliyim. Ta Toplaşı za
ınanındanberi Mazhar Os
llıana gider gelirim. Raporum 
da var. isterseniz sorun Maz. 
lıar Osmana.. Ben ne yol pa
rası \'eririm, ne de vergi .. 
Deli olmasam almazlar mı ? 
liırsızlıktan sabıkam da yok 
benim .. Ben Kayseriliyim. Ôyle 
tlıllemin altmış paralık porta· 
lı:aı sandıitına tenezzül eder 
tııiyim?. Namusumla çalışıyo· 
ruın .• Sakalık yapıyorum. Ma· 
hatıemden, merkezimden sorun 
beni ... • 

Ar<f oğlu Arifin, nıuhakc· 

menin cereyanından, oturdu
itu evden bir portakal sandıitı 
çaldıitı anlaşılıyordu. Hakim 
dedi ki: 

- Mazhar O•mana sorma~a 
lüzum yok. Tıbbı adil " Deli 
drl!ildir. ,. diyor. Şahitler de 
•çaldı,, diyorlar. Kabul etmi
yor musun bunların şahitliğini. 

- Hayır .. kabul etmiyorum. 
Hakim, zaptı dıkte etmei!'e, 

yazdırmağa başladı. Suçlu Arif 
olitu Arif de mütemadiyen •Öy. 
leniyordu : 

- Siz berıin e\ rakıma iyi 
bakın.. iyi bakmıyorsunuz .. 
Ben hırsız deitilim .. Ben namu· 
sumla çalışıyorum.. Sorun .. 
Mazhar Osmana •orun .. Mer
kezimden sorun .. Mahallemden 
sorun beni ..... 

Maznun epey saçmaladıktan 
sonra, hakim ihtar etti : 

- Sen deli ır.eli dei!'ilsin .. 
Daha •Öylenirsen hakkında fe. 
na olur. Tevkif ettiririm. 

Bu ihtar. Ari! üzerinde bir 
soğuk su banyosu, bir duş le· 
siri yaptı. Hezeyaı derhal ke· 
sildi. Demin delilik taslayan 
Arif, kuzu gibiydi artık. 

Muhakemenin zabtı imzala. 
yan polislerin çağrılıp dinlen· 
mesi için talik edildii!'i, ken· 
disinin de serbest bırakıldıitı, 
gelecek ayın dokuzuncu günü 
gelmesi söylendiği zaman, 
Arif adeta, aklı ba~ında, ka
mil bir adam hali almıştı. 

Hele mahkeme salonu ka • 
pısından çıkan Arif, hiç on 
dakika evvel ayni kapıdan gi· 
ren Ari! deitildt. 

Aç kaldığı için çalmak 
istemi,! 

Feriköyünde· Civelek soka· 
i!'ında 5 numaralı evde oturan 
Ali ojtlu Osman, dün Balıkha· 
neden balık alırken, birisi ya
nına sokularak yeleğinin cebin· 
den 300 kuruş bulunan örme 
kiseyi çekmei!'e teşebbüs etmiş 

etraftan görülerek yakalanmıştır. 
Sultanahmel Birinci Sulh 

Ceza Haitimi Bay Reşidin kar
şısına çıkarılan suçlu, sorulan 
suallere şöyle cevap vermiştir. 

- Babamın adı Süleyman, 
benim adım Musa Ôzaydındır. 
31 yaşındayım .. Giresunluyum .• 
Balıkçıyım. "lstanbulda iş var· 
dır.,, Dediler. Kalktım, iki gün 
evvel lstanbula geldim. Halbuki 
burada iş bulmak şöyle dursun, 
hamallık bile yaptırmıyorlar 

insana... Ne param, nede ye· 
rim, yurdum vardı. iki gün, 
aç, sefil, sokaklarda gezdim. 
Nihayet, bugün, beni pek 
fazla tazyik, halta tehdit eden 
açlık karşısında, zaruri olarak 
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Türk- lngiliz fi.I Sekiz kiliseye' Şehir planı 
Caret anlaşması ! vazıyet_ edildi 1 :eyGd~~~a 

BU KiLiSELERLE BERA-

Anlaşmaya ait izah· 
name dün ofise 

bildirildi 

/ 
BER ~ÜRPAGOP HAS.. 1 
TANESiNiN DE iDARESi 

1 

EVKAFA GEÇTi 
1 

lstanbul Vakıflar başdirek· 1 
t törlüitü ,· akıflar kanunu ve 
1 

vakıflar talimatnamesinin mü- · 

latanbulun fotoğraf
ları Galata meydanı 
projesi Prosto gös

terilecek 

Şirketihayriye
nin güzel bir 

buluşu 
Boğaziçi iskelesinde 

vapur saatleri 
hoparlörlerle halka 

bildiriliyor 

Türk • lngiliz ticaret anlaş
nıasının imza edilmesi dolayı

s;fe tacir:er hazıriıklara başla
nıış!ardır. Anlaşma hakkında 

günlerdenberi beklenen izalı

name Türk ofise bildirilmiş ve 
lacir'ere bu hususta bazı ma· 
lıimat verilmiştir. 

tevelliler hakkındaki ahkamı· il 
nı tatbika başlamıştır. i) 
Beyoğlu Vakıflar direktör

! liiitü namına lıir hey'et ev

Şehircilik mütaha5sısı Prost 
Paristen şehrimize gelmişt r. 
Mütahassıs müstakbel şehir 

planı hakkında geçen gelişinde 
verilen direktıfler dahilinde Günün galabalık saatlerinde 

ı,I velki gün Beyojtlunda Sakı· 
şiır diye kadar ~ apılan işleri köprünün muhtelif iskelelerin· 

zatacında kain Ermeni katolik 1 
gözden geçirecek ve yeniden den kalkacak vapurların han-

Anlaşma hakkında umumi 
,.e esaslı malumatı muhtevi 
Ankarada hazırlanan talimat· 
ııaınenin de bugünlerde tebliği 
beklenmektedir. Tacirler ala· 
kadar makamlara müracaat 
ederek kiifı derecede izahat 
almaları üzerine lngiliz ilha· 
latcılarile temasa geçmiş \ 'e 
nıulıaberelere başlamışlardır. 

Bu temaslar neticesinde lngil
tereye bazı maddelerin ihra. 
calı hususunda mutabık ka. 

ı, direktif vererek Parisc dö· gi boğaz iskelelerine uğraya· 
necek tir. "' ı • patrikhanesine giderek Vakıf· 

1 lar umum müdürlüğü idare 
meclisinin bu patrikhaneye 
bağlı vakıflar hakkında ittihaz 1 

ca,.ını veya hangi iske e,ere 
lstanbul planı için tayyare- giderek vapurun nereden kal· 

den resim alma işi tamamen kacai!'ını memurların bağırma· 
b'lmiş, haritanın haı.ırlanmas" sile halka anlatmanın çok güç 
na başlanmıstır. Şehre ait 1°· olduitunu gören Şirketi Hay· 1 etligi kararı tebliğ elmiş ve 

1 
patrikhaneye bağlı bütün va· 
kıllarla bu vakıfların irat, em
lak, ve akarına vaziyel et-

toi!'raflar Prosta gönderi!ecek riye köprü iskelelerinde rad-
ve fikri alınacaktır. . yo tertıbatı vücude getirmiştir. 

Liman umum müdürlüğii ta- Bu buluş şimdi Köprü üze· 
i miştir. Bunu icabetliren sebep 
; bu vak'aların halihazır vazi-

rafından hazırlanan müstakbel rinden ve altından geçenleri 
Galata meydanı projesi de şe- bir hayli a'aka1andırmaktadır. 

1 

yetlerine göre kanunen mes- 1' 

ul bir mütevellisi mevcut ol
mamasıdır. 

hnmıştır. 

Bilhassa hububal, buğday, ' 
kuşyemi, kepek gibi maddeler 
ihraç edilecek malların baş
lıcalarını teşkil etmektedirler. 

Beyoitlu Vakıflar direktörü 1 

Abdulhalim Baki tarafından 

J~ircilik mütehassısına gösteri· [ Radyo ~p-kerliğini yapan 
lıp meydanın Merkez Rıhtım memur başmemur;uk odasında 
hanı önüne yapılmasının mu- bulunmakla ve ikide birde 
valık olup olmadığı teshil edi- Kör .rü a'lındaki hopırlör'. er· 

tayin edilen hey'et başpapıs 

Po Oi Kireçyanın da iştirakile 
patrikanede vakıfların vazi
yetini tesbit ve hazırlanan 

deHi teslim mazbatalarını 

lecektir. -·- den şöyle sesler yükselmekted:r, 

1 Oda meclisi 

imza etmiştir. Bu suretle va
ı ziyet edilen sekiz kilise şun· 

lardır. 

Hangi maddelerin taka.a ta
bi olduğuna ve hangilerinin , 
klcring yolile gönderilme•i 1 
icabedeceği hakkında gelen 
ızahname tacirleri çok mem
nun etmiştir. Buhususta \eri
len malumata göre yeni an
ıa,ma hem klering ve hem de 
taka• yolilc ihracat yapılma· 
sına müsait şekilde tanzim 
cdilmıştir. 

il ~Pa'!ec!~~!~~~~ 1 
1 Ticaret Borsası idare heyeti 
1 intihabını .uygun görer~k. t~s· 
· dik etmişlır. Borsa Reıslıi!'ıne 
1 Murat Fortun . getirilmiştir. 
1 Odanın 1936 Nisan ve Mizan· 

1 - Beyoğlunda Sakızağa• 
cında pairı'kane binası içinde 
Sürp Asvasyan ki/istsi. 

2 - Beyoğtunda l<.arlenıan 

civarında Yora Totyan kilisl!sİ 
3 - Büyılkdtre Sürp Bo

gos kilisesi. 
4 - Yeniköyde Sıirp Oha-

nl!s kilisesi. 

ları, Ticaret Borsasının 1936 
Temmuz mizanı lasdık edil

' diklen sonra iki ay önce 
1 yine oda ta-alından yapılan 
il patates talimatnamesinin bazı 

maddelerinin münakaşasına 

Bu suretle fazla ihracat veya 
ithalattan mütevellit büyük 
blokoıın önüne geçilmiş, yani 
ne Türk parası lngillcrede ve 
ne de lngiliz par.-,. Türkiyedc 
fazla mıkdar bloke kalmamış 
olacaktır. Aynı zamanda takas 
priminın yük•elmesine mey· 1 
dan verilmiyecektir 

1 

5 - Trabııııda Sürp Andan 
k,.iisesi. 

geçilmiştir. 

Oda idare heyeti raporun· 
da bazı madde:erin mevcuı ta-

Fakat buna rağmen takas 
primlerinin arllıi!'ı görülürse i 
bunlardan kurtulmak için sa
tışlar klernig yolile yapılabile. 

•cektir. Bundan başka tacir- İ 

ler fazla ihracattan do'ayı pa· ı 
ralarının kleriııig yolıle küç
lükle alındıitını görürlerse mu. 

1 
ayyen maddeler için takas 
yapma imkanını bulacaklardır 

Yeni anlaşmanın bir madde
sine göre anlaşmaya bağ'lı ol
mayan maddeler için de takas 
yapılabilecektir. Fakat bunun 1 

için her iki hükümetin muva- j
1
1 

fakatını almak lazımdır. Bu 
suretle ihracat ve idhaliit mü- J 

savi bir şekilde cereyan etmiş 
olacaktır. 

' 

6 - Kadıköqılnde altı yol 
agunda Sürp Leon kilisesi. 

7 - Kandillide Ermeni ka• 
lolik kilius;, 

8 - Büyılkadada Meryem 
Ana kilisesi. 

,: amüllere göre kabili tatbik ol· 
madıitı ,.e bu maddelerin de
i!'işlirilınesi lüzümlu olduitu 
hakkındaki rakoru olcunmuş-

i tur. Raporda; piyasada taamü
le uyularak patates çuvalları 

75 kilo üzerinden satılırken o· 
i, danın bu kilo mıkdarını 50 

Dünden itibaren de bu ki· 
li!elerin vakfı \'e iratları da 
Be,.oğlu Evkaf miidiirlüğü 

idaresine geçmış bulunmak· 
tadır. Bu vaziyeti icabettiren 
sebep Ermeni Katolik patrika. 
nesinin tevliyet vazıfesini hak· 
kile ifa ve kiliseleri idareye 
kanuni salahiyeti olmama.,dır. 1 

' ye indirmiş olması alakadar:arı 
1 müşkül vaziyete düşürüldüğü 
1 bildirilmekte idi. 

Oda medisi teklifini yerinde 
bulmuş ve 50 kilo olan pata
tes çuvallarının teamüle uygun 
şekilde 75 kiloluk çuvallarda 
satılmasını kabul etmiştir. 

- -·- -·--
Badema bu ki;iselerlıı P'· 

pas ve jangoçlarının sair 
müslahdimlerile kilise!crin 
idameleri masraflarını Evkaf 
idaresi verecektir. Akarları-

1 

1 Boğaziçi 
: Yolları nı da Evkaf işletecektir. Sürp. 

Agop hastahane•i de bunlar 
meı anındadır. Diin bu hasta- i 
hane için icabeden eşya ve 
ilaçlarla bu akaretlerin tamiri 

---

için Evkaf müdürünün riya· 
setinde bir komisyon toplan-
nııştır. 

lngilterenin bizden talep et
tiği maddeler hububatla bera
ber tiftik, yapağı veuire mad. 
delerdir. Buna mukabil bizim 
oradan ıthal edecei!'imiz mad
delerin başlıcaları da makine, 
de.mir mamulatı, pamuk ipliiJ'i, 
mensucat, kimyevi maddeler, 
tıbbi mü•tahzarattır. Bütün 
maddeler için yeni anlaşmada 
kontenjan verilmiştir. 

ITALYAYA BALIK IHRA CATl 

Bebek rıhtım yolunun inşası 

ilnlem'şlir. Yol Rumclihi!arın

daki Haşim Paşa yalısına ka· 

dar tamamen tamir edilmiş 

olac•klır. Belediye Kanlıca • 

Çubuklu yolunu da tamire 

karar vermiştir. Bu suretle 

Bo~aziçinia Anadolu ve Rumeli 

yakasındaki bozuk yollar dü· 

zeltilmiş olacıktır. bu işi yaptım.. ya park :nde 
yak11landım. 

- Sabıkan var mı? 
- Hayır .. hiç yoktur. 
Musanın öyle hazin, ma,. 

lum ve acındırıcı bir itirafı 

Şehrimizden balıi< almak Ü· 
zere ltalyatian limanımıza gel
mek üzere birkaç [eminin ha
reket ellii!'i bildirilmektedir. 

Mühim mıkdarda ihracat 
yapılabilecei!'i umulmaktadır, 

r Açık Söz koşusu 

"- Anadolu ve Rumeli Bo· 
gaziçi zikzak Kavaklara kadar 
iki num91a'ı iske'ede ki 69 
numara'ı ikinci vapur., 

- Harem, Salaca k birinci 
iskeledeki 52 numaralı birinci 
vapur .. ,, 

Bu ihtar ; ahız vapur bek· 
J ynleri değıl koprünün altından 
ve üstüeden geçen bütün yol· 
cuları durdurma ta ve ı atan· 
cıla · ı da al ık la~tırmaktadır. 

Şiı keti Hayriye eğer, bu 
Hoparlörlerden istifade ederek 
birde plak çalmıya ba~larsa 
hem lstanbul Radyosunu ara'
mı; acak hem de köprü allına 
birkaç ma'a a!abilmek suretile 
kendisine pekala yeni bir ka
zanç yolu lemin edecektir. 

Heyet Sapan
caya gitti 

Trakya havalisinde bir müd· 
detdenberi letkikatta bulunan 
meyvacılık heyeti şehrimize 

dör.müşlü. Bu heyet dün Sa· 
pancaya hareket etmişt ir. Ôğ· 
rendiğimize göre bu tetkik ler. 
den alınan neticeler dış piy~· 
salarda Türk üzümlerinin ta· 
nıtılması için alınacak tedbir· 
leri kat'i surette halledecektir. 

Meyvalarımızın islardarize
!inden alınan iyi neticeler 
alakadarları son derece mem
nun edebilecek mahiyettedir, 
Sapancaya giden heyet, orada 
bilh ıssa elmalarmızın ve Sa
panc1ya mahsus olan müşküle 
üzümünü tetkik edecek ve 
dış piya<alara tanıtmak i~ in alı· 
nacak tedbirleri tesbit ede· 
cektir. 

Meşhut cürümler 
kanunu 

Ôaümüzdeki ay batından iti· 
baren tatbik edilecek olan 
meşhüt cür~mler kaıunu tel· 
bikatı hakkındaki talimatname
yi hazırlamakla ııi!'raşan ko· 
mi•yon, dün de öğleden sonra 
saat 10 da Adliyede, müfet· 
lişlik dairesinde toplanmış mü
zakereler, geç vakte kadar 
devam etmiştir. Dünkü toplan· 
tı son toplantı olduitundan da 
ba hsedilmekdeydi. 

vardı ki hakikaten, en katı yü- G t •• · ı • b • 
rekleri rikkate getirebilirdi. aze e ffiUVezzı eri, U SeSSız Ofis acantalardan fiyat yük· 
Muhakkak ki, ona, herkes ka- sek/itinin sehelerini sordu 
dar, Hakim Bay Reşit le acı· ve şo'"hretSJ•Z koşucular ara. ihracat me•s.mi dolayısile 
yordu. Fakat, cürmün aşikAr· 1 

bir kısım acantalorın nakliye hitı ve kendisinin de itirafı kar- 1 

şısında ancak kanunun emir d b• • •1• v • k• 1 k? ı· ücretler'ni yükselltikler<ni yaz
ve icabını yerine getirebilirdi. Sın a JrlllCI Jgl ifil a aca • 

1 
mıştık. lstanbui Türk ofisi mer-

Nitekim, öyle yaptı. Musanın kezi bu acantalara muracaat 
tevkifine karar verdi. Koşumuza girmek isti yen müvezıiler adreı ve adla rile ' ederek ihracatımızda tesiri o'an 
Havagazından yine birlikte birer de küçük fotoğraflarını gazetemiz idareain• nakliı at ücretlP.rinin ortada 

bl eh• 1 ld bırakmalıdırlar. Gelecek haftadan itibaren koşuya girecek r Z ır enme o u , hiç b!r seLep yok iken niçin 
Dün, Şişlide, Samanyolu so· bütün müveızilerin adlarile fotoğraflarını gaıetemözle 1 yükseltt<klerini •ormuştur. 

k " d 19 ı · 1 ı' ne•re başlıya<aitız. 1. a6 ın a cumara ı evın • Acanta1ar ofise bugün ce-
numarah dairesinde oturan tüc-

Koc:.um uzun mu""kaAfatları vap verecek'erdir, • cardan 70 yaşlarında Nuri Oİ!'· T 

ıu şefik, yer altındaki hava , • 1 <1o) .k < ) r Açık 5
0
·• z'·· "'\ gazı tesisatının delinip gaz Birincı ge ene , ı inciye 7,5 , üçün- un 1 

neşretmesinden zehirlenmiş, cUye(S), dördüncüye ( !i), t E ~inciye (2) li· Sürpriz kuponu 
Şişli Sıhhat Yurduna kaldırıl· ra ve altıncıdan onuncuya kadar gelenle· Bu kuponu kesip saktayıru• 
mıştır. Tabib Adil Haşim, 1 
oraya i!'iderek m~aıenesirıi 1 re de münasip hediyeler dağıtılacaktır. No. 151 

1 ıapmıştır. ,lh========================
1

1 "-·--------J 

3 

Oyna, yureğimJ 
oyna! 

Dünyanın yürei!'i de dan
setmeyi öğrendi! Çünkü olur 
olmaz şeylerle ikide birde 
dünyanın yüre~ini oynatıp 
duruyorlar. Aç ayı oynamaz 
amma, zahar yürei!'i oynuyorll 

Her Hitler Bolşevikliite d~
manlık ilan elmiş.. Nutku en
dişe ile bekleniyormuş.. Ta. 
marn! Ohalde vaziyet gergini .. 

Avrupa telaş içinde!.. Acaba bir 
Avrupa harbinin önüne geçile· 
bilecek mi? 

Demek Almanya Rusya'nın 
boitazına atılırorl HarpL De
mek harp kopuyor! 

Oyna, yi:reğim, oyna! o,na 
yüreğim oynal 

insaf be mübarekler, insaf! 
Göbeitimiz çoktan lstanbul so
kakları gibi çukur, göbek 
oynatamayız.. Aklımız, 40 
liralık bir doçent aklı gibi 
çoktan oynamış.. Ve!hasıl 
oynar bir yürei!'imiz kalmış! 
Onu da ekmek nar hı gibi oyna
tıp dur! lnsaflf 

ArkadaJiiarl Siz bizi galiba 
ateş pahası !stanbula gelecek 
seyyahlardan da enayi zanne· 
diyorsunuz: 

Hangi harp? 
Alman e;kanı harbiyesi gibi 

dünyanın en yaman erkanı 
harbiyesi, hiç, Rusya ile harp 
edecek olsa bunu iki sene e\'
,·el mi ilan eder? 

Ş1şarım, karşılıklı siyaset 
kaşkarikoları için (tik) e tutul
muş gibi ikide birde yürek 
oynatanların akılcıklarına 1 .. 
Yaı gel, yürei!'im yan gell .• 

Harp bu zaman<la nasıl olur, 
sen ala bılirsin : 

Henüz siyah insanlar Bolşe
\'ik olmuş değildir!. Korkma!. 

Serdengeçti 
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Arazi 
Yazımı 
CÇ DERECE ÜZERiNDEN 
KlZMET TAKDiRi AZ 

GÖRÜLÜYOR 
Arazi tabriri komisyon'arı 

tesbit ettikleri arazileri üç de· 
receye ayırıp kıymet takdir 
etmektedirler. Arazinin kıy· 

metine göre bu üç derecenin 
kıymet takdirine kafi gelmedii!'i 
görülmüş \ e d:ıha fazlaya çı· 

karılmasına karar verilmiştir. 
Bunun adedini Maliye Vekii· 
leli tayin edip Belediyeye bil· 
dirilecektir. 

Diiter taraftaı tahrir ko
misyonları araziyi ölçerek kıy
met takdir etmeleri lazımken 
bu işi tahmini yaptıkları an
laşılmıştır. Ôlçü işine ehem· 
mi~el \'erme en komisr,on 
reis'er;ne bıldirilm.ştir. 

- - ·--
Fatihte 
kadastro 

Fatih kazasında Birinci ilk· 
teşrinin ilk haftasında kadas
tro tahdit ve tesbite başlana· 
caktır. Bu keza dahilinde bu· 
lunan Gureba Hüseyinağa, ve 
Babah••an alemi mahalleleri
nin kadastro ve tahriri için 
emlak sahiplerine beyanname
ler daitılmıştır. Ve emlak sa. 
hiplerine kolaylık olmak üzere 
o civarda kadastro postaları 
için de bir bina tutulmuştur. 

MADEN KÖMÜRÜNDEN 
ALINACAK RÜSUM 

Maden kömürü ve dii!'er 
madenlerin ihracatından alı
nacak nisbl re!imde bazı ta• 
dilat yapılmıştı. Yeni bir ka
rarname ile yeniden bazı de
i!'işikhkler yapılmıştır. Buna 
göre, muayyen nisbette ihra
cat yapan mües!eseler bir ton 
Lave ve Krible için 125, Tü· 
venan kömürü için 96 kuruş 
prim vereceklerdir. 

• 

KAIDKÔY iSKELESi 

Akayın yeni Kadıköy is· 
kefesi 15 Teşrinev,·elde köprü

deki eski iskelenin yerine ko· 
nacaktır. iki kallı, modern bir 
şekılde inşa edılen iskele ikİ 
günde yerine konacai!'ından 
Akay vapurlarının Şirketi Hay• 
riye iskelelerine }· ara~ma an 
düşünülmüştü. Bu cihetin va
pur seferlerini sekteye uitra· 
tacağı göz önünde tutulmuştur. 
iki gün için vapurların Karaköy 
rıhtımına yanaştırılmaları da 
düşüııülmektedir. 
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Her gün bir yazı 

Bir tayyarecilik 
nasıl kurulur? 

Hava endüstrisinde mutlaka 
her ay uçan tayyare sayısı ka· 
dar tayyare yapmak ilk şarttlr -

-v-
Yazan: Şakir Hlzım Ergökmen 

Endüstri, her zaman milli 
tuvvete ve milli müdafaa taka
tine kaynak olmuştur, Fakat 
bunu, en'.ı iyi ve en çok hava 
endüstrisinde görebiliriz. Harp 
milletlerden fedakarlık istediği 
kadar, teknik kabiliyet ve 
üstünlük de istemektedir. Harp 
bir yarıştır, ve yarışta muvaf· 
fak olmak zaferi ele geçirmek 
manasına gelir, ki bunlar, en• 
düsteriyi şekillendiren bir sıra 
ifadeler olarak kabul edilebilir. 

Burada, bütün bir endüstri 
meselesini ve en küçük atöl
yede, en büyüğüne kadar 
memleket içi müessese'erin<n 
milli müdafaa varlığında te
sirli ve değerli birer muvaffa
kıyet unsuru olduğunu tetkik 
etmek uzun sürecektir. Bu iti· 
barla sözümüzü hava endüs
trisi ile çerçevelemek istiyoruz. 

Birçoklarımız tayyareye, 
basit sulh devri çalışmalarile 
bile, bir sırça olmak vasfını 
vermişler dir. Halbuki tayyare 
bir sulh yılı içinde yaptığı 

uçuşlarını, harple on b<!Ş yir
mi günde yapar; bu böyle 
olunca, tayyare sırçadan da 
ince mesela lüks lambalarının 
fitili gibi nazik bir nesne sa
yılmak doğru değil midir? 

Birinci yazımızda, tayyare
cinin sık uçuşlar ve giriştiği 
muharebeler yüzünden pek 
çabuk yorulduğunu, asabının 
bozulduğunu söylemiş ve ihti
sas adamlarının kanaatlerine 
göre hava ordusu uçucularının 
her ay yenilerile değiştirilmesi 
icab ettiğine işa ret etmiştik. 
Eğer bu tedbir alınmazsa, in
san canı kader malzemeye de 
kıyılmış olacaktır. Yapılan he· 
saplara göre dünya harbinde, 
her ay cephe mevcudu kadar 
tayyare yapmak lazımgelmiştir. 

lngilizlerın ayda üç bin, 
Fransızların yine her ay 
iki bin altı yüz yeni tay
yare yapmakla kalmıyarak 

ihtiyaçları karşıhyabilmek için 
ayrıca kırık tay} areleri de la· 
mir etmeğe mecbur oldukları 
görülmüştür. Bu suretle me
sela Fransızlar ayda 2600 ye· 
ni tayyare imal ettikleri ayda 
üç bin tayyareyi tamir ede
rek tekrar hizmete gönder
mek zaruretinde kalmışlardı. 

Ve bu iki sayının yekünu, 
Fransız ordularındaki mevcut. 
dan bir çeyrek kadar büyüktü. 

Bunlardan anlaşılan şudur ki 
ha'a endüstrisi her ay, mut. 
laka, cephede uçan tayyare 
sıyısı kadar tayyare inşa et· 
mek asgari kapasitesinde bu
bulunmak zorundadır. 

Burada, şu noktaya bilhassa 
işaret etmekte fayda görü
rüm. Dünya harbinde tayya. 
recilik birdenbire büyümüş ve 
kadrolar yeni ve genç, tecrü
besiz eşhasla doldurulmuştur. 
Dünya harbinde çok tayyare 
ve tayyareci zayiatının başlıca 
sebebi budur. Eğer, bizim 
iddia ettiğimiz gibi elde bol 
ve yetişkin tayyareci bulu
nursa, eşhası yorulmadan sık 

aık değiştirmek ve bu suretle 
can ve malzemeyi korumak 
mümkün olacaktır ki bu halde 
Fransız havacılığının 3800 
kadar olan cephe mevcudunu 

· muhafaza edebilmek için her 
ay 5700 tayyareyi cepheye 
göndermesi gibi bir vaziyet· 
ten açıkça kurtulmuş olur. 
Amma bu, bence, 500 tayya
relik bir kuvvet için aylık 
endüstri takatinin 250 tayya
reden aşağı düşmesi netice
sını hiçbir suretle temin 
edemez. 

Endüstride sayı bahsini ka
pamak için buraya birkaç 
malümat daha eklemeği fay
da ' ı buluyorum: Fransada bü
tün dünya harbi boyunca kırk 
bin altı yüz yeni tayyare ya
pılmış ve elli iki bin tayyare 
tamir edilmiştir. Yine Fransa
da seksen bin yeni motör ya· 
pılmış ve yüz yirmi bin kadar 
motör tamir edılm i ştir. Al. 
manya kırk yedi bin, lngilizler 
918 . senesi~in on ayı içinde 
yırmı altı hın altı yüz tayyare 
imal etmişlerdir. 

Buraya kadar söylenmiş 
oh nlar, hava endüstrisine 
kanlile bakımından verilmesi 
icapeden boyu yetecek kador , 

göstermişlerdir. Şimdi biraz da 
kaliteden bahsedelim. 

Harp artık insan kabiliye• 
tinden daha çok, malzeme ile 
yapılıyor ve yapılacaktır. Uzun 
top, na.ıl kısa menzillileri em
niyet içinde parçalamak kud
retinde ise, eyi ve üstün tayya
re de geri olanı yenmek vazi· 
yelindir.Amma bu kötü, ve geri 
olanla iyi ve üstün ma ize meye 
karşı harp yapılmaz manasına 

gelmez. iyi malzemeyi insan canı 
pahasına yenmek daima müm
kün olmuştur. Fakat şurası 
muhakkak ki bu tarz, hesap
lara girebilmek ve muvaffa. 
kıyetle tatbik edilmek ümidi 
verecek bir sistem değildir. 
Üstün malzemeye malik olma
ğa çalışmak ve bunun için de 
elde yaratıcı teknikli bir en• 
diistri bulunmak zaferin ilk 
şartı olarak yaşatılmak la
zımdır. 

Dünya harbinde, Fransız 
tayyareciliği, uzun devrelerde 
Alır.anlar tarafından ezilmiş 

ve kötü malzeme ile - bir 
Fransız ır• ütehassısının dediği 
gibi· "kurbanlık koyunlar gibi 
boğazlanacaklarını bile bile " 
harp etmişlerdir. Bunun gibi, 
mesela Verdön muharebele· 
rinde Alman tayyarecileri de, 
üstün malzeme kullanan Fran
sızlar tarafından, aynı suretle 
boğazlanmışlar ve on kıymetli 
elemanlarını kaybetmişlerdir. 

Harp hiç şüphe yok düğün 
değildir; harbe gidenler vata· 
nın emniyet ve zaferi için can 
vermeği göze aldırmışlardır. 

Fakat muharebe, bir mıntaka. 
da veya malzeme farkından 

dolayı muayyen bir devrede 
insan hayatı için mutlak ve 
öldürücü bir vaziyet aldı mı, 
maneviyatın kırıldığı görülür. 
Maneviyatı tekrar yerine ge
tirmek için yapılabilen bir mü
dahale, uzun ve pahalı da ol. 
sa, vakt.Je yapılmadığı için 
ne şeref verici, ne ır.es'uliyet• 
ten kurtarıcıdır. 

Hava endüstrisinde tekniğin 
değeri, az sayılardan meydana 
gelen havacılıkta maneviyatı 

koruyabilmek imkanından do
layı daha çok büyük olur. Her 
uçanın geri gelmemesi, vazife
lerin iyice yapılamaması kadar 
düşmanın her sahada muvaffak 
olması neticesini de doğura
bilir. 

Gerçi, mesela dünya harbin. 
de, karada muvaffak olmuş bir 
orduya ait hava kıt'alarının 

hezimetten hezimete uğratıldığı 
görülmüştür. Amma istikbal 
harbinin Umumi harbin hiçbir 
tarafına benzemiyeceği de bi. 
linmek lazımdır ve tayyare, 
kara ve deniz harplerinde son 
sözü söyliyecek silahtır diyen
lerin yanıldıkları tek taraf 
yoktur. 
Şu halde, havacılığı her tür· 

lü ezilmelerden ve maneviyat 
bozgunlarından kurtarmak en 
kati bir zaruret sayılmak doğ· 
rudur. Bu he ancak 'yüksek 
teknikli bir endüstriye dayan
makla olur. 

Biz de hava endüstrimizi ge. 
rek kalite gerek kantite taka
tinde en yüksek seviyeye, kı· 

sa bir zamanda erişlirmeğe 
mecburuz. 

Gelecek yazıda, Türkiye mil· 
li müdafaasının muhtaç oldu. 
jiu ve şekillendirdiği tayyare 
tipi üzerinde bir inceleme ya
pacağız. 

Şakir H. Ergökmen 

Tapo ve Kadastro 
umum mUdUrünUn 

tetkikleri 
Balıkesir, ( Açık ~öz ) -

Tapo ve Kadastro müdürü 
Cemal Arun beraberinde fen 
müfettişi Ahmet Salih, Bursa 
grubu müdürü Lütfü Can ol· 
duğu halde şehrimize gelmiş

tir. Umum müdür tapoda yp.
pılan yeni teşkila t ile alakadar 
olmuş ve neticeden memnun 
olmuştur. Edremide haraket 
eden Cemal Arun oradan Bur
haniye ve Ayvalığa geçerek 
tetk ıklerine devam edecek ve 
tekrar şehrimiz yolile Bursaya 
gidecek lir. 

( 
Askerlik
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Denizde atu; 
mesafeleri 

Son umumi harbin bize 
gösterdiği pek değerli ve 
faydalı misallerle de anlaşıl· 
dığı gibi denizde hakiki 
ve normal atış mesafeleri 
karadakine asla benzemez. 
Alman loplarının Predik-
boom'dan 38 kilometre 
uzakta bulunan Dunkerki, 
bertaların 120 kilometre
den Parisi dövdüklerini 
hatırlarız, fakat, bu alış. 
ların harbe hiçbir tesir 
yapmadığını biliriz. 

Denizde iş ve atış böyle 
değildir. Bunun doğrulu
ğunu tarihf vak'alardan 
çıkaracağımız neticelerle nn
lıyabiliriz: 

Trafalgar muharebesinde 
atış mesafeleri pek az 
degişmişli. 1898 harbinde 
Amerikalılar Santiago'dan 
Cuba sahillerine 500 metre 
kadar sokulmuşlardı. 

Rus • j l pon muharebe· 
sinde modern si'ahlarla çar
pışan iki donanmanın atış 

mesafeleri 4000 : 6000 metre 
arasında idi. 1914 de Coro· 
nel körfezinde, lngiliz ami· 
rali Craddock donanmasına 

saldıran Alman filosu 10400 
metreden ateş açmıştı. Ayn 
yılda Ealkland adaları civa
rında Alman gemileri üzeri
ne atılan Amirali Sturdee, 
15000 metreden harbe tutuş
muş ve gemilerini uzaktan 
koruyabilmişti. 

1915 de Şimal denizinde 
Almanlarla karşılaşan ln· 
giliz donanması 18200 met
reden ateş açtılar ve 15500: 
16500 metre arasında çar
pıştılar. 

Bu misallerle, denizdeki 
alış mesafelerinin gittikçe bü· 
yüdüğü anlaşılmaktadır. IBu 
mesafe arttıkça karşılaşan iki 
donanmadan uzak mesafe
lerden topçu düellosuna baş· 
lıyabilecek kudrette topları 

olanın üstün geleceğini ka· 
bul etmek doğru olur. Böy
le bir donanmanın uzaklar. 

AÇIK SÖZ-

Düşünceler 

Kadınlara dair 
Keskin kokular sürünmek
ten maksadınız nedir? Mu· 
hitinizde başdöndürücü bir 
tesir yapmaksa, güzelliğiniz 
ve cinsi cazibeniz bunu 
temine kafi değil mi? 

ııı m 
Saçlarınızı boyarken, bir 
bir ormanı baştanbaşa ateş· 
liyerek hayatiyetini mah· 
vetmekten başka bir şeye 
benıemiyen bu hareketi. 
nizle - güzellik namına -
acaba ne temin etmiş olu
yorsunuz? Bana sorarsa• 
nız: ·Hiç. 

I!] 6J 
En güzel göründüğünüz 
zamanlar, olduğunuz gibi 
göründüğünüz dakikalardır. 
Bunun haricinde kendinizi 
daha güzel görüyorsanız, 
bu, bir vehimden ibarettir. 
Kendinizi derhal bir ruh 
doktoruna gösteriniz 1 

8 9 
Elinizi kaldırdığınız zaman, 
birkaç saniye tevakkuf edi· 
niz .. . Göreceksiniz ki, vu
ramıyacaksınızl Konuşurken 

de tıpkı böyle hareket 
ederseniz, ağzınızdan hiç
bir zaman kötü laf çıkmaz 
ve muhatabınızı kırmaktan 

kendinizi kurtarmış olursu· 
nuz 

1. F. 
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DOKTOR kebire gelmiştir. Muslala lbra
him seyahatından ve nihayet 
Ana vatana kavuştuğundan jSkOrpitte tedavi 
çok memnundur. Burada üç 
gün kald ıktan sonr Goreleye 
gitmiştir, 
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BULMACA 
Yeni Bulmaca 

Ziya Patanın iki mısraı 
Bu hafta şu bulmacayı ter

tip ettik : 

kU. bir. tek. lan. 
us. 1. yı. tir. tek. ru. 
ya. nın. ma. rek. kö. 
ku. ki. te. hak. tir. 
şu. bin. ca. mUr. le. 
kı. dlr. tek. 
Yukarıda şair Ziya Paşanın 

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

Müsabaka müddeti ayın 
18 inci cuma akşamına ka. 
dardır. Cuma akşamı kur'a 
çekilecek ve kazananların isim
leri 19 eylül cumartesi günü 
neşredilecek tir. 

HEDiYELERiMiZ 

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

Kırk kişiye muhtelif hedi
yeler. 

Bulmaca 
kuponu 

12 • 19 Eylül 

Dün bu sutünlarda iskorpitin 
araz ve alametlerinden bah. 
setmiştik. Bugün de tedavisi 
için yapılabilecek şeyleri dü· 
şünelim. 

lskorpite tutulduğu anla~ı'an 
bir has taya temiz hava tene(. 
füs ettirmeli, itidal derecede 
gezdirmeli, soğuk ve rutubetli 
bir yerde oturuyorsa, oradan 
çıkarıp nisbeten sıcak ve ru
tubetsiz bir yere nakletmeli, iyi 
yemekler yedirmeli. Et yerine 
taze sebzeler, alelhuıus limon, 
portakal, kuzukulağı, ispanak, 
salata, tereyağı, meyva gibi 
ekşili şeyler verilmelidir. 

iskorpit, umumi arazdan zi
yade, yalnız diş etlerinin şiş
mesi, dişin köküne dojtru çe
kilmiş ve renginde husule ge
len tegayyür ve kolaylıkla 

kanama gibi ala.imden teşhis 
olunabilit. 

iskorpitli hasta zaif düşe
ceği için, kuvvetli yemekler 
yedirmelirlir. 
Yalnız hastalık diş etlerinde 

çıktığı için, hasta yiyeceğini 
ç;ıtneyemez. Etsuyu içine iki 
yumurta kırarak içirtmeli. Mer
cimek ezmesi, süt, ayrıca ta
ze yumurta gibi şeyler ver
melidir. 
Dış ellerinin şiş olan yerleri

ne günde birkaç defa hiç su 
katı l madan limon suyu yahud 
raten}a boyası sürmeli ve aşa. 
ğıdaki gargarayı da kullanma· 
lıdır : 

Adaçayı matbuhu 400 gram, 
klorat 5 gram, afyon ruhu 30 
damla, asidbnrik 8 gram. 

17 Eylill 

BEN KiMiN 
METRESiYiM 
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Nesrin, saatler geçtikçe beynini tırmaiayan bu şüphe 
ve ihtimaller üzerinde m&ııhakemeler yürütüyor 

ve Şefiğin lngilizlerin eline düşmesinden korkuyordll 
Acaba neden gelmedi? 

Nesrin apartımana döndüğü 
zaman Mari yemek sofrasını 
hazırlamış, ırüzel mezeler ya· 
parak hanımının gözüne ırir. 

miye çalışmıştı. Mari Nesrinin 
yanında çok memnundu; o, 
buradan daha iyi bir kapı 
bulamazdı. Nesrini: 

- Hanımcığım herşey hazır. 

Diye karşılamıştı. 
Hazır olmıyan bir şey var

dı: Şefik evde değildi. 
Nesrin süslenmiş, baş dön

dürücü kokular sürerek pen
çerenin önüne oturmuştu. 

Saatler geçiyordu. 
Akşam olmuştu .. 
Güneş balarken Nesr n;n 

gözleri doldu .. 
- O şimdiye ka:!ar ge lme· 

liydi... 
Diye mırıldandı .. Artık ye· 

rinde oturamıyordu. Penç .. 
renin önünden kalkarak per
r:Je lerı indirdi. 

Ellerıni vurdu· 
- Mari.. bana bir t...adeb 

vermut gelir 
Mari vermut şişes ın b'ite. 

den çık ardı; 

- Hanımcığım, o geımcden 
içmeseniz olmaz mı? 

- Neden .. ? 
- Korkuyorum, yine kendi 

kendinize serhoş olacaksınız 
Marinin endişesi manasıı 

değildi. 

Nesrin daha geçen ay ıçın· 
de yine böyle Şefiği beklediği 
bir gece, vermut içerek sız· 
mıştı . O gece de Şefik gel
memişti. 

Nesrin hırçın bir sesle 
bağ.rdı: 

Haydi !çeneni tut. herşeye 
burnunu sokma öyle! Çabuk 
vermut getir banal.. 

Saat on buçuk ... 
Şefik hail meydanda yok. 
Nesrin asabi. 
Mari tereddüd içinde : 
- Bir kadeh daha içerse 

sapıtacak ... diye mırıldanıyor. 
Bereket versin ki, Nesrin 

hizmetçinin bu sözlerini işit
miyor. 

Nesrin masanın b:ışında O• 
turmuştu: 

- Kaç kadeh içtim, Mari ? 
- Dokuz kadeh, hanımcı-

ğım l Tamam dokuz kadeh .. 

Valiz içinde 
bir genç kız 

cesedi 
Londrada 16 yaşında !rene 

Hart adında bir genç kız bir 
valiz içinde boğulmjjş bir hal
de bulunmuştur frene Hart 
cüce idi. Babası bundan 
birkaç gün evvel işinden dö· 
nünce kızını evde bulamamış
tır. Kızcağız cüce olduğu için 
evden pek az çıkar,küçük boyu 
hasabile civardaki çocuklarla 
pek az oynardı. Bu sebeple 
zavallı baba telaşa düşmüş, 

evının her tarafını aramış, 
taramış fakat kızını buluma
mıştır. 

Nihayet kızın yattığı odada 
içinde çamaşırlarını sakladığı 
bir valizin kapağını açınca, 
zavallı kızın iki büklüm cesedi 
ile karşılaşmıştır. 

Hemen bir doktor getirtil
miş, neticede kızcağızın bo
ğulmak suretile öldürüldüğü 

anlaşılmıştır. 

Aceba katil kimdir ? .. Gün· 
düzün bu eve yalnız bir kişi 
girm " şlir. O da kızın büyük 
babasıdır. Katilin hu adam 
olmasında şüphe edilmemek
tedir. 70 yaşında bulunan bu 
ihtiyarın sadizm sebebi!e kız
caıtızı öldürdüğüne hükmedil· 
mekledir. 

Cüce olan kızcağız vücudü
uün te~ekkül tarzından çok 
muzlarip idi. Yalnız başına 
yaşıy or, hiç kimse ile görüş
miyordu. Halla hayatta hiç
bir dostu da }Oktu.Bu sebep e 
ihtiyarın kızı bu ı.tıraptan 
kurtarmak için ö idLrmüş 

olması da muhtemeldir. ihtiyar 
aran ıııaklar:lır. 

- Anladık. Bir defa söyle. 
Sonra birden gözlerini di

vara dikti : 
- Bu saat doğru mu acaba .. ? 
Mari başını sallayarak ce

vap >•erdi : 
- Bu sabah ayarladım ... 
- Pekala. Haydi git odana 

sen. 
- Ya siz.. Bari yemek yi· 

yip } alsanız. , Belki gelmiye. 
cek. Sabaha kadar oturacak 
rnısın ı z ? 

- Evet. Sabaha kadar .. Gü· 
n e ş doğuncya kadar otura· 
cağı m. 

- Canının yazık değil mi, 
Güzel Hanımcığım? Gelirse 

Kalkarsınız yine. Hele b:raz 

yatınız 1 insanlık hali bu .. Bel
ki bir işi çıkmıştır. Belki va
puru kaçır=nıştır. 

Nesrin gözlerini yere indirdi: 
- Hayır onun bundan daha 

rr.ühim bir iş i yoktur. Ma
dem ki söz verdi; madem ki 
bugün benim geleceğimi bili
yordu. Bu gelecektir. 

-· Ya gelmez.e .. ? 
-- Başına mühim bir fela· 

krt gelmiş öemeklir. 
Nesrin, saatler geçtikçe bey-

nıni tırmalayan bu şüpheve ihli· 
mailer üzerinde muhakemeler 
yürütüyor, ve Şe figin lngiJiz. 
!erin eline düşmesinden kor
kuyordu. 

Şefik bir kere İngilizlerin 

tuzağına düşecek olursa, Nes. 
rin onu nasıl kurtaracaktı? 

Şefik, ilerdenteri •Enteli'-
cens servis., in takip ettiği 

tehlikeli bir şahsiyet değil mi 
idi? 

memle_keti hesabına çok fay• 1 
dalı bır adamdı •• Şefiğin başh 
başına gördüğü işler akıllan 
durduracak kadar mühim ve 
tehlikeliydi. 

Şefik Anadoluya yardım hu
susunda Nesrinle el ele verdi• 
ği gündenberi dü~man kuvvet• 
!erini tam manasile içinden 
vurmuş sayılabi irdi. 

Nesrin saat üçe kadar bek
ledi. 

Uykusuzluktan, düşünceden 

ve yorgun 1uktan o kadar bi
tap dü ~müş, o derece ezil· 
mişti ki.. Artık penbe ya
naklarının rengi uçmuş, göz
lerin in altındaki siyah çizgiler 
belirmişti. O zaten eve gelir
ke.ıı de yorgun ve asabı bo

·rnlmuş değil miydi? Nuruhayatla 
çarpıştığını hatırladıkça hala 
sinirlerinin titrediğini duyu• 
yor ve : 

- Kaltağı nasıl oldu da 
ayağımın altına alıp tepele• 
medim? f 

Diye söyleniyor, bunu yap
madığına pişman oluyor, üzü
lüyordu. 

Nesrin o gece bir daha an
lamış ve inanmıştı ki, Şefik, 
onun kalbinde iyice yer tut
muştu. 

Bu sevgi onu nereye sürilk· 
Jüyordu? 

Nesrin, Şefik beyi sevmekle 
ne kazanacaktı? 

Bunu kendi de bilmeyordu .. 
Fakat, bu suali kendi kendine 
sorduğu zaman, vicdanına karşı 
sadece şu kelimelerle cevap 
veriyor: 

- Ne mi kazanacağım? di
yordu. Ben onu sevmekle, 

Fakat o, yalnız lngilizler, ona yardım etmekle koskoca 
yalnız itilaf kuvvetleri için bir vatan kazanacağım ... 
tehlikeli olabilirdi. Şefik kendi f Bitm•di / 
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Muhabir mektupları 

Vapur yemekleri pahalıdır 

Trabzunda y•ni gümrük dair•leri fi• meşhur Güze/hisar metJkiı 

Trabzon (Açık Söz) - dan bir ses: •Dışarı çıkmak 
Giresundan sonra vapurumuz yasakln diye bağırdı. Bir te
o ldukça tenhalaşmıştı. Kamara laş aldı. Kimisinin eşyası, ki
yolcu ları vapurda servislerin misinin annesi, kimisinin er-
iyi olmadığından şikayet edi. kadaşı birinci motörle dışarı 
yorlar ve garsonlara kızıyor- çıkmışlardı. Vapurun içinde 
!ardı. Filhakika bu garsonlar- bir kargaşalık belirdi. •Ne de-
da fevkalade bir laübalilik mek efendim, biz vapurda ıııı 
görülüyordu. kalacağı<? 

Piyano bilenlerden bazıları 
- Hayır! Rizeye gidip sW 

ara<ıra salondaki piyanonun 
başırıa geçerek güzel havalar bdh yine bura:ıa döneceksiniı. 
çalıyorlardı. Bai taraftaki yol- biı l..ısmı çıkar bir kısmı çık• 
cular da bir ağızdan tuttura- maz bu ne demektir? Haydi 
rak memleket hava'arını büyük süvari}e gidelim b;ze bir çare 
bir zevkle terennüm ediyor- bulsunn gibi her kafadan bir 
!ardı. ses çıkmağa başladı. Bunun se• 

Vapurun ytmekleri pek ba- bebi nihayet an aşıldı. M ğerse 
sil idi. Hele sabah kahvaltıları bir gece bir sandal devrılm 'Ş. 
kimseyi tatmin edemiyordu. sekiz kişi boğulmuş! Onun içio 
Kahveler, sular ve yemekler ezandan sonra pratika verilıııi• 
pahalıdır. Birinci kamara yol- yormuş. Neden sonra bir eıııir 
cuları yemekli bilet almağa geldi de dışarı çıkmaJa mil• 
mecbur tutulmuşlarc:iıT. saade edildi. 

Neden lstanbuldan Trabzona 
kadar beş buçuk lira yemek 
parası alınmaktadır. Şu sırada 
üç günde beş buçuk liralık 

ı emek yiyecek bizde hangi 
kabadayı vardır ki cebren ye
mekli biletler kesilmektedir. 

Vapurumuz güneş balarken 
Trabzonda demirled;, Yolcu
lardan atik davranan'ar iske· 
leye yanaşan bir molöre atlı

y arak vapuru terkttliler. D:. 
ğer yolcu!ar eşyalarile iskele
ye hücum ettiler; fak at, ınotör 
yoktu 1 Varururı sahille irt i batı 
kesilmişti. Denizdeki sandallar-

Sandal devrildi, adamlar bo
ğuldu diye halkı va;ıurdan 

çıkarmamak doğru birşey de• 
ğildir. Çünkü burası açık bir 
lıma~dır. Ansızın bir fırtın• 

çıkması her zaman muhtemeldi'· 
Bu gibi liman olmıyan yer• 
lerde her fırsatlM istifade ile 
yo l cuları ç:karmak en mantıki 
bir iş olur?. Trabzon yanlıi 
bir k aracı tatbikten sarfınazar 
ederek > olcuları gece vapurdı 
bırakmadığından dolayı Trab
zon liman reisine teşekkİİr 
~deriz. 
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Kral Karolun 
Prağ siyaseti 

5 

Günün hadiseleri: . -
ispanyada diri diri· 

Ayna 
lekeleri 

Kışa doğru 

YENi KLOŞLU MANTOLAR 
gömülen 

Romanya kUçUk itllAf· k d ki 
tan ayrılamaz ve böyle a 1 n ve çocu ar 
blrayrılıt intihar sayılır . 

• Ayna üstüne kazaen yag. 
h boya damlamış olursa, bu 

;ağ ıslak bir bezle uğuşturu. 

!arak çıkarıldıjtı kadar çıkar•· 
lıp, sonra bir bıçak burnu ile 

hafifce sıyrılır. Yalnız billürun 
çizilerek cilasına ha'el ge:me· 
mesine dikkat etmelidir. 

• Sıcak su içine birkaç 

daml11 sirke konulup, biraz da 
tebeşir parçası ilave cdLir. 

Derhal hafif bir kaynama vu· 
kua gelerek bir tortu hasıl 

olur. Bu su süzülüp başka bir 
kaba aktarma cdiiir. Bir bezi 
bu suya batırıp ayna camını 

uğarsanız, parldtmış olursunuz. 

Bu usulde aynaların yüzü de 
biç çizilmez. 

• ince tülle,! elekten geçi

rilmiş üstubece talırılarık ay· 
na \Cya camlar iy.ce tozlanır. 

Sonra başka bir tülbentle ha
fif haf f uğuşlurul a r ok bu toz. 

)ar alınır. Arkasından ipekli 

bir ırcndılle güzelce uğuşturu· 
Jup tcmizlenir. 

Ayııa'arı bir yerden b"r ye· 

re götürürken, sa'la'lrra veya 

/ 

Prağ (Açık Söz) - Kral Asiler Alkazar harabeleri altında 
Kar~lun. tahta cülüsu senei m 8 :· SUr kadın Ve ÇOCUkların dışarıya 
devrıyesınde Çekoslovak Cum• •• • 
hurreisi Benes ile, Yul!"oslav çıkmalarına musaade etmıyorlar .. 
kral naibi prens Polun Bükre-
şi ziyaretleri üzerine, kral r 
Karolun da Çekoslovak Cüm· 
hur Reisi M. Bencs' e bir 
nezaket eseri olarak iadei 
ziyaret etmesi, a-ayet tabii 
görülmesi iktiza eden bir hal 
olduj!"u halde, Rusya ile Al· 
manya arasındaki gera-inlik, 
ort<ı Avrupa siyasi mehafilinde 
bu ziyarete daha şimdiden 
çok büyük ehemmiyet verdir· 
mektedir. 

bir yere çarpma tesirile kırıl· 

masını menetmek için, üzerine 

boyuna kağ'ıt şerit yapıştır. 

mak kifayet eder. s•zi Sonoaharda aaı,a çok güzel gösterecek yeni modeller 

Geçen gün Pratislavda iç· 
tima eden küçük iti!Af Hari· 
ciye Nazırlarının toplantısından 
sonra, Romen Hariciye Nazırı 
Mösyö Antonesko, Çekoslovak 
dış bakanı Mösyü Krofta ile 
Romen Kralının Prafı ziyaret 
proğramı üzerinde görüşmüş· 

tür. Söylendiğine göre, bu 
ziyaret, Çekoslovak milletinin 
istihlas ve istiklalinin seneyi 
devri> esi münasebetile büyük 
venlikler yapılacak olAn 27· 
28-29 Teşrinievvel günlerinde 
vuku bulacak ve bu münase
betle büyük bir av partisi ter· 
tip edilerek Yuğ"oslav Kral 
Naibi Prens Pvlun'de Prajiı 
ziyaretleri rica olunacaktır. 
Maamafi,Prağ gazetelerinin de 
yazmakta o!dukları bu şayia· 
lar resmi makamlarca henüz 
'le leyid. ııe de tekzip edil. Çocukları kucaklarında nkıte.tl•rini bekleyen zao<J.ll
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Palamut, Plav, Üzüm 

Bu aylarda balık yenir, bil· 
ha.sa palamut rnmanıdır. 

Palamudu keskin bıçakla or· 
ta•ından ikiye bölmeli, üzerine 
domates ve bir parça da kara 
biber ekerek fırına koymalı· 
dır. 

Palamutu dörde bölerek 
unladıktM sonra tav'd ı kı· 

· zartma.ı da güıel olur. 
Palamudun en iyisi şiş ke

babıdır. Pa la•nudu dör köşe 
doğramalı, bu p ırçaları ılık 
bir suya koymalı, on beş 

dakika kadar suda ka1an pa· 
Jamut parçaları tamamile ka· 
nını suya salıverir. Bilahara, 
bir palamut pırçası, b;r tefne 
yaprağı alara'< ş'şe dizmeli. 
Ateşte k11arttıktan sonra üze· 
riıe 1eytinya~ı ve bolc1 limon 
sıkorak yemelidir. Bu surct!e 
iska a yapılan palamut fevka· 
iade leziz olur. 

P ıı av 
Pirinci akşamdan suya koyup 

ıslatmalı, sabaha kadar suda 
kalan pirinç daneleri büyür 
ve uzar. Bilahare; tencereye 
koymalı, suyun ayarını bulmak 
için bir bardak kuru pirince 
mukabil konan iki bardak su 
yerine bir bardak su koyma
lıdır. Çünkü; pirinç ıslatılmış
br. Hafif ateşte pişirmeli, son• 
ra; yağını kızdırarak üzerine 
döküp küllü ateşte demleme· 
lidir. Pilavı domatesli isteyen· 
)er suyuna domates ezip ko
yabilirler. 

üzüm 
Balık üzerine kompostodan 

ıiyade güzel bir çavuş üzümü 
almak daha kuvvetli ve hafif 
olur. Hem de şarap yerine ge· 
çer ve balığın hazmını kolay. 
Jaştınr. 

ili ili 
RArADAN YUMURTA 

Taze yumurtayı soğuk su 
içinde yıkadıktan sonra, kay
nar suyun içine atıp üç daki· 
ka bırakmalı. Çıkarıp silmeli 
ve yumurtaya mahsus ayaklı 
fincanın içine koyup sofraya 
getirmeli. 

Yumurta taze olursa kabuj!"u 
gayet beyaz olur. EA-er kirli 
olursa, beyazlatmak için tuz 
ve limon ile oğmalıl 

OMLET 
Altı yumurtayı kırıp ıçıne 

biraz tuz, biber, bir kaşık tere 
yağı, bir fincan süt koyup bir 
kap içinde çalkalayınız. Ay· 
nca bir tava da ve kızgın ateş 
üstünde kafi miktarda yal!" yakı· 
nız bu yumurtayı tavaya dökü· 

'nüz ve bir kaşık ile karıştırarak 
pişinceye kadar bırakını1 pişer
ken tavanın kenarına toplayınız 
ve bir tabaj!"ın içine çeviriniz. 

ALAFRANGA ÇILBIR 

Bir tava içine su. bir fincan 
sirke ve biraz tuz atıp kayna
lınız. Yumurta~ar1 yavaşca 

bu suyun i ine kırınız. Ta\'a· 
yı ateş üzerinden a ınız. 
~eş dakika soııra de·ikli kep
çe ile ) un Lrlaları sudan ~ı· 

karınız, so~ uk su~ u ı içine \ 
koyunuz. Ond~n so,,rı bir 
bıçakla güzelce kener:arını 

kcsniz. Yağda veyahut lırınpa 
, kızartılmış ve ) umurla biçi-
minde kesilmi5 frıncala üıe

r ne kurtarın11. Üzerine de bir 
mıkla· domates salçası koyu· 
nuz. 

SLÇALI BÖllREKLI YUMURTA 

Allı böbreği ort,larından 
ikiye bölünüı. Tueyağile 
tavada pişirıp bir tabağa 
koyunuz. Aı rıca bir 5"handa 
da yun.u~taları pişiriniz. Tava
don birer birer çıka • ıp böb
rt"klerin Ü7.er ne sıralayınız. 
T dvada ka'aıı salçayı böbrek. 
!erin üzerine döküniiı. 

SALÇALI YUMURTA 

Ekmek'eri yuvar ak kıtada 
ve ince o a ak kesiniz. Tere
yağında kızartıp bir taLağın 
içine diziniz. Orıa arında ya. 
pılan çukura yumurtaları kı· 

rınız. Sonra pişmiş sığır dili 
isterseniz mantar, kıyılmış may. 
danoz, bir miktar limon suyu, 
ve tereyağı ile karıştırarak bir 
salça yapınız. Bu yumurtaların 
üzerine dökünüz ve fırına ve· 
riniz. 

Radyo, 
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Oğl• neşriqatı : 
Saat 12,30 • 22,50 Plakla 

Türk musıki•i. 12,50 • 13,05 
Havadis. 13,05. 13,25 Plak1a 
hafif müzik. 13,25 • 14,00 Muh
telif p"ak ne(r.ı a:ı. 

Akşam neşriyatı: 
Saat 18,30 • 19,30 Çay saati 

dans mus kisi. 19,30. 20 Dok· 
tor Ali Riza lnkaya torafın· 
dan zayıflama hakkında kon· 
f~rans. 20. 20.3) R•fat ve ar· 
kadaşl:lrı lar3fından Türk mu
siıdsi. 20,30. 21 Safiye ve ar
kadaş'a ı rarafında~ Türk mu· 
sıkisi. 21 • 21.30 Plakla solo· 
lar. 

1 - W. A. Mozart, Tilas, 
Ouverture. 

2 - Jos, Cııngl, Hydiopat· 
heı, Walzer. 

3 - Tchai~owsk', lntı, U 
Ar.e aus d. Oper Eugen One
gın. 

4 - Tchaıkow•ki: Trep ·ı k 
au• "Calese Noisctte" (Ballet) 

5 - Albeniz, "Serenata, a
us <uite espegnel, 

6 - Fr. Lchar, Opt. Luıwı· 
burg (Parçalar) . 

7 - Pdderewakay, Chaııt 
du voyageur. 

8 - Rubinstein, Toreador e 
Andalusa. 

22,30 • 23 Ajans havadisi. 
BÜ KREŞ 
6,30: ~abah konseri. 13,30 - 15 

Haberler ve pllk. 19: OrkeıtTa. 
19,SS: Aktüalite; 20: KonıeTin de· 
vamı; 20,20: Konferans; 20,4-0: Ver· 
dinin operalarından pllklar; 21.10 

Sonbaharın güzel günleri 

Son baharın daha çok gazcı ganıerlnı göreceğiz elbette... Yuk a· 
rıdn ıolda b.yaz serijclen kostüm. Koyu mavi emperime bu/uz 
kaslümü açmaktadır. SaJtda Bej pardesü ve kalın l<umaştan 

iri düğmeli bu/uz, kemer krrmrzı şapka kırmız fötr 

Kışa 
Hazırlık 
Havalar bel ki pek erken 

soj!"udu. Fakat tenbellere ve 
bugünün işini yarına bırakan· 

!ara tam yerinde bir ihtirda 
bulunmuş oldu. Bir çoklarımız 
gardroplarını, sandıklarını 

açtılar, Kışlık giyineceklerinin 
naftalinlerini temiz!emekle meş· 
ğuldürler. lstanbul havasının 
ne o'ur, ne olmazına karşı bu 
ihtiyat çok yerindedir. 

Ançak kışlık tuvaletlerini ha. 
zırlamıyanlar, bir naftalin fır· 

çasile ellerinin altında manto 
palto, kürk, tayyör bulamıya. 
caklarına ve yeni modellerde 
geldiğ'ine göre şimdiden hazır. 
lannıalıdırlar. 
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Konf.~ranı; 21,2S: Radyo orkestra• 
sı; 22,30: Haberler; ıpor; 2l,4S: 
Sand J Marku orkestrası. 23,45: 
Haberler. 

VARŞOVA 

18: Salon musikisi; 18.50: KG
çük orkeıtTa; 19: Konuşmalar; 

21: Radyo piyeıl. 21.30: Konutma· 
laT. 21 145: Haberler. 22: Leh t•r· 
lnlarl. 22,30: Oda muıikiıi. 23: 
Spor. 23,tS: Plik konıeri. 

BUDA PEŞTE 
19: Dans pi Aklan. 20: Zira! net• 

riyat, 20, 15: Piyano konseri. 20,45 
Dıt ıiyaıaya bir bakış. 21: Ktlçük 
tarkılar. 21.~: Budapefte konıer 
orkestrası. 22,40: HaberleT. 23: 
Radyo ıalon orkeıtraıı, 24,IO: Çi
gan muılklal. 

BELGRAT 
20,30: Mili! neşriyat. 21: Senfo• 

nlk ko ıer. (Sarayın orkeıtra•ı 

tırafandan ) 23: Haberler. 23,20: 
Koro konıerl, 

MOSKOVA 
Jl,30: OpeTada verilecek plyeal 

nakil. 21: Yabancı dillerle ne,rl• 
yat. 

PRAG 
18, JS: Şarkıh gayda muılk:lai. 

J8,4S: Şiir. 19: Ço<uk tarkıluı, 
19,'20: Konu4malar. 20,25: Danı 

muılkisl. 21.10 Halk t•rkıları. 
21,30: Stüdyo piyesi. 231 tS: Aıkert 
bando. 

ViYANA --(49,4 m. kıoa. dalra) 18,30: Pi· 
yano • t•rkı; 19: Konutmalar; 20: 
Haberler; 20,10: Poli• ne9rlyah; 
20,20: Viyana mualkJıi; 21: KJlıik: 

orkoıtra (Don Juan,Fauattan par
çalar) 23: Haberler. 23,10: Kuar
tet muıiklat. 24.15: Danı: 

( Abone Şartları --
TÜRK.iYE iÇiN 

ı Senelik J 200 Kr. 
6 Aylık 600 • 
3 
1 

1 
6 
3 
1 

• 
" 
HARİÇ 

Senelik 
Aylık 

" 
• 

.>25 • 12S • 
ıÇlN 
2500 Kr. 
1300 .. 
701) • 

Nuruoımanlye, Şer•f Sokalı 
TELEFON' 20817 

L.~~~~--~~J 

Kral Karo! 

memekle beraber, istikbal ha-

Paris-Soir'in Toledo muba. 
biri yazıyor: 

Arzum bilifına olarak tek· 
rar Toledoya geldim. Toledo 
kadar sevkülceyş noktai naza. 
rından mühim daha başka yer 
de vardır. Fakat burası, Is. 
panya faciasının en son dere· 
cesine kadar, dar duvarların 
arasında temerkü% ettirilmiş 

olduğu bir yerdir. Yedi haf. 
tadanberi devam eden bu can 
çekişmeyi bu kadar yakından 
takip ettiğim için bazan ken· 
dimi tahtie ediyorum. 

Bundan üç gün evvel ku· 
mandan Royo Alkazara gitmiş 
ve Madrit hükümetinın ültima· 
tomunu tebliğ etmişti. Evvelki 
gün asiler tarafından istenen 
papas ta geldi. 

Sabahın saat dokuzunda 
zırlıkları sür'atle devam et· 
mektedir. 

Çekoslovaklar, Mösyö Titü· 
lesko'nun Romen hariciyesi 
başından çekilmesi'e, Romen 
harici siyasetinin değişmemiş 

ve sarsılmaz dostluk ve men
faat esaslarına istinat etmekte 
olduğu için değişmiyeceğini 

Romanyanın eski dostlarından, 
ayrılmıyacağını bu ziyaret mü· 
nasebetile bir defa daha ilin 
etmek istemektedir:er. 

yüksek byolu, kır saçlı bir adam 
bir nezaret otomobilinden indi. 
Üzerinde lacivert bir kostüm 
bu:unııyordu. Sanki bu tarzda 
giyinmeğe alışmımış gibi, el· 
bisesi İjfinde rahatsız oluyor 
gibiydi. 

Prağ siyasi mehafilinde, 
iman edilip kat'iyetle söylen· 
mekte olduğ"una göre Roman
ya hiç bir vakit Yugoslavya 
ve Çekoslovakyadarı ayrılma· 
yacaktır, çünkü bu devletin 
menfaatlari de Yugoslavya ve 
Çekoslavakya gibi. sulh mua
hedelerinin bulutu esasyeleri· 
ni korumakta, ve a vrupa dev· 
!etleri arasındaki bugünkü is· 
tatükonun bozulmamasındadır. 

Ramanya, Harbi umumiden 
büyük kazançlarla çıkmış ol
duğuna ve bu kazançları mu
hafaza edebilmek için ona en 

büyük garantiyi temin edecek 
olanlar Fransa ile Rusya ve 
Çekoslovakya ile Yugoslav
ya olduğ"una göre Romanya 
ıçın; Almanya ve onun 
yanı peşinde yürümekte olan 
Avusturya ve Macaristanın 
yanına gitmek akıl ve mantı. 
ğını kabul edemiyeceği bir İn· 

tihar ve milli felAketten başka 
birşey değildir ve bu da hiçbir 
vakit vuku bulmıyacaktır. 

Mösyö TitUle&konun 
ağır hasta olduğu 

bildir ili yor 
Bükreş (Açık Söz) - E•ki 

Hariciye Nazırı Mösyö Titü· 
leıkonun hastalığı ciddileşmiş· 

tir. Sen Moris'den Bükreşe 

gelen son haberlere göre, 
Titülesko, maruf dok torların 
nezareti altında, hastalığı ağır· 
)aşmış bir halde bulunmakladır. 

Eğer Madri'din sofu kadınla
rından biri orada bulunsaydı bu 
a1amın kim olduğunu anlıya· 

caktı. Bu adam Madrid kili•e· 
sının papazı don Enrique 
Vasquez Comarsa idi. 

Harp komitesinin toplandıtı 
eski postahane binasının önüne 
geldi ve nöbetçinin kulağına 

bir şeylor fısıldadı. Nöbetçi 
papazın yüzüne hayretle bak
tıktan sonra amirlerine haber 
vermek için içeriye girdi. 

Papas, içeriye girdi ve 
biraz sonra yanında kuman
dana Barcelo, Yüzbaşı Seditcs 
ve bir siyasi komiser bulun· 
duğu halde dışarıya çıktı. 

Bu haber biraz sonra bütün 
şehre yayıldı. Birdenbire bir· 
kaç gönüllü yumruklarını ha. 
vaya kaldırarak bağırdılar • 
•Yaşasın Cumhuriyet ı •. 

Bütün halk kendilerine illi· 
hak ettiler. Dar yollardan 

. Capuçin barikatlarına doğru 
yürümeğe başladık. 

Elinde beyaz bit bayrak ol· 
duğu halde kumandan Bascelo 
bir zabit ve papas, taş toprak 
yığınları üzerinden Alkazara 
doğru yürüyorlardı. 

Ateş kesildi. Ortalığı derin 
bir süküt kapladı. Alkazar ha· 
rabeleri üzerinde bir zabit gö
ründü. elbisesi fırçalanmıştı. 
Tabii bir halde görünmek için 
pek çok kuvvet sarf ettiği 
anlaşılıyordu. Bu adamın sa· 
kalları altında çukurlaşmış 

yanakları, derisi delercesine 
dışarıya fırlayan almacık ke
mikleri, hum malı gözleri ne 
halde bulund uğnnu anlatıyordu 

Yüzbaşı Verela, yavaşca ha· 
rabe yıl!"ınları üzerine itti. Mü· 
zakere için gelenlerin 20 met· 
re ilerisinde durdu. Ve bir ke
lime syölemeden bekledi. 

Kumandan Earcelo dediki: 
- Don Enrigne Camarasa

nın hayatına kasd etmeyece
l!"inize \"e onu yanınızda alı· 
koymak ıçin israrda bulunma• 
yacal!"ınıza dair bize namusu
nuz üzerine söz veriııiz. 

Vercla hiçbir cevap vermedi 
ve Aıkazara doğru döndü ve 
baktı. Harabelerden bir ses 
yükseldi: 

- Ba,kumandan miralay, 
size söz veriyor. 

Bunun üzerine papas, cüm· 
buriyetçi zabitler önünde bir 
defa iğildikten sonra Alkazara 
dokru yürümiye başladı. E in· 
de beyaz bir mendil bu'unu· 
yordu. Sağ elinde bir haç 
vardı. Verela papasın gözle
rini bağladı ve elinden tutarak 
toprak altında ve bir çok kim· 
selerin can çekişmekte olduğu 
cehenneme do2ru sürükledi. 
Ôğleden birkaç dakika ev. 

vel don Enrigue, Camarasa 
harabeler üzerinde tek başına 
göründü. Beyaz mendili meşin 
çantası ve yaldızlı haçı elinde 
idi. Fakat o, içeriı e giren f'ki 
adam değildi. Aradan birçok 
seneler geçmiş gibi ihtiı arla. 
mıştı. Dudakları tilreyordu. 
Bir adamın bu kadar sarar• 
dığını şimdiye kadar görme· 
miştim. 

Kumandan Barcelo onu ko
lundan tuttu. Papası gördük· 
lerine dair hiçbirşey söyleme
di. Fakat orada karşılaştıQı 

korkunç manzaranın aksi çeh
resinde görünmekte idi. 

P3pas, on yaralı ve yüz ka· 
dar Asi hazır bulunduğu halde 
dini Ayin ile, iki yeni doğan 

çocuj!"un ve aftizini yaptıl!"ını 
söyledi. Bu yeni doğ"an ço
cuklar, alelacele kurtarılma
dıkları takdirde , diğerleri 
gibi ölceklerdi. Çükü • ana• 
!arının kurumuş olan ı:öl!"sü 
bu zavallıları yaşatacak bir 
halde değildi. 

- Acaba bu masumların 

dışarıya çıkmalarına müsaade 
etmiyecekler mi? 

- Bilmiyorum.. Buna karar 
vermek için bir toplantı yapa· 
caklardır. Kararı d• yarın öt· 
reneceğ'z. 

Mukadderatın kendini gös· 
termesine intizaren bir rüya 
gördüm. 

Alkazar harabesi üzerinde, 
yüksek pencereli bir mektep 
yükseliyordu. Muhasara esna. 
sında doğan çocuklar burada 
oynıyorlardı. Bir ses bana 
diyordu ki: 

"Yeni ispanyanın çocukları 
hükümet taraftarlarının ye· 
timleri ve asi çocukları bir
birlerini tanıyor:ar. Çünkü ls
panyolların birbirlerini sevme
dikleri zamanlar artık geç· 
miştir .• 
Boğuk bir ses beni uyan· 

dırdı. Bu bir top sesi idi. AJ. 
kazar harabeleri üzerine el'an 
ateş ediliyordu .. 

1 
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Kızılcahamam kaplıcaları 
ıslah edilmelidir 

Buraya gidenler pahalzlzk- 1 
tan ve kaplzcalarzn pek 1 

iptidai bir halde oluşundan 
müştekidir/er 

Kızılcahamam (Açık Söı) -
Kızılcahamama hava almağa, 
banyolarda şifa aramağa ve 
biraz kafa.ını ve vücudünü 
dinlcndirmeğe gelen her va· 
tanda~, buradaki yiyecek ve 
içecek fiatlerinden müştekidir. 
Çünkü bazı şeyler Ankarada· 
ki pi}'asa fiatlerini bile olduk· 
ça geride bırakmıştır. Burada 
bir evin kirası ayda en az kırk 
liradır. Bazı f'şya fiatlerini a· 
şağıya kaydediyorum. 

Adi sabun 50-60, zeytinyağı 
60. 70, 1eytin tanesi 50, şeker 
35, et 30, ekmek 11, prinç 
[bura" prinç memleketidir} 22, 
yoğurt 15, süt 15, yumurta 
1,10, 30.50-100 bir odanın gün· 
dclık oturma kirası [üç odalı 

bir evin kir~sı ayda en az 
kırk liradır} 12,20 un, 75-90 
sadeyaı. 

Şayanıdıkkattir ki yalnız Orta 
Anadoludan değil, lslanbuldan, 
ve çoğu Ankaradan ge!en va· 
tandaşların bir kısmı bu Ana
dolu kasabasında hcrşey bul
mak ümldile ekseriya ted ırik
siz gelmiş olduklarını buraya 
gelip te burasını ögrendikten 
sonra anlıyorlar. Bir kısmı da 
bu anlayıştan sonra Ankara. 
dan ihtiyaçlarını tedarık etme
ğe teşebbüs ediyorlar ki, bu 
teşebbüs gerçekten çok güç 
ve masraflı oluyor. 

Ekmek meselesi 
Ekmek mesele,i, birçok şehir 

ve kasabalarımızda olduğu gibi 
burada da halledilmiş değildir. 
Kasabada Ankaradan getirti
len fabrika unları harcanır. Bu 
unlardan fırınlarda yapılan ek
meğin kilosu 11 kuruşa satıl
maktadır. 

Bu işleri bilen bir zalin 
anlattığına göre bir çurnl un. 
elan 100 kilo ekmek alınabiliyor 
ve bu suretle bir çuval 
fabrika unu ekmek olup satıl
dıktan sonra 1100 kuruş bıra
kıyor. Halbuki birçokları bu
rada ekm~ğin kilosunun 11 

kuruşa satılmasını, p>halı bir 
satış olarak ileri sürmektedir· 
ler. Binaenaleyh kasaba Bele. 
diyesinin bütün bu şayanıdik· 
kat pahalılıklar üzerinde müs· 
bet bir rol oynaması mümkün
dür ve hatta elzemdir. 

Banyolar iptidai 
bir haldedir 

Kızı'cahamamda, yordun 
muhtelif köşelerinden koşup 

gelen yüzlerce vatandaşın bir 
parça sıhhat bulmak ümidile 
girip çıktıkları banyolardan, 
muhakkak ki hiç biri•i memnun 
o arak ayrılmamaktadır. Ban· 
yolar, o çok iptidai ve hatta 
çok pis b r haldedir. 

Vılayet hususi idaresine se· 
nede 30 00 lira gibi mühim 
varidat temin eden ve müs
tacirine en az 5000 lira gelir 
veren bu banyolar, tabiatın 

ortaya çıkardığı gibi iptidai 
vaziyetleri muhafaza ettirilmiş 

fakat her nasılsa hunların üst
lerine bir küçük bina yaptıra
bilmiştir. Bu binaların yerden 
yükseklikleri nihayet iki met· 
reyi bulmaz.. içleri karanlık 
mağara'arı andıran bu şifa 

oyuklarında her yıl yüzlerce 
vatandaşın sağlık aradığını 

görüyor uz .. Banyoların so7un
m a yerleri, l:anyo havuzları 

•e nihayet istirahat maholleri 
mutlak bir istirahata muh
taç bulunmaktadır. Bu islahatın 
buralara her yıl koşup gelen 
yüzlerce, bini erce vatandaşın 
sıhhati namına başarılması 
lazımdır. 
Kızılcahamam banyolarının 

elim vaziyetleri ka,şısında 

insan, Haymanadakı asri ban
yoları ve o banyolardaki 
emaye követleri, nikel musluk
ları ve hususi duş ve banyo 
locaları ve Haymana beledi
yesinin ban yol arını ıslah 

ve ziyaretçi vatandaşların 
istirahatleri ıç.n harcadığı 
fedakarlık ve değerli emekleri 
hatırlıyarak buranın da neden 
ora11 gibi olmadığına müte· 

Zabıta romanı: 34 

Altı El Ateş 
Aı sonra lelefo ndan Kins

man'ın m~deni sesi duyuldu: 
- Mösyö Valkur, zannede. 

rim ki denizin dibindeyim! 
Valkur cevap verdi: 
- Herşey yolunda gidiyor 

değil mi? 
- Evet herşey yolunda) Şimdi 

istikam etimi takibe çalışacağım. 
- istediğiniz gibi hareket 

ediniz. 
Valkur Mis Vinteston'a dön· 

dü: 
- Denizin dibine İnmiı dedi. 
Kaptan Paje bir tayfanın 

yardımı ile kabloların iyi işle. 

mesine nezaret ediyordu. Bü
tün sükunetine ve ölçülü ha· 
reketlerine rağmen, düşünceli 
iÖrünüyordu. Valkur'un tec· 

rübesiz bir gemiciyi deniz altına, 
bin türlü bilinmez hain tuzak· 
Jar &Tasına indirmeğe razı ol• 
masına ıkıl ermiyordu. 

Yazan: Rufus Klng 
Yanındaki iki tayfaya emir 

verdi: 

- hk işarette Kinsman'ı yu· 
karıya çekmek için daima ha. 
.zır bulununuz. 

Tayfalardan pancar gibi kır. 
mızı yüzlü olan daha yaşlısı: 

- Hazırız! dedi. 
Kinsman'ın telefondan sesi 

duyuldu: 
- Ben gemi ankazının ya. 

nındayım şimdi.. Burada çok 
garip bir aydınlık var biliyor 
musunuz? 

Bir fasıla geçti. Telefonda 
ses tekrar duyuldu : 

- Ben dünyada bunun ka
dar güzel bir manzara olabi· 
leceğıııi hiç tasavvur etmez. 
dim. 

- Kinsman, rica ederim, 
ihtiyatlı davranınız. Denizde 
vaktiniz var. Kaptan Paje'nin 
bize uzun bir müddet için ha· 
vaııın iyi gideceğini temlrı et· 

Bergama (Açık Söz) - 14 
Eylül Bergamanın kurtuluı ğÜ• 
nüdür. Bütün halkın iştirakile 

Bergamada büyük tezahürat 
yapılmış, bu tezahürata lzmir 
Valisi Fazlı Güleç riyaset et· 
miştir. Nutuklar söylendikten 
sonra kahraman askerlerimiz 
bir geçit resmi yapmış ve 
halk tarafından alkışlanmışlar. 
dır. Geceleyin de halk milll 
oyunlar oynayarak geç vakte 
kadar bayramı kutlamışlardır. 
Mahmut Karındaş tarafından 
Halkevinde bir müsamere ve
rilmiş, moooloğlar söylenmiştir. 

izmir Şild maçları 
lzmir (Açık Söz) - Pazar 

günü halk sahasında 934 • 935 
senesi şilt müsabakalarına de
vam edildi. ilk maç Göztepe • 
Bornuva takımları arasında 

yapıldı. Maç Göztepenin 2 • 1 
galibiyelile neticelend~ Bun· 
dan sonra Demirspor. lzmir
spor maçı yapıldı. Bu maçta 
iki kulüp 2-2 berRbere kaldılar. 

lzmirde bir fa9cı 
kadın_ yakalandı 

İzmir (Açık Söz)- Mersinli. 
de falcılık yaptığı anlaşılan 

Kamilin karısı 45 yaşlarında 
Zehr•, Kamer adında bır ka
dına bir lira mukabilinde fal 
baktığı sırada yakalanmıştır. 
Zehranın, 15 yaşında Y ıld11 
adında bir kızı da fuhşa teşvik 
ettiği iddia edildiğinden hak
kında tahkikata başlanmıştır. 

es~ir olmaktan kendisini ala. 
mamaktadır. 

Hakikat böyle olmakla 
beraber Kızılcahamama, belki 
Haymanadan daha çok ziya
retçi geldiği de inkar edilemez. 
Bunun sebebi ba•ittir; Hayma
na havası ve suyu arzu edil
dıği kadar iyi değildir. Fakat 
Kızılcahamamın bol çamlıkları 
ve bu çamlıklardaki suların 

iyi sulardan oluşu. Ha va sının 
güzelliği Kızılcahamama ge
lenlerin sayısını her yıl arttır
maktadır. Fakat ne de olsa, 
gelenlerin çoğunun evvela 
banyoların bugünkü vaziye· 
tinden ve sonra göze çarpan 
ve hüküm süren pahalılıktan 
ve bazen de istenen şeylerin 
bulunamamasından şikayet et· 
mekte oldukları muhakkaktır. 

imar işleri 
Belediye reisinin anlattığına 

göre son bir sene zarfında 

kasabada kırk kadar ev yap
tırmıştır. Bu haraket, bu ka
sabanın on •ene sonra beş allı 
yüz \e belki yedi sekiz yüz 
evli, zengin ve güzel bir şehir 
olabileceğini anlatmaktadır. 
Bütün kazanın nüfusu 52,700 
kadardır. Bir çok köylerde 
köy kanunu tatbik edilmekte· 
dir. Buraya yakın ( Çamdere) 
denilen nahiye merkezindeki 
belediyenin senelik varidatı 
7,000 liraya yakındır. Bu vari. 
dat, kaza merkez belediyesi 
varidatının senelik tahsilatının 
hemen iki mislini ifade eder. 

Son günlerde Polatlıya nakli 

liğini biliyorsunuz. Denizin tat
biki dokunmağa başladı mı, 
hemen bize haber veriniz, 

- PekaıA, peka!a ı 
Valkur Mis Vintestona döndü, 
- Gemi enkazının yanında 

imiı şimdi.,. dedi. 
Mis başını hafifçe kaldırdı 

ve sükur.etle cavap verdi: 
- Doğrusu Kinsman pek 

yaman çocuk 1 Güneşin kız~ın 
huzmeleri ortalığı cayır cayır 
kavuruyordu. Fakat Mis Vin· 
teston artık burnunu urıut· 

muştu. Demirden bir el sanki 
kalbini avucunun içine almış, 
sıkıyor, sıkıyordu. Valkur da, 
o da gemide daha başka in
sanlar bulunduğunu tamamile 
unutmuş gibiydiler. 

Valkur telefondan çağırdı: 
- Mösyö Kinsmanl 
Delikanlının aşağıdan sesi 

duyulduı 

- Buyurunuz efendim. 
- Şimdi gemi enkazının 

içinde misiniz? 
- Şimdi güvertedeyim. 
Sesi yine madeni gelmekle 

beraber, biraz düşünceli bir 
insanın sesine benziyordu. 

------------- - -- -

-AÇIK SÖZ- t:.yıuı 

- - · 

Edebiyat Anketi: 11 lzmirehava 
seferleri 

Halkapınardakl saha 
ve hangar bltirll

mek Uzeredlr 

Milli bir edebiyat 
yaratabilir miyiz? 

İzmir (Açık Söz) - lzmir • 
Ankara ve lzmlr • lstanbul 
arasında yakında muntazam 
hava posta'arı işlemeğe baş

lıyacaktır. 

lskender Fahreddin Sertelli söylüyor: 

Bunun ıçın Halkapınarda 

hazırlanan sahada bir de han· 
gar inıaedilaıışlir. Hangarın 
inşaatı yakında bitecektir. 

• - Hepimizin bildiğimiz ve gördüğümüz eserler bize bü~.ü~ ip!idai unsu~/arı 0gabancı memleketlerden gelmiş bir kumaı parçasından farksız go~ünd~kçe, hang.' •~n at eser· 
terimizle öğünebilı'riz? Bırakınız, milli edebiyatı yarınlcı nesı/den bekl•gelım .. • 

Tayyarelerin iniş ve hare
ket yeri hazırlanmaktadır. 

Burada 80 metre dolma ame· 
!iyesi yapılacak ve bazı kısım
lar asfalt olacaktır. Kışın hava 
istasyonunun su hücumuna ma
ruz kalmaması ve yağan yağ· 
mur sularının denize dökülmesi 
için saha etrafına hendekler 
açılacaktır. Bu işe de yakında 
başlanacaktır. Hangarın inşa· 

atı bittikten sonra hava pos
taları umum müdürlüğü haber· 
dar edilecek ve posta tayya· 
releri lzmire muntazam sefer• 
ler yapmıya başlıyacakbr. 

----o 
Bir kız kaçırma 

hadisesi 
lzmir ( Açık Söz )- Cuma. 

ovası nahiyesinin Keler köyün. 
den Salibin 13 yaşındaki kızı 
Keziban Giritli Ali adında 

biri tarafından tarafından 
kaçırılmıştır. Ali yakalanarak 
Adliyeye verilmiştir. 

14 yaşında bir kız 
kirletildi 

lzmir (Açık Söz) - Borno
vanın beşyol köyünden Mer
yem adında 14 yaşında bir 
kızcaıı-ızın, ayni köyden Ali 
ve arkadaşı Hüseyin tarafın. 

dan cebren kirletilmiştir. Hü
seyin tutulmuştur. Arkadaşı 

Ah aranmaktadır. 

Eski Kültür Bakanı merhum 
doktor Reşit Galip lskender 
Fahrettin için "harf inkılabın
da en fazla çalışan muharriri,, 
demişti. 

Filhakika lskender Fahreıtin 
harf inkılabından bugüne ka· 
dar hepsi telif olmak üzere 
tam kırk beş eser neşretmiş· 

tir. 
Ve bu kırk beş kitap sade 

kemmiyet bakımından değil 

ayni zamanda keyfiyet bakı

mından da milli kütüphanemiz 
için birer kazanç olan, cidden 
değerli mevzuları ihtiva eden, 
üslübu itibarile de mükemmel 
eserlerdir. 

Bilhassa "Akşam • gazete· 
sinde tefrika edilen ve Atalür
kün takdirlerine mazhar olan 
( Sumer kızı ) isimli romanı 

ve onu takip eden(Güneşin oğlu) 
( Asyadan bir güneş doğuyor) 
isimli romanları derin bir tel· 
kikin eseri olduğu gibi son 
zamanlarda aydınlanan tarihi
mizin bir çok karanlık haki
katlerini bir roman hüviyeti 
içinde ortaya koyması itibarile 
de şayanı dıkkattir. 

Danebilir ki lskender Falı· 
rettin memleketimizde larilıl 

roman janrının ilk muvaffak 
olmuş muharriridir. 

Çok geniş bir muhayyeleye 
sahip olduğu kadar çok cazip 
bir üslüp ve derin bir bilgiye 
malik olan lskender Fahretti-

memuriyet eden kaymakam nin ankete cevabını almak 
vekili Abdullah burada bulun-
duğu bir sene içinds bir hayli benim için bir kazanç olduğu 
faydalı işler başarmıştır. kadar a:ağı yukarı hemen bütün 

Vilayetinde 1 ardımı temin Türk okuyucularının tanıdığı 
olunarak kasabanın muhtelif bu meşhur muharririn milli 
semtlerinde üç çeşme y:ıp· edebiyat hakkındaki fikirlerini 
tırılmıştır. Bunlardan birisi, or. öğrenmek okuyucu:arımız için 
manlıktaki so~uk su çeşme- de, bu işle uğraşanlar için de 
sidir. 200 metre kadar bir ayrı bir kazanç olacaktı. 
kanal açılarak banyoların su- Eserlerinin kemmiyeti kadar 
lan bu kapalı ve taş kanaldan nezaketinin keyfiyeti de hu. 
kasabanın aş~ğı~ına akıttırıl· dutsuz olan lskender Fahret· 
mış, yukarıda adı ıreçen çeş- tini Osmanbeydeki apartıma-
~:~~~e tf~e~:~~~!de~ ·g~tfr~~ nında ziyaret ettim. Geniş bir 
miştir. Bu sularda mıkyasına masanın başında etrafını saran 
derecesi 6· 7 dir. Kasabanın lngilizce kitaplar ve mecmua• 
cumhuriyet alanına küçük çapta lar arasında çalışmakla meş-

ıı-ul bulduğum (Ben kimin met· bir sebze hali yaptırılmıştır. 
Bu meydanlıkta banyoların 
husule getirdikleri bataklık ku
rutulmuştur. 

Çam dere nahiye merkezin· 
de 7 çeşmeyi idare edebile
cek ve icabında yangına k1r
şı suyundan istifade olunabi
lecek bir su deposu yaptırıl
maktadır. 

Köy kanunu tatbik edilen 
köylerde, ihtiyar heyetlerinin 
tutacakları hesap ve öteki def
terlerin tutma ve kullanma u
sulleri muhtarlara Öğretilmiş ve 
muhtemel herhangi bir suiisti· 
malin önüne geçilebilme.•i için 
de bazı esaslı ve faideli ted
bir'er almıştır. 

iyi ça'ışan bu genç kayma
kam bugünlerde Polatlı kay. 
makam vekılliğine tayin edil
miştir, 

Kadri Kemal Kop 

- Gemi enkazı değil bul 
Adeta dağ yığını 1 

- Şimdi aşağı yukarı ne 
tarafta bulunuyorsunuz ? 

-Alt güvertedeyim. Klaynın 
kamarasına doğru yürüyorum. 

- Yavaş gidiniz .. 
Birkaç dakika devam eden 

bir süküt fasılası oldu, sonra 
Kinsman 'ın sesi duyuldu: 

- Hiç merak etmeyiniz 
Valkur .. Yavaş yavaş iidiyo. 
rum. 

Valkur Mis Vinteslona tek. 
rar etti : 

- Geminin alt güvertesinde 
imiş. Klagn'ın kamarasına 
aoğru gidigorrtıuı. 

Mis Vinteston dudaklarını 
ısırdı. Bu son sözlerin ne 
mana ifade ettiğini anladığı 
anlaşılıyordu. 

Yine telefonda Kinsman'ın 
sesi duyuldu : 

- Kamaranın önündeyim. 
Fakat burada cereyan var. işte 
şimdi kamaraya giriyorum. 

- Kabloları karıştırmamağa 
dikkat ediniz 1 

- Evet, evet, dikkat edi· 
yorum. 

- Kamaraya girdiniz mi? 

1 resiyimj muharrir beni nezaketle 
karşıladı. Masasının karşısın

daki koltuğa otururken o 
önündeki müsveddeleri top
ladı. Dosyalarına koyduktan 
sonra ellerile saçlarını geriye 
doğru taradı. Geniş alnında 
biriken terleri sildikten snora 
kollarını masaya dayıyarak : 

- Buyurunuz, sorunuz dedi 
ve ilave etti : 

- Galiba ilk sualiniz Milli 
Edebiyat nedir, değil mi? .. 

Başımla tasdik ettim. Bunun 
üzerine bütün suallerin cevap. 
!arını ihtiva eden cevabına 

başladı : 
- Her millet kendi zevk

lerinin 'e du} gularının ma
kesi olan bir edebiyat yarat
mıştır. Medeni alemden uzak 
yaşıyan yarı vahşi insanların 

- Evet! 
Valkur yine mise tekrar etti: 
- Kamaraya girmiı. 
Arkası gelmiyen beş uzun 

dakika! Hava tulumbasını iş· 
!eten tayfalar terlemişlerdi. 
Mi• Vinteston 'un burnu ka· 
ranfil kırmızısına gelmişti. 
Yüzünün geri tarafı sapsarıydı. 

Sanki saniyeler üzerinden sene. 
ler gibi geçi yor ve kadını gözle 
ıörünür derecede ihtfyarlatı
yordu. 

Valkur telefondan sordu: 
- Bir şeyler buldunuz mu 

Mösyö Kinsman? 
- Hayır, daha bulamadım. 

Burada öyle çok şeyler yok. 
Belki de hepsi kapıdan dışarı
ya dökülmüşlerdir. Belki de 
mercan dallarının aralarına 
düşmüşlerdir. Dolaba baktım, 
raflara bak tını. 

- Yanlış bir kamaraya gir· 
mediğinize emin misiniz ? 

- Katiyen eminim. Klayn'ın 
kam arasındayım. 

- Dolabın üzerinde ismi 
yazılı mı ? 

Birkaç saniye ... Ondan son
ra Kinsman'ın sesi tekrar du. 
yuldu: 

- Evet, evet... Şimdi saati 

Anketi yapan : Nusret Safa COŞKUN 
bile kendi vicdanlarından ve J tımız içinde • bazı şahsiyetlerin 
kendi zevklerinden doğan ede- milletin vicdan ve ıztıraplanna 
biyatı •·e edebiyat tarihleri tercüman olan eserleri istisna 
vardır. edilecek olursa • henüz bir 

insanların millet halinde ya· ( lnönü ), bir ( Sakarya), bir 
(lzmir zafer;) ni tereAnüm eden 

şamağn başladıkları günden· milli destanlarımız bile yoktur. 
beri, milli edebiyat, yeni ib- Milli edebiyat \•asıllarını tek-
dalarla tebarüz etmeğe başla. rarlamıya lüzum görmüyorum. 
mıştır. Bugün hepimizin bildiğimiz 

Her milletin nasıl bir tarihi ve gördüğümüz eserler bize 
varsa, onun kadar kuvvetli bütün ibtidai unsurları yabancı 
bir edebiyatı da vardır. Bey· memleketlerden gelmiş bir 
nelmilelleşmiş bir edebiyat na- kumaş parçasından larksıı 
sıl tasavvur edilebilir ki, me· göründükçe, hangi san'at ese-

rimizle öğünebiliriz? Bırakınız, 
sela vaktile Sibiryay1ı sürü- milli edebiyatı yarınki nesil-
len Maksim Gorkinin zin- den bekliyelim ... 
dan hatıraları, çarlığa karşı Bu cevabile yarınki nesilden 
esaret ıztıraplarını haykırdığı çok ümitvar olduğunu söy-
için, mahalli bir hususi yet ifade !emiş olan değerli muharrire 
etmektedir ve tamamile Rusun içimden bu temennisinin haki

kat olmasını diliyerek veda 
ettim. kendi malıdır. 

işte bir misal daha: Bakınız 
bugün Varşova'da Şopenin 
ölümünün 87 nci yıldönümünü 
tes'it hazırlıklarına şimdiden 

başladılar. 87 yıl önce, teşri· 
nievvelin 17 nci günü Pariste 
ölen rneşnur musikişinas 
( Fredric Chopin) in yalnız 
musiki üstadı değil, ayni za. 
manda büyük bir edip olduğu 
hükmünü \eren Lehistan mü-

Nusret Safa Coşkun 
AÇIK MUHAREBE : Son 

Posta gazetesi muharirlerinden 
Bay ismet Huhisiye: 

Evvelki günkü "Son Posta. 
da anketimiz hakkında yazdı· 
dığınız yazıyı okudum. Esa
sen bu mes'ele hakkında sizin 
de fikrinizi alacaktık. Bu su
retle pek acele etmiş oldu_nuz: 

ı Maamafih yazınızda bakıkatı 
tahril ettiğiniz kadar bir hay· 

nevverleri, onun milli eser· li de acaip fikir sertettiğinizi 
!erile Lehistanı istila tehlike- müsaadenizle söyliyeyim.Yazı-
sinden 
yarlar. 

kurtardı"ını söylü· nızı pek geç okuduğum için 
" maaıe,el cevap yazamadım. 

Şopenin ölümile kaybolan 
bir Yatan parçası, yine onun 
eserlerile çok çabuk dirilmiş 

ve esaretten kurtulmuştur. Şo
pen gibi (Wagner) de bütün 
eserlerinde yalnız kendi milleti
nin iztırapl•rını terennüm et
miş, yaratıcı kudreti karşısın· 
da bütün Alman gençliği, bü
tün Alman milleti harekete 
geçerek istiklal mefkuresi 
etrafında birleşmiştir. 

Bunun gibi birçuk garp san· 
atkarları görüyoruz ki, hepsi 
de zevkleri gibi heyecanlarını 
da milli kaynaklardan almış
lar. lbsen, Şekspir, Dante, 
Göthe, Viktor Hügo, Long 
Fello; bizde de Namık Memal
ler, Şinasiler, Tevfik Fikretler 
sayılabilir. 

Enderon edebiyatına gelince, 
bunun üzerinde fazla durmayı 
bile zait görürüm. Bütün eser
leri kadın, şehvet, oğlan, şa
rap ve baştanbaşa medhiye· 
lerle dolu olan .. ve hala mek· 
teplerimizde birer san'at eseri 
diye okutturulmak gafletini 
gösterdiğimiz bu maskara ede
biyatı, bence, yeni nesli millt 
edebiyat merhalesine yaklaştır
mamak ta ha'a rolü olan bir 
edebiyattır. 

( San'at san' at içindir 1) 
nazariyesi bugün garpte bile 
çoktan iflas etmiştir. Milletler 
gözl.rini edebiyat sahasında 
bile ileriye çevirmişler; mil'! 
renkler, milli dekorlar içinde 
kendi vicdanlarından, kendi 
zevklerinden doğan bir edebi
yat sıhibi olmuşıardır. 

Bizim, kozmopolit edebiya· 

yerlerde arayacağım. Bulamaz. 
sam mercan dallarının arasına 
bakacağım. • 

- Bu, okadar lüzumlu bir 
şey mi Kinsman? 

Bir süküt fasılası... Arkası 
gelmiyeıı, endişe verici bir 
bekleyiş •.• 

- Ne söylemek istediğinizi 
anlıyamadım Valkur 1 

- Halbuki ben gayet açık 
konuştuğumu zannediyordum. 
ikinci Helsinor yatının planı, 
sizin şimdi enkazı içinde bu
lunduğunuz birinci yatın pla. 
nına benzemiyor. Maamafib siz 
yine doğrudan doğruya Klay. 
nın kamarasına doğru yürü. 
dünüz. Yani o istikamette yü
rüdünüz. 
Aşağıdan cevap gelmedi. 

Üç uzun ve öldürücü dakika 
geçli. Romorkörde toplanmış 
olan küçük grup merak ve 
endişe ile neticeyi bekliyor
lardı. Boğucu sıcak devam 
ediyordu. 

Nihayet Kinsman'ın sesi bu 
sefer daha zaif olarak işitildi. 
Okadar uzaktan geliyor gi. 
biydi ki, güç anlaşılıyordu: 

- Valkur, demek siz benim 

Yarın (acaib fikir) diye tav,if 
ettiğim yazınıza mukabele ede· 
ceğim için daha iyi anlaşaca
ğımızı ümit ederim. 

Nu • Sa • Co 

Selinik panayı-
·ı rında incirlerimiz 

lzmir, (Açık Söz) - Ankara 
Türkofis merkezinden şehri· 
miz Türkofisine gelen bir mek· 
tupla Selanik beynelmilel pa. 
nayırının açılma merasimhıde 
bulunduktan sonra Yunan ve• 
liahdı ile başvekilinin Türkiye 
pavyonunu ziyaratlerinde bu 
pavyonda teşhir edilen Türk 
incirlerini fevkalade mükem
mel buldııkla~ı ,.e beğendikleri 
bildirilmiştir. 

iki yaşındaki çocuk 
cayır cayır yandı 

lzmir (Açık Söz) - Kemal. 
paşa kazasının Parsa köyünde 
Çallı Mehmedin bağındaki çar· 
dak, çıkan bir yangın netice
sinde tamamen yanmıştır, Çar· 
dakta bulunan iki yaşında 
Mehmed Ali adındaki çocuk 
la kurlarılamıyarak leci bir 
şekilde yanmıştır. Yangını!\ 
Arif adındaki çocuğun kibritle 
oynamasından çıktığı ıınlaşıl
ınıştır. 

Ödemişte bir .kadının 
ırzına geçtiler 

Ödemiş (Açık Söz) - Ôde· 
mişin Birgi nahiyes:ne bağlı 
Şemit köyünden Bozoğlak kı· 
zı Fatmanın evi geceleyin ba· 
sılmak suretile namusuna te
cavüz edilmiştir. Yaka failleri 
olan küçük Ali oğlu Salih ile 
Süleyman oğlu Tavşan Meh
met jandarmalar tarafından 
yakalanmıştı. 

Layton Klayn olduğumu bili
yordunuz öyle mi? 

- Evet. 
- Eğer abes bir sual ol· 

mazsa, bunu nasıl Öjtrendi. 
ğinizi bilmek isterdim. Doğru· 
dan doğruya eski kamarama 
dönmek budalalığını yaptığım· 
dan mı anladınız? 

- Bunları yukarıya çıktığı· 
nız zaman anlatının. Yalnız 
hazır olunuz. Kaptana sizi 
yukarıya çekmek için emir 
veriyorum. 

- Evet amma, ben daha 
hazır değilim. 

Kinsman'ın sesi aeaipleş· 
mişti. Gayet zayıf işitiliyordu. 

Valkur kaptana işaret etti : 
- Çekiniz kumandan! 
Kabloların başında bulunan 

tayfalar, yavaş yavaş çekmiye 
başladılar. Mukavemet gördükleı 
için hızla çekmiye çalışıyorlardı. 

Paje bağırdı: 
- Yavaş, yavaş! 
Valkur telefonla konuşu· 

yordu: 
- Kinsman, kabloyu aşağı· 

dan bağladınız mı? Sizi yuka· 
rıya çekemiyoruz. 

(Bilmedi/ 

, 
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Paralar 

Alış 

SterUQ 
Dolar 
Franlt 
Liret 
Belçika Franııı 
Drahmi 
lıviçre Frang.ı 
Leva 
Florln 
Kron Çek 
Şilin Avusturya 

-
Harp çanları çalıyor 

Bertin ve Moskovada h818 
il<i taraf sefirlerinin nasıl 
durabildiklerine şaşılıyo r Peuta 

1 
Mark 
Zloti 
Pengo 

634. 
126. 
163. 
ıss. 
80. 
21. 
8JO. 
23. 
83. 
H4. 
23.SO 
14. 
28. 

20. 
22. 
13. 
48. 
32. 

Satış 

634. 
U6. 
166. 
l~~. 
84. 
23. 

821'. 
2s. 
ss. 
90. 
24. 
16. 
30. 

23 
24. 
16. 
S.!. 
34. 
33. 
9~2. 
243. 

( 1 nci sayfadan devam) 
parolayı teyid dtmişlir. "Te· 
reyağına değil, topa ihtiyaçımıı 
vardır.,, 

Hitler, delice rüyalar seri· 
sine milletlerin yükseltilmesi, 
iş saatlerinin azaltılması gibi 
fikirler ila\'e elmiş ve ulusu 
en zalim mahruıniyetlerde iken 
ekonomik refehtan bahsetmiş· 
lir. Nuremberg'de ikinci dört 
senelik plan ilan edilmiş tir. 

Dürt senelik işçi planı olan 
bu plan, Alman}ay ı yal.a%ı 

ham madde tabiiyetindeıı kur· 
Lararnktır. 

' Memleketimiz, Nurembcrg hay· 
kırmalarından çok daha en· 
teresan ııı i lı onlarca işle meş. 

guldür. 
Pravda gazetesi, Nurenıherg 

kongresinin, Alman faşistleri· 
nin istihdaf ettik'erinden ay. 
kın neticelere vardığını yazı. 

yor ve diyor ki: 
"faşist A,m1nya biitün diin· 

ya önüne aç ık bir mütearnz 
ve harpçi olarak çıkmıştır. 

Kongrenin rej ic;örlt:ri ulanl la
cak b' r akamete u ğradı ·ar . ., 

Alman ordusu bolşe
vlzme karşı bir set imiş 

Roma: 16 (A.A.) - Na, yo· 
nal sosyalist kongra.ı, Roma 
matbuatında mühim bir akis 
bulmaktadır. Führer 'io k a panış 

nutkunun s iyasi mahiyeti bil. 
hassa kaydediliyor. 

Tribuna gazetesi, bu oulku 
Avrupa medeniyetini bo ' ıevik 
tehlikesine karşı müdafa.ı için 
birleşmek üzere uluslara ya· 
pılmış acil bir müracaat ola· 
rak tdsir etmektedir. 

Gazete diyor ki: 

beş altı haftalık bir müddetin ı mişti. Halbuki, Almanya, bu· 
ameli olacaj!'ı söylenmekldir. nun pek yakın bulunduj!'unu 
Hatırlardadır ki bizzat Alman· ve böyle bir konferans için 
ya da teşrinievvel ayının iyice hazırlanmak lazımgeldi· 

ikinci yarısının kendisinin l!'ini bildirmişti. Eğ-er bu haber 
işine gelmekle olduj!'unu bil· doğru ise, Almanya umum! 
dirmiştir. Resmen Leyid edildi· bir anlaşmayı temin edecek 
j!'i ne göre Alman hükümeli, olan Lokarno konferansını 
hazırlık devresinin devamı !ıak· tehir ettirmek isliyor demek. 
kında hiçbir mülalea bildirme- tir. Esuen Almanya, bugünkü 
miştir. vaziyet karşısında, Sovyet 

Bu ah,·a l ·ye şerait altında Rusya ile müzakereye girişe· 

ko nferans hazırlıklarının müm· miyecektir. Acaba Nurenberg· 
kün olduj!'u kada r Laciline ka· de söylenen nutuklar, şimdiye 
rar verilmi ştir. kadar Almanyanın almış ol· 
lngiltere bir memo- dnğu tavır ve vazi)'eli değiş· 
randüm hazırlıyor tirmek için efkarı umumiyeyi 
Londra, 16 ( A. A.) _ Lo· hazırlamak maksadile mi irat 

karno devletleri konferansının edilmiştir? 
toplanmasını geçiktirmek için Bazı Londra mehafilinde de, 
Almanya tarafından vaki talep bu ateşli nutuklardan maksat 
hakkında mütalea'ar yfrüten Sovyet Ru ya ile münasebatı 
Times ı;azetesi lngilizlerin kesmek veya hiç olmazsa, 
yapmış oldukları tekliflerin dip. Rusyanın da iştirake davet 
loınasi yolu ile hazırlıklar ya· edileceği L<>karno konferansı· 
pılması zarureni hesaba nın toplanmasını imkansız bir 
katmış olduj!'unu yazmakta hale getirmek mi olduj!'u SO• 

ve altı haftalık bir müh· rulmaktadır. Bu meselede mu· 
!etin kati olacağı mülaleasını hakkak olan bir şey varsa 
serdetmektedir. o da Nurenberg nutuklarının 

Daily Telegraph'ın islihba· beynelmilel vaziyette yeni bir 
rına göre lngiliz kabinesi mez· endişe ve karışıklık doğurmu, 

olmasıdır. 
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Dlnaı 
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Altırı 
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Yuca ÜLKO Liseleril 
Kuranı ve Direktörü:Nebi oğlu Hamdi ülkü men 1 
Kayıd mua':'.1elesine başlanmıştır. Cumartesi ve Pazardan 

başka hergun 10 • 17 arasında okula müracaat edilebilir. 

lıtlyenlere tarifname gönderilir. 

Caöaloğlu, Yanıksaraylar - Telefon : 20019 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
• lsıanbul Leyli Tı!' Talebe yurdu Talebesi için mevcut 

numune ve şartnameıı gibi 760 takım elbisenin imali kapalı 
zarf ıu,. ti le eksiltmeye konmuştur. · 

.ı - Eksiltme: İstanbul Cağaloflunda lstanbul Sıhhat ve 
lçtımai Muavenet Müdürlüğü binasındaki komiıyonda 23·9.936 
Çarşamba günü saat tS de yapılacaktır. 

2 - Muhammen f;ati bir takım elbisenin inıali 97S ku· 
ruştur, 

3 - Muvakkat teminat: SSS lira 75 kuruştur. 
4 - istekliler nümuneyl Çenberlitaş cıvarında Fuatpa,a 

Türbeıi ltarşmnda Tıp Talebe Yurdu Merkezinde aörebilir ve 
fartnameyi de parasız olarak alabilirler. 

S - isteklilerin cari ıeneye ald Ticaret Odası ve.ikası ve 
lu ife yeter muvakkat teminat makbuz veya Banka mektuptarile 
ihale vaktinden bir ıaat evvel Komisyona vermeleri, '1921,, 

1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Har· 

biye Okulu İngilizce ve Fransı zca, Alwanca öğretmen• 
Jiklerine yüksek okullarda ö;'.:retmcnlik yapmak salalıi· 

yetini ve vesaikini ve bilgilerin[ ta51yan iki İngilizc•, 
bir Almanca, üç Fransızca ö6"retnıeni alınacıktır. 

2 - Bu öğretmenliklerin ücreti der3 saati başına 4 
ili 5 lir:ı.dır . 

3 - Ehliyeti haiz olan i'teklilerin d i1•loma ve bon· 

servis ve nufus kağıdı, askerlik vesikas ı , üçer fotoğrafı 
ve bulundukları memuriyetl eri g österir hal tercümesi ve 

bir istida ile Ankarada :.\L l\I. Vekaletine, İstanbıılda 

Nuremberg panayırının ağır· 
lık merkezi hiç şüphesiz Hit· 
!er ekonomi umdesi hakkında 
beyanatlarda del!"il, ta1rruz 
propagand a<ında bulunmakta· 
dır. M. Hitlerin yüksek sesle 
ve lngilteredeki üçüncü lmpa. 
ralorluk dostlarını hayrette 
bırakmak suretiyle müstemle· 
ke isteğini ilan etmesinde le· 
reddüd etmemiş olması bu 
suretle iıah edilebilir. Bizzat 
Hitler, o kadar heyecana düş· 
tü ki, yalnız Ukranyayı değil, 
ne fazla ne eks k, " Ural ., ı 

ve Sibirya'yı da rüyasında 
görmekte ve Alman toprağı 

üzerinde bir cennet kurmak 1 
için bunların kendisine lazım 1 
olduj!'u neticesine varmaktadır 
Bunun içindir l<i. Hitlerin peyk· 
!eri olan Göbbels ve Rozen-

Üçüncü imparatorluk, tesli· 
halını tacil etmişse, bunu, As· 
ya amaçlarını unutarak si lah
larının bütün aj!'ırlıj!'ı ile, ka
naatınca Bolşevizm için olmuş 
hale gelen Avrupa bölgeleri. 
ne doj!'ru propagandasını yay· 
makta o~an Sovyetler Birliği· 
nin muazzam teslihatı üzerine 
yapmaj!'a mecbur olmuştur. 

kür konferansla görüşülecek 
meseleler hakkındaki lngiliz Vatikanda komUnistli• 
noktainazarını gösteren bir ğe karşı mücadele bay· 

Tahvll8t 
Açıhı --Anac'olu Pefia 1 -.-

Kapanı, --44.85 

Pan galt ı da Harbiye Okulu K. müraca:ı.tları ve sarih a ,_ 

res yazmaları lazımdır. l\Iüracıatlar en geç 20- Eylıil 936 

ya kadar yapılacaktır. (232) (655) 

f • 1 lstan bul Belediyesi ilanları l • I 
bcrg'in bu kadar taşkınca ileri 
gitmiş olmalarına hayret el· 
memek icabeder. Böyle bir 
insan beynelmilel münasebet 

tarihinde görülmüş bir şey de
ğildir. Bununla beraber faşizimin 
yegane yaıılnıa yolo doğuya ı 
doj!'ru olduğun zannedenler J 

müsterih olmasınlar, Nurembcrg· 
in tehevvrü dolu vaad ve heyeca· 

nında Avrupa kolltktıf emniyetini 
hernebahasına olursa olsun akim ı 
bırakmak temayülü hakim bu
lunmaktadır. Kudurmuş halk 

1 

amirlerinin bGtün hiddet ve ı 

tehevvürleri Fransız. Sovyel 
1 yardım paktının üzerine çöktü: 

Sovvet ·Çekoslovak paktını 

her ne pahasına olursa olsun 
yıkmak-işte.Alman faşizminin 

sabit fikri budur. Çeko•lovak
yayı yıkabilmek için tecrit el· 
"llek. 

Memorandom hazırlamaktadır. rağı açıyor 
Bu Memorandom, alakadar Berlin (Açık Söz) - Vali· 
hükümet merkezlerine gönde· kandan gelmekte olan haber· 
rilecektir. !er, Papalık makamının Fransa, 

Alman orJusu, balı Avrupa Almanya Lokarno Avusturya ve Macarislandoki 
için bir tehlike değil, Bolşe· konferansını tehir et- vekilleri ile yaptığı temaslar· 
vizm tehlikesine karş ı ilk mek mi lsteyor dan sonra, komünisllij!'e karşı 
seddi teşkil etmektedir. Temps gazetesi Hitler'in son bütün dünyada ııücadcle edil. 

Journale D 'italia gazetesi nutkuna hasrettij!'i ba~ maka· mcsi için bugünlerde harekete 
de şu satırları yazıyor: lesinde diyor ki: geçmek üzere, olduğu bildiril-

HiUer kaplnış nutkunda Bu son baharda vuku bu'a· mektedir. 
kongrede bütün dunyayı Bol- cak siyasi müzakereleri güç· Papalık, kamünistliği beşeri. 
şevik tehlikesine karşı teyak- leştirmekten başka bir tesir yet için bir afet telakki et-
kuza davet eden diger hatip· yapmayan bu nutuklardan aca. mekte olduğu için bütün dün· 
!erin fikirlerini hulasa etmiştir. lıa ne kasdediliyor? malüm· ya hiristiyanlarını elele vere· 

lngilterede nasıl dur kı: lngillere hükumeti, Lo· rek birleşik bir halde komü· 
korno devletleri tarafından nistlerle mücadeleye sevket· 

karşılandı Londra da akdedilecek kon mek isteyecektir. Papayı hare-
Londra, 16 (A.A.) - l lavas feransın, Teşrinievvelin on kele getirmeğe sebep olan 

ajansından: Siyasi nıüşahidler beşine doğru toplanacağını şey, ispanyada ö!dürülen papas· 
M.Hitlerin Nuremberg' de sÖy· ı · k d d ı 1 · a J a ar ev et ere ıhsas et· lar olmuştur. 
lemiş olduğu nutku gayrimü• 11111111oı111•••••111111111••••"''"''''''11111111ı111111111111 ı ııııuıı•••111111••••11111111111111111111111111111111111111111111ıııuııııııııııııııı 

~·~~kü·~:~~~~r·~::~~~~;~:~r~~: 1 Hindistanda 'Bulgarlar Tunayı 
karno k0nfe ransının inikadı \Y d" k"" but·· hududumuza 128 e ı oy, un mev- k"I t d h 
için bir mania teşkil edecek cudatı ve insanla ·ı 1 ome re a a 
mahiyette olduğu müt~leasrnda birlikte battırı 1 8 yakınlaştırdılar Rövelveri Fransa1ın göğsü

ne dayayabilmek için Orta 
Avrupada kuvvetlenmek. 

Faşizm müstemlekeden bah. 
setmekle daha şimdiden dün· 
yayı lngiltere zararına olarJk 
paylaşınayı istemektedir. işte, 
Avrupanın göbeğinde dışına 

kadar silah!anan süel k3mpın 
projeleri bunlardır. Bu hmp, 
şimdiden ispanyada harekete 
geçmiştir. Kampın, Fransa
nın gerilerine nüfuz ve ltal
yan faşizmi ile müşterek 

olarak, Ccbclütlarıkı istihdaf 
etmektedir. 

lıulunmaktadırlar. Bu ınuşahıdle Sofya (Husus! ınuhabiri · • 

1 

F ·ı 1 1 • • b" Londra (Açık Söz)- Hima• , mız 
;ansa hı e "tıl~;e nı~ ~r !ayada küçük bir Hindistan den) - Mihayilovo ile Raxovs· 

vrupa ava ı ıtı a ı vucu e hükümeti olan Gartual'de xi mevkileri üzerinden geçiri. 
gelirmege çalışmakta oldukla· laek Filbe-lsvilengrat demir-

Avrupa, meyvalarını loplı

yor. Göbbels ve Rozenberg, 
lngilterede mütearrızla üçün· 
b"r devlet zararına <>larak mu. 
tavassıt tarzı hal muamelele· 
rinden ibaret olan anane\i 
diplomasinin Banal metodları
n:ı hala inanan unsurlara mü. 
racaat ediyorlar. Göbbels ve 
Rozenberg Fransada yalnız 
üçüncü bir memleket veya 
memleketlerin zararına dej!'il 
ayni zamanda bizzat ken· 
di memleketleri geniş halk 
kitlelerinin de zararına ola
rak Alman faşizmi ile an. 
laşmasına muvafakata hazır 
olan unsnrlara hitab ediyorlar. 

Nuremberg, Almanya tara. 
fından bir sistem içinde bal· 
talamakta olan Lokarno dev. 
Jetleri konferansı için fena bir 
mukaddeme değil. 

Şimdi bu kanlı Nuremberg 
oyuduna karşı Sovyetler bir
liğinin ne yaptığ'ını sormak 
haklı bişey olur. Sovyetler 
birlij!'inin milyonlarca işçisi 
son günlerde mutad faaliyet
leriyle meşgul olmuşlardır. 

rını ehemmiyetle kaydetmekte geçen hafla bir gece, yoluna bağlanan ve Tunayı bi. 
ve Hitler Sovyet Rusyanın yedi köy, insanları, hayvanları zim hududumuza 128 kilometre 
müzakereler haricinde tutul· bütün evleri ile birlikle bat· yakınlaştıran yen~ şimendifer 
ması noktasında ısrar eyledij!'i mış ve yerin dibine çökerek ~~~:~ı Bulgarlar ıkmal etmiş· 
takdirde bu itilafın vücude topraklar arasında kaybolmuş· 
gelirilemiyeceğini ilave eyle- tur. 

Hattm resmi küşadı on bir 
ilk teşrinde yapılacaktır. Tu. 
nadan gelecek trenler Filibeye 
uj!'ramadan doğrudan dcıj!'ruya 
Eski Zagradan bizim hududu· 
muza gelebilecektir. Tunaya 
bir feiribut kurulduktan sonra 
lstrnbul ile Baltık denizi ara
sında tren doğrudan doğruya 
işleyebilecek tir. 

mektedirler. Felaket insanlar gece uyur· 
Sa lahiyettar mehafil, Lokar. ken vuku bulduğu için bir tek 

k ( diri insan kalmamış ve nadi
no on eransının • şayed top· 
!anacak olursa. büyük devlet· senin ne şekilde vukubulduğu 
lerdcn hiçbirini hariçte bırak· 
maması ve hiçbir meseleyi bir 
kenara atmaması lazım gele· 
ceği mütaLasında bulunmak· 
tadırlar. 

ltalya konferansa 
i,tirak edecek 

Roma, 16 (A. A.) - ltalya 
hükumeti, ltalya'nın esas itiba. 
rile Lokarno konferansıııa işti. 

rak etmeğe muvafakat eyle-
mekte olduğunu, ancak bu kon. 

feranstan evvd ihzari mahi· 
yelle diplomasi müzakereleri 
yapılması meşrut bulunduğunu 

lngiliz maslahatgüzarına bil· 
dirmiştir. 

Lokarno hazırlıkları 
tacil edilecek 

Londra, 16 (A. A.) - lngil. 
tere, Lokarno konferansının 
içtiıı:a tarihinin teşrinievvel 
olmasında arlık ısrar etme. 
mektedir. Fakat lngiliz me
hafilinde serd edilen mütalea· 
!ara istinaden ltalya ve Al· 
manya'nın ileri sürdükleri de· 
!illerin burada kabul edilme• 
mekte olduğunu tahmine mü. 
saitlir. 
Konferanı hazırlıkları için 

kimse tarafındad tarif oluna
mamıştır. 

Ganj nehri yüksek kaya· 
lıklardan taşarak akmağa baş· 
lamış ve etraı su basmış. 1---------

Sultanahmet 1 inci Sulk 
tır. Ancak birkaç g.ün son· hukuk mahkemesinden: Dava• 
ra sular çekilince bu köy. cı Doktor Muhlis Etem tara. 
!erin yer yüzünde mevcut fından lstanbul Nuruosmaniye• 
olmadığı, yüksek balkanlardan de 66 Numaralı evde Mubıln 

Emin aleyhine ikame olunan 
devrilen taş ve topraklar ara. kira bedeli 131 liranın icrada 
sında bazı insan cesetlerinin inkir edilmiı olduğundan ma• 
bulunduğu görülmüştür. masarif ve faiz ve tazminat 

lngiliz gazeteleri vaka ma· tahsili dava11 üzerine müdde• 
haline gönderdikleri muhabir- aaleyhe gönderilen dava arzu-
lerinden gelecek malümata in- halinin ikametğihının meçbu-
tizaren şimdilik hadiseyi bu liyeti hasebile bili tebliğ iade 

edllmeıi üzerine iliaen vukubu• 
suretle , kısaca kaydetmekte. 
dirler. lan tebllj!'ata rağmen gelme• 

YENi NEŞRIY AT 

Dert veren pınar 
Hayreddin Ziyanın küçük 

hikayelerinden mürekkep olan 
bu eser çıkmıştır. Fiatı 25 ku· 
ruşlur. 

AÇIK SOZ-
Onu seven 

okuyan 
yayan 
tanıtanın 

dır. 

meılylc gıyabında muhake
meye devamla daYacı kira 
mukavelesi ibrazla imzanın 
inkArı halinde iıtiktep tatbi
kat ve sabit olmazsa yemin 
teklif etmif ve bu ıuretle mu· 
amelei gıyab kor arının 20 gün 
müddetle ilanen teblij!'ine ka· 
rar verilerek muhakemeoi 2. 
10- 936 tarihine müsadif Cu
ma günü ıaat 14 de talik 
kılınmıı olduj!'undan müddea
aleyhln o gün ve Hatta biz· 
zat gelmedij!'I veya tarafından 
muuddak bir vekil aönder• 
medltl ve itiraz etmediti tak-

.. Vadeli 1 44,40 44,SS 
,. Pe-lin il -.- -.-
., Va eli il 44.40 44,50 .. mümessil -.- -.-

: ı ıstanbul komutanlığı ı 
Satınalma Komisyonu İlanları 

7 inci kor istihkam Taburunun 
nakliye taburundan alınacak 
bir 11hbiye arabası için kes• 
diğİ 10 / ikinci teşrin / 936 
günlemeçli ve 20401 aayılı 
ceride ayniyet tesellüm mak. 
bu&u zayi o!muştur. Yeniıi 

1<eadirileceğinden eskisinin bir 

~~kı7t~n~ı;adıt~muvt:n~~~ı~~n. 1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 1 
ire Müdüriyetine t .. Iim el· '--T~---.... E--.-----·-----------üııı e n ı n · rzıncan garn;zonıında bulunan kıtaat ve 
m:ltri iliu olunur. "10i ~ı,, * müe<sesat ihtiyacı olan 450000 kilo fabrika ununa ihale 

• • lstanbul Komutaıılıj!'ıoa bağ-. gününde talip ç ı kmıdıJı:ından 5-10-936 Pazartesi gunu 
1ı motorlu vasıtaların ihtiya· saat 11 de ilı~le edilmek üzere yenid~n kapılı zarfla ek-
e• olu YP aşaj!'ıda mubanı· sillıneye konmu5tur. l\Iıılıawnıen h ~ del 67500 liradır. 
mer tutarı ilk teminatı cinı İlk teminat 5062 lir.1 50 kurıı7tur. Şartnaıne >; ni görmek 
•e mikdar. yazılı beş çeşit isteyenler 338 kuruş mukabilinde komisyondan alırlar. 
laZ 24 Eylül 936 Perfembe İstekliler teklif mektuplarını ihale saat'nı:len bir saat evve· 
günü •aat lS,3\J da açık ek· 
ıiltır.a ;le t1tııı alınacalr.br. line kıdar Satınalma komisyonu başkanlığına makbuz 

mukabilinde ,-ermiş hıılunacaklardır. "305,, "1340~ 
.::: • " 

·; 
" iJ 

;:: .. .,, .... 
:E 

Kilo 

·a ., ... 
.... -L. K. 

1 
basebile gıyaben cereyan 

) ~ ı ~~:~~::~:r:~~· ı ~'.::~~":;.'.:!~·~~:~::!~.:: 
429 78 ;...T_ra•k•y-·a-v""e-İ·&-ta•n•b,.u.ld_a_L_u...;· 
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iptalile davacı Asımın hi~· A. Maki• 
ne yağı 1482 31 23 

B. Maki. lunan birlikler için 1350 sesi nisbetinde yeniden ve 
tash ı hen kaydıoın tescili 

ton bıı ğda y kırdırılmasının 622 16 33 217 70 
21 Eylül 936 pazartesi gü. hakkında sadır olan 1ı.s.9:J6 
nü saat lii,30 da Tophane· T arih ve 935/ 145 dos'n 

ne yağı 
C. Maki-

736 17 11 228 16 ne yatı 
v. ıva'uı 
yağı 903 24 08 321 02 

No. lu ilamın bir sureti nıaJı. 
de Satınalma komisyonun. 

keme salonuna talik edil· 
da pazarlığı yapılacaktır. 
Hep~inin tahmin 'bedeli miş oldıığuudan tebliğ ıııa. 
7971 lira 80 kuruştur. İlk kamına kaim olmak üzere 

Gaz yaA"ı 1450 27 19 362 50 

116 94 1S59 16 
Şar!nanıea! her gün komis· 

ycı:uaıuzda görülebilir. istek. 
liklerin lH füa 94 kuruşluk 

teminatı 597 lira 88 ku• ilanen tebliğ olunur. 

ilk tenıinı.t makbuz veya 
m.:ktublarHe beraber ihale 
günü vakti muayyoninde Fın· 
dıklıdaki Satınalma Komisyo
nun. pelmeleri. 0 1077,, 

~ • • l.!Jnbui Komutanlıj!'ına bağ• 
lı hastahaneler için 1000 çift 
lıaıta terliği ihaleai 24ı Eylül/ 

936 glinü aaat 16 da açık 

nıştur. Şartnamesi komis· 

yonda görülebilir. Trakya 

için ayrı, İstanbul için ay

rı fiat teklif edilecektir. İs• 
teklilerin kanuni vesikalri• 

le beraber belli saatte ko· 

misyona 

"1342,, 

gelmeleri. "128,. 

ekılltme ite yapılacaktır. Mu• İstanbu~ Kadastro hakim• 
hammen tutarı 1450 liradır. liğinden: 
Şar tnameıi her gün komiıyo-

1 !stanbulda Rüstempaşı 
numuzda görülebilir. atekliJe. 
rln 109 liralık ilk teminat mahallesinde mahkeme so-
makbuz veya moktublarile be- kağında burma merdiven 
raber ihale günü vakti mu- hanı altındaki 9 No. lı ardi· 
•yyeninde Fındıklıdaki Komu• yeden dolayı Kumkapıda 
tanlık Satıoalma komiıyonuna İstasyon hareket memuru 

.;;g;,,e-ım_e_ıe_r_i._"1_0_1_8.;..,, ______ ı Asım tarafınian İst. Fatih• 

-dTrde -H. U. M. K. nun SOS, te eski şıraçhane sokağında 
408, 337 ci maddelerine tev• 
fi kan vakıayı ikrar ve kabul 52 ve 54 N o. lu hanede 
ve yeminden imtina etmiş mukim Zeynelabidin aley• 
addolunacatı teblij!' makamına hine dava ikame olunarak 
kaim olmak üzere ilin olunur. ikametgahı meçhul olması 

Sultanıhmet Sulh Mahk~meıi 
3 cü Hukuk hakimliğinden: 
Sultan Ahmet Üçüncü Sulb Hu· 

kuk mahkemeıince izalei şüyuu 
zımnında ıatılmuına k .. ar 
verilmiş olan ve şayien mu
tasarrıf oldutu lstanbulda 
Bahçe kapıda Hubyar mahal• 
lesinin Hamidiye caddeıinde 

kain eski 1, 3, S, 7 ve yeni 
16, 18 numaralı enaf ve oa
ireıi Açıl< Söz gazeteıioin 

2·9-936 tarihli nüıhasile ilan 
olunan gayrimenkulun açık 

arttırması 6·10.936 ıaat ıs ten 
17ye kadar icra kılınacağı ve 
bedeli muhammenin % 7S fini 
bulduğu takdirde oatılacağı 

ve bulmadığı takdirde ikinci 
açık arttırma11 21·10-936 çar• 
ıamba glinü saat lSten 17 ye 
kadar icra11 mukarrer oldutu 
hluedar olup ikametgihı meç• 
bul olH Ömer oflu Oımao 
icarm AdYiye hakkında teb
liği keyfiyet ilin olunur. 
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Bir kumbara 
alınız. 

Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş 
bir çok 

paranız olur. 

KUMBARA DESTEKTİR 
----
Ai)== idrar yolları hastalıkları-mütehassısı ~ -- -rr Dr. R E Ş i D S A M 1 B E R K E R ., Bu ;•~l~t;r~b~y~y;p;nız 
~ Beyoğlu, istiklal cad. Mis sokak Gökçek ap. Kat 2 ~\ 

Dişlerinizle ezini1 

~ 

Hastalik, ölüm ve pislik 
getiren fareleri öldürünüz 

HAS~.N FARE ZEHIRI macun ve buğday şeklinde olup büyük 
ve küçüle her nevi Fareleri, Sıçanları, derhal 

öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Butday neyilerini aerpmelidir. Macun olanlarını yatlı bir ekm•lt• ve herhanııi bir 
gıdaya •Üterek farelerin bulunduıtu yerlere koymalıdır. Kutuıu 25 er, iklıi bir ırada 

40 kurnftur. Haaan Depoau: İST AN BUL, ttEYoGLU, ANKARA . .......................... --.......................... ... 
Yüksek Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonu 

Başkanlığından: · 
Cins! Çok kilo Az kilo 

Ilk teminatı 'l'alıuı i n ed il~n fiat 
Tarihi gün Saat Eksiltme 

Lira Kr. K. s. şekli 

E<mek 17000 14000 140 25 11 00 23·9·936 Çarşrnba 10 Açık 

Şeker 3400 2900 66 9-l 26 25 23 > 
" 

10 > 

Yüksek öğretmen okıılunun l\Iayıs 937 sonuna kadar ihtiyacı olan ekmek ve Şekerin mıkdarl arı 

şartnamelerine göre mıktarları yukarıda ayrı ayrı gösterilmi'itir. Bu yiyeceklerin ne s ııretle eksilt· 
meye konulduğu ve eksiltmenin hang i gün ve saatte yapı lacağt ve bunlara aid ilk teminat miktarı 

, da yanlarında gö •terilm ;ştir. Eksiltme 1stanbulda eski Düyunu umumiye binası pnında Yüksek 
mektepler muhasi pliği binasında toplanan satınalma komisyonunda yaptlacaktır. 

Eksiltmeye gireceklerin 936 yılı T .caret odasından ve Vekaleten hareket edenlerin Noterlikten 
alacakları ves i kaları ibraz etmeleri merburidir. 

İsteklil erin belli gı"ın ve Slatten bir sıat evvel teminatlarını Yüksek mektepler nıulıısip ! iği vez· 
nesine yatırmaları ve şartnameleri görmek üzere Beya7.ıtta Üniversite arkasındaki Yüksek ö;:retmen 
Okulu Direktörlüğıine baş vurmaları ilan olunur. (1044) 

~-------------·~--

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGEVŞEKLİGİNE KARŞI 

Tabletler! --Her eczanede arayınız. 
1!!1111 ______ __ 

Bu ak tam -------
Taksimde Bahçesinde 

Milyonl•rc• kodın bu tecrübeyi ı Hanende Küçük 
yapınca hayran kalmı,lardır. Zira; \ •••• 26 ncı senci devriyesi kutlulanacaklır. Tel. 41065 

YAŞAR'ın 

.$<4eüı: 
1'ı1.l"., ..,,,. 

1P'l.LT. VW' 3 LT. BOMONTi 

Gümrük Muhafaza Genel Komutan
lığı İstanbul Satınalma 

komisyonundan: 
Gümrük Muhafaza örgütü için 10 tane N. S. U. marka moto• 

sikletin 23·9-936 Perşembe giınü saat 15 de kapılı zarfla eksilt• 
mesi yapılacaktır· 

2 - Tasınlanan tutarı 7500 lira'1ır. 
3 - Şartnıme ve evsafı komisvondaclır göriılelıilir. 
4 - İstekliler 563 Ii•alıic ilk tcmiııa· lariyle fabrika mümessili 

olduklarına dair vesikalarını teklif mek<uplariy!e birlikte saat 14 de 
komisyona vermeleri. •1042" 

- - - - --·-----

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 

elnori7a yOzdekl ıiyah noktalu, 
açık mHameler Ye her nevi ıı•yri 

aaf maddeler, boe iane olmuı ıdi 
bir pudrodan ileri ııeldigini bili. 
yorlar. Filhakika, baıı pudralar 
parmaklar araıuıdo tutulunca ka· 
dlfe gibi yumuıık ııörünürse de 
hakikatte kısım kınm 1aneli "" ıert 
olur. Bunlu, gözünüzden kaçıbilir. 

Fakat ditlerinizle ptki 'i hiasedebi. 
lirsiniz. Bir porça pııdra alıp dit• 
leri1ıia aruında eziniz f•yet cüz'I 
bir tanelik nllA derhal biıHdorıi· 

olı. Şimdi de bu tecrübeyi bava· 
landırılmıı yeılne pudra olan To· 
kaloo pudruiyle yapınız. llu pud· 
re yeni "' imtiyazlı bir uıul dai. 
rHinda iltihHI edilerek enelkio• 
den OD defa daha ·ince Ye daha 
hafif kılınaktadır Ye bineea•leyh 
cildin noılk meaamelerini tahrit 
eden tanelere le1Adüf edilmez. Bu 
rlbf taneli pudralardan aakıaınız. 

Ve yalnız hanlandırilmıı ye ıra• 

raotill yegiae pudra olan Toka. 
fon pudrasını kullanınız. Terkibin• 
de krem köpüjtü buluıtduj!'u cihetle 
cildde uzun müddet Hbit kalır vo 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

6. cı Keşide 11 - Birinciteşrin - 936 dadır. 

Büyük ikramiye 200,000 liradır 
1 
artık porlıyao burunlara nihayet 
'flrilmiıtir. Ve 11k ıık pudral•n· 
mıga ihtiyaç kılmamı,tır. 

Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000 
12.000. 10.000 liralık ikramiye-· 
!erle ( 50.000) liralık iki adet 

mükafat vardır ... 
~--~--------....-.--i------··· 

Zayi : Tatbik mühiirüınü 

kaybettim, yenisini çtkaracağım, 

~skisinin hükmü yoktur. 

Cerralıpaşad~ N ıtrinin 
fırınında tablakar Hasan 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
6· 10-936 Salı günü saat 15 de İstanbıılda Nafta 1Iüdürliiğü 

Eksiltme komisyonu odasında <441 !•lira keşif bedelli Bakırköy Em· 
razı Akliye hastahanesi bekleme salonıt inşaatı aç;k eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mııkavele, eksiltme bayındırlık i5!eri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri, prob. keşi l bülasasile buna müteferri diğer evrak 
d~i re~i nrl e gör•1 iecekt ir. 

Muvakkat teminat "331,, liradır. 

İlteklilerin en az "3500,, liralık bu işe benzer iş yaptığına 
dair Naha Müdürlüğünden almtş olduğu müteahh!tlik ve 'ticaret 
Odası vesfkalarile mez!<ur gün ve aaatte Naha Müdürlıiğüne gel· 
meler!. "1327,, 

ÇANTALAR-ELDiVENLER 
ve örümcek aOı lncellfilnde 

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

BAYAN 

ANKARA Zührevi ve cilt hastalıkları 1 
Mekteplilerine or. Hayri Ömer 

Kitap ve defterleri- Öğleden sonra Beyoğlu 
• ' • • • f M 1 Ağacami karşısında No. 313 

nızı en ıyı şeraıt e a- 1 Tel. 43586 

arif vekaleti karşısında ••·-----·----ı1 
AKBA kitap evinden mak uzere şimdiden 
tedarik edebilirsiniz. İz. , kitaplarınızı alınız. Te
dibama mahal kalma- J lefon : 33Z7 

CiLDiNiZi 

Tehlikeden koruyunuz 

Her hangi bir kremin ona 

lüzumu olan gıdayı verece

ğini zannediyorsunuz bu tec

rübe size pek pahalıya mal 

olabileceğini derhalır edi· 

niz. Hiç bir krem size Krem 

Pertev kaJar sadık kalamaz. 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare 

eden yazı işleri müdürü ( 

Etem izzet BENiCE 

Basıldıjı yer: Matbaai Ebüzziga 
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