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met lnönü bugün izmir = 

uluslararası sergisini açıyor 
rapan arkadafLmlZ Burhan , B b k 

-~~~:~:nn~n e•ki mirası,, di. aş a anın sergide irad edeceği 
nutka ehemmiyet verilmektedir 
Başbakan akşam İzmirden ayrılacak ve yarın 

yoruz, çünki bazı Anupa dev
letlerinin 1918 den •onra ele 
ıreçirdikleri bir miras vardır 
ki, bundan Avrupanın yalnız 

bazı devlP.tleri istifade ede· 
gelmişlerdir. Eski miras hal
buki, bugünkü Avrupa'nın ta· 
mamına, 19uncu a•ır Avrupası 
tarafından, olduğu gibi devrol· 
muştur. Bunun için, ve, yeni 
mirasın tetkikini bir diğer ya· 
zımı.:a bırakarak, "eski miras"ı 
bir gözden geçirelim. 

Bu "eski miras,. ın durmadan 
artan bir ser vel halinde birik· 
tirilmesi, Avrupada toplanmış 
olan milletlerin bir yandan İs
lam devletlerinin hücumlarını 
durdurmaları ve bir yandan 
da bilyük denizlere doğru açıl· 
maları ile ba~lar. Ve hiç şüp
he yok ki bu işte ltalyan 
cumhuriyetlcrile lsp3nya, Por· 
tekiz ve Felemenk'in hesabına 
ilk bil yük şeref payı düşer. 

Fakat, Avrupa dı~ındaki de
niz aşırı devletlerin ve camia
ların peyderpey mağlup edi
lerek memleketlerinin ya doğ
rudan doj!"ruya veyahut tica· 
ret kana'ından ele geçirilmele· 
ri işini ileri götürenler, Fran
sızlar ve bilhassa lngilizler ol· 
muştur. Hatta denilebilir ki, ln
ıtilizler, bu işi kemal derece
sine getirdıkten maada, istik
lallerine malik milletler ara· 
sında da bir nevi servet ve 
nüfus hierarşisi meydana ge• 
tir.,rek, • 19 uncu asır ciııan 

imperatorluğu ehramı,, nın le
Pe•ine kendileri oturmağa mu· 
va!lak olmuşlardır. 

Bu bakımdan, 19 uncu asır 

cihan medeniyeti dcm~k daha 
dar manasında Avrupa mede
niyeti ve en dar manasında 

da lngiliz medeniyeti demek· 
tir. 

Bu iddiamız da bir mütea· 
refe olduğundan, üzerinde faz
la duracak değiliz. Yalnız şu
nu lıatırlatalır. ki, bütün mil· 
Jetlerin adet kamuslarında bir 
yabancı kelimeye ve bu yabancı 
kelime ile beraber bir merak, 
heves ve zihniyete rastJa,.ınız: 
• Anglomanie.I 
"Dünyanın en iyi, en sağ· 

lam malı lpgiliz ınalıdır. Ve 
bu, çelikten başlar.,. 

"Dünyada, lngiliz gibi ye
mek yemek, lngiliz gibi sp or ' 
Yapmak, lngiliz gibi giyinmek, 
-,filiz gibi konu9mak Ja. 
ı:ımdır." 

' " lngi ltcre, er geç ıraliptir. 
Yegane politika lngiliz politi· 
kasıdır .• 

"logiliz bayrağı, lngiliz lira· 
sı, lngiliz p1sportu.,. 

işte " anglomanie " kelimesi
nin batıra getirebileceği bu 
Şeyler, [1] Cinevizlilerin ban
kerliğine, lspanyol ve Portekiz 
!ilerin denizciliğine, Felemenkli. 
lerin ııamuskar ticaretine ve 
kısa Avrupa tarihinin kaydet
tiği bütün ileri kıymetlere, e· 
ninde ve sonunda lngilizlcrin 
tevarüs elliklerini anlatır. 

Bu töyle olmakla beraber, 
dünyanın kültür ve teknik mi. 
tasına ve ayrıca da ele geçi· 
tilmiş kıtalarma ve denizlerine 
tasarruf etmek hakkı, Avrup:ı 
lllilletleri için kollektif bir hak. 

Burhan B elge 
(DetJamı 2 nci sayfada) 

[I] Bu huıusta Falih Rıfkı Ata• 
•ın ° Taymis k •yıları ,, adh ese

, ~l tavsiye ederi'Z. 

öğleyin şehrimize dönecektir. 
Kendisine Vekiller de refakat etmektedirler 

1 
Başbakan Ccncnıl ismet in. 

önü dün akşam lzmir vapurile 
şehrimizden ayrıldılar. ismet 
lnönü bugün lzmir beynelmi· 
Jel sergisini açacaklardır. Dün 
saat 16 da harakel eden lzmir 
vapurile lktıut vekili Celal 
Bayar, Maliye Vekili Fuat 
Ağralı, ~ıhhiye Vekili Re
fik, Trakya Umumi Müfettişi 
Kazım Dirik, Ankara Valisi 
Nevzat ve daha dirçok zevat 
ta Başbakanın refakatinde iz. 
mire ıittıler. Vapurda boş ka· 
mara kalmamıştı. lzmir vapuru 
sergiye 400 den fazla yolcu J 

taşıyordu. , /' 
ilk önce, Stı,'lt ' üçe doğru Başbakan lımet Jnönü kendislni • uğurlamıya gelen halkı lzmir · 

Celal Bayar Rıhtıma ıreldi ve vapurundan daima şen ve daima mütebeuim çehresi ve irade· 
D•vamı 2 nci sahifede sini taşıran zeki bakıılarile seltimlıyor 
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Kardeş kardeşi yiyor! 
Asiler 67 madenci amele 
şefin i idama mahkum ettiler 

/span9amn hem(n hu şehrinde kardeş lcurıunu il• devrilen bu adamların ıakaklardaki feci 
uttanışları arlık tünün olııılmıı m•nuraları haline tinli. 

ispanyadaki kıyamın ilzerin· toprağında, hududa yakın bir .ı=-===========~ 
den bir buçuk aya yakın bir şehirde toplandıkları ve bu 
zaman geçti. iki düşman cep- arada bir mütareke imk:inla-
heye ayrılan bir millet, hor rının da araştırıldığı bildiril-
gün daha ziyade artan bir mektedir. 
hırsla eline geçeni kur- Harp cephelerine gelince, 
şuna dizmekle kendisini yiyor. asiler lrun üzerine üç gün, üç 
Şimdiye kadar devam eden gece devam eden taarruzla. 
muharebeler esaslı bir netice rında muvaffak olama:"!!ışlar-
verecek gibi görünmemişlerdir, dır. Şimdi şehri, teslim olma. 
bundan sonra da ne olacağı dığı takdirde topla yakmak 
malum değildir. tehdidinde bulunmaktadırlar. 

Bunun içindir ki medeni dün· . Madridin cenubunda, Tuley-
ya, ispanyanın dahili iş'erine tulede de vaziyet rıazik bir 
karışmak cesaretini kendisinde şekil almışbr. Hükumet kuv-
görmemekle beraber, böyle on vetleri 1200 kadar asinin aylar. 
binlerce insanın ölümü karşı· danberi aç biilAç mahsur 
sında rahatsız olmaktidır. ı bulunduğu Elkasr sara-

Sevilde dün asiler bir kalem- yını en nihayet ele geçirmeğe 
de 67 madenci amele şefini ida- karar vermiş ve sarayın bir 
ma mahkum etmişlerdir. Yine 1 cephesini topla yı kmışlır. Mah
dünki telgraflarda 15000 hasta surların henüz teslim olduklarına 
ve yaralının doktor ve ilaç is- dair bir haber yoktur. Fakat ce-
tediği bildirilmektedir. nuptan yürüyen diğer asi kuv-

lspanya'daki muharebe!eri vetlerin Tuleytule kapılarına 
"daha insani., bir şekle soka· grldikleri bildirilmektedir. 

bilmek gaıretile Madritte bu- (2 NCI SAHIFEMİZDEKI 
lunan ecnebi elçilerin, Fransız TAFSİLAT! OKUYUNUZ) 

Bir av u k a tın 
mahkemede şeha· 
J . .. 1 
etıne muracaat • 

edilmesi lıukuki 

Troçki Sovyet 
Ruıyadaki tedhiş 

teşkilatı ve idam
lar hakkında be. 
yanatta bulundu. 
Bu müthiş, dünya 

efkarı umumiyeılni hararetle 
meşırul eden hadiıe hakkında 
elebaşı addedilen Troçki'nin 
beyanatını bugün betinci aay· 
famızda okuyacakıınız. 

'Tarihte nk defa Tüf'k Devlet 
Reiılni1 Türk milletinin büyUk 
Öııderini ziyaret edecek olan 
loıılliz Kralı Sekizinci Ednrd'ın 
•ivil kıyafetle ahnm.ış fotoirafllerl 

Edvard V/// 
Cuma sabahı 
Şehrimizde .. 

General Fahrettin 
lbu akşam Krah 1 

karşılamak üzere 
Zafer torpitosu ile 
harek et ediyor •• 

( YAZISI iKiNCi SAYFADA ) 

• 

• 
• 
• 

Dil Kurultayı yedi gün ıüren müıpet bir çalışmadarı so~ra dü .ı tatil yaptı. D;I Kurun u 
Kurultaydan aldıj!'ı ilham ile Güneş • Dil teorisi üıerindeki mesaisine daha çok hız ve ile· · 
leme imkinları vererek devam edecektir. Kurul tayın dağılması dün de t üyük öne r 
Atatllrk hakkında hararetli tezahürlere vPılle vermiş ve kongre şu candan di!ek ile m'8ai<i ., 
nihayet vermittir: "Atntllrk sen bütün etsiz varlığınla güneş gibi başımızdan eksik olm; . ., 

(Yazıc;ı 6 ıncı sayfada) 
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Teşekkürü ri bir masa etrafın a 

lstanbul, 31 ( A. A. ) -
Riyaseticumhur Umumi Ka
tipliğinden: 

Kahraman Türk ordusu· 
nun büyük z~ferinin yıl· 

dönümü münasebetiyle meın· 
leketin her tarafından ge
len ve vatandaşların yük· 
sek duygu ve heyecanları
nı bildiren yazılardan Ata· 
türk çok millehas•is olmuş• 
!ar ve teşekkürlerinin ile· 
tilmesine Anadolu Ajansını 
memur etmişlerdir. • 

Mareşal Fevzi
nin teşekkürü 

Ankara, 31 (A. A.) -
Genel Kurmay Başkanı Ma
reşal Fevzi Çakmak, yük
sek zaferin 14 üncü yıl· 

dönümü münasebetiyle or
du namına almış olduğu 

resmi ve hususi tebriklere 
ayrı ayrı cevap vermek 
mümkün olmadığından bil
mukabele samimi tebrik ve 
teşekkürlerinin iletilmesine 
Anadolu Ajansını tavsit 
buyurmuşlardır. 

Romen 
Siyasasında 
Değişiklik 

Titleüskunun Dış Bakanlık

tan alınma•• 

üzerine, Ro· 
manyanın dı~ 
siyasada tuta
catı istikamet 
tavazzuh elmiş 
gibidir. H~men 
Bütün A vrup· 
gazeteleri, Ti
tüleskumın ka
binede• çıka. 

rılmasında is- . 
tihdaf edilen Titülesku 
maksatları tahlil etmekle meş
gul bulunuyorlar. 

Titülesku, kendisine haber 

verilmeden yapılan bu ani 
tebeddül karşısında zaten 
malaryadan da muztari!l' oldu
ğu için, büsbütün hastalan
mıştır. Yeni Dı§ Bakanı vazife
siue başlamıştır. Bu hldise 
etrafında dün gece aldığımız 
telgrafları 2 inci sayfamızda 
okuyunuz. 

Macar 
Kabinesinde 
Buhran yakın 

Gömböt 

Viyana, 31 
' (A.A.) - Ha· 

vas ajansı bil· 
tliriyor : 

M. Cömböş' 
ün sıhhi vazi- · 
yell bir kabine ' 
buhranının ya-:. 
kın oldutunu 
tahmin eWr· 
,tııektedir. 

. M. Gömböş 
dün akıam 
Maryteteny' • 

den avdetle ıraıetecilere "Salı 
rünü hadiseler 'cereyan edece
tini ~ söylemiıtir. 

toplanacaklar mı? 
Amerika Cumhur Reisinin pro
jesi hakkında tafsilat veriliyor 

En çok merak edi len nokta: Hitlerle 
Stal in b ir masada oturabilirler mi ? 

Birkaç gün ön
ce Ajanslar Amt• 
rika Cumhur Re
isinin, büyük dev· 
Jetleri reislerini 
davet edip bir ci· 
han kongresi kur
mayı düşündüğü. 

nü haber vermiş· 
!erdi. 1 Bu haber 
dünya gazetecile
rinin Amerika si
y2s! dairelerini 
mütemadiyen is· 
kandil etmelerine 
rag-men henüz ne 
tavzih ne de tck
zib edilmiş değil
dir. 

Parisde çıkan 

Pari Suar gaze· 
lesinin Vaşington 
muhabiri bu mev
zu etrafında yap-
tığı tahkikatı şöy- Dünya büyük dwlet reislerini bir konferans 
lece hulAsa etmek- masaır />aşında toplamayı lasavtJıu ea•n Am•· 
tedir: rikan Cumhur R•isi Ruzvelt 

. Vaşington (28 A~ustos) Am_e· il bir adamdır. Tıpkı Vilson gi-
rıka Cumhur Reı.I roman tık · (Devamı 2 inci sayfada) 

Dünya galibi güreşçilerimiz 
için dün tören yapıldı .. 

. Dün güreıçilrrimiz için Takılın stadında Beyoğlu Halke
vı tarafında nbir tören yapıldı. Yukardakl resimlerde Beyof• 
lu Parti bat kanı Mekki Hikmet Celenbni'nin Y aıara madal• 
ya takıtını, aşağıda da Yaıar ve Mersinli Ahmedin başlarına 
Zafer tacının giydirildiğini görüyo ... unuı. (Yazısı 5 ci sayfada/ 
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Son Dakika 
Fransa - Lehistan 

Telgraf adrosi: lstanbul Açık Söz 

Ankara- Memleket ve Dünva) 

Arap komitesinin kararı Lehistan orduları başkuman
danı Rydz- Smigly, Fransız er
kanı harbiyeiumumiye reisi ge
neral Gamelin'in ziyaretini iade 
etmek üzere Fransaya gitmiş
tir. Rydz- Smigly, resmen Le
histan ordularının başkuman
danı olmakla beraber, hakikat-

Sonra Musolini de Lehistanı 
dışarıda bırakarak ve dört ta
raflı-lngiltere, Fransa, Almanya 
ltalya - bir diktatora kurulma
sını ileri sürüp te Fransa buna 
mümaşat eder gibi görününce, 
Lehistan büsbütün gücenmiş, 1 

Fransanı n dostluğu hakkında 
sukutu hayale dilşerek 1934 
senesi başında Almanya tara
fından uzanan eli alıp sıkmış
tı. Bugün Lokarno muahedesi 
bizzat Almanya tarafından or
tadan kaldırılmıştır. Fransa da 

Sayı : T 35 Heryerde 5 kuruş Telefon Na: 208l7 -

Kan içinde İspanya •• yuzen 

67 madenci amele şefi daha 
idama rriahküm oldu 

A 

Asiler Tuleyfulaya dayandılar 

Kudüs, 31 (A. A.) - Arap yüksek komitesi neşrettiği bir 
tebliğde ezcümle diyor ki : 

"Yüksek komite Irak hükümetinin tavassutunu .kabule karar 
vermiştir. Bu arada grev mıntakavl komiteler konferansının iç· 
timaına kadar devam edecektir . ., 

Vaziyet hiç bir değişiklik gösterme<len aynı vehameti rnu· 
halaza etmektedir. 

• • • 
ı Tag/un 1104 kişiyi öldürdlı 

lrun cephesi, 31 (A.A.) 
rıı11111111111111111111111111ıı111ııı11111111111111111uıv11HI, , bütün binayı berhava edecek .. 1 Seul, 31 lA. A.) - Dün Kore'nin cenubunda vukua gelen 
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le tıpkı Pilsudski gibi Lehis
tanın Diktatörü vaziyetindedir. 
Bu itibarll\dır ki Pılsudski'nin 
halefi ile Fran.ız erkanı har
biye reisi arasındaki bu mü
zakerelere büyük ehem!lliyct 
verilmektedir. 

Lehistan, Avrupanın şarkın
da otuz milyondan fazla nüfu-
su olar. büyük ve kuvvet'.i bir 
devlettir. Ancak coğrafya ba
kımından Rusya ile Almanya 
ve siyaset bakımından da Fran· 
sa ile Almanya arasında 
bulunduğu için Avrupa mü· 
vazenesinde, bu genişli
ğin ve nüfusunun kendisine 
temin elliği nisbelten de daha 
büyük e\. emmiyelİ haizdir. Bu
gün Berlin ve Moskova, Avru
P< n n biri birine zıt olan iki si
yasi kutbudur. Lehistan bu iki 
kutbu biribirinden ayıran dev

lettir. 

tundan böyle Şark sulhünü Garp 
sülhünden ayırmiyacağını dış 
siyasetinin ana haltı olarak 
kabul etmiştir. Bu, Lehistanın 

siyaserine uygundur. Lehistan 
Lokarno zamanında oldu:!'u gibi 
bir defa daha Fransa tarafın
yalnız bırakılmiyaca ğından e
min olmak ister. Gamelin bu 
teminatı vermiş ol•caktır. 

D. N. B. ajansı muhabiri, mil
licilerin lrun'u teslim olmaaıjtı 

takdirde bombardıman ede
cekleri tehdidinin bu sabah 

-67 d • ' terini ihtar etmişlerdir. tayfun neticesinde 1104 kişi ölmüş, 1028 kişi yaralanmıştır. 426 

~---=~-- mı a encı ~-=; __ -- ! Elkasr içinde tahassun et- 1 kişi kaybolmuştur. Hasarat pek fazladır. 
• miş olan asilerden bir kısmı • • • 

•aat 5 de değil, 31 aıtustosta 

gün ortası olduğunu haber 
vermektedir. 

'= şef ıda" ma 1 • '=- ·I ::;~~~~~~:~~;~~~~ik~~~a~: B ~!!~[(A.?.rd~l~a~tan~~u?a~~~~!?e~ı 
!iterler bulgar ordusunun mane\'ralarında bulunmak üzere Dup· 

mahkum edıldı ! !htilıilciler Talifle kapılarında rintz<>'ya gelmişlerdir. p;;:: 
Alkazardaki mahsur asilir 

Par!s, 31 (A. A.) - Haber 
alındıırına göre, ispanya hükü- ~ 
met topçu kuvvet !eri Tuleytile- ~ 
de Alkazar sara yı karşısına 24 ~ 
santimetrelik bir top terleştir- 1 ~ 
miştir. E 

S evi/, 3 I ( A.A.)- Sevi I 
divanı harbi Rio-Tinlo ma
den işçilerinden 67 şefi ida
ma mahklim etmiştir. 

~ Corunna, 31 ( A.A.) - Ma-

; naili telsiz istasyohu Albay Dünya devlet reisleri bir masa 
~ Ja•gue tarafından kumanda 

~ . edilen ihtilalci kuvvetın Talil le etrafında toplanacaklar mı? 

t 
ı. 

b 
ki 
~ 

Herhangi bir harpte Rus
yanın Fransaya müessir yar
dım edebilmesi için Lebistanın 
Fransa ile beraber olması lazım
dır. Bugünkü Avrupa muvaze
nesini harpten evvelki Avrupa 
muvazenesine benzetenler var
dır. Bu doğru olmakla beraber 

1 
eğer Lehistan Fransa ve bina
enaleyh Rusya ile beraber 
olmazsa, bu benzeyiş tam olmaz. 
•farpten evvelki Almanya Rusya 
ile Fransa arasına sıkışmıştı. 
Bugünkü Almanya, Fransız
Rus ittifakına rağmen şark 
cephesinden Rusyanın değil, 
Lehistanın komşusudur. Bu 
itibarla Lehistanın, Rusya, Al
manya ve Fransa içip büyük 
ehemmiyeti vardır. 

Lehistanııı siyasi vaziyeti de 
ehemmiyeti nisbetinde nazik
tir. Çünkü bir taraftan yüz 
ıetmiş milyonluk silahlı komilnist, 
diğer taraftan da yetmiş mil
yonluk silahlı faşist Le:1'stanm 

komşusudur. 
iki sene evvelisine k cdar Le

histan emniyetini 1921 senesin
de Fransa ile imzaladığı itti
fak muahedesine dayamıştı. 
Ancak 1934 senesinde Pilsuds
ki, Almanya ile bir misak im· 
zaladı. Bu misak ile Almanya 
Lehistanın şark hudutlarını on 
sene için tanıyor, yani korido
ru Lehistana bırakmayı kabul 
ediyordu. Bu, Hitler için aıtır 
bir fedakarlıktı. Fakat Lehis
tanın siyasi ehemmiyeti mey
danda olduğundan Hitler bu 
bahayı ödemekten çekinmedi, 
Lehistan bundan sonra resmen 
Fran•aya bağlı kalmakla bera
ber, Avrupa muvazenesinde fi. 
len Almanya ile birlikte yü

rümeıte başladı. Bu, Fransa 
için büyük uzüntii mevzuu ol
muştur. Ve Fransızlar Lehis
tanı tekrnr nufuzları altına al. 
mıya çalışmışlardır. Fransa ile 

Ru,ya arasındaki ittifaktan son
ra gerek Fran•a ve gerek 
Rusva için Lehistanın ehemmi
yeti. arttığından' Fransa •on 
zamanlarda bu eski mütte
fiki ile ara.ındaki bağları sal!'
lamlaştırmak için y~ni g•yret 
•arletıneğe başlamıştır. Frım
sa tarafından yapılan bu te
şebbüslerin Lehistanda mü
said surette karşılandığını Ga
meline ile Rydz-Smigli ara
sındaki görüş melerden an
laşılmaktadır. Cerd bu mü
zakereler henüz tamamlan
mamıştır. Fakat müsbet bir 
netice vermesi bekleniyor. Le
histanın tekrar Fransız ittifa
kına dönmesine amil olan se
bepler nedir? Lehistanı Fran
sız ittifakından uzaklaştıran 

!ebepler Üzerinde durulacak 
olursa, bu amiller de izah edil
miş olur: 

1 - Lehistanın Fransadan 
uzaklaşmasına amil olan ilk 
sebep, Lokarno muabadesinin 
imzasıdır. Lokarno muahadesi, 
Şark ile Garp arasında bir 
fark gözeterek Fransanın ve 
Belçikanın hududunu garanti 
altına almış, fakat Lehistanın 
hudutlarını ihmal etmişti. Leh
liler bunu asla unutmadılar. 

Madrid, 31 ( A.A )- Hükü- :=:=-~~=== 
met kuvvellerininin bombar-
dımanı, 1300 asinin tahassun 
etmiş bulunduğu Talifle'deki 

" Elkasr ,, sarayının :en büyük ~ 
cephosini lamen harap et-
mişti:-. ~ 

ON IJEŞ BiN HASTA VE 
Y ARAL! DOKTOR 

iSTiYOR 
Rahat, 31 ( A.A.) - Ya

res'de La Fronluau radyo• 
su, Aragon cebhesindeki 
milislerden on beş ~n has
ta. ve yaralının müstacelen 
doktor istedilclerini haber ı ı 
vermektedir. ~=- 1 

Millici tayyar.tor Valan-

kapıları önüne vardığ nı haber 
veriyor. 

Elçiler Madrid hükümetine 
müracaat eltiler 

( l inci sayfadan devam) 

bidir ve hiç şüphesiz yine 
romantik bir adam olan büyük 
amcası sabık Cumhur r<isle
rinden Miralay Ruzvelte çok 
benzemektedir. Şayialara inan
mak l;izımdır. Muhakkak ki n 
böyle bir şeyi düşünmüştür. 

Bununla beraber Ruzvelt bu 

2 - Almanyn ile Lehsilan 
arasında 1934 misakı imzalan
dığı zaman, ne Fransa, ne de 
Lehistan Almanyanın bu kadar 
kısa bir zaman iç:nde silahla
nabi!eceğini tahmin etmiyor
lardı. Hatt;i o zaman Lehsitan 
ordusu Alman ordusuna faik 
görünüyordu. Bugün Almanya 
silah bakımından Avrupanın 

en kuvvetli devleti olmuştur. 
Son zamanlarda bu kuvveti 
Lebiıtanın iyice anlamasını is
termiş gibi bir siyaset takip 
etmeğe başladı. Olimpiyat o
yunlarında tevzi edilen harita
da koridorun Alman toprağı 
olarak gösterilmesi Lehistanı 

\ 
G ecenin ilk saatlerinde, hü

kümet kuvveti eri, lağımı!ırdan 
\ bir kaçını p9tlatmışlar ve asi· 

!ere ses borularıyle seslenerek 
tesıim olmadıkları takdirde 

Sen Jan, 31 (A.A.).- Hen
daye dö Lüz'de bulunan ınuh
teJif memlek:ıtlerinlspanyadaki 
elçileri Madrid hükümetine bir 
nota göndererek, halkın ızlıra
bını azaltacak bir vaziyet al
ması için taeassutta buluna
caklarını bildirmişlerdir. 

Bu ta vusutun si yasal ve as
keri meselelere şumulü yok· 

ce'i bombardıman etmişler ~ 
~ ue çiddi hasarala sebebiyet ~ 
~ f.Jermişlerdir. ~ ı 
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projenin karşısına dikilen ve 
halledilmesi imk;insız gibi gö
rünen maniaların da farkında
d ı r. İngiltere Kralını, Türkiye 
ve Fransa Cumhur Reislerini, 
Hitleri, Musc.liniyi, kendisini ve 
daha bir çok devlet şeflerini 

bir masa başında toplamak ilk 
bakışta gülünç ve batta ah
makça bir düşünce gibi görü
nür. Fakat Ruzvelt bu mesele 
üzerinde fikir yordukça böyle 
bir teşebbüsü akla yakın bul
muş ve hiç olmazsa bu fikrinin 
umum! bir münakaşaya mevzu 
olabileceğine karar vermiştir. 

gücendiren ve korkutan bu 
cakalardan biridir. 

3 - Bir taraftan Rusya di
ğer taraftan Almanyanın si
lahlarını arttırmaları Lehista
na da yeniden silahlanmak 
vazifesini yükletmiştır. Bunun 
için para lazımdır. Almanya 
para vermiyor. Lehistdnın, ko-
ridordan geçen eşyanın nak
liye (ücreti olarak Almanya
dan on beş milyon dolar ala-
cağı vardır. Alman Ekonomi 
Dıktatörü Schaht bu paraları 
bile vermiyor. Lehistan ancak 
Fransadan para bulabilir. 

Leh - Eransız siyasi ittifakı 
sağlamlaşmadan da Fransanın 

para vermiyeceği aşikardır. 

Titülesku Başbakanlıktan alınınca ... 

Romanyada hükumet idaresi 
artık faşistlerin eline geçiyor 

Titülesku bu haberi alınca: ''Bu bir kom
plodur,, diye bağırmış. Elçiler de ğişfirilecek 

Titüleskunun Romanya ka- \ 
binesi Dış Bakanlığından alı-

narak, yerine Antoleskonun 

getirilmesi, bütün Avrupa ga
zetelerinde muhtelif tefsirlere 
sebebiyet vermiştir. 

Yeni Dış Bakan, evvela Ti
tüleskonun Bakan'ıkta bulunan 
adamlarını değiştirmiş ve ilk 
defa ltalyan Elçisini kabul 
ederek, kendisile bir buçuk 
saat kadar konuşmuştur. Bu 
deği~ikliği Avrupa gazeteleri 
şöyle karşılayorlar: 

Paris, 31 ( A.A.) - M. Titü
lesku gaybubeti esnasında ve 
kendisine sorulmadan Dış iş-

teri Bakanlığının kendisinden ı 
alınacağını hiçbir zaman düşün· 

memişti. Titülesku şöyle bağır

mıştır: " Bu bir komplodur . ., 
Buda peşte, 3 t (A.A) -· Yeni 

hükümet gazetesi "Esti Ujsag,, 
diyor ki: 

"Tilüleskonun sükutunun ha

kiki sebeplerini, Fransız-Çek -
Sovyet bloku etrafında açılan 
mücadelede ve Romen milleti

nin bolşevikliğe bırakılmasın

dan doğan endişede atamalı

dır. 

Varşova, 31 (A.A.).-Kujer 
Poranuy gazetesi diyor ki: 

"Titülesku her şeyi karşılıklı 
garantilerle o derece karma· 
karışık bir kördüğüme ben. 

zetmekte idi ki nihayet hiç 
kimse vaziyetten bir şey an
lamamakta idi,,. 

Tituleskunun hastalığı 
ağırlaştı 

Montekarlo, 31 (A. A.) -
Montrö muahedesinden beri 
Cap-Maritim'de ikamet eden 

Titülesku bir kaç günden beri 
malaryadan muztariptiptir. Dün 
akşam şiddetli bir nöbet ge
çırmiş ve sıhhi vaziyrti endişe 
uyandırmıştır. 

Acaba Ruzvet hakikaten 
böyle bir kongrenin toplana
bileceğine veya toplansa bile 
bir iş görebileceğine kani mi
dir? Belki kanidir, belki de
ğildir ; amma emindir kf bu 
fikir geniş halk tabakalarının 
gözünü kamaştıracak derecede 
parlaktır. 

Ruzvelt'in bu fikri bir müd
det e\'vel Vaş;ngtona uğramış ı 

olan lngiltere amele partisi 
liderlerinden Jorj Lansburi'ye 
açtığı söylenmektedir. Mösyö 
Lansburi'nin Amerika cümhur 1 

reisine bu düşünceyi harikı;la
de bulduğunu bildirdi~ de ri
vayet ediliyor. 

Ruzvelt bunun üzerine fikri
ni lngilterenin Vaşingtondaki 
sefiri Sir Ronald Lintzeye de 

Bunlardan başka bugün Leh
Fransız yakınlığına yardım 
eden· bir takım pisikolojik ve 
şahsi sebepler de vardır: Le
histan, yalnız Fransaya boğlı 

bulunduğu on üç sene zarfın
da bu sJevlet tarafından ikinci 
derecede bir devlet telakki 
edilmesine çok içerilemişti. Fil

hakika Fransız devlet adamla
rının Lehistan hakkında böyle 
bir ' telakkileri olduğu muhak
kaktır. Lehistana sormadan 
Fransa birtakım siyasi görüş. 
melere girer. Ehemmiyetli me
seleler halleder. Lehistanı emri
vakiler karşısında bırakır. Bu, 
Lehistanı gücendirmiştir.Lehis

tan, siyaset yoldaşlığında Fran
sa ile müsavi olmak ister. 
Fransız devlet adamlarının 

1;;·;1··1·~ü~ü·'l~·~·;ü·~···1;;·i';··~i~~i;·;~···A··~;~;~·~~·~················· ! 2.;,ı~::::ı~~~:~z~:~::;~~~~. 
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T inci sayfadan devam 
kendisini teşyie gelenlerin 
ellerini sıkarak vapura girdi. 
Celal Bayardan sonra Başvekil 

bu Leh hassasiyetini artık an- V k ı ve e il erimizi leşyie gelen-
ladıkları görünüyor. Karşılıklı )erde vapura girdiler. Bun
zıyaretlere başlarken, önce Ga- tar atasında Hariciye Vekili 
melin'in Varşovayı ziyareti de T evfik Rüştü Aras, Dahiliye ve-
manidardır. Diğer ehemmiyetli kili Şükrü Kaya, Milli müdafaa 
şıhsl amil de Alman doslluğu vekili Kazım Özalp, Bolu say-
ile tanınmış olan Pilsudski'nin lavı Cemal Hüsnii, şehrimizde 
yerine Fransız dostu olarak ta- bulunan saylavlardan bazıları, 
nınan Rydz-Smigly'nin geçme- Vali, Belediye reisi ve Parti 
sidir. Semigly, büyük mareşa- başkanı Muhittin Üstünda!t, 
Jin varisidir. Fakat onun sem-

lstanbul kumandanı General 
patileri.te ve antipatilerine 

Halis, General Fuad, General 
varis değildir. Bu itibarladır ki Salilı ve General Ali Sait de 
Fransız - Lehistan münascbet-

bulunuyordulardı. 
lerine yeni düzen vermeyi, 
daha doğrusu bu münasebet- Saat üçten sonra rıhtım ve 
teri 1934 senesinden evvelki rıhtımın arkasındaki cadde ka-
düzene çevirmek yolundaki !abalık bir halk kitlesile dol-
mesainin müsbet bir neticeye muştu. Teşyiciler arasına ka-
varması beklenir. rışan halk da Başbakanı sıbır-

" Akdeniz medeniyetleri • ne 
j Vapur rıhtımdan iyice uzak- 1 T ino;i sayfadan devam mukabil, lngilizlerin sevk ve 

laşıncıya kadar ismet lnönü tır,. hiera~şi'ye _riayet olunması ! idaresinde Avrupa, ilk "deniz-
güverteden ayrılmadı ve rıh- şartıle. Hıerarşı'ye riayet et- ler ve kıtalar arası cihan me-
tımda kendisine sallanan men- miyenlerin cezaları büyüktür. deniyeti., ni kurmağa muvaffak 
dillere elile mukabele etti. lngiltere, artık on sene içinde ' olmuştur. 

Başbakan ve vekiller bugün mi, otuz sene içinde mi bun- Avrupanın büyük mirası bu-
l • ' dur. Bu, sadece ekonomik ve 

sergiyi açtıktan sonra akşam arın aleyhine mutlaJ(a bir koa. 
1• teknik bir miras değildir. Bu, 

üzeri saat 9 da ayni vapurla ısyon hazırlar ve bunları mut-
i 1 k 

insanlığın on binlerce yıl zar-
zmirden ayrılacaklar, yarın a a amana getirir. Okadar fında ve kendinde meknuz olan 
tekrar şehrimizde bulunacak- ki, lngilterenin, nizamı bozan- tanrısal vasıflar sayesinde mey 
lardır. Başbakanın sergiyi açış tarı cezaya çarptırması, son dana getirebildiği değerlerin 
nutkuna büyük ehemmiyet ve- üç asırlık tarih içinde bir ıra- bir muha .. alasıdır. Hepimizin 
rilmektedir. disyon ve bir usul halini al- olan, hep'mizin emeıtıle var 

lzmlrde bekleyiş mıştır. olabilmiş olan mukaddes bir 

lzmir, 31 { H,;;;;;f muhabiri- lngiltere, koalisyon yapmağa mirastır. 
daima mu aff k ı - k.. Avrupa, bu miras·, şüphesiz ki 

mizden)- iz mir yurdun her ya- v a o ur; çun u 
her defasında cı·han a · · · işlemiş, ço"'aitmış ve asaletini nından gelenlerle doludur. Ser- • sayışının, 5 

Cihan tı'ca t f ti . . bir miktar daha ileri götür-
ginin bütün hazırlıkları bitiril. re men aa erının, 
mittir. Yarın Ö"'le üzeri şehri- tolerans ve hürriyet fikrini nmü- müştür. Hem bunu yaparken, 

5 d r·ı k d. ·d· y k ona canla başla bağlanmıştır 
mize aelecek olan Başbakanı a ı en ısı ır. e ala tutan 

e ·ıı d' ı · da. Hatla o kadar ki, bütün bu 
ka•. şılamak ı'çin büyu .. k tören mı et, ığer ermin nazarında, b ı eseri münhasıran kendi eseri 
hazırlanmıştır. ergeç ir su b düşmanı olarak zannetmiştir. Ve lblis'e taş 

teşhir ve tescil edilir. Sıra ile çıkartacak bir gurur ile kendi 
Felemenk • ispanya - Fransa - dışında kalan memleketleri 
Almanya, lngiliz yüksek mah- ve milletleri bu mirastan 

Diplomat sızlıkla bekliyorlardı. Saat dör-
ım11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııııııııı de kadar Dil kurultayı toplan.. inhisarlar veklll Şarka 

Halı sergisi tısında bulunan Başbakanımız gidiyor 
kemesinin önünde hükümlerini iskat etmek hakkını kendinde 
giymişler ve mahkümiyet müd- görmeğe kalkışmıştır: 
dellerini g-eçirmişlerdir. Milletlere hükmetme~ mübah 

On binlerce yılın biriktirdiği ilan etmiş, buna göre bir fel-
bilgileri, "Rönesans. yeni bir sefi görüşü kendi insanlarına 
terkibin içine almış ve Avru- tabii gösterdikten sonra öte-
palılara maletmiştir. kilerine de bir •Baş yazısı. 

On sekizinci ve on koku- olarak aşılamağa ve kabul et-
zuncu asır fütuhatı, Avrupalı- tirmeıte çalışmıştır. 
tarın eline, bütün dünyayı, ya Bugün dahi Avrupada, bu 
sümürge yahut pazar olarak fikir, hiçbir devirde olmadığı 
teslim etmiştir. Ve Asya mil- kadar revaçtadır ve, ne şefleri, 
letlerinin yalnız "kara mede- ne de nazariyecileri eksiktir. 

. niyetleri,, ile LAtin milletlerin Burhan Belge 

Kırk gün kırk gece şenlik- dördü beş geçe rıhtıma geldi- inhisarlar vekili Ali Rana 
leri münasebetile tertip edilen ter ve halkın şiddetli alkış- Ankaradan Şark illerine bir ıet-
balı sergisi çok rağbet gör- tarı arasında vapura girdiler. kik seyyahatine çıkacaktır. Bir 
mektedir. Belediye sergının lnönö vapurun güvertesindeki h kaç gündenberi şe rimizde bu-
açıldığı Sultanahmetteld hama- merdiven başında durarak tunan vekil buradaki inceleme. 
mı elektirikle tenvire karar aşağı inenlerden büyük, kü- 1 terini dün bit'~ miş; gümrük ve 
vermiştir. Yeni yapılacak te- çük herkesin elini sıktılar. , inhisarlar müdürlerine bazı di-
sisatla hamamın karanlık ta- r- '"'\ 1 rektifler vermiştir. Vekil An-

rafları da aydınlanacaktır. Bu / Açık Söz'ün I' karada birkaç gün kaldıktan 
s.uretl~. Mimar !>inanın eserle- Sürpriz kuponu sonra şarka yap .. c-ğı seyya-
rınd~n olan bu .hamam. bir Bu kuponu kesip saklayınız hale çıkacak ve her vilayette 
teşh~r salonu halıne getırile- N 134 135 

1 

gümrük ve inhisar işlerini göz 
cektır. O. • _J den geçirecektir. 

" - Eğer yeni intibabattB 
tekrar Cum hurreisi seçilirseııı 

bu yılbaşında bu mevzu etrafın
da kendisine bir davetname 
gönderece!timi krala söyleyebi· 
lirsiniz. 

Ruzvelt fikrini tatbik saha• 
sına nasıl atacağını da düşiin• 
müş ve Çolokada söylediği 
nutukta bundan da bahsetrni· 
ye karar vermiştir. La.kin 
sonradan herkesin bu fikri 
Cumhur reisi seçilmek arzusile 
istismar etmek istediğ'İııi zan
nedebileceğini düşünmüş ve 
sarfınazar etmiştir. Yüksek bir 
siyasi şahsiyet bana dedi ki: 

"-Böyle bir kongre kur• 
mak fikri Amerika hükumeti· 
ne aid olarak değil, fakat sa• 
dece cümbur reisi Ruzvelte 
aid olarak şayi bulunuyor. Bi• 
naenaleyh bunu tekzip etmtk 
veya etmemek te ona aittir· 
Cümhur reisinin bu şayiayı te~ 
zib etmemesi ise sanıyorull' 

ki böyle bir düşüncenin siya• 
sa dünyasında nasıl bir tesır 
yapabileceğini anlamak ve 
tartmak içindir. Sonra şunu 
da unutmamalıyız ki Ruzvelt 
tekrar cümhur reisi seçilirse 
gerek Amerikada gerekse 
dünya nazarındaki mevki ve 
ehemmiyetinin artacağını satı'. 
makta ve böyle bir kudretlı 
makam tarafından bu kongre 
fikri ortaya atılacak olursa her• 
kes tarafından ciddi b'r kabul 
göreceğine inanmaktadır. O b~ 
kongreyi adi bir diplomasi h8' 
<lisesi addetmekte bilakis ısıl 
de yapılmış olan Viyane koli' 
gresi gibi bir harikulade mii• 
him deynelmilel hadise olarak 
görmektedir. Davet edilen deç• 
Jet reislerini debdebeli bir tarı· 
da ve cihan müvacehesin01 

toplanacaklar ve vaziyeti ıe'." 
kik ettikten ve siyasi, iktisa1• 

içtimai, bütıin anlaşamamazlık' 
tara bir hal şekli bulduktan soO' 
ra cihan sulhunu kurmağı ıe' 
ke!fül edeceklerdir. 

Dünyada yaşayan insanlarıO 
yüzde doksan beşinin sulh ;s; 
tediğine kani bulunan Ruzvel 
projesinin umumi bir memnu
niyet doğuracağına da in ,o· 
maktadır. ,,. .. E"d~~;"d ......... vi/J 
cuma sabahı 
şehrimizde 1 
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lngiltere kralı Sekizinci E<I' an 
vard perşembe sabahı karı t ( .r ~ınd 
sularımıza giriyor. Kral f11 
tenekkiren seyahat etme~· t~~d 
le beraber bir lngiliz ~r.~ ~~•rr 
tının bir Türk devleti reısı uır i 
ilk defa ziyaret etmesi 

bakımından kral için şt~' ı . 
rimizde bazı hazırlıklar r"' t-tf 
pılması kararlaştırılmıştır 'ıfin 

Bunun için şehrimizde b~ ~'ki 
Junan D•hiliye Vekili ve eıı 6 ;~aç 
huriyet Halk Partisi Ge~ araı ,. 2 
Sekreteri Şükrü Kayanın 1 !il 
yasetinde Liman idaresi 6:; ~aka. 
ne! Direktörü, Deniz tic•r ~ lıı zn 
müdürlüğü, Vilayet, Polis ~ dan r 
Belediyeden de birer mur• al' d~Şrr 
hasın iştiraklle bir komısY c' ~!tin 
teşkil edilmiş ve bu komi~Y •I ~ 3 . 
hazırlıklarla meş.8nl oıııı•> ~t d 
başlamıştır. ı~ lla 

Moda kulübünde yapıl•'~• ~k . 
ol~n büyük deniz yarışları ,ı ~ışlçı 
Kral Sekizinci Edvard d• ~ııı;, 

edileceklerdir • 
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AÇIK SÖZ-

Karpat eteklerinde l ~ Hız ve gücünü vatanda,ın sevgisinden alan gazetedir 
- Seyahat mektupları -

Yorgun bir başın dinlenmesi için bir eyyam şehirlerin gü• 
•iiltülü hayatından ayrılıp tabiatin sakin köşelerine çekilmesi 
latımdır. Fakat şehrin rahatlığına alışan bir insan için yayla· 
nın elektriksiz ve ban}oıuz evi bir iztıraptır. Dağ ve deniz 
llıedeni ha yatın yorgun insanını ancak konforu ile alakadar 
eder. 

Yaş meyvacılığ1 1 Eıişleri ltu:;i~~-ı 
j koruma rağbet buldu Seyahat programımda birkaç gün dağ havası almak için 

l<arpat eteklerindeki Sinaya, Buşteni ve Kranştad taraflarında 
dolaşmak da vardı. 

Karpatların gittikçe yükselen şark yamaçlarındaki bu 
iÜ>el ve temiz kasabaların herbiri tıpkı "Alp,, Salsburg'u gibi 
te1>1iz, rahat otellerle• dolu. Çam ormanları arasına gömülen 
bu oteller her türlü rahatı verdikleri halde o kadaı ucuzuurlar 
iti insan evinde yapacağı günlük masrafla buralarda yaşayabilir. 
"1esela Sinaya'nın güzel bir oteli -olan Palu otelinde pansiyon 
iÜnde adam başına beş yüz ley yani bizim para ile 470 kuruş. 
llunun içinde yatmak, aabah kahvalt111, öğl~ yemeği, ikindi 
l.ahvaltısı, akşam yPmeği ve duş vardır. 

1 1 

tedbirlerı 
ihracatı arttırmak için 
soğuk hava tesisatı 
üzerinde tetkikler 

yapılıyor 

Denizden bin, bin iki yüz metre yükseklikteki bu dağ 
Otelleri arasında daha ucuz olanları da var. Verilen yemek 1 
•e kahvaltılar hem temiz, hem de boldur. içtiğiniz sütün halis 
01duğundan şüphe etmiyerek istediğiniz kadar içebilirsiniz. I 
Yemekleri hem kuvvetli, hem bol, hem çefitlidir. O kadar ki 
i~indi kahvaltısını iştiha ile yiyen bir adam akşam yemeğ'in 
tıyemez. 

lktısad vekaleti müşavirle· 
rinden Zeki Doıran, Halil ve 
meyvacıklık mütehassısından 

mürekkep olan heyet yaş mey· 
va ve sebze ihracallnuzın in
kişafı etrafındaki tetkiklerine 
devam etmektedir. Heyet iz. 
mirde yaptııt"ı incelemelerden 
müsbet neticeler elde etmiştir. 
Başlıca ihraç merkezlerimizde 
alınması lazım gelen tedbirlerin 
teııhiti için bu tetkikat bir müd· 
det daha devam edecektir. 

Eski Macar kaoaba11 olan Buşteni daha ucuz. Hele Kronştad 
'ıUenceli, nefeli, temiz, ucuz bir yer. En kederli, en yorgun 
bir adam buralarda bir hafta içinde dipdiri ve pürnefe olur. 

Bunları yazarken gözlerimin önüne bizim Anadolunun 
Çaınlık yaylaları geliyor. Bildiğim ve işittiğ'im yaylalar ara· 
••ııda inebolunun Ecevid çamlığı, Gerede'nin Ramazandede 
ÇaınJığ'ı, fzmir Karaağacının meşhur Çam yayli!I bizim Köroğ· 
lunun karargahı olan Çamlıbel ve nihayet hepimizin bildiği· 
tniz Uluda§' hiç şüphe yok Karpatlar ve Alplar kadar güzeldir. 
l\menni. Fak at gelgelelim hiçbirinde bir şehirliyi 
•abat ettirecek otel, misafirhane, konfor yoktur. lstanbulda 
iken Uluda§' otelinin bir faturasını göstermişlerdi. Bir kadeh 
••kı için elli kurut yazıldığ'ını gördüm. (Tabldot) yemek de 
120 kuruı. Sinayada Palas otelinde bir yemek 65 kuruş. de· 
llıek yarı yarıya. Çamlı yaylalarımızı, kumsallı kıyılarımızı 

••nlendirmek için her Şeyden evvel kafamızı değiştirmeliyiz .. 
Memlekete seyyah getirmek için propaganda yapmazdan 

c•.,el memleketteki dinlenmek, gezmek ihtiyacında olanları 
llıeınleketin sularına ve yaylalarına çekecek çareleri bulmamız 
1a•ımdır. Kendi hesabıma düşünüyorum. Neden Uludağ oteli. 
ile gitmedim de Karpat eteklerine çıktım. Burada rahatım o 
~~dar yerinde olduğu halde bunu düşünerek muazzep oluyo• 
•~ın. Neden memleketin bukadar güzel yaylaları var da biz 
A.,rupa dağlarında dinleniyoruz. 

Şimali ltalyadaki göl kıyıları, Tiroller, Alpların Avusturya 
Cephesindeki etekleri Karpat yaylaları hep otellerle dolu ve 
hepsi de o kadar ucuz ki insana bütün seyahat zorluklarını 
ıtöze aldırıp kendilerine çekiyorlar. 

Bunları gördükçe iıtanbul Belediyesinin şehre seyyah ge. 
lirmek için yaptığ'ı çırpınışlara gülesim ıreliyor. Seyyah öyle 
bir mahluktur ki ancak rahatını düşünür. Onu davet etmez• 
d,n evvel hi'l de onun rahatını düşünmeliyiz. Bulgarlar Varna 
Plajlarını yıllar dan beri modern bir hale getirmek için çalıştı· 
llr. Simdi seyyah davet etmeden geliyor. Seyyah cuıluk ve 
••hatlık istiyor. Bunu yaptığımız gün seyyah kapımızdadır. 

, Burhan Cahit Morkaya .................................................................. ...................................... :;··o"L.'"fs"'"· ı 

Heyet dün de meyva haline 
giderek incelemelerine devam 
etmiş ve haldeki toptancılarla 
görüşülmüştür. ihraç maddele· 
rimizin muhafazası için yapıla· 
cak işlerin başında sojtuk ha• 
va tertibatını havi antrepolar 
vücude getirilmesi icab• tmek· 
tedir. Bunun için Liman idaresi 
genel direktörünün de iştiraki· 
le bu sabah mevcut antrepo .. 
Jar gözden geçirilecek ve fri. 
gorifik tesisata elverişli olan
ları tesbit edilecektir. Umumi 
tetkikat neticesi büyük bir ra. 
porla lktısat vekaletine ar· 
zedilecektir. 

Belediyede değı,ık
likler olacak 

Belediyenini 936 bütçesi tas· 
dikten çıkmış ve dün tebliğ 
edilmiştir. Fakat terfi ve taı• in 
cetveli henüz gönderilmediği 

için belediyedeki münhallcr 
eski şeklini muhafaza etmek· 
tedir. Liste tasdikten geldikten 
sonra belediyede değişiklikler 
olacalt'ı haber verilmektedir. 

Borçlu belediye me
murları 

Borçlu belediye memurları· 
nın aylık maaş veya ücret 

B• kd k •• k b bordrolarında borçları mıktan 1 r uz ope eş ve hangi icra dairelerine,, ke· 
silmesi lazım geldiği gösteril-

k •• ş .. y •. da 1 ad 1 '· 1 mediğinden karışıklıklar çıkar. 
maktadır. Bu noktanın göz 
önünde tutulması alakadarlara 

~4 saat içinde 7 kumarbaz cürmü =b=ildi=riı=miş=tir=. =:::= 
meşhut halinde yakalandı 

Şüpheli bir ölüm ! 
Beyoğlunda Çiçekçi so~ a. 

lında 4-1 numaralı evde oturan 
Sabahatin başıboş bırakılan 
:uduz köpeği, 14 yaşında Sel
'1ien adında bir kızcağızı ı sı. 
tarak dalamıştır. Köpek bun
Uan sonra sokaktaki diğer yol· 
Cııların üstüne saldırmış, neti. 
~Cde 12 yaşında Tanaş adında 
t'r çocukla lsmail, Galip, ve 

Çarşıkapıda Çorlu medrese
s inde otran Ali, Hüseyin, 
Mehmet, Ahmet, Rıza, Saba. 
hallin , .e O sman adlarmdıı 

yedi kafadar kumar oynarlar. 
ken cürmümeşhut halinde ya· 
kalanmışlardır. 

Falcılık 
BeyoJtlunda Asmalıçeşmede 

oturan Marika adında bir ka. 
dın Galatada Abdullahın aşçı 

dükkanında iskambil falına ba. 
karken tutulmuştur. 

Nanıık 
İsmailin 
Ölümü 
Büyük san'atklrın 
ruhu dün taziz edildl 

Dün, kayboluşu ile Türk 
san'at aleminde doldurulması 

çok müşkül bir boşluk bıra. 
kan Namık lsmailin ölümünün 
yıldönümü idi. Bu büyük Türk 
san'atkarının hatıralarını an. 
mak, onu biraz daha öıt"ren
mek, kalplere biraz daha nak. 
şetmek için hayranları Be. 
yolt'lu Halkevinde toplandılar. 

Lise ve ortamektep
lerde ikmal imtihan· 
farı bugün batlıyor 
Maarif müdürlüğünün ilk tcd· 

risat öğretme nleri için açtığı 

resim eli ş i kurshrı çok rağ· 
bet görmüştür. Kurslar kapan· 

' dığı için şimdiye kadar yapı· 
lan çalışmaları halka göster· 
mek maksadile Fındıklı ilk· 
mektebinde bir resim elişleri 

sergisi açılmıştır. Öğretmenle. 
rin yaptıkları elişleri bu sergide 
teşhir edilmekte ve beıt"enil· 

mektedir. 

Önümüzdeki ders senesin· 
den itibaren ilkmekteplerde 
bir çok dersler talebeye re
simle öğretilecektir. Mühim 
şeyler talebenin hafızasında 

kalması için resimle gösterile. 
cek ve tarif edilecektir. Av· 
rupada tatbik edilen bu usu. 
lün bi1de de tatbikinden faide· 
li neticeler elde edileceği 
umuluyor. 

Orta tedrisat direk
törü geldi 

Orta tedrisat direktörü Av. 
ni dün Ankaradan şehrimize 

gelmiştir. Avni burada yeni 
açılan orta mektepleri gezecek 

ve bundan sonra şehrimi· 

zin orta tedrisat işleri etrarın. 
da tetkikler yapacaktır. Ayrı· 

ca bazı lise ve orta mektep· 
lerde ikmal imtihanlarında da 
hazır bulunacaktır. 

Lise ikmal imtihan
ları bugün ba,lıyor 
Şehrimizdeki bütün Lise ve 

Ortamekteplerde ikmal imli· 
hanlarına bugünden itibaren 
başlanacaktır. Son s ınıfların 

tahriri imtihan sualleri veka· 
Jetten gönderilmiştir. Bu sualler 
talebe önünde açılacak ve 
sorulacaktır. imtihanlara 9 da 
başlanacaktır. 

Üniversitede lkınal 
imtihanları 

Üniversitede Hukuk fakültesi 
ikmal ve mazeret imtihanlarına 
yarından itibaren başlanacak. 

tır. ilk imtihanlar birinci ve 
üçüncü sınırların olup medeni 
hUkuk derslerindendir. Birinci 
sınıfın imtihanı 8,30 da. üçü~cü 
sınıfın imtihanı da 14,30 dadır. 

Dün hareket eden ar/isi/erden 
bir grup vapurda 

atına adlarındaki yolcuları da 
~~lamışbr. Bu sırada köpek 

1
1 ıı müşkilatla öldürülmüş, da
~~nanlar kuduz tedavi hasta. 
•nesine kaldırılmışlardır. 
(AÇIK SÖZ- Biz facia hak. 

~ndaki polis raporunu ıuraya 
tazdık. Demek ki ev sahipleri 
~duran köpeği sokağa salı. 

~erınışler. Garip ve insarsız 
r iş 1) 

Şüphen ölUm 
Kadıköyünde Hasanpaşa ma

hallesinde Uzun Çayırda oturan 
Nurinin karısı Vahidenin iki 
gün evvel doğurdu§'u çocuk 
dün ansızın ölmüştür. Doktor 
bu ölümü şüpheli gördüğünden 
çocuğun cesedi morga kaldı. 
rılmıştır. 

Şeiılr Tiyatrosu artist· 
leri lzmlre gittiler 

ou,enler: 

Şehir Tiyatrosu artistleri 

lzmir Arsıulusal sergisi komi· 

!esile muhabere neticesinde 
mütabık kalmışlar ve serginin 

devamınca temsiller vermek 
üzere dünkü vapurla lzmire 

-·--
Fatihte oturan Müberra adlı 

bir kadın dün ölmüş ve bele
diye doktorunun v~rdiği rapor 
üzerine de Edirnekapı mezarlı· 
ğına gömülmüştür. Ôlt'leden 
sonra müdddciumumiliğe ya· 
pılan bir ihbarda Müberranın 

kocası tarafından döğülerek 

öldürüldüğü bildirilmiştir. Müd
deiumumilik tahkikata el koy. 
muş ve tabibi adil Enver i ce· 

sedi mezardan çıkararak kap 
ederse morga göndermeye 
memur etmiştir. Bugün ceset 
mezardan çıkarılacek ve tabibi 
adil Enverin vereceıti rapora 
göre tahkikata devam edile· 
cektir . 

Avukat 
şalıitlik 

ADL 1 YE 

mahkemede 
edebilir mi? 

. 
Ağırceza mahkemesinde dün hara-

retli bir münakaşa oldu 

Evi nasıl haczetmişler? 
Dün Ağırceza mahkeme

sinde bir sahtekarlık davasına 
devam edildi. 
Davacı emlak 
komisyoncula. 
rından Pozant• 
tır. Suçlu böl. 
mesinde Hır ant, 
Cemil ve Kenan 
bulunuyordu. 

iddia olundu· 

!!'una göre bu Avukat 
üç suçlu Po· .. 

Kenan Omer 
zan ta ait bir evi 
sahte senetle haczetmişler ve 
bu haczi de Pozant diye baş· 
ka bir adama tebliğ etmişler· 

dir. Dün mahkemede birçok 
şahitler dinlendi. Roza adlı 
bir şabid mahkemeye dikkate 
deıt"er şeyler söyledi: 
~ Bir ırün bana ihsanla 

suçlulardan Cemil ıreldi. Sen 
yarın Pozan! ismindeki emlak 

ı 

/ide, mesela Büyükdere ve Sarı. 
yerde ev alacak olursun. Onu 

1 bir otomobille oraya götürür 
\ e akşama kadar alakorsun. 
Biz ona ait bir evi satacağız, 
kendisinin lstanbulda bulun. 
masını istemiyoruz. dedi. 

Bundan sonra avukat Mus
tafa Raşit şahit olarak dinle
necekti. Bunun şahitligi müd
deiumumi ile suçlu ve davacı 
arasında uzun münakaşa ka
pısı açtı. Mustafa raşit evve· 
la şöyle söyledi: 

- Ben avukatım. Suçlular· 

dan Cemil evvela bana gel· 
di. Hadiseyi anlattı. Beni avu· 
kat yapacaktı, sonra vugeç· 
miş. Baro kanununa göre avu· 
katların kendilerine tevdi edi· 
len esrarı laşetmeleri mem
nudur. 

Yaraladı hareket etmişlerdir. Bale he· komisyoncusuna gidersin. Zen• 

l - Fatihte Eski Alipaşa 
;~~desinde otUTan komiser Şe
tt •n. 12 ya,ında Hasan adın· 
, •kı çocuğu incir toplarken 
~ hçtan düşmüş, fena halde 
~•alanmıştır. 

Galatada Kemet"altında Bi. 
rahane sokağında otaran 
Şükrü, Arap Akmet adında 
bir sabıkalı tararında hiç se
bepsiz bıçaklanmıştır. Arap 
Ahmet önce kaçmış, fakat bi· 
raz sonra tutulmuştur. 

5,30 da başlıyan merasim 
büyük bir sadelik ve temiz bir 
sessizlik içinde geçti. BiJ. 
hassa merasime üstadın kız. 
kardeşinin ve yakın uzak ak. 
rabalarının gelişi merasimi bir 
kat daha kıymetlendiren ha· 
dise oldu. Merasimde ilk sözü 
Akademi arkadaşlarından Bay 
Nasuhi aldı Nasuhi üstat ile 
aralarındaki arkadaşlıktan, 
onun iş başındaki ve aile yu. 
vasındaki en takdire deıt"er 
hayatından bahsetti. 

yeti de lzmire gitmiştir. gin bir kadın rolile Boğaziçin· 
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Ben kanunun bu maddesine 
göre tecziye edilecek bir hale 
düşmemekliğim için evvela bu 
noktanın hallini rica ederim. 

1 
ı - Üsküdarda Abacıdede 

~ilaıtında oturan 38 yaşında 
t azmi ye adında bir kadınca. 
dıı merdivenin üst basamağın· 
~~n muvazenesini kaybederek 
~~.rııüş. ağır surette birkaç 
tınden yaralanmıştır. 

~ :ı - Nijtdeli Sadık adında 
~ r 

1 
delikanlı Şişli taraflarında, 

~ a giden tramvaydan atla· 
!ı f. istemiş, fakat ters atladı. 
~. Çın kaldırımlara yu\'arlan. 
~~· başından ağır bir yara 

•ıtır. 

Elektrik fiatları 
eskisi gibi bırakıldı 

Her üç ayda bir toplanan 
Tarife Komisyonu 936 senesi 
son üç aylık elektrik tarifesi
ni eski fiatta ibka etmiştir. 
Havagazı tarifesini de tetkika 
başlayan heyet yakında kara
rını verecektir. 

Namık lsmailin mesai arka. 
daşı lsmail Safa da merhumun 
yüksek kıymetinden bahsetti 
ve bir dakika süküt edilerek 
Namık'ın ruhu tııziz edildi. 

Daha sonra, merhumun eser
lerini içine alan bir odanın açılma 
merasimi yapıldı. Salon içinde 
Namık lsmailin 20 kadar tab
losu ve bu tablolar arasında 
da bir büstü vardı. Salonda
kilere projeksiyonla ayrıca Üs· 
tadın bir resmi de gösterilid. 

:SORUYORUZ: 
Afişa j parası hala indirilmedi 

A/isaj ücretleri pahalıdlF, dedik. Alakadarların şikôyel· 
/erini de yazdık. Belediye tetkikat yaptırdı ve nesriyatımızı 
haklı görerek ücretleri indirmiye karar verai. 

Diğer bütün gazelelerd• de memnuniyetle okuduğumuz bu 
karaT1n üzerinden bir hafla geçmiş bulunuyor. Henüz ücret• 
ferin fenzlline dair ortada bir emare göremiyoruz. 

Acaba tetkikat mı uzuyor, yoksa ücretlerin indirilmesi 
kararı, sadece gazete sütunlaT1na geçmiş, bir hafta sonra 
unutulması muh4,mel bir haberden mi ibaretti? Soruyoruz/ 

Suçlu avukatlarından Kenan 
Ömer ve Cemil avukatın şeha
detinde bir mahzur olmadığını 
ve dinlenmesini istediler. Müd· 
deiumunıi buna muvafakat etti. 
Davacı avukatı Mustafa Hayri: 
"eğer avukatlara bir dava sır 
olarak tevdi edilmişse onun 
ifşası doıt"ru değildir. Bunu 
yapan avukata kimse bir daha 
dava vermez. Cemil Mustafa 
Reşide davasını bir sır olarak 
mı söylemiştir?. Şeklinde bir 
sual sordu. Bundan sonra mah. 
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Apartıman ve 

zekanın katları 

Beylerbeyi 
Sarayında 

Hazırlıklar 
Balkan festivalinin en muh· 

teşem gününü teşkil etmesi 
için yarın akşam Beylerbeyi 
Sarayında verilecek olan balo 
etrarında esaslı çalışmalar ya· 
pılıyor. Sarayın bahçesine yüz 
metre uzunluğunda ve elli metrı 
genişliğinde büyük bir platforn 
yapılmıştır. Hey'etler ulusal 
danslarını renkli elektriklerle 
tenvir dilmiş olan bu platform. 

lda oynayacaklardır. Davetliler 
sarayın deniz ve mukabil cİ· 

hetteki kapılarından girecek· 
lerdir. 

Bu balo münasebetile Şirketi 
Hayriye gece saat 2,5 tan iti· 
baren Boıt"aziçi iskelelerine her 
yarım saatta bir Beylerbeyin· 
den bir vapur kaldıracak ve 
bu seferler sabaha kadar SÜ· 

recektir. 

Çemberlitatın etrafı 
açılıyor 

Belediye ÇemberHtaşın et. 
rarını açmaya karar vermiştir. 

Abidenin ittisalinde Umumi 
Harp senelerinde başlamış ve 
Alınan müteahhidle Evkaf ara. 
sında çıkan bir ihti laf yüzün· 
den yarı blmı~ bir han var· 
dır. Belediye Evkaftan bu ha· 
nı da almıştır. Atik Alipaşa 
camiinin arkasındaki tarih! kıy
meti olmıyan harap bir ima· 
rethane de yıktırılacaktır. Bu 
suretle abidenin etrafına gü. 
zel bir meydan yapılacak ve 
"abidenin ihtişamı ortaya çıka
caktır. 

keme avukatın şehadetinin din· 
lenmesine karar ~erdi ve din· 
tedi. Muhakeme diğ'er şahitle· 
rin çağırılması için 5 teşrini. 

evvele kaldı. 

Sigorta rezaleti 
tahkikat. 

Dirileri ölü gibi göstererek 
bir sigorta şirketinden para 

çeken şebekenin tahkikatı dört 
gündenberi Adliyeye intikal 
etmiş bulunuyor. Bütün gaze. 
teler hala tahkikatın poliste 
devam ettiğini yazıyorlar. işe 
iki gündenberi Altıncı müstan
tiklik el koymuştur. Dün suç· 
lulardan doktor Asaf dinlen· 
miştir. Bugün de Onnik din• 
lenecektir. 

' 
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SAN' AT 

Yarım asırlık Resim ve Hey
kel sergisinde birkaç saat 

l Resim, bir fotoğraf objektifi sa· 

da katini taşıdıkça, aan'at çerçevesi 

1 içinde tetkik edilebilir ... 

(Perik !is dev- · 
ri) nin meşhur 
ressamı Plig
not resmi eo 
basit manasile 
ıöyle tarif eder; 
"Aslına uyma

yan ve aslından 
bambaşka ma
nalar ifade ed~n 
resimde san'at 
yoktur .• 

On dokuzun
cu asır münek• 
kiti er i n d e n 
Hartson da, 
ressam Polig
nottan yirmi 
dört asır sonra 
yine ayni söz
leri tekrarla· 
mışlır: 

lskender F. Sertelli 

" Resim, bit 
fotoğraf objek· 
ti fi sadaka
tini taşıdıkça, 

san'at çerçeve· 
si içinde tetkik 
edilir. San 'at
karın ya•altığı 

bütün eserlerin 
mevzuları mu· 
hayyel ise b '. le, 

Karikatürist Reui'nin Gıize/ San'atlar Aka· · 
demisi münasebelile gazetemiz için yaptığı 

husus( bir karikatür 

objektıfin tesbit ettıği manza· 
ralardan hariçte kaldıkça yani 
realiteye uygun olmadıkça 
san 'at eseri olarak tetkik edi· 
lemezl,, 

Ben de resimde vüzuh ara
dığım için, Güzel Sanatler A· 
kademisinde açılan (yarım asır· 
lık resim ve heykel sergisi) nde 
ilk önce -Sanayi nefise mekte· 
binin ilk müessisi olan- ressam 
Hamdi beyin tabloları önünde 
duruyorum. 

Hamdi beyin (Harem), (Fe
raceli kadınlar), (Türbeyi zi
yaret) gibi bir çok ecnebi res
samlarının bile önünde iğildiği 
bu yağlı boya tablolar karşı· 
sında, insan hir an için -fırça ve 
boyanın gösterdiği yaratıcı 

kudret ve meharete· derin bir 
hayranlık içinde sersemleyip 
kalıyor. 

Namık lsmail merhum birgün 
bana Hamdi beyden ve eser· 
!erinden bahsederken: " O 
Tiirkiyenin ( Fidyas )ı dır .• de
mişti. Sergide Hamdi Beyin 
ve ona yakın ve ressamlarımı 

zın kıymetli san'at eserleri 
önünde doğrusu kendi hesa
bıma büyük bir gurur ve 
irtihar du; dum. Ressam Ali 
Rızanın pcizajı, Mustaı~ Nuri
nin eski bir Türk mahallesi, 
Bayan Belkısın üç portresi, 
lsmail Hakkının ( üzümcü ), 
(dilenci ) ve ( Büyük haniçi ) 
tabloları, Ruhinin ( taşçıları ) 
Ferit, Halit ve Galibin 
peizajları, ve merdiven üs
tünde Ali Cemalin ( Müda
faa)sı, daha sonra yukarıki an
trede Namık lsmailin büyük 
( LAie devri) tablosu bana 
YunRn ressamı Polignot'u~ ve 
lngiliz münekkidi Hartsonun 
sözlerini hatırlattı .. Çok büyük 
d kbt ve himmetlerle vücude 
gelmiş olan bu . değerli eser
Itri gönül isterdi ki, bize as
rımızın memleketimizin (Fid
yas) ı olan reı sam tanı hın. 

Bir muharrir gözü, bu muhte
şem •an'at eserleri karşısında 

ne kadar sönük kalıyor ve ne 
çabuk kamaşıyor! 

Bu arada ressam Ahmet Do
ğııer'in (Bir kavuk d~vrildi de 
Hazım ve küçük Kemal ) iki 
ayrı portresi kafamda realite
nin kontreri olarak iki garip 
istifham yarattı : Acaba bun
lar, onlar mı ? Hazım ve kü
çük Kemali tanımamış olsay· 
dım, bu iki tablonun önünde 
fazla durmıyacalrtım .. 
Şimdi (Müstakil ressamlar ve 

heykeltraşlar birliği) salonun
dayım: (D grupu) nun yürüdü
ğü yolun tam ortasında kal· 
mış ve ibhamda, mübalağada 
onlar kadar ileri gitmemiş bir 
san'at durağı! Burada bakışlar, 
çehreler ve çizgilerin ifade et
tiği manaları Harndi, Namık, 
lsmail hakkı, Çallı ve emsali 
ressamların · saı.' .. t telakkilerine 
tamamile aykırı bir şekilde gö
rüyoruz. 

Caıibeli bir kadın çehresi 
yerine, yüzü çamurla sıvanmış 
gibi duran çehreler ... Yanımda 
bana rehberlik ~den ressam 
arkadaşım tereddüdümü izale 
için olacak zahir, kulağıma 
iğildi: -Bunlar yirminci asır 

görüşleri, yirmincı a~ır renk-
leri, yirminci am t ~ kni~idir 1 
diye fısıldadı. 

Ressam A. Avninin (MasKeli 
b•losu), (Bomba atan nefer), 
(Silah arkadaşları), (Tuvalet), 
(Çiftçiler) cidden şaheser. Yi
ne bu fasil~den ressam llhami
nin, Hamit Refi~irt portreleri 
üzerinde ie belki çok emek 
var. Vazıh bir mana ifade e
den Ş ·ref Akdik'in (ilk sanat 
terbiyesi) çok glızel bir sanat 
eseridir. Çocukların bakışları, 
tablodaki renklerin canlılığı ilk 
nazarda göze çarpan bir hu.· 
susiyet arzediyor. 

Bu sal<ında Hamit Gürelin 
zengin bir köıesi var. Yanlış 
saymadımsa sanatkar , sergiye 
yirmiye yakın eserile iştirak 

etmiş. Muhakkak ki büyük bir 
ist!dat. 

Kemal Zereı> portre~inde, 
Zeki natürmortlarında çok mu
vaffak olmuı. Ressam Cevadın 
(Yürüyüşe hazırlık) ı ve yine 
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AÇIK SÖZ- 1 Eylül 

DOKTOR 
Ağzın sağlığı 

Askerlik 
Nnmara: 131 

TesadUfi muharebe 
ve piyadenin tank 
hücumlarına uyması 

BEN KiMiN 
iyi söz söylemenin güç ol

duğunu herkes bilir. METRESiYiM Dedikodu için, zem için, biri· 
birini çekiştirmek için ağızla
rın açıldığına, dil bağlarının 

çözüldüğüne her zaman şahid 
oluruz. 

Tanklar başlıbaşına kuv
vetli bir silah olduğuna 

göre, piyadenin bu silah· 
larla hareket beraberliğini 

iyice kavramak için behe
rinde on beşi modern, ye
disi hafif olmak üzere 22 
tank bulunan üç bölüklü 
bir tank taburunun tesadü-
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Tefrika No. 44 

Fakat garibi şu ki, takdir için 
nedense, ekseriya diller bağ

lanır, başlar bükülür. Temiz 
ağızların auldığını zannetti
recek misaller, nümuneler çok
tur. Bunu sokaklarda oynıyan 
çocuklardan öğreniyoruz. Ne 
garip küfürler, ne iğrenç mü
bahase ve münakaşalar oldu
ğunu İfitiyoruz. 

f! muharebelerde nasıl iler• 
liyeceğini tasarlıyarak iza-

I
Mari, koşarak, Nesrinin odasına girdi, dedi ki: "Vamıl< 

Bey geldi .. Sizi görmek istiyor .. Gögsünde de kan 
1 akıyor,, Nesrin: "Ne?I dedi göğsünden kan mı akıyor?,, 

Ağzın kapısına kilid vurmak 
lazım l Bunu iptida, çocuğun 

ilk mürebbisi olan ana ve ba· 
ba vazife bilmeli, o fena söz
leri çocukların ağızlarına ver
memeli! 

Sonra da mektep muallimleri 
bu vazifeyi kabul etmeli l Da
ha sonra da hakkı, adaleti, ne
zaketi, nezaheti temsil eden 
polis le bu fenalığın menine ı 

çalışmalı 1 Çünkü : küfür ve 
pis sözler, havayı ih'al ve ku
laklarımızı tahriş eden bir CÜ• 

rümdür. 
Eğer dudaklar, yani (ağzın 

kapısı 1 ) kilitlenemiyecek ka
dar p ıtlamış ise, doktor ona 
tashih ameliyatı yaparak tabı! 
bir halde kapatmalıdır. 

Lokman Hekim 
ıımııı111111111111111111111111111111111ıııımı11111111111111111111ıı1 

Qüşünceler: 

Milyon, birin tekerrüründen 
ibaret basit bir rakkamdır. Fa
kat milyonerlelik okadar ba. 
sit bir şey değildir. 

• • Milyoner mi olmak istiyorsu-
nuz?. Önce parayı inkar edi
niz, sonra milyoner gibi yaşa
manın ko 1ayını arayınız. Am
ma o zaman da s;ze tufeyli, 
dalkavuk diyeceklermiş. Ne çı- ' 
kar? 

ha çalışalım: 
Tesadüfi muharebelerde 

düşmanın şiddetli ateşi, 

piyadenin ilerlemesine en
gel olacağından, tanklar 
derhal piyade taarruzuna 
katışırlar. 

Bunun için kuruluşunu 

anlatıığımız tank taburu 
iki bölüğünü birinci kade
meye ayırır ve bir kilomet
relik bir cepheye yayıla

rak aralarında 500 met
re mesafe olan iki 

dalga halinde düşmana 

saldırır. Dalgalarda 30 : 50 
metre aralıkla dizilmiş 20 
tankın bulundurulması usul
dendir. 

Üçüncü bölük, düşmanın 
mukabil hareketlerini kar
şılamak üzere geride ihti
yatta bulunur. Hafif tank
lar, duruma göre birinci 
dalgaya girer ve yanları 

korurlar. Birin~i dalga tank
ları piyade h ıttını geçerken 
piyadeler de tankların, adeta 
izlerini takip edercesine 
ilerlerler. Aralıklardan, düş
man moıörlü silahlar mer
milerinin bir zarar verme
mesini gözetlemek ve bu
raları ateşle tıkamak piya· 
denin başlıca ödevidir. Pi
y~deler sıçrıyarak ilerler
ler, ikinci dalganın geli~ini 

beklerler. Sıçramalar geri-
• e deki ihtiyat bölüğü yetişin-

. Paranın ıeykine eremıyen ceye kadar sürer ve bund3n 
ınsanlar, zengınlerdir. Ne ya· sonra şiddetli ateş açarlar. 
pacaklarını kestiremezler. 

zırhlı ve piyade si 1 iıhları-

e • nın bu şekilde birleşik te-
Paranın bile çare buhma-

dığı bit yığın dert bildiğimiz sırleri piy r,de harekatı iıin 
halde yine d~ paraya tapını· devamlı bir himayedır. 
yoruz. M. Ersü 

- Şimdi inandım : Türk 
ı milleti yaşıyor, yavrum 1 Har

biye zindanlarında inlerken, 
çok ümitsizdim. Bilhassa siz
lerden böyle insana yeni hayat 
veren kıymetli bir yardım gö
receğimi ummuyordum. 

- iltifatınıza teşekkür ede
rim. Beni unutmayın, Riza beyi 

- Seni ben unutsam bile, 
tarih unutmayacak, yavrum! 
Şefık motöre atlarken, Nes

rin : 
- Yarın akşam dönersin, 

değil mi? 
Diye sordu. 
Şefik müspet bir cevap ve• 

remedi. 
Nesrin, Şefiğin de Riz~ bey. 

le birlikte Anadoluya kaçması 
ihtimalini düşünerek : 

- Yarın akşam bize gelme
ğe mecbursun! Dedi. 

Çünki Rıza beyden sonra, 
ölüm tehlikesinden kurtarılması 
icap eden bir arkadaşın daha 
var. 

Şefik ş•ş1ladı : 
- O da kimmiş. .. r 

- Vamık bey .. Çok sevdi-
ğin bu arkad aşın da idama 

1, mahküm olmak üzered:r 1 
ı;ı ı;ı 

Nesrin evde ytmek yiyordu .. 
Çok heyecanlıydı.. Ge reyarı

sı o: muştu. R,za beyin nasıl 

kaçınldıgını düşündükçe bu 
muva!!akıyetine kendi bile şa
şı yordu. 

Yaptığı fedakarlıj!'ın büyük
lfiğüne kanidi. Z ıten R u 
bey de ona: - Seni tarih uııut-

1 mıyac•kt r 1 deme.niş miydi? 
' Hızmetçiye kısık bir sesle 
bağırdı : 

- Mari, haydi 
bard,k şaT'P ver 1 

bana bir 

1 

~~~~~~~~~~~~~ · ~=- -li :ın ıettn 1 ı ~;;;;;ı .. ··~~;;ü~·: 
1 .. A k Sö u · rı de ındırılecek 
1 

cı z,. n 

ressam Zekinin (Mekkare) adlı 
yağlıboya büyük tabloları, 

1essamlarının kı_vmetli şahs; . 
yellerini tebarüz ettiren eser
lerdir. Bu tablolarda fırç1 ka
dar, belki ondan daha fazla 
renklerin ro'ü var. 

Bazan loş ve çıp'ak bir mı
ğaranın, muhteşem bir saloo. 
dan çok daha m1nalı göriin
mesi ve insanı ken:line çekme. 
>i gibi. 

Bulmacası Yeni tesb_it edilen __ yükle'!'e, 
boşaltma t1rıfes ı bugunde:ı ılı- \ 

Okuyucularımız, gazetemizin haren tatbik o'.unacaktır. Tari-

Periklis yirmi beş asır önce 
Atinayı tezyin ve imu eder
k~n (resimde vüzuh) me•leği
nın b ışında gelen meşhur res
samlardan (Parazios) u iktidar 
mevkıine getirmiş ve Yunanis
tanın meşhur hatip, filozof 
şair ve hakimlerinin portreleri: 
ni yaptırm15. 

Heykeltraş ( F;dyas) ı iş 
başına getirerek, ona da bir 
çok dahi ve alimlerin ve ez· 
cüm~e Herodotun, Sofoklisin, 
Hipokratın, Arislofanisin hey
kellerini yaplırmış. E~er res
sam ( Parazios) ve heykcltraş 
( Fidias) san'allerine bir fo
toğr31 objektifi ile sadık kal
masalardı, beşeriyet tarihinde 
- bugünkü kübizmin yaptığı 

gibi-suratları çamurla sıvanmış 
hissini veren kapkara, daha 
doğrusu hiç bir mana ifade 
etmiyen birtakım silik çehre
lerden başka birşey göremi· 
y-ecektik. 

bu köşesinde her gün bir tu!- lede esaslı tenzilat yapılmıştır. 
Bu tenzi at hamal ücret~erine 
de teşmil edılmiş ve evvelce 
alınan 350 kuruı bu defa 3()0 
kuruş1 indirilmişfr. Bu tcnıi
liıl lklıs ·t Vekaletınin tasd.kin
den de geçmiştir. A'abdarhr 
diğer yükleme boşıltma işit-
rinde tenzı at yapıldığı iç 'n ha
mallık ücretlerinın de ırıdıril
mesinde zaıu •et oldu~u k~na
atın :ledir ! e' 

' 

maca bulacaklardır. Bu'macalar 

neşrin i n ertesi günü nihayet saat 

14 de kadar m3tbaamıza gön-

derilmelidir. Pu1maca zarfları-

"'' Ü<IÜoe okunaklı bir •~rette 

BULMACA kelimesi yazılm1. 

lıdır. 

Bu bu1mıc•brı do~ru çözen 

>kuy ucularımıza 

göre işe yarar 

j;m ·d· ceğiz. 

ı;ı 

derecelerine 

Bugünkü bulmacamız 
AŞlğıdaki heceleri öyle sı

ralayınız ki, iki atalar sözü 
meydana çıksın. 

lar. yın. par. çık. 

ca. ıu. ma. ca. cam. 
huy. tan. al. bal. çık. 
maz. mak. dır. tın. 
huy. da. nın. ya, 

Hediyelerimiz: 

hafta ık <ıbo ıesi. 

3 üncü ye: Bozuk para çantası 
4-10 uncuya: Birer cetvel 
11-50 focı ye: Hayvanata ait 

birer kartpostal. 

r~ 
Ac ı k soz ouımaca 

kuponu 

Sayı: 8 
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~ HEDiYE ~ 
= = 
~ Kazananlar ~ : 

Hulmacalarımrzı doğru hal- ==_:== 

ledip hediye kazanan oku-

Mari hanımını o geceki ka
dar telaşlı görmemişti. 

- Siz bu saatte şarap iç
mezdiniz.. sakın dokunmasın, 

hanımcığım 1 
Dire mırıldandı.. bir taraf

tan da şarap şişesini çıkarı

yordu. 
Nesrin: 
- Haydi sen kanıma be

nim işime - diye bağırdı -
doldur şu bardağı. 

Nesrin üst üate iki kadeh 
şarap içti.. biraz et ve salata 
yedi,. bir sigarayı sonuna kadar 
bile içemedL. yemek masasın

dan kalktı.. yatak odasına 

geıti. 
- Ben biraz rahatsızım, 

Maril Yatıyorum .. sende sofrayı 
yJvaşça toplayıp yatarsın, an· 
ladın mı? 

· - Peki hanımcığım .. 
Nes rin soyundu.. Yatağına 

girdi. 
Biraz kolonya kokladı .. 
Başını yastığa koydu. 
Be.vnindp bir uğultu vardı .. 
Beş on dakıka sağına •oluna 

döndii .. 
Ve uyudu, 

- 12 -
"Seni seviyorum, 

Nesrini .. 
Nesrin ertesi •abah gözleri

ni açtığ"ı zaman saat onu vu
ru o'du .. 
Eğer kapının zili hızlı hızlı 

çalınmış olmasaydı, Nesrin bel
ki de öğleye kıdar u;uyacaklı. 

M ui koprak Nesrinin oda
sına geldi: 

- Vamık bey geldi .. Sizi 
acel~ görmek isliyor, hanım. 

C • ğımf 
- Evde yok demedin mi? 
- O.yemedim .. Çünkü göğ-

sünd.en kan akıyordu. (Aman 
kapıyı aç, Maril) diye yalvardı. 

Nesrin birdenbire yataktan 
fırladı : 

- Ne ded n.. Göğsünden 
kan mı akıyor? 

- Evet .. 
- Haydi, çabuk salona al.. 

G ·liyornm ben. 
Nesrın çarçabuk sabahlığını 

rii ydi .. 
S .ılona çıktı : 
- Hayrola Vamık bey? 
Va mık bir kolluga ~ ö•nül-

müş inliyordu. 
- Beni bir çerkes yarnıayıp 

k aç tı .. 

Diyerek ağlamağa başladı. 
Vamık Bey, Nesrini merakt ı n 

kurtarmak için hemen şu söı• 
!eri de ilAve etmişti: 

Yaranl' tehlikeli değil.. me
rak etmeyin l Bana biraz ten• 
türdiyolla bir sargı .. 

Nesrin büfeden tentürdiyot 
şişes111 çıkarırken, Vamık 
Bey de göğsünü iyice açmışU. 

Nesrin hayretle Vamığın 

göğsüne baktı. 

- Bir eczahaneyt 
gitmediniz? 

neden 

- Gidemezdim.. o zaman 
iş polise aksedecekti. 

- iyi ya işte.. mütecavizi 
belki ele geçirirlerdi. 

- Hayır, Nesrin hanım .• ha· 

yır. Artık polisle karşılaşa• 

marn. Yaram tehlikeli olsa idi 
helki kendimi kaybeder ve ne· 

reye gittiğimi bilmezdim.. fa. 
kat şimdi, beni himaye edece

ğinden emin bu'unduğum bir 
dostumun evindeyim.. geniş 
bir nefes alabilirim. 

Nesrin bir taraftan vak'anın 
içyüzünü anlamağa çalışırken 

bir taraftan da Vamığın yara· 
sını sarıyordu . 

- Kiındi bu seni vuran 
Çerkes? 

Diye sordu. Vamık oturdu· 
ğu koltuğun içine biraz daha 
gömüldü' 

- Tanımadığım bir adam .. 

iki gündür beni takip ediyor• 
du. Nereye gitsem arkamda 
onu görüyordum. Biraz ön· 

ce Taksimde kalabalık ara• 
sında karşıma çıktı ve (Tak· 

sim bahçes:nde kardeşimi öl· 

düren sen degi 'misin?) diyerek 

göğsüme revolverini dayadı .• 

bereket versin ki kolunu çek· 

fm de kurşun göğsümü sıyı• 

rıp geçti.. ve korkak kerata 

derhal revolverini yere atıp 

kalabalığa karışlı .. ortada po• 

lis falan olmadığı için, ben de 
ka l abalığa karışıp kapağı bu• 
raya altım. 

Vamık bey çocuk gibi içini 
çekerek ~Ölyaşlarını sildi: 

- Buralarda beni saklaya• 
cak sizden başka kimim vaf 
benim, Ne•rin hrnımcığım? 
Görüyorsu,uz ki, yaralı oldu· 
ğum h ılde bıle yalnız sizi dii• 
şlınüyorum. Yal:ııı; seni ... 

f RitmPdi/ 

Milli bir Edebiyat 
Yaratamaz mıyız? 

Yakında başhyacale 

büyük edebi anketimiz 

En büyük mutıarrir ve- mütefekkirlerimizin 
cevap hazırladıkları bu anketi yakında 

Açık Şöz'de bulacaksınız. 

Anketi yapan: Nusret Safa Coşkuıt ( lskender fahreddlnln (O. ırru· 
pu) ile (birliklere glrmlyen ı:es:• 

•amlar ) ın eıerlerl hakkındaki 

mUtahedelerini de ayrıca ntşrc• 

deceilz.J 
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günlük abonesi. 
yuculurımızın tam listesi 

6 ıncı sayfadadır. ~ I 
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"Açık Söz .. ün edebi romanı: 21 o eve mahsus meşguliyetleri 
vardı. Onunla bir kaç saat bu 
evin içinde kalırdım. Onun 
kendi kadınım olduğunu zan
nederdim. Sonra o siyah tafta 
çarşafının içinde bir dal gibi 
ine~, çıkar gider.. bütün saa
detimi beraber götürürdü. Son
ra ben gelir sizin evinizde, 
sizi bulurdum. 

caklarının birine sarılır, onun 
dizlerini öperdin. 

il 

• • 
Sen Benim Babam 

D .., ·ı . ' egı sın ... 

Hala Güzel San'atler birli
ğinin salonlarındayım: lbrahiıiı 
Çallı· eğer yanılmıyorsam. bu 
sergiye iki kıymetli eser ver
miş .. (Salilh Cimcoz) ve (Meş· 
lahlı kadın) portreleri. Ressam 
Hikmetin (Fındıklı sahili),Feyh
man'ın portreleri, Ali Karsa
nın bır çok tabloları, Ayetul
lah Sumerin Versay salonunda 
altın madalya alan (Siyahlı 

kadın) portresi ve onun altın
d3 yine aynı sanatkarın çok 
güzel işlenmiş bir natürmortu, 
Melek Celalin (Bir Arap port
resi) ile Hayri Celalin peyizaj
ları çok canlı. Yine Ali Karsaoın 
bir ( Etüd) tablosu ile (çıplak 

kadın) ı renk ve ifade bakı· 

Yazan: Suat Derviş Sen dört beş yaşına gelmiş
tin... Ne afacan ve zeki bir 
kızdın yarabbi ... Bütün kü ; ük 
kızlara mahsus tatlılığınla ne 
kadar çok babanı severdin. 
Onun bir gölıresi gibi idin .. O 
odadan içeri girdiği zaman se
vinçten adeta gözlerin ışıl
dar, yanakların kızarır, diz 
kapağına kadar yetiştiğin ba· 

O •eni yerden kaldırdığı za
man onun boynunu zahmetle 
dolayan mınımını kolların:a 

onun kocaman başını kendine 
doğru çekerek ve onun yanak· 
!arından, onun yüzünden gö· 
zünden, burnundan öper, öper
din: "Baba, canım baba ... baba· 
cığım.,, diye... Şimdi hakikati 
biliyorsun ve şimdi sen anlı
yabilirsin bu benim için ne 
büyük bir azaptı. 

ıslak Arnavut ka ldırımları üs
tünden evime dönerken bir 
köşe başında dilenen bir kız 
çocuğuna raslgelsem. Hemen 
avucuna bir para atar:" Yav
rum bana baba del,, derdim. 
Ve ıslak bir yağmur yüzümü 
döverken gözlerimi yumardım. 
Küçük yavrucuğu peltek pel
tek: Baba .• baba .. deyişini din· 
ler ... Bununla hasretimi gider. 
mek isterdim ... Fakat bu ses, 
bu sesler, senin sesine benze
mezdi. Senin: "Baba .. babacı· 

ğım" diyişinde öyle içten 
gelen bir sevgi sıcaklığı vardı 
ki •.. Allahım ne iztiraplı sene
ler ... Ne iztiraplı seneler geçti. 

değildi bu hastalık... Tıfo ol
muştun... O zaman ben keıı' 
dimden geçtim... Ve içirnde 
öyle bir his var ki o zarn•~ 
benim halimdeki telaştan ve 
perişanlıktan o... Fazıl... Bir' 
şeyler sezdi ve birşeylerde~ 
şüphelendi... Hastalığın pe~ 
ağırdı. Böyle vahim bir vaziyeı: 
te hastalığın bütün mesuliyeıi0~ 
yüklenemiyeceğimi esasen se

01 

pek sevdiğim için soğuk kani' 
seni tedavi ~demiyeceğimi sô~' 
liyerek başka hekimleri de )'

8
' 

tağının baş ucuna çağırttı0" 
Benim aciz gösterdiğim yer0~ 
onların belki bir bilgi ile se

0 ~ 
kurtaracaklarını zannediyord~1 

ınından da 
"IAyıktır;r 

tetkik ve takdire 

arasında mevcudiyeti anlaşıla
miyan garip bir aile dostu ola
rak kaldım. Hepimizin bütün 
duygularımızın birleştiği, top
landığı merkez sen oldun Sel
ma!.. 

Fazıl adeta marazi bir ib
tila ile seni sevdi ... Onun gibi 
kaba, egoist bir insandan bek-

Ienilmeyen bir iptila idi bu ... 
Seninle adeta bir anne gibi 

meşgul oldu .. ve bu gayri ta· 
bil hayat senelerle tabii bir 
şekle girdi. Annenle bizim bir 
evimiz oldu. Haftada bir iki 
gün annen oraya gelirdi. Ta
bi! bir ev hanımı gibi orada, 
onun o eve mahsus elbiseleri 

Selma benim boynumun bu 
gül kokan yumuşak ve mini
cik kollara ihliyacı vardı. Ben 
bu: " Baba .• babacığım ,, hita
bının hasretini çekerdim ... 
Hatta hazan, akşam, çamurlu, 

Neler çektim ben... Biz ne
ler çektik ... Dört buçuk yaşın• 
daydın... Hastalandın... Sal<• 

'd" Fakat vaziyetin çok fena !) 
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1 EylOI 

Moskovadaki suikast 1 

T roçki bir Norveç mahkemesinde' 
aleyhinde ileri 

sürülen ithamlara cevap verecek 
Stalini öldürmek üzere Danimarkadan talimat verdiği 

iddia edildiğine göre orada muhakemesini istiyor 
Troçkinin kimseyi kabul et· mamile namuskAr ve müstakil Yüksek Teknik mektebinde 

mediği, kimse ile göriişmediği herhangi bir mahkeme buzu· profesör bulunuyordu. Kirovun 
meşhurdur. Şimdi Norveçte runda bu mesele isbat edile- katli üzerine bütün Rusyada 
oturduğu Henefsde de kimseyi bilir. Ben on altı sene Sovyet yapılan kitle kitle tevkiflere oğ· 
kabul etmemesi lazım .. Fakat Rusyada, Türkiyede ve Ame· !umu da sürüklemi~lerdi. 
Moskova davasından sonra bu rikada kaldıktan sonra Ko· Onu oğlum olduğu için tev· 
rivayet artık suya düşmüyor mu? penhağa gitmiştim. Orada ge· kil ettiler. 
Bu mülahazadan cesaret alarak, çirdiğim bir hafta zarfında - Ecnebi memleketlerde 
Troçkinin oturduğu ve şehir· birçok dostlarım beni ziyarete başka oğlunuz yok mu? 
den yarım mil mesafedeki Kon· geldiler. - Var. Evvela Büyükadaya 
rad Knutser'in evine giden lngiltereden, Almanyadan, bizimle beraber geldi, daha 
"Entransijan. ın muhabiri şun· Belçikadan, Norveçten ve diğer sonra Berline büyük bir mek· 
ları yazıyor; memleketlerden gelmiş belki tebe gittL Ondan sonrada Ber· 

"Kapıyı çaldığım zaman, pen- otuz kad"r ziyaretçim vardı. !inden ~ayrıldı. 
cereden bakmakta olan küçük 
bir kız gelip açtı. Temsil et- Bu birkaç güo içinde evim ka- - Tas ajansının neşrettiği 
!iğim gazetenin ismini verdim: raporda, Stalini öldürmek 
Ve sordum: üzere tertip edilen tedhişçi 

- Troçki ile görüşebilir mi- suikastine oğlunuzun da karış· 
yim? tığı söyleniyor? 

Kız içeriye girdi ve Rus - Moskova davası etrafın-
liderinin hususi kli.tipleri ol- da söylenen söz şudur: Ben 
nıası muhtemel iki kişi ile gel- Smirnof'a oğlum vasıtasile 
di. Katipler bir iki dakika 

mektup vermişim, güya bu mülakata müsaade eylediğini 
mektupta Slaliııi öldürmek için söylediler. 

1 
ı 

Beni bir kütüphaneye aldı- talimat varmış. Bu mektuba 
Jar. Troçki oturduğu geniş / nazaran üç şey talep edıyor-
yazıhanesinin arkasından aya• muşum : 
ğa kalktı ve bana doğru ge- 1 - Stalini ve Voroşilofu 
!erek elimi sıktı. gözlerine ortadan kaldırmak.' 
dikkat attim. Sanki ilk bakışta 2 - Kızılordunun inkişafını 
kafamdakilere nüfuz etm ~k organize etmek. 
istiyor gibiydi. Muhaveremiz 3 - Muharebe halinde, ik· 
başladı. tidar mevkiini ele almak için, 

- Epi zamandan beri mi yapılan bütün hatalardan is· 
Norveçte oturuyorsunuz? tifade etmek. 

- Tam bir sene, daha do~-
rusu 1935 haziranından beri. Halbuki bu mektupta beş 

_ Daha uzun müddet bura. satır vardı. Beş satırla bütün 
bunlar izah edilebilir mı? 

da oturmak niyetindemisiniz? - Başka söyliyecek bir şe-
- Bu, söyliyemiyeceğim bir ;iniz var mı? 

çok sebeplere bağlıdır. - Bir Norveç ırazetesinin 
- Eğer Norveçi terk eder- yazdığına göre, Sovyet Rus. 

seniz, nereye gidersiniz? Troçki yanın hakkımdaki bütün it-
- !!unu söylemek mümkün hamfarını tetkik etmek üzere 

değildir. labalıktan geçilmiyordu. Dost- müstakil bir mahkemede mu-
Norveç hükameti, sizi şim- !arımdan beş altısı şahsi emni- hakeme edileceğim. Fikrimce 

diye kadar hiç taciz etti mi? yetim için endişeler izhar et- aynı şey Danimarkada da ya. 
- Hayır. tikleri için, kapımı bekliyor- pılab!llr. Tethişçi talimatı bu 
Bu mukaddemeden sonra !ardı. Artık kimse hüviyeti memleketten göndermekle ıt-

hadiselere giriştim: iyice süzgeçten geçmeden ba. ham edildiğime göre, bir Da-
-Tethisçilerin faaliyeti hak- na kadar gelemezdi. ni marka mahkemesinin huzu. 

k nda ne düşünüyoı sun uz? - Demek ki Berman Jorin ruha çıkmaj!'a da hazırım. 
BENiM BOY LE ŞEYDEN bu ziyaretçilerin arasında yok- Tedhişçi/iğe karşı Beynelmilel 

HABERiM YOK tu ? mual"de 
- Benim tedhişçi faaliyeti - Size, ancak şu cevabı Oslo 31 (A. A.)-Dış Bakam 

diye bir şeyden haberim yok- verebilirim: Kimse bu isimle A. Kobt, Oslo'ya avdet etmiş 
tur. Ben ancak Kirov'un öldü- beni ziyarete gelmemiştir. Kim- ve Sovyet elçisinin Troçkinin 
rülmesi hakkında malfünattar seye Stalini veyahJt Sovyet Rus. ikameti hakkındaki beyanatın-
bulunuyorum. Belkide bir ted- yada bir diğerini öldürmesi dan ve Cenevre'dc, tedhişçili-
hiş:;i hareketi vardır. Fakat için emir vermiş değilimdir. ğe karşı beynelm Jel muahede 
Kirov'uo katlinden sonra yeni TROÇKININ OGULLAR! yapılmasına dair cereyan eden 
bir hadise olmamıştır. Rusyada bir oğlunuz var müzakerelerden bahsederek 

- Kirov'un katlinde sizin değil mi ? demiştir ki : 
de parmaj!'ınız olduğunu iddia - Evet. Son iki seneden beri "Norveç bu kabil bir mua-
ediyorlar? ondan bir haber alamad.m. Kü- hedeye iştirak edecektir. Ma-
• - Evet. lk;nci muhakemenin çük oğlumdur ve politika ile a mafih Norveç mesel~yi, bey-
başlangıcı, üçüncüsünde beni hiç meşırul o 1 mamı~tır. Genç- ııelmılel hukuk cephesınden ve 
müşkül vaziyette bırakmak ni· liğinde sporla uğraşırdı. Daha S ovyet Rusya ile dostluk mü. 

sonra kendisini riyaziyata ver- nasebet'er. noktai nazarın. yetile başlamıştı. 

- Niçin bu tedhiş hareke-- 1 ,,~.i1: 11,~~ .. ~~,~.~~ı~ı~ııııı~~.~~''''~~.~~,~.~~''''''''~,:.~ •.• ~.~.~~.~.~:.1,~.~;,::.~.~~.~.:::.,,,,,,,,. 111111 
tinin şefi olmakla ittiham edil- -- · =-- --
diniz? 

- 1929 da: •Rus Bülteni., 
ismindeki mccmuamda bunun 
tıöyle olacağını keşi ve tah
min etmiştim. Stalinin bürok
rasisi bizim siyasi planımızla 

mücadele etmekten acizrlir. 
Onun içindir ki, bizi esassız 
yere ittiham etmek yolu tu. 
lulmuşlur. Buna ilave edilecek 
hususi sebepler de var : 

Birisi Sovyet Rusyada ame
lenin bürokrasiye karşı gittikçe 
büyüyen hoşnutsuzluğudur. En 
ileri fikirli amele bile benim 
yazılarımda, benim tenkitlerim· 
de kendi hoşnutsuzluğunun bir 
ifadesini bulmaktadır. Büro
krasi fikirleri ve yahut bir 
proğramı müd•faa edemiyor, 1 

saaece iktidar mevkiinde bu
lunan sınıfın imtiyazlarını mü· 
dafaa ediyor. Onun içindir ki 
Bürokrasi demokratik bir mü
cadelede tenkitlerimize cevap 
veremez. 

Ancak efkarı umum iyeyi 
korkutmak mahadile sadece 
aleyhimizde korkunç ithamlar. 
da bulunur. 

- Sizin Berman jorin ile 
Kopenhağda görüştüğünüzü ve 
kendisine Stalioi öldürmek üze· 
re talimat verdiğinizi söylü· 
Yorlar? 

Bu sual üzerine Troçki yum· 
tuğunu şiddetle masaya vurdu: 

- Ben bu adamın yuzunu 
hiç görmedim. Tas ajansındaki 
ithamnameyi okumadan evvel 
ismini de işitmiş değildim. Ta· 

Güreşçiler için dün Taksim-
. de tören yapıldı 

1936 Berlin O:impiyadına iş· \ 
tirak eden Türk sporcuları O· , 

nuruna, Halkevinin dün Tak
sim stadında yapmış olduğu 
tören, tribünleri dolduran ve 
fakat çoğunu çoluk çocuk teş· 
kil eden bir seyirci kalabalığı 
öniinde yapıldı. 

Törene e•veliı 3; sonra 4 le 
başlanılacak denildiği halde, 
ancak beşte başlanabildi. 

Saat tam beşe beş kala 
elindeki bohça üzerinde ma
dalyalar ve F.rka bayrağı bu· 
lunan bir atlet koşa koşa sa· 
haya gelerek bıı tur yaptık· 
tan sonra, taşıdığı madalyaları 
Beyoğlu Halkevi başkanı Bay 
Haşim Refete verdi. 

Bu sırada sahaya giren şe
hir bandosu ringin kenarında 
yer aldı. 

Bunu altı atletin Beyazıt 
Cumhuriyet medanından alıp 
koşa koşa getirdikleri topra
ğın gelişi takip etti. 

Bando muzika da istiklal 
marşını çalarken bayrağımız 
halkın saygıları arasında di
reğe çekildi. 

Merasim bu şekilde devam 
ederken önde soyunmuş ola· 
rak temiz kıyafetlerile Kasım
paşa güreşçileri ekip halinde, 
arkada da milli güreşçilerimiz 

ikişerle kol halinde gelerek 
ringin önünde tribünlere karşı 
mevki aldılar. 

Beyoğlu Halkevi Başkanı 
profesör Haşim Refet; bugün
ki tören hakkında bir kaç söz 
söyliyerek güreşçilerimizi halka 
takdim etti. 

Ve Yaşara verilen toprak 
hakkında da : "Yaşara verilen 
meşe fidanı ancak türk topra
ğında büyüyebilir. Bunu takdir 
eden evimiz, Beyazit Cümhu
riyet meydanından aldırdığı 
türk toprağını, altı atletin ta. 
şımasile buraya getirdi. Bunu 
Yaşara veriyor.. diyerek bir 
vazo içinde gelen toprağı Ya
şara sundu. 

lstanbul Güreş ajanı lsmail 
Hakkı Vefa da, Beyoğlu Hal
kevinin, 11 inci Berlin olimpi· 
yatlarında şanlı bayrağımızı 
şeref direklerinde dalgalandı· 
ran güreşçilerimizin onuruna 
tertip elmiş olduğu bu tören
den ötürü teşekküfrcrini bil
dirdi. 
Haşim Refet tekrar söz ala

rak, güreşçilere verilecek ma. 
dalyaların orada hazır bulunan 
Beyoğlu kazası parti başkanı 
bay Mekki Hikmet tarafından 
takılmasını kendilerinden rica 
etti. 

Bay Mekki Hıkmet, ırüreşçi-

AÇIK SÖZ-

Yemek 
t Eylül Salı 

Yufkalı piliç - Zeytinyağlı 
iç ~arbunga - Karpuz 

Pilici temizleyiniz. Ciğerini 
ayırarak ufak ufak kesiniz. 
Bir çorba ka
şığı güzel yağ, 
çok güzel ke
silmiş patates 
ve bu ciğerle 

içini dolduru
nuz. Tuzunu, 
biberinini ko
yunuz. Bun· 
dan sonra pi
li cin arka 
ayaklarını ay
rılmaması için 
ya içine sokarsınız veyahut 
bağlarsınız. 

Bundan sonra iki :;ufka alır· 

sınız. içine güzel yağ sürersi· 
niz. Pılici bir paket sarar gi
bi güzelce yufka ile sararsınız 
ve bunun dışına da tereyağ 

kağıdı sararak, sicimle bağla
yınJz ve mutedil fırına veriniz. 

e Evvela iç barbunya fa. 
sulyelerini hazırlarsınız. Bol
ca soğanlaaı ince ince keser. 
sınız. Bu soğanı zeytinyağla 

kavurursunuz. Kırmızılaşınca, 

ulak ufak domatesleri keserek 
içine atarsınız. Domates biraz 
pışince fasulyeyi ilave edersi
niz. Fasulye de biraz kavru
lunca az miktarda suyu'IU ko
yarsınız, tuzunu atarsınız. Çe· 
buk pişer. 

e Karpuz. 

RADYO 
1 Eylül SAL! 

VARŞOVA 

20: Sopran ve tenor eeerlerle 
küçilk orkestra konseri, 21.30 : 
Edebi neşriyat, 21.S~: Aktüalite, 
21: Koro konseri, 22.20: Solist lttl 
rakile orkestra konseri, 24: Dans 
pllkları. 

BUDAPEŞTE 

19 ~S : PiyanCJ - ıark1, 20,30 : 
k.onferan•, 21: Radyo •alon orkes
kestr•••• 22.IS: Haberler, 22.35: Çi
gan musikisi, 23.40: Konferanı, 

24~ Oda musikisi. 

PRAG 

H.05, Bando kentotl, 19.15, Ko• 
nuşma1ar1 20.10: Şiirklh, enıtrÜ• 
man ve orkeatrah bir radyo film11 

21.4S Yeni şarkılar, 21.IS: (Neba· 
tat ve tatlar) isimli piye•, 23 15: 
Pli.k, 24: lngili:ı.ce haberler 

BELGRAT 

20.50: Halk t•rk1la11, 21.SO: Or· 
kestf'a konseri, 23: Ha.herler. 23 20: 
Konser nakli. 

ViYANA 

(49,5 metre) '20: Haberler, 20.20: 
Reportaj, 21.10: Yayh muılki ve 
askeri konser, '23.35: H::ı(tanın ha
ber icmali, 23: Haberler, '23.10: 
O:la ıousiki!i1 1 24. IS: Konuşmalar, 
24.30: Dan.s muslk iai. 

BÜKRE.Ş 

6 30· Sabah netriy>h, 13.30 • ıs, 
Orkc~tra \'C haber •erviılerf1 19: 
Aı.\t-:-ri bando, 19.30: Hafif rnuaikt. 
20 Ko"lferans, 20.20: PJik, 21.2S: 
Senfonik kon•e", 22.30: Haberler1 
22.4S: Konserin devamı. 

EINDHOV~ 

19:.71 metreli fıtaıyon ıa at it 
den 13 e kadar Phlllps llboralu· 
varlarınclan karlfık muıikl tecri.l• 
he neşriy1h yapdacaktır 

!erin her birine madalyalarını 
vererek kendilerini tebrik etti. 
Yaş~rla Mersinli ı'.hmede 

madalyaları verilirken, olim
piyatlarda yapılan olimpik se. 
ramoninin küçük bir koe_yesi 
yapıldı. Ahmetle Yaşar, Şeref 
kürsüsüne çıkarılarak başları
na küçük bir bayan tarafın. 
dan, defne dallarından yapıl. 
mış birer taç giydiri idi. 
Madalyaları[ takıldıktan son

ra da, bando fstiklal marşımızı 
çalarken bayrağımız seren di
reğine çekildi. 

Bu sırada hoparlör başında 
bulunan bir gencin: "71 kiloda 
Nuri, dünya şampiyonu Ah
met, grekoromen ve serbest 
dünya şampiyonu Yaşar 1." 
diye potlar kırması biraz ga. 
rip oldu. 
Doğruso bir spor merasi

minde, muayyen kiloların de
recesini, Yaşar'b Ahmed'in 
olimpiyatlarda kazındıkları sı
kıntıların neden :oaret oldu
j!unu bilmemesi kulaklarımızı 
tırmaladı. 

Bu merasim de bittikten 
sonra Kasımpaşa güreşçilerin
den bazılarile, milli güreş ta. 
kımımızın elemanları gösteriş 
müsabakaları yaptılar. 

56 kilodan eski Kasımpaşa· 
h Kenanla, Yaşar bir gösteriş 
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No: 133 YAZAN: Etem lzzal BENICe 
Hakim, bu arada Güzinin 

lakırdısını kesti: 
- Ben sorayım, siz sualle

rime cevap verin .• 
Dedi. Güzin itaatkar bir 

eda ile: 
- Peki .. 
Cevabını verdi ve.. hakim 

sordu: 
- Ferdi ile Ayşenin müna• 

sebette bulunduklarının nasıl 
farkına vardınız ?. 

- Ayşe benden hiç olmaz
sa dört beş yaş büyüktür. Üç 
sene evvel bir yaz günü, be
nim mektep tatilimin yeni baş
ladığı sıralar Ferdi, o, ben a
raba ile Floryaya gittik. De. 
nize girdik. Ben denizdeyken 
onların biribirleri ile çok 'a ı
bali olduklarını gördüm. ilk ön
ce bunu hiçbir şeye atfetme
dim. Sonra, ben açılmıştım. 

Geriye geldiğim vakit, bunları 
ne denizde, ne kumsalda bula
madım. Aramaya başladım. 

Aradan belki bir saat geç
tikten sonra ikisini husus! bir 
kabineden çıkarken gördüm. 
Benim denize açılışımdan baş
lıyarak geçen iki saat içinde 
onlar bizim ayrı ayrı aldığı· 

ınız ve soyunduğumuz yerle· 
rin dışında ve ayrı, hususi bir 
kabine içinde kalmışlardı de
mek. Bunu böyle görünce kalbi· 
min burkulduğunu hissettim. 
Onlar da beni görünce telaşla, 
neredesin Güzin seni arıyoruz .. 
diye sanki kumdan geliyorlar
mış gibi hareketlerini örtmeye, 
yalan söylemeye başladılar. Bu 
saklayış ve yalan söyleyiş ba
na herşeyi iyiden iyiye anlat
mıştı. 

- Bundan başka elinizde 
delil var mı ?. 

- Söylediğim ilk farkına 
varışımdır. Fakat daha sonra 
kaç kere onları gece ve gün· 
düz bir arada gördüm. Bütün 
bunların hikayesini burada an· 
!atmaktan utanırım. Utanmak ta 

Güzin - Rica ederim bu kızı söyletmeyinlzl 

yetmez, celsenin aleniyeti 
buna mini olur. 

Sadece şunu söyliyeyim ki, 
onları ikinci bir defa ve an
nem evde yokken banyoda 
çırçıplak bulunur'arken gör
düm, görmemezlikten geldim. 
Üçüncü bir defa Ferdinin an
nemi hastayım.. diye atlatıp 
sinemaya gönderdikten sonra 
Ayşenin yalak odasında bu. 
lunduğunu gördüm. Dördüncü 
bir defa Rüyükderedeki yazlık 
evimizin korusunda ve meh
taplı bir gecede yine onları 
çift olarak gördüm. Bunun be
şincisi, yirmi beşincisi, yetmiş 

beşincisi, yüz yirmi beşincisi 
dahi vardır. Fakat hepsinden 
parlağı Cevadın bunu bilme
mesi, Ayşenin de şimdi daha 
serbest ve daha ferah bir 
halde Ferdi ile bir oluşudur. 

Hakim, 
- Bu son cümlenizle ne de

mek istediniz?. 
Diyerek o noktayı biraz daha 

aydınlatmasını istedi. Güzin 
tereddütsüz cevap verdi: 

- Ayşe bir taşla iki kuş 1 

vurmak istiyor. 
- Ne kuşu?. 

- Hem Ferdinin metresi 
olarak azami menfaati elde 
etmek, hem de çok masum 
bir rol oynıyarak Cevatla 
evlenmek. 

Bu sırada, dinleyici sıra

larında oturan ve ilk andan 
itibaren dikkati celbeden ~s· 
mer dehkanlının dışierini 
gıcırdatarak: 

- Hıhhh .. 
Deyişi ve yuzunun bütün 

derilerini gerişi görülüyordu. 
Bu dinleyicilere anlatıyordu ki. 
ilk dakikadan itibaren dikkati 
üzerine çeken bu genç adam, 
Cevattır. 

[Devam edecek] 

Kitap kuponıa 

BiR CINA YET DAV ASI 

No : 133 
Bu kupon.lan ketl;t blrt\ctl• 

renler roman gazeteJ, blttl il 
v.aklt tdarehaneınlı:s göaıderl;> 

hiç para ver.no.J:ı.ı k.ltabııııı a· 
lacaklard1r. 

"La vrens,, in son düşmanlığı: 4 

ölümünden sonra 
neşredilen hatıralar 

Bir insanın bu kadar ikileş
miye muvaffak olabılmesi, 
tiyatro sahnesi karşısında bu· 
lunmadığımıza göre, hayrete 
değer. Sanki La vrenste biri· 
birinden ayrı iki adam hüvi
yeti gizliydi. 

Onu daha iyi tanıyabilmek 

için birkaç sene evvel neşre

dilen " Çölde isyan., adındaki 
hatıralarını okumalıdır. 

Lavrens ilk başta bedevıler 
arasındaki h4yatını anlatırk~n, 

"f" samimi göründüğü anlaşılan 

satırlar da yazmıştır. Öyle 
olmakla beraber, Arabın, 
bilhassa çöl Arabının aylar-
ca karısından uzak kalmıya 
tahammül edebildiğini söyle-

yaptılar. Kenan, dünya Şam· 
piyonu Yaşarı, aradaki kilo 
farkına rağmen daha teknik 
oyunu ile epeyce şaşırttı. 

Bundan sonra Yaşar, bir Ka· 
sımpaşalı ile daha idman yap· 
tı. Bunları, Ankaralı Hüseyin
Sadık, Nuri - Mersinli Ahmet 
gösteriş müsabakaları takip 
etti. Nuri ile Mersinlinin müsa
bakası epeyce komik ve zevk
li bir şekilde oldu. 

Son olarak yapılan Nuri -
Adnan çalışmasile de tören bit. 
miş oldu. 

Balkan oyunlarına 
gidecek atletler 

lstanbul, 31 (A.A.) - Atle
tizm Federasyonundan: 

1 - Yedinci B,lkan oyun
larına iştirakleri tekarrür eden 
atletlerimiz 1-9-936 salı gü. 
nünden itibaren Kadıköyde 
açılacak kampa gireceklerdir. 

2 - Mili! atletizm (A} ta· 
kımına mensup atletlerden 
aşağıda isimleri olan Raif, Vedat, 1 

Semih, Recep, Mehmet, Mak
sut, Faik, Pulat, Cihat, Hay. 
dar, Mehmet Ali, Tevfik, Me
lih, Veysi bugün saat beşte 

Kadıköyde Fenerbahçe sta
dında hazır bulunacaklardır. 

Btdeviler çölün her küçük arz:zasından istifade elmtsini 
pekiyi biliyorlardı 

yen Lavrens, bizzat kendisi· nın yegane iaşe yolu olan Hi
nin bu mahrumiyete nasıl kat- caz demiryoluna saldırıyordu. 

!andığını izah etmiyor, Diyor· Arap neferlerini, istenilen yer-
ki : de demıryolunu tahrip etmek, 

- Şurada burada tesadüf köprüleri uçurmak san'atinde 
ettiğimiz ender orospular san- üslad bir hale getirecek su-
atlerinin sevkiyle o kadar kak· rette yetiştirmişti. 
nemleşmişler ve o kadar canlı Meniltin en değme müte-
bir sefalet heykeli haline gir- hassısları Lavrens'in topuğuna 
mişler di ki, insan bunları gö- kadar yetişmezlerdi. Lavrens 
rünce igrenmeden, başını baş· günden güne biribirinden 
ka t:ırafa çevirmeden yanla- muvaffakiyetli terakkiler elde 
rından geçemezdi. ediyordu. 

Şimdi düşmanı; karşı pusuHatta aynen şunları söyler: 
"Vücut ticaretinin bu şekline lar kurmak, en ince h1rp 

hileleleri kullanmak, sevkül
karşı duyduğumuz tiksinti kar-
şısında genç vücutlarımızın ceyş manevralarından azami 

istifade etmek lazımdı. mütekabil arzularını söndürmek Lavrens, bu akşam birkaç 
için, birbirimize sarılır, lacin· Bedevi ile beraber, Türklerin 
si tertemiz ve bambaşka bir iş gali altında bulunan bir İs· 
hararetle birbirimize sarılır. tasyona yaklaşmıştı ki, çadır. 
dık. iki arkadaş ku.,, çukuru- ları sayabiliyor, neferlerin 
nun içinde kızgın vücudlarını neler konuşt•ıklarını işidebi-
oyaladıktan sonra gölgeye çe- liyordu. 
kilirler, zihinlerini, ve ruhları- Artık pusu yeri iyice intihap 
nı bir tek ışıklı kuvvete vere- edilmişti. Uinamitleri yerleştir-
rek büsbütün dinlenirler.. mek için beş altı saat kadar 

ili ili .müşkül bir işle uğr~şmak la· 
Lavrensin artık bundan son· zımdı. En küçük bir ihmal her 

ra Türklere karşı en büyük şeyi altüst edebilirdi. Bundu 
tabiiyesi, her biri diğerinden başka hafif makineli tüfekle. 
cüretli, her biri diğerinden mu- rin yerleştirileceği yerlerin de 
valakiyetli akınlar tertip el- intihabı icabediyordu. 
mek olmuştu. Bilhassa düşma• (Bitmedi) 

J 



6 - A ÇIK SÖZ- 1 Eyhll 

1 
BÜTÜN MEMLEKET ... 

j Erzurumda 
Şeker 
Fabrikası 

~ \ Bulmacamızdan 1 Kurultay müzak.erelini bitirdi 
_ mükafat kaza -

nan okuyucular Ecnebi profesörler bundan sonraki 

lzmitteki biçki yÜrdu. memlekete her yıl yeni 
sanatkarlar. ev kadınları kazandırıyor. Bu 
yurda devam eden memleket kızları tam 
bir ehliyetle yetişiyorlar. Resimde yurdun 
bu seneki mezunlarını i~mit Valisi Hc3mit 
.ıe bir arada görüyorsunuz .. 

•ıııo1111111111111ııı1111111111111111111ııuıunııııııııııı11t1111nı11u111ıııııııııınıu ıııııııııııııııuııııımıtııuııoıııııııııııı1111111ı 

• lzmir hapisanesinin 
başgard iyanı 

ölümle tehdit edildi 
lzmir (Açık Söı) - Şehrimiz umumi hapishane başgardiya

nı fsmaile bir tehdit mektubu gönderilmiştir. Posta ıle gönde
rilmiş olan bu teııdit mektubunda başgardiyanın hapishane 
meydanında öldürüleceği bildirilmekte ve beşinci lerhaneden 
Şevki adında birinin çıkarılarak yerine Kazımın konması isten
mektedir. Mektupta başgardiyana, bazı kimselere taraftarlık 
yapmaması da bildirilmektedir. Müddeiumumilikçe bu hadise 
üzerinde tetkiklere başlanmıştır. Bazı mahkümların ifadeleri alın
mış ve yazıları tetkik olunmu~tur. 

• • • 
K üçük kızları fuhşa teşvik 

eden bir adam tutuldu 
fzmir (Açık Söz ) - 13 }aşında Ester adında bir 

Yahudi kızını fuhşa teşvik ederek menfaat mukabilinde bazı 
erkeklere peşkeş çektiği tesbit olunan Zihni adında biri, zabıtaca 
tutulmuş ve adliyeye verilmiştir. Zihni, dün müstantiklikte 
isticvap edildikten sonra tevkif olunmuştur. 

• • • 
Hiç yüzünden bir cinayet! 
Ödemiş (Açık Söz) - Buraya bağlı Köseler köyünde 

Mehmet oğlu Hüseyinle Ahmet oğlu Halit arasında kavga Ç•k
mış, Halit tabancasını ateş ederek Hüseyini başından vurup 
öldürmüştür. Katil tutulmuştur. 

Üzüm ve kiraz kay
nağı köy : __ Tavşancı l 
Bu büyük köyün büyük derd i 

susuzluk ve elektriksizHktir 
1 fzmit (Açık Söz).-Ta,·şan

cılın serin bir rüzgarı var. Ye
şil bir sırtın üzerine kurulmuş • 
olan köyden, lzmit körfezine 
doyum olmıyor. Yorgur. baş
ları dinlendirmek için giizel 
bir sayfiye yeri olo.n Tavşan
cıl, Gebzenin en bayındır bir 
köyüdür. 

Köy halkı münhasıran mey
vacılıkla geçinmektedir. 

Tavşancıl kiraz ve üzümleri, 
bu yıl, havaların gayri labit 
gitmesinden müteessir olmuş
tur. 

Nümune olacak bir koopra
tif: Tavşancıllılar örnek olacak 
bir hareketle aralarında zirai 
bir kooperatif kurmuşlardır. 
250 hissedarı olan kooperatifin 
29500 lira sermayesi, 3690 lira 
da ihtiyat akçesi vardır. 

Bu kooper~til Tavşancıl 

mey vacılıgı için çok faydalı 
olmaktadır. Ve kendisinden 
beklenen maksadın randma. 

lzmit valisi Hamit Oskay, 
Tavşancılın nahiye merkezi ol
ması için bir proje çizmiştir. 
Yakında tatbik mevkiine gire· 
rek olan bu proje Tavşancıl· 
lıları büyük bir sevgi ve se
\·inç havası içinde bırakmak

tadır. 
1 nını lam olarak vermekte-

Üzüm ve kirazın en iyi bir 
kaynağı: Tavşancıl, kırmızı al 

1 

al kirazları, iri daneli vişneleri 
ve kınalı yapıncak, çavuş üzüm
leri ile şöhretli bir köydür. 
Ta\·~ancıldan her yıl, orta bir 

1 hesabla 1500 küfe kiraz, 4000 
küle vişne, 30.000 küfe üzüm 
istihsal etmektedir. 

dir. 
Tavşancılın dertleri: Tav. 

şancıl senelerden beri ~u 
sıkıntısı içindedir. Bu güze! 
köyün içecek suyu yoktur. iki 
kilometre uzaklıktaki bir 
yerden hay rnnlarla getirilen 
suyun köye isalesi için vakit 
vakit teşebbüsler yapılmış, ya· 

Zabıta romanı: 19 

Altı El Ateş 
Valkur Mis Aş'ın bu se}ıı.

hate iştirak:nin mutlaka elzem 
olduğunda ısrar etmiş ve en . 
nihayet Mis Vinleston'a fikrini 
kabul ettirmişti. 

Valkur geminin müretteba
tını d•ba evvelden sivil polis 
memurları arasından seçmişti. 

Fakat bu küçük teferruattan 
Mis Vinleston'a hiç bahsetme· 
mişti. Çünkü Misin bir polis 
elinde hazırlanan yemeği asla 
yemiyeceğini biliyordu. Valkur 
bundan başka şoför Pelerbodi 
çuuşu da şahsi muhafızı ola
rak yanına almıştı. 

Mis Vinteston bütün bunları 
zihninden geçirdikten sonra, 
güverteden inmek üzere iken, 
Erika yanına geldi. Teyzesi: 

- Yavrum, dedi, deniz ha
vası her hatde yüzünün güzel 
rengini yerine getirecektir. 

Genç kızın koluna girdi ve 

Yazan: Rufus K lng 
Erikanın tirlir titrediğini gör
dü: Heyecanla sordu: 

- Erika, kızım, neyin var;' 
- Teyze? Bir hata ettiği. 

mizi zannetmiyor musunuz ? 
Düşündükçe çıldıracağım geli
yor. Vazgeçsek bu seyahatten. 

- Bu seyahate çıkışımızın 

sebebini pek ivi biliyorsun 
yavrum. Ben, Filipin isminin 
l~kesiz ve tertemiz kalmasını 
istiyorum. Masum olduğu isbat 
edilsin, bak, o zaman hepimi
zin içi daha ne kadar çok 
rahat edecek? 

- Öyle amma teyze ... 
- Bana bak Erikacığım, ben 

senin zannettiğinden daha zi
yade herşcyin içyüzünü bili
yorum. Halla Valkur'un bile 
zannetmediği kadar... Sana 
namusum üzerine söylüyorum 
Erika, bu işdeki esrarı aydın· 
lalcak son ümidimiz olan bu 
seyahate çıkmıya karar verme-

Erzurum (Hususi) - Üçüncü 
Umum! Müfettişimiz bay Tah
sin Uzer, Doguda iktısadi ge
lişmeye yol açmak, Erzurum 
ve havalisi ziraatine yeni bir 
mecra vermek yolunda çok e
saslı tetkikler yapmış ve bu 
tetkiklerini lktısat vekaletine 
arzetmiştir. 

Urr.um1 müfettişin bu tetkik 
ve tekliflerinden biri, Erzurum
da bir şeker fabrikası kurmak, 
ve bu suretle çok esaslı b' r 
ihliyaci karşılamak meselesini 

i:tihdal elme:_~~ir. \ 

lzmir köyleri
nin kalkınması 

lzmir (Açık Söz)- fzmir köy
lerinin kalkınması için beş se· 
nelik bir program hazırlanma
sına karar verilmiştir. Vali Faz
lı Güleç bu mühim iş ile meş
gul olmağa başlamıştır. 

Sıhhat, Nafia ve Maarif mü
dürleri ile lzmire bağlı nahiye 
müdürleri vilayet makamında 

Vali Fazlı Güleçin reisliği al
tında bir toplantı yapmışlar, 

müzakerelerde bulunmuşlardır. 

o 

Susuzluktan 
kurtuldular 

Konya (Açık Söz) - Sille 
kazası halkı son zamanlara 
kadar su sıkıntısında idi. Yüz
de yetmiş beşi kumlu olan 
bu toprakta maale•ef bir bos
tanlık bile su olmadığı gibi 
içecek su da yoktur. Sillelile
rin bu derdine alaka gösteren 
Vali Cemal Bardakçı, bir yıl 

önce kamunun içme suyunu 
ikmal ettirmiştir. Bu sene de 
çiftçi ve baacıya yarayacak 
suyun bir an önce getirilmesi 
için devamlı bir çalışma yapıl
maktadır. 

zık ki, getirilmesine imkan ha

sıl olamamıştır. Bununla bera
ber bu hayat ve sağlık kay
nağının köye getirilmesi için 
mutlak bir azim göze çarp· 
maktadır. 

Tavşancıllılar, el ve g-önül 
birliği ile suyu getirdikten son
ra Elektrik için de ümit bes
lemektedirler. 

Tavşancılın diğer bır derdı 

d~ köy mektebinin kadrosu 
noksan olan muallimlerdir. Di
yorlar ki: 

"- Çalıştık, çabaladık. köye 
güzel bir mektep kazandırdık, 
fakat muallimi az. Beş sınıl!ı 

koca mektep üç muallimle na
sıl idare edilir?! ... 

iyi bir gençlik: Tavşancılda 
birbirlerine samimiyetle bağ. 

lanmış bir gençlik var Arala
rında bir yuva kurarak ileri, 
güzel hareketlerin öncülüğünü 
yapıyorlar. 

Tavşancıl delikanlılarını, kom· 
şu köy ve kasaba delikanlıları 
ile tanışırken, maçlar yaparken 
hörmek ne tatlı bir arzudur. 

C. Y. 

•eydın, Filip dün ııkşarn <••· 
kil edilecekti. 

- 13 -
KATIL YATTA 

" ikinci Helsinor " yavaş ya
vaş açıldı. Kaptan Paje ku
manda köprüsünde gemiyi ıda
re ediyordu. Bu sırada Vai
kur kaptanın yanına geldi. 

- Kumandan, dedi, sizinle 
şöyle biraz başbaşa konuşmak 
islerim. 

- Buyurunuz elendım, bu· 
rada kimse bizi rahat!ız et
mez. 

Güneş yavaş yavaş batıyor 

ve Helsinor kararan dalgada 
ince, beyaz köpükler bıraka

rak, enginlere dogru açılıyordu. 
Kaptan Paje'nin kırk yaşın

da olmasına rağmen, çocuk 
gibi bir siması vardı. 

- Mösyö Valkur, dedi, işte 
insanların muhtaç olduğu ha· 
kiki hayat budur: Denizi şimdi 
kendimi büsbütün daha genç 
hissedi}•orum. 

- Ben de öyle görüyorum. 
- Fakat ben sizde bir baş-

kalık seziyorum. Acaba işler 
ters m; gidiyor? 

Tam listeyi burada 
neşrediyoruz 

2 Numaralı bulma· 
camız 

11 Anlayana sivrisinek saz, An-
lamı yana davul zurna az., 

2 
1 inci : Aydın - Ah-

• met Hamdi apartıman 

• kat 3 Şehremini (Mü
rekepli kalem ) , 2 inci : Ay
dın - Kumkapı Orta okuldan 
(Dolma kalem), Tevhide Ş. -
Topkapı; Beyazıtağa M. Ka
laycı S. 16, (Roman). 

Gaıetcmizin bir haftalık 
abonesini kazananlar 

Saim - Türabi Dede; Kasım
paşa, Adnan Türkeli - Üskü
dar Toptaşı cadddsi 26, Be
hiç - Kabataş lisesi 26, Sa
hire Sanver • Çubuklu iskele 
başı, No. 3, Hayrı Kürsel -
Beyoğlu 6 ıncı llkmeklep, Mü
fit • Ayaspaşa Ebehanım so· 
kak. 

Kartpostal kazananlar 

B. Batmaz - Tekirdağ Peş
temalcı Karakolu 3 üncü ko
miser, Ayten - Şehsuvarbey 
Kumkapı 50, Yetkin • Sultan
ahmet Kabasakal 1, A. Nezi
hi - Ômerpaşa sokak 14 Fa
tih, lbrahim Kaşlı - lstanbul 
Erkek lisesi 1525, o,man 
Sırat - Toğan soka, No. 7 
Gedikpaşa, Nuri Erdoğan -
Fatih Altay Cami S. 27, Ka
mile Ahmet - Kurtuluş Man• 
dıra meydanı 5, Cemil Sezer • 
Direkler~rası 49, Mualla - 65 in
ci okul sınıf 3 Len, Nebahat -
Şeref sokak No. 4. Nedime -
Bay Hikmet köşkü Yeniköy, 
H. lbrahim Beşer - Erenköy 
Sahrayıcedit 180. 

Yarın 3 ve 4numaralı bulma
ları çözenlerin isimlerini yaza
cağız. Gazetemizi t1kip ediniz. 

KÜÇÜK 
HABERLER 

Gaziantep ilk
meteplerinde 

Gaziantep (Açık Söı) - Bu 
yıl vilayet dakilindeki ilkmek-
Leplerden 390 çocuk mezun 
olmuştur. Geçen sene daha 
azdı. 936-937 ders yılı sonun
da daha çok mezun verileceı}i 
anlaşılmaktadır. 

Şehir haritası mühendis 
Cevdete yaptırılmıştır. Şehirin 
etrafına ait harita da bu ay 
teslim alınmak üzere mösyö 
Houglere verilmiştir. Bu kısım 
1500 hektar tutmakta olup 
hektarı 245 liraya ihale edil
miştir. M. Yansene 14000 lira
ya verilen şehir imar planı da 
937 senesi zarfında tamamlan
mış olacaktır. 

• Burası umumi harpten 
evvel önemli pamuk mınlaka
larından iken sonraları düş
müştür. Tarım direktörlügü 
altı varyete üzerinde tecrübe
ler yapmıştır. Ziraatin tamimi. 
ne çalışılacaktır. 

Devredilecek ihtira 
beratı 

•Tülek kundak tertibatı ve 
mekanizmasına ait is 1 aı1at" hak. 
kındaki ihtira için bir berat 
talebi zımnında verilmiş olan 
29-8-928 ıarih ve 25077 evrak 
numarah müracaatın ihtiva el· 
Ligi hukuk bu kerre başkasına 
devir veyahut icara verilmesı 
teklif edilmekte olmakla bu 
hususta da Aslan han 5 inci 
kat 1-4 numaralara müracaat 
eylemelerı ilan olunur. 

- Ôyle gibi .. Onun ıçirı sı· 
tinle bugün açıkça konu~mak 
niyetindeyim. Bu yalın kaptanı 
sıfartle, bazı şeylerden haber· 
dar edilmeğe hakkınız vardır.Bil 
tahkikatımızın ikinci ve belki de 
son sal hasına giriyoruz Vaziyeti 
bılıyorsunuz. Yalnız şimdı sureti 
katiyede emin bulundugumuı 

iıir noktayı arıedeceğim: Ta. 
!<erin. Klayn'in ve Edmondun 
katilı şü dakika yatta bulunu· 
yor. Ancak yat kayalığın 
önünde demirleyip le dalgıcı 
denize indireceğimiz zamana 
kadar hiç birşeyde değişiklik 

olduğunu istemiyorum. Çünkü 
bir katilin zihniyetini anlamak 
maalesef her zaman kabil ol
muyCJr. 

Kaptan Paje katilin yatta 
bulunması haberinden pek tc 
o kadar memnun görünmü
yordu: 

- Galiba, dedi, siz tahkika
tınızı haylı basitleştirdiniz. 
Katil olarak ortada şüphe 

ettiklerinizden kala kala, öyle 
zannediyorum ki, Mis Aş ve 
Filip ile bir de benden başka 
kimse kalmadı. 

mesailerinde "Güneş - Dil,, 
teorisini daima esas tutacaklardır 

Kurultay başkanı müzakereleri şu suretle 
kapadı: " Atatürk, sen o eşsiz 

varlığınla güneş gibi başımızdan eksik olma,, 
Altı gün Jenberi Dol na bahçe 

sarayında hummalı bir faaliyet 
ile çalışmakta ola.o üçüncü 
Türk dili kurultayı dünkü ye
dinci toplantısı ile müzakerele
rine nihayet verdi. 

1 yüksek tezlerini dinlemiş, ko
misyonda Türk ve ecnebi alim
lerinin münakaşa ve müteka
bil i7.ahlarını göz önünde tut
muş ve bunlara istinac\en şu 

neticeleri tespit etmiştir: 

Dün Kurultayın son günü 
olması dolayısile sair günlere 
nazaran fazla bir kalabalık gö
ze çarpıyordu. Yabancı pro
fesörlerden yalnız biri memle
ketine dönmüş. diğerleri Ku· 
rultayı takip eden değerli kül
tür adamlarımız, saylavlarımız 
ve lisan ile yakından alakadar 
olan zevat arasında yer almak
ta idi. Bunların arasında Da· 
hiliye vekili Şükrü Kaya, Ba· 
yındırlık bakanı Ali Çetinkaya, 
şair Abdülhak Hamit göze 
çarpıyordu. 

Saat tam 14 le sayın baş. 

bakanımız ismet lnönü Ata 
Türkün locasına gelerek sa
londa bulunanların ayağa kalk
mak suretile gösterdikleri say
gı ve selamlarını aldı. Dün· 
kurultayın başkanlığına Maa· 
rif vekili Saflet Arıkan, sek· 
reterliklere fsmail Muştak Ma
yakon geldi. 

Maarif vekili kısa bir kaç 
sözle celseyi açtıktan sonra, , 
eski zabıt okunarak aynen ka
bul edildi. 

Bundan sonra başkan : 
- Kurultayın A ve B seri· 

!erine dahil olan tezler bitmiş· 
tir. Bugün C serisine başlana· 
caktır, dedi. 

Bundan sora başkanlığa 

Türk tarih kurumunun başkanı 
Hasan Cemil Çambel ve ar
kadaşları tarafından sunulmuş 

olan bir takrir okundu. Bu 
takrirde; Kurultayın şimdiye 
kadar olan çalışmalarında ku
rumun mesaisinin son derP.ce-

de aydınlığından bahsedilmek
te ve müzakerenin kifayeti 
istenilmekte idi. 
Başkanın reye koymuş oldu

ğu bu tekli! kurultay tarafın

dan müttefikan kabul edilerek 
C grupuna dahil olan tezler 
komisyona havale edildi. 

tJüneş. Dil ltorisi raporu 
Ruzname mucibince bundan 

sonra komisyonların hazır lamış 

oldukları raporların okunma
sına başlandı. Bunlar da neti
cede yine müttefikan kabul 
edildi. 

Kurumun yeni nizamname
leri ile yeni çalışma programı 
madde madde okundu; bu da 
aynen kabul edildi. 

Okunan raporların içinde 
en mühim olanı ilk okuna~ 
Güneş - Dil teorisinin raporu 
idi. Bunu ehemmiyetine binaen 
neşrediyoruz : 

"Üçüncü Türk Dil kurultay:
nın "Güneş-Dil teorisi ve d ı l 

karşılaştırmaları,, komisyonu, 
gerek kurultay umumi toplantı· 
larında ve gerek komisyondu 
Türk ve ecnebi dil alimlerinin 

Valkur birkaç dakika cevap 
vermedi kaptannın endişe bu
lutları dolaşan yüzünü tetkik 
ediyordu. Pajenin deminki bü· 
tün keyfi, bütün neş'esi kaç
mıştı. Valkur dedi ki: 

- Karşımızda son derece 
alçak ve o nisbette zeki bir 
ad am var. Bu adamın bütün 
marifeti tahkikatı yanlış yol. 
!ara saptırmağa muvalfak ol
masıdır. 

iti raf edeyim ki, hepim;z de 
bu hokkabazın t u zağına düş
tük. Hatta daha ileri giderek 
diyeceğim ki, şimdi şu dııki
ka beni Edmond'u öldüren 
zehir şişesinin şeklini bile bi
liyorum. Yalnız bu konuştuk

larımızın aramızda kalmasını 

bilhassa rica ederim. 
- Fakat bütün bunları ba

na niçin söylemeğe lüzum gör
düğümüzü anlayamadım. 

- Bir dakika düşününüz 

kaptan, eğer polis sizi halı\ 

şüpheli telakki etse idi, ben si
zinle burada böyle mi konu
şurdum? 

- Bilmem. 
- Emin ;olunuz ki yanlış 

1 - "Güneş-Dil teorisi, lcn-
8 Üistik aleminde esaslı bir dev
rim yapacak mahiyette tama
miyle orijinal, enteresan ve 
<erin bir teoridir. 

2 - Bu teori, yalnız lisaniyat 
meseleleriyle değil, aynı za· 
manda en geniş ve çetin antro· 
poloji, istuar, preistuar, ve 
biyo - psikoloji meselelerinin 
hallile de ilgilidir. 

3 - Şimdiye kadar klasik 
lisaniyat ilmi, güneşin beşer 

dilinin menşei üzerindeki derin ı 
tesirini ger~ği gibi hesaba 
katmayı düşünmemiş ve bu j 
mühim amili ihmal etmiştir. 

4 - " Güneş - Dil " teorisi
nin tevsiki hususunda Türk 
alimlerinin mesaisi çok büyük 
ve mühimdir. Bilhassa Türk 
ve lndo -Oropeen dil grupları 
arasınqa bu teoriyi ilmi metot
lara uygun bol misallerle izah 
yolunda yapılmakta olan ve 
muayyen kanunlara müncer ol
mak kabiliyeti gösteren etüt
lerin devamı temenni olunur. 
Ayni zamanda bu metoda 
göre Türk ve Hamito-Semitik 
dil gruplarının mukayesesi yo
lundaki çalışmalar da ileri gö. 
türülmelidir. Bu sayede bugün
kü lengüistik yeni bir istika
met almış olacaktır. 

Komisyonda bulunan bütün 
ecnebi alimler, Türkçenin de
rin ve esaslı surette tetkiki 
yapılmaksızın lndo - Ôropeen 
ve Hamito - Semitik dillerin ve 
umumiyetle lisaniyatın tetkiki 
noksan kalacağında müttefik· 
tirler. 

5 - Komisyonda bulunan 
ecnebi alimleri arasında "Gü
neş - Dil., teorisini tanımakta 
bulunan bir kısmı, pek çok 
noktalar üzerinde Türk arka
daşlarının görüşlerile mülaba
katlerini bildirmişlerdir. Diğer 
ecnebi alimleri bu kadar az 
bir zamanda "Güneş - Dil. le· 
orisinin tamamile tetkiki müm
kün olamıyacağını dikkate alarak 
memleketlerine avdetlerinden 
itibaren Türk Dil Teorisi üze• 
rindeki tetkiklerini esaslı bir 
surette derinleştireceklerini 
beyaıı etmişlerdir. 

Ayni zamane.la komisyonda 
bulunan bütün ecnebi alimler 
"Güneş-Dil,. teorisini mevzu 
itlih~z ederek etütler neşre
deceklerini vadetmişlerdir. 

6 - Komisyonun Türk ve 
ecnebı az~sı gelecek Dördün
cü Türk Dil Kurultayının top
lanacağı zamana kadar (Gü
neş - Dil) teorisine ait tetkikle
rini birbirine bildirmek sure-
tile müşterek mesaide buluna
caklardır. 

düşünüyorsunuı. Eğer en u
fak bir şüphe olsa idi, po
lis bu yatın kaptanlığını de
ruhte etmenize mani olurdu. 
Düşününüz ki siz vapurun kap
tanı, :;ani hakimimutlakı bulu· 
nuyorsunuz. 

- Bu tesellinizden dolayı 

teşekkür ederim. 
Paje'nin gerilen çehresi ya

vaş yavaş gevşedi ve tabii 
halini ald ı. 

- Şu meşhur çay sofrasın
danberi çok üzüntülü zaman
larını oldu. Bilmem neden, bu 
çay sofraları daima benim için 
uğursuz olmuştur. Hayatımda 

iki çaya davet edildim. Fakat 
iki.ıi de kafi geldi. 

Valkur, öteki çayın hangi 
çay olduğunu da öğrenmek 
istiyordu. 

Dedi ki: 
- Kaptan, görüyorum ki, 

şimdi birbirimizi d<ıha iyi an
lıyoruz. Size eskidenberi sor
mak istediğ'im mühim bir suali 
şimdi soracağım . 

- Sorunuz? 
/Bilmedi/ 

Raporların okunmasından 
sonra Türk dil kurumunun 
çalışmalarının esaslarını hazır· 

!ayacak olan idare heyetinin 
seçimine geçildi ve genel sek
reterliğe fbrahim Necmi Dil
men, saymanlığa Besim Atalay, 
üyeliklere de Ahmet Cevat 
Emrı-, Ali Canip Yöntem, Ha· 
san Reşif Tankut, lsmail Müş• 
lak Mayakon, Naim Onak ve 
Rafet Ü!gün seçildiler. 

Kurultayın dünkü mesaısı 
burada bitti. En son olarak 
başkan Maarif Vekili Saffet 
Arıkan şu söylevi vererek 
üçüncü dil kurultayını kapadı. 

Maarif Vekilinin söglet•İ 

- Tam bir hafla süren ku
rultay çalışmaları şu ande so· 
na ermek üzeredir. Bu yüce ve 
hayırlı toplantıyı açarken yur
dumuzda dogmaya başlıyarı 
yeni ve geniş soysal ve ideal 
uyanış ruhunun başlıca Türk 
tarihi tezi ile Türk dili teori
sinin merkezleştiği bu üçüncii 
Dil Kurultayı konusunun da 
Türk dil tezini bütün dünya. 
ya tanıtmak olduğunu arzet
mi~tim. 

Filhakika söz alan yerli ve ya 
bancı sayın alimlerimiz bu vadid• 
çok değerli tezler yaptılar .• 
Güneş - Dil Türk teorisinin 

ana halları izah edildi. Güneşin 
dil ve medeniyet bakımından 
oynadığı esaslı büyük rol teba· 
rüz ettirildi.,, 

Dültür Bakanı ecnebi profe
sörlerin tezlerinin hulasasını 

yaptıktan sonra dedi ki: 
-,. Bu fırsatla şurasını teba

r z ettirmek isterim ki Türk 
Dil Kurumu bau mütaasıp dil
ciler gibi yalnız bir sahay:ı 
saplanıp kalmak, yalnız koyu 
türkiyalçı olmak değildir. 

Türk Dil Kurumu ilmin objek
tif bitaraf esaslarına dayana
rak hakikati bulmak ve insani
yetçi olmak emelinde ve az
mindedir. 

Atatürkün nur saçan reh
berliği ile bu hedefe en kısa 

yoldan varılacaktır. 
Sayın arkadaşlarım; 

Kurultayımızı kapıyacağım 
şu anda sizleri saygı ile selam
larken hepimiz ve bütün Tür
kiye adına bir dilekte buluna
cağım: Atatürk, sen, o eşsiı 
varlığınla güneş gibi başımız• 

dan eksik olma .. ., 

BORSA - PiYASA 
31 8/936 

Paralar 

Alı$ ~ -
Sterlirı 628.00 634.00 
Dolar 123. 126. 

Frank 163. 167.00 

Liret 155. 160. 

Belçika Frang 80. 81. 

Dratnnl 21. 23. 
lsviçre Franııı 810. 820. 

Leva 2Z. 2s. 

1 Florin 82. St. 
Kron Çek 84. n 
Şilin Avusturya 22. , .. 
Pezata 14. 16. 
Mark 28. 30. 

Zloti 21). 22 

Pcngo 22. 24. 

Ley 13. 16. 

Dinar 49. SJ. 
Yen 32. 3~ 

Kron 31. 3J. 
Altın 948. 951). 

Banknot 241. 242. 

Çekler 
Kap•n•_!. 

Londra 633.SO 
Nevyork 0,7920 
Parts 12.06 
Millno 10.09•2 
Brüksel 4, 7050 
Atlna 34,5094 
Ce:ncvro 2,4361 
Sof ya 63,927S 
Amstcrd. ı,1696 
Prag 19,2256 
Viyana 4,2oıs 
Madrit 6,335~ 
Bertin ı,9H• 
Vartova 4.231~ 
Budapeşto 4,261• 

Blikreı ıo1.:ı2'6 
Belıı;rat su83S 

Yokohama 2.10 

M.o•kova 24.BP 
Stokholın 3.062, 

• 



1 Eylül 
= 

Betonarme köprü.inşaatı 
eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaleti 
Şose ve köprüler reisliğinden: 

Kastamonu vilayeti dahilinde ve kastamonu • Boyabat 

yolu üze:inde "28,000n lira keşif bedelli Kıvrım Çayı 
köprüsü inşaatının kapalızarf usuliled eksiltmesi 14-9-936 
Pazartesi günü saat 15 de Nafıa Vek~leti Şose ve Köp
rüler reisliği eksiltme Komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartna:nesi ve buna müteferri diğer evrak"l40,, 
kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler reisliğinden alına
bileceği g ibi istiyenler bu şartnameleri Kastamonu ~a
fıa Müdürlüğüne müracaat ederek görebilirler. 

l\I u vak kat teminat "2100. liradır. Eksiltmeye girmek 

istiyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nushasında çıkan 
talimatnameye tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikasını 
haiz olmaları. 

Müteahhit bizzat mühendis olmadığı veya bir nıühen• 
disle beraber bu işe girmediği takdirde asgari 10 metre 
açıklığında betonarme b ir köprü yapmış olduğuna dair 

vesika ibraz etmesi lazımdır. 

Teklif mektuplarının 14-9-936 Pazartrsi günü saat 14de 
kadar Ankarada Şose ve Köprüler reisliğine 

lazımdır. "592. 

Türk Hava Kurumu 

verilmesi 

"688. 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce 

zengin etmiştir. 
kişiyi 

5 . ci Keşide 11 ı EylOI ı 936 dadır. 

Büyük ikramiye 35,000 Liradıj 
Ayrıca : 15.000, 12.QOO. 10.000 Liralık ikra
miyelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır 

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

biye Okulu İngi lizce ve Fransızca, Almanca öğretmen• 

liklerine yüksek okullarda öğretmenlik yapmak salahi· 
yet ini ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan iki İngilizce, 
bir Almanca, üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 

2 - Bu ö;ı retmenliklerin ücreti ders saati başına 4 
ila 5 limdır . 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bon
servis ve nufus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı 
ve bulundukları memuriyetleri gösterir hal tercümesi ve 

bir istida ile Ankarada l\I. l\I. Vek,,Ietine, İstanbulda 
Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatları ve sarih ad· 
res yazmaları lazımdır. Müracaatlar en geç 20 • Eylill 936 

ya kadar yapılacaktır. (232) (655) 

Posta, Telgraf ve Telefon 
fabrikası Müdürlüğünden: 

Deveboynu ve Kruvazman demiri ve benzerleri eş

·yanın ambalajlarında kullanılmak üzere 1385 adrt çam 
tahtasiye 335 adet pinar açık eksiltme ile satın alına• 

caktır. l\Iuhammen bedeli 1225,25 liradır. 

Elı:siltme 7 Eylı'.ıl 1936 tarihine rastlıyan Pazartesi 

günü saat on altıdadır. İsteklilerin şartnameyi görmek 
için her gün eksiltmeye girmek için de eksiltme günü 
muayyen saatten evvel 92 liradan ibaret muvakkat temi
natlarını vezneye yatırmak suretiyle fabrikada müteşek· 
kil komisyona müracaatları. (555) 

-AÇIK SÖZ- 7 

· -~"""---~---,--~ ' 

il 
lstanbul Levazım Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 

Amirliği satınalma direktörl\iğünden: ı--,------------.:< 
Komisyonu hanları Muvakkat · ıemınat Tahmini kıymeti Devlet Demiryolları tarafından Cer 

,..-~-'!""'-~------,-------"'!"----... Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
U. idaresi ilanları 

Tophane Askeri fırınında Miktarı Lira K. Lira K. Kilosu Nev'i 
toplanmış olan 1400 kilo sön- - ··'--'-'.;._.:3;;.;.37.::_.;;50:;.. 4500 00 200,000 Saman kısmında çalışmak üzereAvrupaya 
müş ,kömürün pazarlığı 2 60 00 800 00 20,ooo Kuruot Teknikum tahsili için gönderilecek 
Eylül 936 çarşamba günü 95 00 1260 00 7,000 Koyun (200) baş 

S 
135 00 1800 00 12,000 Dana (,200) " 20 talebeye ait müsabaka c.eraiti: 

saat 15,30 da Tophanede a- ( OOO) T 36 00 480 00 4,000 Keçi 1 " ı. - Türk olmak 
tınalma Komisyonunda satı- Pendik bakteriyolojihanei baytarisi ihtiyacatı için yukarıda 2 _ Yaşı 18 den küçük ve 25 den büyük olmamak 
lacaktır. Tahmin bedeli beher cins ve miktarlariyle kıym ' tleri gösterilen Saman, Kuruot, Dana 
kilosu bir kuruştur. Teminatı ve Keçi şartnameleei mucibince 7 Eylül 936 Pazartesi günü 3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadı-

saat 13 te yüksek mektepler muhıısebecili""nde müteşekkil mü· ğına ve memleketin her hangi bir tarafında çalışmağa müsait 210 kuruştur. isteklilerin belli ,.. 
bayaat komisyonunda açık eksiltme ile ihaleleri yapılacaktır. bulunduğuna dair Devlet Demiryollarının (Ankara), (Haydar-

saatte Komisyona gelmeleri. ş 1 
artnamelerini görmek isteyenler hergüo stanbul Yüksek mek- paşa), (Eskişehir), (lzmir) ve (Adana)daki s ıhhi hey'etinden veya 

(106) (78 5) t 1 
• • • 

Yedek Subay okulunun Halı• 

çıoğlundan Pang-altıda Harbiye 

okuluna nakledilecek 300 ton 

kadar eşyasının nakliyesi pa
zarlığı 7. Eylül .936 Pazartesi 

günü saat 15,30da Tophanede 

Satınalma Komisyonunda ya· 
pılacaktır. Nakliyenin hepsinin 

tutarı 525 liradır. ilk teminatı 

40 liradır. Şartnamesi Komis
yonda görülebilir. isteklilerin 

belli saatte Komisyona gelme
leri "108,, "846. 

• •• i lstanbul Eşya ve techizat 
aobarı için On bin kilo kalın 

ve ince çenber 3000 kilo balya 
ipi 500 kilo kınnap 1200 kilo 

çivi 16 • Eylül • 936 Çarşamba 
günü saat 14,30 da Tophanede 

Satınalmu Komisyonuna açık 

eksiltme ile alınacaktır. Hepsi -

nin tahmin bedeli 3280 liradır. 

ilk teminatı 246 liradır. Şıı.rt· 
name ve nümuneleri Komisyon

da görülebilir. isteklilerin ka

nuni vesikalarile beraber belli 

saatte Komisyona gelmeleri. 

• * • 

"109,, "847,, 

lstanbul Eşya ve techizat 

iınbarı için 40 bin metre ka

naveça 16 Eylül 936 Çarşaoba 
günü saat 16 da Tophanede 

Satınalma Komisyonuna kapalı 

zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 6000 
liradır. Şartname ve nümunesi 

komisyonda görülebilir. istek
lilerin kanuni vesikalarile tek .. 

lif mektuplarını ihale saatinden 

bir saat evvel Komisyona ver

meleri ilk teminatı 450 liradır. 

(111) (848) 
• • • 

lstanbul Levazım Eşya ve 
Techizat an barı için 2500 tahta 

ve 1500 lata 16 Eylül 936 Çar

şanba günü saat 14 de Topha

nede Satınalma Komisyonunda 

açık eksiltme ile alınacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 1650 
liradır. ilk teminatı " 123 lira 

75 kuruştur. Şartnamesi Ko
misyondıı görülebilir. isteklile
rin kanuni vesikaluile belli 

ep er muhaseheciliğine ve eksiltmeye girmek isleyenler yuka· Devlet Demiryollarına kabul olunacak memurlarda bulunması 
rıda gösterilen gün ve saatle teminatlarım mezkür muhasebe- ı lazımgelen sıhht şartları gösterir matbu sıhhf rapor muhleviya
cilik vez_ nesine yatıracaklardır. Kendi nam ve hesabına eksilt-

! k 1 tına uygun olarak (tam teşkilatlı bir hastaneden) alınmış sıhhat meye gırecek er 1936 yılı ticarat odası vesikasını ve şir et er 
1 

namına eksiltmeye girecekler idare merkezinin bulunduğu yer 1 raporu ile anlaşılmak. 
mahkemesinden veya kayıtlı bulunduğu Ticaret odasından veya 4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden tmüsaba· 
sair resmi bir makamdan şirketin sicilli ile kayıtlı ve h•len faali- kaya girmek isteyenler mekteplerinden bir güna ilişikleri olma-
yette olduğuna dair bir vesika ile şirketin vekili olduğunu gö,. dığına dair vesika göstereceklerdir. 
terir sirküleri veya noterlikten musa.Jdak vekaletnameleriyle 5 - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mani 
birlikte komisyoua gelmeleri. (582) 

1 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü ı 

...... __ ~S~a~t~ı~n~a~lnı:,:;,;a;;..;k~o;:;.;,;nı~l~s~y~o~n~u;..;l~ıA;;;.;n~la:;.;,r:•:....--~ 

100 ton Bisulfat 
Tahmin edilen bedeli 1037 lira olan 100 ton b "sul· 

fat 8 Eylill 936 salı 14 de Salıpazarı Askeri Fabrikalar 

yollamasındaki satınalma komisyonunda pazarlı.kla satı

lacaktır. Nümune ve şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin 78 liralık ilk teminatlarını Bey· 
oğlu Malnıüdürlüğüne yatırarak o gün ve saatte komis• 
yonda bulunmaları. "616,, 

~ 

Cinsi Adedi Muhammen fiat Tutar 

L. Kr. ı. Kr. 
Kaput 54 10 00 640 00 
Yazlık elflise 78 takım 7 50 585 00 
Çamaşır · 153 • 1 50 229 50 
Fi>' .n • 130 cift 5 00 650 00 
Çorap 383 40 135 20 -

2157 70 

Tahmin edilen umumi bedeli 2157 lira 70 kuruş 
olan yukarda yazılı beş kalem melbusat 8 Eylıll 936 ta· 
rihinde salı günü saat 15 de Salıpazarı Askeri Fabrika
lar yollanıasındaki satınalma komisyonunda açık eksiltme· 

ye konulmuştur. Şartname ve nümuneleri her gün komi· 

syonda görülebilir. İsteklilerin "161,, lira "83., kuruşluk 
teminatlarını Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak mak
buzu ve 2490 No. lu kanunun istediği vesaikle o gün ve 
saatte komisyonda bulunmaları. •617• 

• . .. 
Tahmin edilen bedeli 1915 lira 20 kuruş olan Silah· 

tarağada kain fabrika çatısının tamiri Salıpazarı Asker! 
fabrikalar yollamasındaki satınalma komisyonunca 11 Ey

Jiıl 936 Cuma günü saat 14 de açık eksiltmeye konul
muştur. 

Şartname her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
143 lira 64 kuruşluk teminatlarını Beyoğlu Malmüdürlü
ğüne yatırarak makbuzu ve 2490 No. lu kanunun istediği 

bu gibi işleri yaptıklarına dair vesaikle o gün ve 5aaıte 
komisyonda .bulunmaları. <618• 

• ., . 
7-Eylül-936 gününde kapalı zarfla satın alınacağı 

20- 22 • 24 • 26 • Temmuz • 936 günlerinde ilan edilmiş 
bulunan 350 ton Elektrolit bakır, 150 ton hususi platİ· 
ne ııaç, 10 ton ksfor!u bakır ve 100 ton elektrolit tutya 
hıkkındaki ilan hükümsüzdür "718u 

* .. . 

olmadığına dair alal<adar askerlik şubesinden vesikayı haiz 
olmak. 

6 - Talipler 19-9-936 tarihine kadar istida ile lstanbul 

Mühendis mektebi müdürlüğüne müracaat edeceklerd;r. 
7 - lstıdaya bağlanması lazım gelen vesaik: 

A) Nüfu• kağıdı veya musaddak bir sureli 
B) Gordiiğu tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite 

G} Hüsnühal varakası (en son mektebin vereceği hüs
nühal varakası ile o tarihten sonra çalıştığı yerler· 

den ve aynı zamanda mahalli polis dairesinden 
alınacaktır). 

D) 4 X 6,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf 
E) Aşı şahadetnamesi 
F) 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik 

H) Babasının adı? Nerede oturduğu? Sağ ise, şimdiki. 

ölmüş ise ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti 

nedir? Ve nerelerde çalışmıştır? Ş imdiki ve ölme

den evvelki meslek veya memuriyetinden önce da

ha nerelerde, ne goibi işlerde ne vakitler bulundu? 
Bunları gösterir bir ebeveyn tercümeihal varakası. 

8 - Müsabaka imtihanı 22-9-936 tarihinde saat 9 da lstan
bulda mühendis mektebinde yapılacaktır. 

9 - Müsabaka imtihanı liselerde tamamen okunan hesap, 
hendese, cebir, müsellesat, kimya, fizik ve Türkçeden yapı l a

caktır. 

10 - imtihanda aynı derecede not alanlardan lisan bilenler 

ı tercih edilir. 

11 - imtihanda muvaffak olanlar Avrupada Teknikum tah
sili görmeden eve! Devlet demiryolları Esk işehir atelyesinde 6 

ay slaj göreceklerdir. 

12 - Eskişehir atelyesindeki staj müddeti zarlında stajiyer

lere ıki buçuk lira yevmiye \'erilecektir, 

13 - Müsabaka imtihanında kazanan talipler; Avrupadaki 
tahsillerinin neticesinden sonraki mecburi hizmetleri hakkında 

Delvet demiryolları idaresinin isteyeceği şekilde taahhütname 
vereceklerdir. 

14 - Tahsil planı: 6 ay Eskişehir atelyesinde staj, 1,5 sene 
Avrupada idarenin göstereceği fabrikalarda staj ve lisan öğre

nilmesi, 2,5 sene de idarenin göstereceği Teknikumlarda 5 sÖ· 
mesterlik makine şubesini ikmal ve diploma alınm3sıdır. 

15 - Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer hususat bakkınd3 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden ve işletme müdür· 
lüklerinden ve mühendis mektebi müdürlüğünden, isteyenler 

tafsilatı lazime alabilirler. (824) 

* • • 

l ________________________ ı saatte Komisyona gelmeleri. _ lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları "ı 10. "849. 

350 ton EletrÔlit bakır 
150 ton Hususi platine saç 
10 ton fosforlu bakır 

Muhammen bedeli 1112 lira 50 kuruş olan muhtelif şekil 

ve eb'atta 3670 adet lamba makinsi 3-9-936 perşembe günü 

saat 10 da Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 1 inci işletme 

komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe 

girmek isteyenlerin 8344 kuruş muvakkat temin:ıt vermeleri ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler 
komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. "525. Konyadaki kurumların ihtiyacı olan 543000 kilo un kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Unun muhammen tutarı 

49956 lira olup ilk teminatı 4747 liradır. şartnamesi Konyada Ko

lordu ve lstanbul Ankara Levazım Amirlikleri Satınalma Komis

yonlarındadır. istekliler şartnameyi ismi geçen komisyonlarda 
okuyabilirler. Eksiltme 7-Eylül-936 Pazartesi günü saat 16 da 

Konyada Kolordu Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. istek
liler teklif mektuplarını 7-Eylül-936 Saat 15 e kadar Konyada 

Kolordu Satınalma Komisyonu başkanlığına göndermeleri. 

lstanbul 7-ci icra Memurlu
ğundan : Bir borçtan dolayı 
mahcuz olup satılmasına karar 
verilen lstanbul ithalat güm
rüğü 4 numaralı anbarda bu
lunan 250 düzine 717 numaralı 
ve N. H. A. markalı bir sandık 
Yakalık ve Galata ithalat güm
rüğü 3 numaralı anbarda N. 
li. A. markalı ve 132 numaralı 
bir sandık 36 düzine yün ör
meden gömleklik ve lstanbul 
lthaltıt gümrüğü 3 numaralı 
e.nbarda N. H. A. markalı 2014 
ııumaralı bir sandık yün ör
meden kaşkorse ve lstanbul 
rıhtım antreposu 5-2 numaralı 
&.nbarda 843 numaralı N. H. A. 
markalı bir sandık bornozluk 
560 numaralı ve N.H.A. markalı 
rıhtım B ambarında bornosluk 
3, 9/936 gününe gelen perşem. 
be saat 9 dan 10 a kadar Ga
lata ithalat gümrüğü 3 numa· 
ra1ı ambardaki ve ondan on
bire kadar lstanbul ithalAt 

"207,, "458,, 

gümrüğü 3 numaralı ambar
daki ve onbirden onikiye ka-j 
dar lstanbul 5-2 ve B anba
rındakiler açık arttırma sure
tiyle birinci arttırma olarak 
satılacaktır. Satış peşindir. Mü
zayedeye iştirak edenler tak
dir edilen kıymetin Ofo 7,5 nis
betinde pey akçeleri ver
meleri şarttır. °'o 2,5 tellali
ye ve gümrük ardiye ücreti 
ve gümrük bedeli müşterisine 
aittir, Mallar satış neticesinde 
müşterisine olduğu mahalde 
teslim edilecektir. 

3, 9, 936 gününde taktir edi
len kıymetin % 75 ni bulma
dığı taktirde 7 9, 936 günü
ne gelen pazartesi aynı saat
lerde ve aynı mahallerde ikin· 
ci açık artırma suretile satıla
caktır. 

Daha fazla malümat almak 
istiyenler satış tarihinden ev
vel dairemizin 933 11865 numa
ralı dosyasına müracaat etme
leri lüzumu ilkıı olunur. (25780) 

l lstanbul komutanlığı ı 1 

Satınalma Komiıyonu hanları 

9 ıncı kor için lüzumu olan 

3000 adet kar gözlükü satın 

alınasaktır. ihalesi 7-9-936 Pa
zartesi günü saat 16 da açık 

eksiltme ile yapılacaktır. Mu

hammen tutarı 1200 liradır. 

Şartnamesi komisyonumuzda 
her gün görüelbilir. isteklile
rin 90 liralık ilk teminat mak
buz veya mektublarile beraber 

ihale günü vakti muayyeninde 

Fındıklıdaki Komutanlık Satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 
"588,, 

• • • 
Selimiyedeki hava aktarma 

anbarınıo muhtacı tamir olan 
yerleri yaptırılacaktır. lhiılesi 
7-9-936 Pazartesi günü saat 

15,30 da açık eksiltme ile ya

pılacaktır. Muhammen keşif 

bedeli 510 lira 31 kuruştur. 

Şartnamei her gün komisyo
numuzda görülebilir. isteklile
rin 38 lira 25 kuruşluk. ilk te
minat makbuz veya mektubla

rile beraber belli gün ve vakti 

mu ay yeninde Fındıklıda komu 

tanlık Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. 

100 ton elektrolit tutya 

Tahmin edilen bedeli "162500. lira olan yukarıda 
mikdarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca lg.10-936 tarihinde 
Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname •Sekiz• lira <13• kuruş mukabilinde koMJisyon• 
dan verilir taliplerin muvakkat teminat olan "9375,, Ji• 
rayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e 

kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu• 

maralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkı1r 
gün ve s:ıatie komisyona müracaatları. 

lstanbul Altıncı icra memur
luğundan' Bir borçtan dolayı 
mahcuz ve paraya çevrilmesi
ne karar verilen bir adet mat
baaya ait (Fogen Forst mar
kalı) pedal makinesi 3-9-936 
Perşembe günü sabah saat 9 
dan 10 a kadar Galatada Arap 
cami Perşembepazarı cadde
sinde 12-14 No. lı matbaada 
birinci açık arttırması icra kı· 

lınacağından isteklilerin mez
kur gün ve saatte yerinde 
hazır bulunacak memuruna 
müracaatları ilan olunur. 

Tashih 
27-8°1936 tarihinde çıkan ls

tanbul 3 üncü icra memurlu
~una ait ilanında 935 -1479 No.lu 
dosya olacağı yerde yanlışlıkla 
936.1479 yazılmış olduğundan 

bu kerre tashih edildi. 

Devredilecek ihtira 
beratı 

•Elektrik akümülatörlerine 
mah. sus menfi elektrod. hak
kındaki ih- lira için alınmış 
olan 29 Eylül 1928 tarih ve 
1412 numaralı ihtira bera
tının ihli va ettiği hukuku bu 
kere başkasına devir veyahud 
icara verilmesi teklif edilmekle 
olmakla bu hususda fazla ma
lümat edinmek isteyenlerin 
Galata'da Aslan ban 5 ci kat 
1 • 4 numaralara müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

Z AYI 
Sen Benua Fransız lisesi 

lali kısım dördüncü !ihzari sı· 
nıfından 686 numaralı Maarif
ten tasdikli 7-1-36 günlü aldı
ğım sertifikamı kaybettim ye
nisini çıkaracağımdan eskisinin 
hilkmü yoktur. Macit 

- - - - ~~ 

lstanbul Dördüncü lcrasın- ' seye isabet eden muhammin 
dan: Yeminli üç ehli vukuf kıymetin % 75 ni bulduku 
tarafından tamamına 18,400 ı takdirde ihalesi yapılacak ve 
lira kıymet takdir olunan Bah· aksi halde artırma 15 gün 
çekapıda Şeyh Mehmet Gey- uzatılarak 22 • 10 • 936 te
lani mahallesinin kayden Köp- sad üf eden perşembe günü 
rülü han ve mahallen Emirler aynı saatta . yine dairemizde 
han sokağında yeni 13 N. lu yapılacak olan ikinci arttırma
ve altında 15, 17, 19 N. lu ve sında teklif olunan bedel keza . 
eski Düyunu umumiye . soka: hisseye isabet eden muham-

men kıymetinin % 75 ni bul· 
ğında 10 N. lu dükkfınları madığı takdirde 228~ No. lu 
müşlemil ve iki tarafı yol ve kanun hükmüne tevfikan satış 
bir tarafı Horasancıyan han geri bı•akılacaktır. Arttırmaya 
ve diyer tarafında Erzurum iştirak etmek için % 7,5 yedi 

hanı ile mahdut ve bodrum katın-
da zemini çimento bölmesiz üç 

dükkan ve zemin katı~da 
bir kömürlük ve kabve ocağı 
ve birinci, ikinci, üçüncü kat
larında beşer oda bulunan ve 
merdivenleri mermer ve de
mir parmaklık ve korkuluklu 
ve koridor taşlıkları kare si
men olan Ankara hanı namile 
maruf tam kagir hanın (10) on 
hisse itibarı ile bir hissesi dai
remizce açık arttırmaya vaze
dilmiş olup şarta ame~i 10-9-
936 tarihinden itibaren herkes 
tarafından göriilebileceği gibi 
7-10.936 tarihine rastlayan 
Çarşaoba günü saat 14-16 ya 
kadar lstanbul dördüncü icra 
dairesinde açık artırma ile sa
tılacaktır artırma bedelini his· 

buçuk teminat akçesi alınır 

müterakim vergilerle Belediye 
rüsumu vakıf borcu borçluya ail 

olmak üzere salış · bedelinden 
çıkarılacaktır. ipotek sahibi ala
caklılarla dilter alakadarların 

arttırma hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki bu hak-
larını ve hususile vesaik ve 
masarife dair olan iddia
larını ilan tarihinden itibaren 
20 gün içinde müsbet vesika· 
larile dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi halde hakları 
tapu sicilile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Alakadarların 

buna göre hareket etmeleri 
ve daha fazla malümat almak 
isti yenlerin 934/2102 dosya o u
mar asile memuriyetimlıe mil,• 
racaatltrı ilAn olunur. (25282) 
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8 AÇIK SÖZ-

Ya~adığımız ekono· 
mi devrinde size pa• 
halıya mal edilmek 
istenen nasihatları 

fUphell görünUz. 

Istanhul Telef on · 
Direktörlüğünden: 

1 
1 Devredilecek ihtira berat 

Her nerede ve her hangi 

bir saatte Krem Pertev'i 

kullanabilirsiniz. Yarım sa

at zarfında o tesirini gös

termiştir. bile. 

Muhammen bedeli 9965 lira olan 200 kilo bakır toprak teli 15000 metro 

3 lü 10000 metro 2 li santral teli 5000 metro çelik askt teli 1 1/2; 2 1/2 

m/m lik 8000 kilo bronz tel, 100 km. çift bükülmüş kapalı bronz tel ve 

27000 adet bakır manşon kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat 

teminat 748 liradır.Şartnameleri her gün Malzeme Dairemizden parasız 

alınabilir. Eksiltme 16 10/936 Cuma, saat 15 de Direktörlük binasında 
yapılacaktır. Zarflar o gün saat 14 e kadar Mubayaa komisyonuna mak· 

buz mukabili verilmiş olmalıdır. (865) 

.Ç A N ~_;"ö~ü!!.- •~• ~~~ı:ı!.!" L E R 11 

ÇO R A P LAR 
Satışında mütehassıs bütün Bayanların mağazası 

lstiklAI caddesi Hacopolu pasajı karşısında No. 283 

1 

cins-Mutedil fia~I 
..... , . : .. ._, : . . . ~ 

"Tüfek nişangahlarına ait islahat 

ve tadilat,. hakkındaki ihtira için 

bir berat talebi zımnında 29 Ağus
tos 1928 tarihinde sunulan 25079 

evrak numaralı müracaatın ihtiva 
ettiği hukuk bu kere başkasına de
vir ,-eyahut icara verilmesi teklif 
edilmekte olmakla bu hususta fazla 

malumat edinmek isteyenlerin Ga

latada, Aslan han 5 ci kat 1-4 nu· 

maralara müracaat eylemeleri ilan 
olunur. -

Krem Pertev'in yarım asır

lık şöhreti asılsız değildir. 

Yüzbinlerce kişiden Krem 

Pertev hakkında samimi 

kanaatlerini sorabilirsinız. 

Istanbul Telef on 
Dirktörlüğünden: 

Muhammen bedeli 9700 lira olan 700 adet kurslu, 100 adet kurssuı 

telefon makinesi ile 1500 adet haruri veşia, 3000 adet düz ve oklu san· 

tral karbonu kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat 

728 liradır. Şartnameleri hergün Malzeme Dairemizden parasız alınabilir. 

Eksiltme 16· 10-936 cuma saat' 15 de Direktörlük binasında yapılacaktır. 

Zarflar o gün saat 14 e kadar Mubayaa Komisyonuna makbuz mukabili 

verilmiş olmalıdır. "864,. 

1 E ylOI 

Muğla Vilayetinden: 
Muğ-la Vi~ayeti merkezinde yaptırılacak olan ve müsabakası 1 Ey· 

itli 936 günü yapılacağı ilan olunan Atatürk anıtı, anıt kaide ve meydan 

planının taayyün etmemesinden müsabakanın 30 Eylül 936 Çarşamba gününe 

talik edildiği ilan olunur. (838) 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 

Yüksek Mühendis· mektebi 
Satınalma komisyonundan: 

İnce ruhlu ve duygulu kibar kadınlar 
bu çok cazip ve pırlanta (Brillant) 

il al arına 
Betonarme Köprü inşaatı eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaleti 

Eksiltmesi 27-8-1936 tarihinde yapılmış olan işbu inşaata talip 
zuhur etmediğinden yeniden kapah zarf naulile eksiltmeye konul· 
muştur. Taliplerin aşağıda yazılı şeraiti haiz olarak müracaatları. 

1 - Eksiltmeye konulan ( !stanbulda Taksim Gümüşsuyunda 
Yüksek Mühendis mektebi binası dahilinde ) proje ve şartnamesi 

bayıhyorlar 

Şose ve Köprüler Reisliğinden: 
mucibince yapılacak inşaat: · 

İnşaatın keşif bedeli (21115) lira (98) kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnamelerle evrak şunlardır. 

Beyaz ve kırmızı 1 O ve 20 kuruş. Sedef 40-60 kuruş 
I-fas:ııı Deposu: 1STANBUL, BEY•) GLU 

Sivas ViJayeti dahilinde ve Sivas• Koyulhisar yolu ile Ko

yulhisar • R<'şadiye yolu üzerinde 63,500 lira keşif bedelli yukarı 

kale ve aşağı kale köprüleri inşaatının kapalı z~rf usulile eksil· 
mesi }4.9. 936 Pazartesi günü saat 16 da Nafıa Vekaleti şose ve 

Köprüler Reısliği eksiltme komisyonu ofasın a yapılacaktır· 

A) - Eksiltme şartnamesi 
B) - Proje 

Kütahya Vilayetinden: 
İsteyenler bu şartname ve projeleri (125) kurus mukabilinde 

Yüksek Mühendis mektebi binasında satınalma komisyonundan 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 14·9· 1936 pazartesi saat (15} de Yüksek Mü· 

hendis mektebi binasında satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Vilayet ilk okulları için alınacak beher takımı 976 lira 33 kuru: 

muhammen bedelli 2 takım ders levazımının ihalesi günü talip çıkmadı
ğlndan ihale müddeti 4-9-936 Cuma günü saat 15 de ihale edilmek üı.ere 
uzatılmıştır. isteklilerin mezkur günde teminatlarile Vilayet Daimi En~ü-

ı;ksiltıne şartnamesi \'e buna müteferri diğer evrak 317,5 ku• 

rıı~ mukabilinde şose ve köprüler Reisliğinden · alınabileceği gibi 
isteyenler btı şartnaıneleri Sivas Nafta Müdürlüğüne müracaat 

ederek görebilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarf ıısulile olacaktır. 
"832-menine müracaatları. .. 

l\Iuvakb.t teminat 4425 liradır. Eksiltmeye girın~k isteyenlerin 

resmi guetenin 3297 sayılı nüslıas n1a çıkan talimatnameye tev· 
fikan nırıte~lılıitlik ehliyet vesibsını haiz olmalan 

.:O.lüteahlıit bizz~t l\lühendis olmadığı veya bir mühendisle be
raber bu i şe girmediği t'.lkdirJe asg,ri 10 metre nçıklığında Be. 

t~n:trıııe bir köprii y1pıu'' oldtığuna dair vesika ibraz etmesi 
lazı:n<lır. 

Tekl'f mektuplarının 14-9-936 P.ızutesi günü sıat 15 e Jca. 

dar Ank\rada Şose ve Köprüler Reisliğine \'erilmesi latınıdır. 

• 591 • "689~ 

P. T. T. Fabrikası 
Müdürlüğünden : 

İdare . ihtiyacı için imal olunacak deveboynu, kruvazman ve 

kaim demirleri için muh:elif nevide demir ve şartnamesinde y:ı.z:lı 

sair eşya açık eksiltme yoluyle satın alınacaktır. Eksiltme 1 eylı1\ 
1936 tarihine rastlayan p •Z3rtesi saat on beştir. İsteklilerin şart• 

nameyi görmek için lı~r gün ekslltmeyc iş'irak için de eksiltme 

günü muayyen s1atten evvel l!318, 24 lira muhammen bedelin 
% 7,5 gu olan 174 liradan foaret mU\•akkat teminatları vezneye 

yatırmak suretile komisyona müracaatları. (556) 

5 - Eksiltmeye girel:ıilmek için isteklilerin (1590) lira ilk 
teminat akçesi ''e bundan başka s.şağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. Nafia vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet 

vesikası göstermesi ve bizzat Mühendis veya mimar olması veya 

bunlardan birile ortak olarak çalıştı!!ını bildirir Noterlikçe musad
dak yesika lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda (3) üncü maddede yazılı sa• 

atten bir saat evveline kadar Yükse'-.:: l\!ühendis mektebi binası 
dahilinde eksiltme komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde ve• 

rilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet (3) üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mnmile kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (778) 

· ·keti eden : 
Yal ız Eylülün 2 inci arşamba günü 
saat 17 de Osküdardan Kabataş ve Sirkeciye ve 18 
de Sirkeciden Kabataş ve Osküdara yapılmakta olan 
araba vapuru seferlerinin 2 saat evvel yapılacak ve 
saat 20 de Osküdardan Kabalaşa ve 20.30 da Ka
bataşta n Osküdara olan araba vapuru seferlerinin de 
yapı lmıyacağını i!An olunur. 

Kayın travers eksiltme 
Nafıa Bakanlığından : 

lstanbul ikinci icra memurluğun· 

dan : Ölü Mehmet Kadri varisler 

olup Adanada Ordu evi yanında 
Savatlı Halilin evinde sakin iken 
halen nerede olduğu belli olmayan 

Hatice ve Fikretle Eski Şehirde 

Tulosa sokağında 4 numarada sa· 

kin iken Halen nerede olduğu bi

linmeyen Seyret ve Nusrete : 

lstanbul Maliye Muhakemat Mü· 

düriye tinin Mifli Müdafaa vekaletine 

izafeten Murisiniz aleyhinde Kadı

köy birinci hukuk mabkemesi,ıden 

istihsal ettiği 13-12·927 tarih ve 

927-1717 numaralı ilamla alacağı o

lan 1912 kuruş ile ,783 kuruş mah· 

keme masrafının . tahsili hakkındaki 
ilamı berayi infaz dairemize tevdi 

edilmiş ve namlarınıza yazılan 1935-
791 numaralı icra emirleri ika

metgAhlarınızın meçhuliyeti hasc

bile tebliğ edilemediğinden bir ay hak

kı itiraz tayin sureti ile keyfiyetin 

ilanen tebliğine karar verlim;şlir. 

Tarihi ilandan itibaren nihayet 

ilanı 

Aşağıda mikdarları yazılı olan cem'an 349870 adet normal, 3900 adet mıkıslık ve 1000 adet köprülük kayın travers 7 partide ve 17 Eylül 936 Perşembe günü 
saat 10,30 dan itibaren ayrı ayrı ih~lı: edilınek üzere kap1lı zarf usuliyle eksiltıneye konulınnştur. 

Eksilııne Ankarada Bakanlık Malzeme Eksiltıne koınisyonun la yapılacaktır. 
isteklilerin bütün par~ilere ait teklif mektuplarını aşağıdaki cetvelde hiz1hrın1a yazılı mikdarda muvakkat teminattan ve 7·5-936 tarih ve 3297 sıyılı resmi gazetede 

çıkan talimatnameye göre Bakanlıktan alınınış ve_sika ile birlikte 17 Eylıil 936 Perşembe günü saat 9,30 a kadar Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne vermeleei laz ı mdır. 
Her partive ait şırtname ve teferruatı cetvelde hizalrrında göstcrildi~i bedel mukabilin~e An karada Bakanlık malzeme müdürlü~üuden alınahilir. 

Birinci 

İkinci 

-Cçüncü 

Partiler 

parti 

.. 

Dördüncü > 

Beşinci 

Altıncı 

Yedinci 

" 

• 

Miktar 

Normal : Maliaslık 
adet adet 

68970 1170 
48500 780 

35300 390 
61600 780 
35100 195 
93400 585 

7000 

Köprülük 
a iet 

500 

fi O O 

Muvakkat : Şartname 

M uh:ımmen bedeli : teminat bedeli 

Lira 

75343 
90495 

61570 
104760 
58695 

168290 

708 

Kurus 

50 

-
Li.ra • Kuruş Kuruş 

5017 
5774 

4328 
6488 
4684 
9664 

18 
75 

50 

75 
50 

377 
452 

308 

524 
293 
841 

Traveslerin kesilmesine ıalısis ndilen devlet ormanları 

Zonguldak viHiyeti Devrek ~azasının Yeni lağ Akç:ı•uornı;;;; 
Kütahyanın Tavşanlı kazasına b3ğlı Dvm~niç nahiye• 

ninde Kazmut Eğridere ormanı. 

İnegöl kazasının Erikli ormanı 
Adapazarı kazasının Kereuıa!i ormıint 

Hendek kazasının Keremali ormanı 

Kocailinin Karasu kazası d ahilinde ?ıfolla Hasan pınarı 

ve Çamdağı ormanı 

708 75 : Berlelsiz: Kocaelinin kandıJa kazası içinde Kciyunağılı ormanı 

Hıısusi mukaveleli orman sahipleri de kendi ormanlarından kesilmek üzere eksiltmeye iştirak' edebilirler- (638) 

işbu bir ay zarfında borcu ödeme· 
niz veya tetkik merciinden veyahut 

Temyiz mahkemesinden veya iadei 

muhakeme yolu ile ait olduğu mah

kemeden icranın geri bırakılmasına 

dair bir karar getirmediğiniz ve 

yine bu müddet zarfında mal be

yanında bulunmadığınız taktirde 

hapsen taıyik olunacağınıı gibi 

cebri icrayada devam olbaptaki 

icra emrinin tebliği makamına kaim 

olmak üzere olunacağı ilanen teblığ 

olunur. (791) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlede (2 
den 6) ya İstanbul Div:ıuyolıı 
(104) yeni numaralı hususi ka • 
binesincie hastalar bakar. 

Salı cumartesi sabahı (9-12·2 
saatleri hakiki fukaraya ın•lı• 

sustur. Herkesın haline göre 
muamele olun ur. 

Yazlık telefon K~ndilli 38 
Beyle~beyi 48 

Sahibi ve Umami neşriyatı idl'lre ededı 

yazL ltlerl mildürU 

Etem izzet BENiCE 

Basıldığı ger: Matbaai Ebıizzigfl 
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