
Bratislava'da toplanan buse· 
fer ki Ki;çük Antant konferansı, 
bir kere şu itibarla dikkate şa· 
yandır ki, bir araya gelmiş olan 
Dış Eakaıı'ar grupu Bene•· 
Y evtiç. Tıtüleskco trio'su de· 
ğ'ildir. 

Fakat, Benes'in yerine Krof· 
ta'nın adı Çekoslovakva poli
tikası namına n•kadar hiçbir 
~e , in değ'işmeci.~foi gösl<ri· 
yona, Yevtic'ın ı erine gelen 
Stoyadinoviç ile Titulescl)nun 
yerini alan Antoncsco, Yu· 
goslavya ve Romanya namı· 
na, eski bir taraflı ve frankofil 

polıt kanın aynen devam eltiğ'ine 
şehadet etmekten o derece 
uzaktırlar. 

Şüphe yok ki, Avrupa bun· 
dan üç yıl önceki Avrupa de· 
ğildir. Müdafaa kuvvetlerini 
istedijti dereceye çıkarmakla 
eski "politik recüliyet. iııi ye· 
niden ve 1914 dekinden kuv· 
vetli bir doz ile iktisap etmiş 
olan Almanya, Orta Auupa'ya 
ve Doğu A nupası'na karşı 

' 

Seyı: 154 

Yukarda 
.Sekiz.inci 

Tür!< mil/elinin Bügük Ş!fi Alatark frıgiliz mil/etirıirı Hlkümdarı Edvard 
ile beraber• Aşaflıda: Akdenize ue Anadolu garımada•iyle lngiliz ada•ına 

uzanan deniz yollarına bir bakı$ 

olan tazyiklcri:ıi ne şüphe ki ==-=========~! Par;sle çıkan Lö Tan gaıe· niz muvazenesini temin için 1,, 

hissetlirmeğ'e başlamıştır. · M k L d - Sovyet Rusyay• dayanıyor 1 
t~sı " os ova, on raya gu• " 1 A 11 k 11 

Bu tazyikın ekonomik ba· vencbilir mi? ,, serlevhasi 'e bir mu, buna mukabil Sovyetler . ta t u n 
kımdan na.ol , .e politik kanal· yazı yazmıştır. Bu yazıda; de, Rus· Fransız kfri~i me.s:ıi. 1 
lerden ne şekilde ilerlemekle " Boğazlar mukavelesile lngil. sinin lngiliz milleti tarafından 1 
olduaunu geçen mayıs ayında terenin Sovyetlcrlc aktetti~i tasvip cdileceR"indcn tamamen Dogv dug .. u ev 
~Almanyaoın ekonomik lolo" kredi mukavelenamesinin imza- emin midir?" suallerini soru• ] 
Ve "Al~an~anın polı"tik yolu_ 1 J ~· , ~ sından sonra, nıiltere Akde· ( Deııamı 2 ncl •agfada) 
başlıklı iki yaıımızda izah et· !============,============= Atina, 19 (A.A.) - Atina 
miştik. O 7aman diyorduk ki, A k •ı k d 1 

ajansı bildiriyor: 
Almanyanın kendi diplomasi. nta ya, s en erun Sellnik bclediyeıi, Seli· 
sine zemin oiarak hazır:adığı nikdc Kamll Atatürk'iln doğ-
ve Kl:ring mukaveleleri ile tat· duğu evi şehir namına satın 
bik mevkiine koyduğu ekono. 280,000 Türk müzakerelerin alm•v• karar vermiştir. 
ınik pliin okadar ıyı ve Türk Devlet Reisinin doğ. 

ince düşünülmü,tür ki, Orta neticesini sabırsızlıkla bekliyor ~~eİ~k~~r~~il~~k~~~. ola. 
Avrupa }ahut Ş3rk Avrupası =============:=!il 
devletlerinden birinden biri bir 
"defection. gösterecek olursa 
Alman politikasının tazyikı 
Suriye ve lran'a kadar hissedi· 
lccektir. 

Bugün, o an, henür 5elme· 
miştir. Böyle olmakla beraber, 
Romanya'nın kendi ekonomik 
menfaatler;ni ileri sürerek Ti· ) 
tulescoyu düşürmesi ve Yugos- , 
lavyanın Brııtislava konferan
sında, Almanya ile olan eko
nomlk menfaatlerini, müna
kaşası imkansız birer hakikat 
gibi ileri sürmesi, kayda de· 
jter hadiseler Jir. 

Nitekim, Çekos'ovakya ve 
onun başında balunan Benes 
ve Hodza gibi uzak görüşlü 

devlet adamları bu hiidiseleri 
kaydetmekte gec kmemişlerdir. 
Bunu, Bralislava konferansının 
get rdiğ'i ve politik komb;ne. 
zon arı ikinci planda bıraka· 

rak birinci sıraya geçirdiği e• 
konoroik k • .rarlardan anlıyo. 
nız. 

Burhan Belge 
( nevamı 2 inci sagfada ) 

- ----

Tli0rk lskenderunun bir manzarası 

Antakya, 19 (Açık Söı"ün hususi muh.abiri bildiriyor) -
Türkiye Dııbakanı Doktor Te<Jfik RüıtlJ Aras'ın Surige-Frdnsa 
itil<ifı münasebeti/e !skenderun sancağı hakkında Açık Söı'e 
verdiği begarıat burada büyük bir t~sir ve memnuniget uyarı• 
dırmıstrr. Buradaki 280,000 Tark Paris mazakereleri netice• 
sinde kendilerine esa•en mev'ut bulunan muhtariyet idaresinin · 
tam bir şekilde wrileceğine emin bulunmakta ve kurtuluş iÜ• 
rıilrıa beklemektedirler. 

• • • Antakyada bulunan hıısusl ya aynen koyduk. Bizim de bu. 
muhabirimizden gece geç va· radan hususi surette aldıtımıı 
kit aldıfımız ma~Qmatı yukarı- (Deuamı 2 nci sayfada) 

,., •• ~sö~. '7 :~::r..g 
=--~ 

Adsız/arın 
koşusu 

("Açık Söz .. ün mü· 
vezztıer arasında 
tertip ettiQI koşuya 
gireceklerin re61m-

lerını satı günü neşre 
başlıyoruz. 

Karadenizde 
fırtına var 

Vapurlar yolları
na devam ediyor 1 

lnebolu, 19 (A.A.) - Dün 
akşam başlıyan fırtına bu sa
bah şiddetini arttırmıştır. Yağ. 
mur yağ-makta ve yükseklere 
kar düşmektedir. 

Bugün limanımıza gelen Ege 
ve lzmir vapurları limanda 
kalmıyarak yollarına devam 
mecburiyetinde kalmışlardır. 
Fırtına şiddetle devam etmek· 
tedir. 

ı.-ı1111uıunıı11111111111111111uııııııı11111111111ıııııuuııı1111n 

Kısaca: --Kendisi mUntetlr mi? 
Dünkü Kıucamızda; Haber r•· 

•eteılnln çok reç katmış bir ha· 
•adisinden bahtelmiftlk, Rellkt· 
mil', dün ıöyle bir cevap veriyor: 

- ... Fakat. "Açık Söz,. de çı· 
kan yazUar biraz da r•yrlmlin· 
tetir 1ayılabUocetı lçla bu fikri 
yiae biz Uk defa olarak yazmıı 
oluyoruz 1 

Tam, cevap vereceilm zaman 
Nlzamettln Nazif kartıma dikildi. 
Ve kendine hiı edaalle ıunları 
söyledi: 

- A birader, dUtünme yaz 1 
Biz Almanyanı n K~radenize in
mek iıtedttini Hltlerln dünkü 
nutklle öjrenerek yazın. gazete.· 
cilerden değllh:. Az çok politika 
anlayışı olan her adam bunu böy .. 
le bilir ve böyle ıörGr. Hem bit .. 
medi1 dur .• dinle ve şunları da 
yaz: 

- Biz, ıabah gazeteıl olduiu· 
muzdan ti Karaköıeden Edlrneye 
kadar okunan ve yayılan bir I'•· 
zeteylz, halbuki; Haberin hududu 
ıadece lıtanbul ıurları dahl;idir. 
Hangimiz daha fazla mÜnleşlriz 

övle ise? •. 
M. SAMI KARAYEL 

H111Ultl1ıtlllllOlllllfllllllUll1HlllhWtillf~ 

Milisler Dün Alkazara girdiler 
Deli kanii, kadın, çoluk ve çocuk hepsi de peritanr 

Sar.ayla her r To!edo 'nun akıbeti 
bugün - garın belli olacak/ 

ispanyadaki ihtilal ne ıaragları gerinde bıraktı, n• killsıleri... Yukarıda iki manı:ara ı 

( Ekselsiyör ) gazetesinin 
Toledo'ya gönderdiği muha· 
biri, Alkazarın nasıl taş taş 

tahrip edilditini gazetesine 
şöyle yazıyor: 

• Amerikalı bir gazeteci ile 
birlikte Madrit'ten kalkarak 
Alkaurı görmiyc gittik. Mad· 
rite seksen kilometre uzak
lıktaki To!edo şehrinin bir 
bir parçasına Alkazar namı 

verilmiştir. Otomobilimiz yol· 
larda sık, sık muayene edi· 
liyor. Milislerin sorgu sua
linden sonra tekrar yoluna 
devam ediyordu. 

Alkazar mahalldsİ 

Bir vakit:er, lspanı•anın ta• 
rilıi bir şehri olan Toledoya 
en büyük \'e orijinal katedrali 
görmek üzere dünyanın her 
tarafından binlerce seyyah gel
mekle iken, şimdi, yollar si
lahlı milisler ve cephane kam· 
yonbrl ile dolu .. O Toledo, ki 
ne Fransa ıhtilal~ ne ~us ih. 

tilAli, ne umumt harp ve ne de kalan 1500 ispanya ihtilA'cisl. 
hattA dünya milletleri ihtllll yapılan bütün teklifleri red· 
tarihinde misli ııörülmemiş kanlı dederek, dinamit, barut ve ce· 
ve acıklı bir drama sahııe ol· hennem makinelerile berhava 
muştur. edilen mcıhur ve tarih! Alka· 

Karıları, çocukları, delikanlı zar sarayının yüksek kuleleri, 
kızları, hatll iç!erinde iki gün kalın ta1 duvarları dibinde can 
evvel yeni doğmuş yıvrularile ve rmişlerdir. 

birlikte 50 gündenberi mahsur /De<,ami 2 inci saggfada/ 
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1 Edebiyat Anketi 1 
i Yarın: Şair Mehmet Emin'in 1 
i cevaplarını Açık Söz sütunlarında 1 
:f ok u ya c a k s ı n ı z . 1 
,§ yıne yarın Cumhurlyet'ln u • • 11 imzalı ~ 
·. -:~,§ • muharririne Şakir Hazım Ergökmen'in ;-~--

verdiği ikinci cevap ile Nizamettin Nazif' : 
g in lzmir Röportajını ve Osman Cemal'in ~ 
~ enfes bir lstanbul mektubunu bulacaksınız. i 

· • r 
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Milisler dün on Dakika 
Al kazara_ girdiler,================! -·-A_nk __ a_ra_-_M_e_m_ıe_ke_t_v_e_o_o_nv_a __ 1 

calarımızla beraber öleceQ'iz, Sayı : 1 j4 Herytrde 5 kuruş Telefon No: 208l7 • Telgraf adresi: /stanbul Açık Sô% 1 inci sayfadan devam 
Biz Alkazar berhava edil

mezden evvel, bu cehennemi 
görmeğe gittiğimiz zaman, sa
bah saat beşti. Alkazarın şa· 

rapnallerle yıkılan duvarlarına 
50 metre mesafedeki Milisler:n 
1 numaralı barikadına henüz 
yaklaşlaşmıştık. Milisler birden 
yerlerinden fırladılar, ellerin· 
deki tüfe'< l ~ rle mitralyözieri, 
ıöklere doğru çevirerek üç 
l ;otörlü b;r ihtilalci tayyaresi· 

cevabını vermişler, yarın, Al- l========,,,;====='===~,=========~~=========;;;;=======I 

/ 

kazarı kal'! suretle berhava 
edeceğ'imizi bildirdik, teslim 
olmaları için yapılan son tek· 
lifimize bakalım bugün ne ce
vap verecekler ? " dedi ... 

Ben, gözümün rüyet zavi· 
yesi içinden hasla bazı kadın
ların yerlerde süründüğünü, 

mitralyöz başında bekliyen saç
lı, sakallı baıı erkeklerin pej
mi:rde bir ha'de gezindikleri
ni gördüm. !çerden pis, leı ko-1e ateş açtılar.. ihtilalci tay

(are kale duvar! arı içindeki 
tç imaılara küçük torbalar 
çinde erzak getirmişti. Tay· 
fareci bu erıakı Alkazarın 

50 metre yakınlığına ka· 
dar süzülerek yerlere atıyor, 

erzak torbalarının bazıları 
ı çeri, bazıları da dışarı düşü
yordu. Milislerin açtığı a!eş 

karşısında ~aşıran tayyarecinin 
altığı erzak torbalarından bi· 
ri•i yarı yıkık ve harap yük
sek kule ile kale duvarının 
arasına düştü. Tanare uzak
ıa,tıktan sonra } anımdaki 

ı kulan geliyordu, hemen uzak
laşmamızı Mılise teklif ettim. 
Geriye doğru dönerken b:r mil
ral ı öz l.urşunlarını atlattık. 

bir milis : " şimdi onlar, 
bu erzak torbası ıçın 

Birkaç can feda edeceJ..ler, 
görecek.in,. dedi. Filvaki bir 
saat sonra saray avlusu için· 
den yıkık taş merdivenlere 
tırmana tırmana, genç bir ço
cuk erzak torbasını kulenin 
duvarı üzerinden a?mak ü1ere 
nefes nefese, yukarı doğru 
çıkmağa başladı. 1 numaralı 
hrikat çocuğa doğru derhal 
ateş açtı. Çocuk vurulup sen· 
d<:ledi, Merdivenlerden uçu· 
runıa doğru yıkıldı gitti. 

Açlık 

- Şimdi başkası almağa te
şebbüs ede'"cek, dedi. •inan· 
mam. dedim. 

- Evet, evet, onlar aç ol
d111<'arı için bütün teşebbüsle· 
re baş vurarak bu torbayı 
almağa çalışacaklardır. 

Hakikaten öyle oldu. Bir .. 
iki, lam beş ispanyalı bir tor· 
b.ı erzak için merdivenlerden 
~ukarı çıkarken can vererek 1 

taş uçurumları arasında kay
bolup gittiler. Bizim etrafımız· 
daki milislerden bir kaçı ise 
kalenin dışına düşen erzak 
torbalarından çıkan kon
serva kutularını aralarında 
taksime çalışıyorlardı. Bir ara· 
lık, gülle'er patlamağa, Alka
zarın içine dehşet vermeğe 

başladılar, uzaklardan bir ta
kım kadın çıl!'lıkları, feryadlar 
geliyordu. Kimbilir içeride ne 
fecaatlar oluyordu. ateş, du
man her tarafı sarmıştı, ya• 
nımdakine: 

-lçerde kaç kişi var? dedim. 
- Onların hepsi 2000 idi, 

500 kadarı şimdiye kadar öldü. 
Saray duvarlarında gülle'er 

büyük büyük delikler açmış· 
!ardı, içerden gelecek m;ıral
yöz kurşununu yememek için 
yüzümüzü göstermeden ya. 
kınlaşarak içeriyi tetkika baş

ladık .. 
Bura., cehennemden bir 

nümunel.. Fazla bakamadım. 
Göılerimi yummok, kulakları

mı tıkamak mecburiyetinde 
kaldım. Milis: 

- Şu bağırıp çağıran'.ar. 

Saçını, b aşını yolanlar her 
dakika yakınlaşmakta olan 
el~ketin deiışet \'e korkusundan 
delirmiş kadın! ardır. Bu gibi
lerin küçük çocukları ö'.eli 
çok olduğu halde bunlar far• 
kında bile değiller ... dedi. 

- Fakat, hiç bir çocuk 
se•i işitilmiyor, dedim. 

Kocalarmı:r:da ayrılamayız 

Benim bu sötüm üzerine 
Milıslerden birisi ., gel ,. diye 
elimden tuttu ve ben Alkazarın 
Sanla Kruts manastırı dı var. 
!arı dibine götürdü ve: "şimdi 
yere yat kolağını ver,, dedi. 

Yere eğildim, faka, dehşet 
ve fecaat iniltileri karşısında 
kulaklarım tıkamak değil; ce
hennemden kaçar gibi uzak
laşmayı tercih ettim. Milis: dur 
dur sana içerisinide göstere
ceğim ,. dedi. 

K'\lle dibinde bir dıvar ara. 
lığına gözümü iliştirdim, Milis: 
., ş mdi içeride ki kumite içti
ma etmektedir. Kadın va ço
cukları ölmemesi için tes· 
!im olmalarını son defa 
teklif ellik. Kocalar, karılarını 
dışarı çıkmaları için kand.rmak 
istemi şler, karılar ise, biz ko-

B:r numaralı Barikadın ya

n.na döndüğümüz zaman A
narşistlerden birkaç kişi yer 
altında hazırlanan dinamit san 
dıklarını yerleştirmeğe, diğer 

bir kafile de cehennem ma1<i. 
nelerini saray altında kazı'an 

delhizlere doğru gidiyorlardı, 

ki bizim Alkazarı ziyaretimiz
den 18 saat sonra, tarihi sa· 
ray kuleleri, taş dıvarları ve ı 

içindeki 1500 lspanyol erkek 
kadın ve çoluk çocukla bera· 
bcr artık yok olmuş sayılabi· 
lir. 

Toledo, 19 (A.A.) - Havas 
ajansı muhabiri, lilcazar muha· 
rebesindeki faciaları sahneleri 
hakkında şu tafsilatı veriyor: 

Büyük bir lağımın infilakı 
akebinde, hücum kıt'alar 

muhafızları ve milli işçi birliği 

milisleri alcazar harabelerine 
hücum ederek cumhuriyet bay
rağını rlikmişlerdir. Cumhuri· 
yetciler, ikinci bir lağmın daha 
infilakını bekledıkle ri ıçın 
ilerlemekte tereddüd etmiş· 

!erdir. Asiler bu tereddüd· 
den istifade ederek kum
taralarla hücuma geçmişler. 
ve cumhuriyetçi kıtaatın kol 
kumandanı kaymakam Barce· 
lo'yu hafifce yar a'amışlardır. 
Bunun üzerjne Milisler Alka· 
zar harabelerinden çekilmek 
üzere emir almışlardır. Topçu 
harabelere külliyetli miktarda 
mermi yağdırmıştır. Bir asi gu
rupu bir mitralyöz b .. taryası 
kurmağa teşebbüs etmişse de, 
bir kumbara infilakı ile darına· 
dağın olmuştur. • 

Öğleden sonra muharebenin 
şiddeti azalmıştır. Saat 
17 ye doğ-ru hükümetçiler tek
rar şiddetle taarruza geçmiş

lerdir. Uumumf kanaat, bu 
gece, vaziyetlerinin hissedile
cek derecede düzeleceği mer
kezindedir. 

Asiler, yer altı yollarından, 
Alcazar civarındaki evlere so
kulmağa muvaffak olmuşlarsa 
da, oralarda Milislerin ve el 
kumbaralarile mücehhez hü
cum kıtası efradının taarruzu. 
na uğramışlardır. 

Facianın baıka manzarası 

Paris 19 ( A.A.) - Madrid 
den gelen bir telgrafta hükıl· 
metci kuvvetlerin Sanla olalla 
bölgesinde Ca.ar da Escabara 
kasabasını aldıkları elli asiyi 
öldürdükleri ve külliyetli mık. 

tarda silah iğtinam ettikleri bil· 
dirilmektedir. 

Dün, Toledo Alcazar'ının al. 
tında infilak eden !atım gü
rültüsü ta Madrid'den işidilmiş 
ve Alcazardan muazzmm bir 
alev ve duman sütunu yüksel
miştir. Alev ve duman sütunu 
çok uzaktan görülmüştür. To-
ledo'daki evlerin camları ta· 
mamen kırılmıştır. 

hücum esna~ında. milis'er, 
Alcazar'da bulunan bir kaç 
çocuğu kurtarmağa muvaffak 
olmuştur. Alcazar mahzenle· 
rinde tahassun eden bir kaç 
yüz asinin nevmidane muka
vemetta bulunmaJta karar ver· 
dikleri zanolunmzktadır. 

Diğer taraflan Seville'den 
haber verildiğine göre Toledo, 
önündeki c<"phede yapılan mu
harebeler, hükümet kuvvetle
rinin şiddetli bir mukavemette 
hulundukları Alberchetıjo va
disinin l-lasyonalistler tarafın· 
dan işgalini mümkün kılmıştır. 

Sierra Guadarrama'da nas
yonalistler. Navas Prias'ı işgal 

etmiştir. Şimalde Bilbao'nun 
muhasarasına başlamışlardır. 

Bilbao'da erzak yokluğun
dan dolayı mahsurlar arasında 
ihtilaflar baş göstermiştir . 

ÖIU, ölü, ölUI .. 
Burgos, 19 (A. A.) - Nas

yonalıstler lıükümetçiıeri yan
dan basarak Navafriayı al
mışlardır. Hükilmetçilerden iki 
yüz ölü vardır. 

Almanyada Sonbahar 
manavraları başladı 

Almanlar manevralarda hazır bulunmak üzere 
Sovyet askeri erkanını davet ettiler 

Nürenberg'deki nutuklar 
Alman -Sovyet münasebatını 

bozmağa sebep değildir 
Berlin, l 9 (A. A.) - Hava.• 

aıansı muhab'ri bildiriyor: 
Nürembergde Sovyet Rusya 

aleyhinde söylenılen şiddetli 

nutuk ' arı ş' mdiye kadar pra. 
tik led birkr takip etmemiştir. 
Sovyet ataşemiliteri General 
Orlolf, General Von Blomber
gin daveti üzerine "Ordu gü
nü,, ne iştirak etmiştir. 

Yarın başlıyacak büyük son. 
bahar manevralarında Alman 
ordusunun misafiri o'acaktır. 

Alır.an endüstrisi Sovyet 
Rusya'ya, iptidai maddeler 
mukabilinde makineler ver
m<kte devam ediyor. Alman 
bankaları tarafından verilen 

urnn vadeli kredilerle fi ıan•e 
edilmektedir. Berlinr:le bir Sov
yct ticaret heyet daimi surette 
ikamet etmektedir. Alman 
Endüstri Müdiriyetinde Sov
yet Rusya ile yapılan işleri 

idare etmiye memur hususi 
bir şube vardır. 

Londra 'da ki Alman Elçisi. 
nin de Almanya"n ın Rusyaya 
taarru7. maksadı takip etmedi· 
ğini söylemiş olırası şayaııı 

kayıddır. Diğer taraftan Brr
lin resmi rr.ahfelleri Mosko· 
vadaki Aman elçisi Von Sc· 
hlcnburg'un vazifesini terket
tiği hakkındaki bazı şayiaları 
tekzibe müsaraat etmiş lerdir. 

Binaenaleyh Nüremberg nu
tukları, Almanyanın dahili iş· 

!eri i~in söylenmiş demektir. 
Profe•yonel diplomatların, en
düstrinin ve ordunun, Rusya 

ile anlaşma yolundaki Bismark 
an'ancsine sadık kaldıkları ve 
bu an'aşınanın ilerde tahak
kuk ett i r i l e bileceği görülmek· 
tedir. 

24 nisaıı 1926 da Stress-
ıran tarafından Berlinde imrn· 
lanan Alman. Sovyet dostluk 
muahedesinin, Hitler rejimin· 
denberi her sene yenilenmek
le olduğunu da kaydetmek 
gerektir. 

Akdenizde Türkiye - lngiltere 
[ 1 inci sayfadan devam / 

yor ve bu sualleri sord"ktan 
sonra yazısına şöyle devam 
ediyor: 

"Hakikat büsbütün başkadır. 

lngiliz kabinesi, garpte cereyan 
etmekte ;olan müzakerelere 
tekaddüm eden günlerde Al. 
manyaya karşı ve Japonyayı 
telaşa düşürmek için Sovyet
lere taraftar gibi görünmek 
istemiştir. Fakat hakikatte, 
lngiltere, Akdenizin şarkında 
faşizme karşı emniyetini lemin 
etmek çarelerini Moskovada 
değil, bilakis Ankarada ara
maktadır. 

lngiltere ve Boğazlar 

lngilterenin ümit ve arzusu 
hilafına olarak, Hitler Sov
yet diktatörlüğünü düşürmeğe 
teşebbüs etmiş olsaydı, Stalin 
de Negüs'e yapıldıJtı gibi, in· 
giliz kabinesi tarafından tama· 
mile terkedilmiş olacaktı. Al· 
manya ve ltalya bunu bilmi· 
yorlardı. Brükselde buna ihti· 
mal vermekle idi. Prağ, Bük· 

reş ve Paris böyle tehlikeli 
hAyallere kapılmakta daha ne 
rnkte kadar devam edecek· 
lerdir?, Hakikati anlamak için 
Boğazlar mukavelesini okumak 
kii!idir. Eden, Avam kamua
sınıla Boğaz lar mukavc'c•in· 
den bah!ederken, Sovyeller 
!.akkıııda b:r kelime bile 
söylememişti. Çilahare Mon· 
treux müzakeralının lngil· 
tere ile Türkiye arasında 

daha sıkı ve daha samimi b r 
anlaşma imkanını verdiğini 

soylcmiştir. 

lngillere Hariciye Nezareti· 
nin nim resmi organı olan 
Deyli Telegraf gazetesi BoJtaz· 
Iar mukavelenamesinin ferda· 
sır.da demişti ki : 
"Avrupanın hasta adamı, 

iki asır süren ve Lehlikeli gibi 
görünen hastalıktan kurtul
muştur. O, şimdi Anadolunun 
kuvvetli adamı ol:nuştur. Bun
dan }irmı beş sene e\lvel ne 

lrakib ihtiraslar biribirlerile çar
pışmışlardı 1... Yaptığımız le· 
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Menba suyu yerine! 

dakarlıklar, Şarki Akdeniz 
sıılhunun inkişafında, Türkiye· 
nin günden güne daha büyük 
bir işt:raki olacağı ümidini 
vermektedir. ,, 

Boğazlarda eni Türkiye 
lngillare, bu Boğaz ların mü

kkabil bir yardım muahede• 
sine istinaden, laaruza uğramış 
o 'an mulıarib bir devlete açıl
masına ne Rus mürahlıasları
nın tazyikı, ne Paul-Boncour'un 
ı3rarı ve ne de Tıtulesco'nun 

tcvbih'eri üzerine muvafakat 
etmiş değildir. 

Deyli Telegraf diyorki: "Ke· 
malist Türkiye, Abdülhamit 
ve onun varislerinin Türkiyesi 
değildir. Türkiyenin, ihtilaflara 
sebebiyet vermiş olan mese. 
lelere karşı bitaraf kalma.ını 
kabule imkan yoktur. 

Halbuki Türkiye harbe işti
rak ettiği takdirde, harp ge
milerinin Boğazlardan geçiril. 
mesi sırf Türkiye hükümetinin 
elinde olacaktır.,, 

Sovgel gazetelerinin yazıları 

Damacanaları terkos suyu ile dol
durup doldurup satan biri yakalandı 1 

lzvestiya ve Pravda gazeteleri 
ise Karadenizde bulunacak 
harp gemilerinin tonajlarının 
tahdit edillmesi Sovyet diplo. 
masısı ıçın bir zafer teşkil 

ettiğini yazıyorlar. Fakat bu 
hususta alakadarların vere
ceği malümatı toplıyacak Rus
ya değildir. Hatta tayyarele
rin yo'.unu ve uçuşlarını tayin 
edecek Ru• kanunları da de· 
ğildir. Bu hususta yalnız Tür. 
kiye hükümeti rnlfıhiyettardır. 

\ 
1 

Sahte menba sularının bu· 
lunduğu bir depo meydana 
çıkarılmış ve çeşme sularının 
sahte eliketler:e menba suyu 
diye satıldığı anlaşılmıştır.Dol· 
mabahçe gazhanui karşısında 
bahçıvan .Eminin ahırlarında 

olan bu depoda bir çok ta 
etiketlerile beraber 33 bin· 
lik, 15 damacana. yüzlerce 
şişe bulunmuş, müsadere edil
miştir. 

Deponun sahibi olan Apos
tol da ,. akalanmıştır. Beyoğ· 
!unda Hava sokağında bir 
apartımanda oturan Apostolun 
Beyoğlu semtindeki dükkan 
ve evlere uzun zamandanberi 
terkos ve çeşme sularını 
menba suyu diye sattığı 

öğrenilmiştir. Apostolun ara
bası ve arabacısıda yakahna
rak sorguya çekilmiştir. Suç
lular suların Terkos ve 
çeşme suyu olmadığını, ve 
menba suyu olduğunu söyle
mişlerdir. Halbuki Apostola 
bir cürmümeşhut yapılmış ve 
Belediye mürakipleri depoda 
arabacışile beraber terkos 
musluğundan damacanalara su 
doldururken yakalamışlardır. 

Taş delen, Kanlıkavak, Çı· 
buklu ve sair rnenba sularının 
etiketleri tetkik edilmiş ve bu 
etiketlerde bazı depoların isim
leri geçtiği ve suların bu d e. 
polardan alındığının yazılmak· 
ta olduğu görülmüştür. 

Halbuki bu depolar şehir 

içinde aranmış ve hiç biriııin 

Su salıtekarı olarak Apusto. 
ismindeki bu adam gösteriliyor 

mevcut olmadığı görülmüştür. 
Apostolun deposundaki sular 
tahlil için kimyahaneya gön· 
derilmiştir. 

Ayrıca belediye şehir ıçın

deki bütün depolarda bulunan 
menba sularını ayrı ayrı tah
lile karar vermiştir . Bu umu· 
mi tahlil en kısa zamanda ya. 
pılacaktır. 
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Mazide, Rusı aya karadan 
' ve denizdeo Akdeniz ve Asya 

yollarını kapıyan Türkiye, 
beynelmilel hayatın hudut ba. 
samağını teşkil eden bir yer
de, seyrüseferin kontrolü ;,e 
srrbestii mürur hakkındaki hu· 

kukunu, Montrö mukavelesi sa
yesinde yeniden tide etmiş bu
lunuyor. 

Türkiye-lngiltere münaseba. 
tında yeni bir devir baş a mış 
olduğu bu suretle teyit edilmiş. 
tir. 

Türkiye hükümeti Ereğli ve 
Zonguldak" hinterlAndında bü
yük demir sanayii te'i• etmek 
arzusundadır. Bunun için fenni 
bir teşriki mesaiye ihtiyacı var. 
dır. Almanya bu hususta tek· 
liflerde bulundu ve Alman teş· 
riki mesaisi daha az elverişli 
idi. lngilterede kendi teşriki 
mesaisini teklif etli, Bu daha 
elverişli görüldü. 

Bu suretle işe başlandı. Bun
dan Türk • lngıliz dostluğu 
doğdu. lngiltere, ltalya impa
ratorluğunun yeniden doğma• 

sı üzerine Akdeuiıde bozulan 
muvazeneyi yeniden tesis et
mek için, Habeşistanın yıkıl. 

masınıo arifesinde, RusyadM 
ziyade Mısır ve Türkiyeye gü· 
venmektedir. 

Çankırıda iki zelzele oldu 
Çankırı: 19 ( A.A. ) - Bu gece saat 24 de biribiri ardınca 

iki sarsıntı olmuştur. Hasar ve zayiat yoktur. lki gündür yat
mur yağmakta dır. Havalar çok soğumuştur. Soğuktan herkes 
palto giymektedir. 

iki vekilimizin seyahati 
Zonguldak, 19 (A. A.) - lktısat ve Maliye vekilleri Zongul

dakla çok mühim ekonomik ve finanse! işler üzerine esaslı 
tetkikat yapmışlar, dün Ege vapuru ile şark vilayetlerine seya
hate çıkmışlardır. 

Y unanistanda memurlar 
Atina 19 (Açık Söz) - Hükümetin neşrettiği muvakkat bir 

kanunla, devlet memuriyetlerinde çalışan bütün eşhasın siyasetle 
iştigalleri ya•ak edilmiştir. Bu emrin hilafında hareket edecek
ler derhal azledilerek cezalandırılacaklardır. 

Araplar, Filistinde neft bo
rularını tahrip ettiler 

Kudüsten gelen haberlere göre, AraR!arın, Yahudi ve lngi· 
lizie re karşı ola~ müca:lele ve hücumları devam etmektedır. 

Evvelki gün Arap Yafa li:nanına doğru uzanan neft borularını 
birkaç yerde tahrip etmişlerdir. Si . ahlı bir Arap grupu Anat 
köyüne hücum ederek burada Yahudilerin mukaddes addetlik· 
!eri binal a rı yakıp yıkmışlardır. 

Kahire, 19 ( A. A.) - Filislinden Mısır topraklarına geçen 
mü!teciler.n sayısı her gün artmaktadır. Bunlardan bir kısmı 
tekrar Fıli•tine iade edilmiştir. 

Okyanusta kasırga! 
gibi yağmurlar yağmakta ve 
çok şiddetli rüzgarlar esmek. 
tedir. 

Hinde~burg balonundan doğ
rudan doğruya hiç bir haber 

Nevyork, 19 (A.A.) - Ame
rikada hüküm süren kasırga 

net;cesinde ölenle:in sayısı 

400 ü bulmaktadır. Fakat 21 
kişi kayıptır. D .ğer taraftan 
Nevjersey 'de May burnu açık-

a'ınamamış ise de Terre - Ne
larında b:r ta'ıkçı kayığı bat-

ve'den yüz mil kadar açıkta 
mış ve 10 gemici boğulmuş· 
tur. Tayfadan mütebaki 35 fırtına ortasında" ğeçmekte 
kişi bir mavna tarafından olduğu ve seyahatinin mcm· 
ku,tarılmıştı•. nuniyeti mucip bir şekilde 

Nev' ork şehrinde tufan devam ettijti haber alınmıştır. 
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Küçük Antant 
(Birinci sayfadan devam) 

Çekoslovakya artık anlıyor 

ki, Küçük Antantın hayatı 

ve hayatiyeti "reviziyonizme 
karşı cephe almak ,. ·gibi sa• 
dece politik bir teme'e taşı· 
tıhmaz. 

!918 de kafi ve hatta çok 
geniş olan böyle bir temel 
bugün için, tehlikeli surette 
kifayetsizleşmi~ ve darlaşmış

lır. Yapıyı tutmak için, " mu
vaze:le ve melanet hesapla
rını ,. yeni baştan ka1eme 
almak ve üç memleketin poli· 
tik anlaşmasını ekonomik iş 

birliğinin demir potrellerine ta· 
şıtır ak lanmdır. Kald'ıki, Küçük 
antantı sarsan, yine böyle eko· 
nomik mahiyette yabancı mü
dahaleler olmuştur. (Schacht' 
ın genial Kliring planı ib 
seyahatler:). 

Bratislava konferansının eko
nomik iş birliği hakkındaki 

kararlarını tamamen bilmiyo
ruz. Böı le olmakla beraber, 
gazetelerin verdikleri haber· 
!ere göre, üç devlet, her şevden 
önce milli müdafaa ve milli mü
dafaa endüstrisi bakımından 

biribirlerine yardım ctmeği 

kabul etmişlerdir: 
Çekoslovak~a silah sanayii 

ve demir sanayii i'e, Romanya 
petrolleri ile, Yugoslavya ba. 
kırı ile. 
Şüphe yok ki, bunun arka· 

sından, daha geniş bir anlaş
ma ve bir beraber çalışma 

gelecektir. Çünkii bu üç dev
letin biribirlerini ekonomik ba
kımdan ikmal etmeleri, kolay 
olmamakla beraber imkansız 
dt ğildir. Hele, bütün bu pla. 
nın arkasında, Fransız mali 
sermayelerinin de vardımı giz. 
lenmiş bulunuyorsa .. 

Böyle bir komhinezondan 
en çok istifade edecek olan· 
!ar, Romanya ve Yugoslavya• 
dır. Çünkü hem kendi malla· 
rının pazarlarını genişletmiş, 
hem de harp endiistrilerini 
tekamül ettirmiş olacaklardır. 
Çekoslovakya Başvekili Milan 
Hodza, memleketinin barış ar
zusu ile İf gücü ve alım ka
biliyetini, bundan birkaç ay 
önce daha ziyade b r Orta Av. 
rupa kombinezonunun emrine 

amade kılıyor ve Avusturya, halla 
Macarislan'ı bu suretle tatmin 

eylemek istiyordu. Fa'·at o· 
nun bu teklifleri Roma'nın aJ;i. 
kasıılığı yüzünden suya düş· 
müştü. Çünkü o s ralarda Ro
ma (bugün de böyledir), Çe· 
koslovakya ile beraber bir 
"Orta a vrupa ekonomik kom· 
binezonu,, yapmaktan ise AJ. 
manya ile beraber bir "orta 

avrupa po /itik kombinezonu,, 
yapmayı kendisi için daha lü· 
zumlu görmüştü. 

işte, Bratislava' da Çekoslo
vakya tarafından ortaya ko
nan ekonomik plan hakkında 

şimdilik söylenebilecek sözler 
bundan ibarettir. 
Şunu yalnız ilave edelim ki, 

eğer bu pilin, bu parçasında 

muvaffak olur ve yarın daha 
fazla inki~af ederse, bir yan. 
dan Küçük Antanl'ın sağlam· 
!aşmasına ve sadece politik 
bir kombinezon olmaktan çı

karak polit ko-ekon.:ımik yani 
organik bir kombinezon ol• 
masına mukabil, bir yandan 
Almanya'nın şikayetleri arta
caktır. 

Çünkü arkasında Fransız fi. 
nansını, dolayısile de Fransız 

d;p'omasisini sezer gibi oldu· 
ğumuz Bratislava anlaşma'arı 

Schachl'ın eserine karşı bir 
Anti-plan edasını taşımakla· 
dırlu. 

Eğer bu böyle ise, Fransız 
finansı, Fransız di,.loma•isinin 
imdadına iki bakımdan yeli· 
şiyor demektir: 

1 - Polonyayı tatmin et
mek. 

2 - Küçük antantı tatmin 
etmek. 

Ve görülüyor ki, bir sosya. 
list olan Mösyö Blum'un Fran
sız finans mchafili ile, öteden• 
beri iyi münasebetler idame 
etmiş olması, hiç te fena bir 
şey değilmiş .. 

Antakya, 
İskenderun 

(Birinci sagıfadan devam) 
malumata göre yakında dok
tor Tevfik Rüştü Aras Cc· 
nevreden Parise giderek 
Fransız Başvekili ve Hariciye 
Bakanı ile görüşecektir. Bu 
müzakerelerin iyi bir neti· 
ce vereceği beklenmekte ve 
bu yolda beşaretli haber· 
!erin yakında gelebileceği de 
ilave edilmektedir. 

• •• 
Cenevre, 19 (Milletler Cemi-

yeti toplantısını takip etmek 
üzere Ccnevreyc gitmiş o an 
arkadaşımızdan ) - Tevfik 
Rüştü Aras ile Necnıe.tlin Sa· 
dak'ın Fransız murahhasları'.e 
yapmakta oldukları · temaslar
dan bahsedilmektedir. 

llu temasların ilktcşrin ayın• 
da Türkiye Dış işler Bakanının 
Pariste yapacağı konuşmalara 
bir hazırlık olduğu söylenmek• 
tedir. ~ 1 
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'i ırPAN' c 1 Üsküdar Perlaşe· 
-~·1 zinde faaliyet! 

Şark Vilayetlerinde 
Şu dakikada iki Vekil Karadenlı kıyılarında bulunuyorlar. 

Hız ve gUcUnU vatandaıın Hvgfslnden alan gazetedir Karacaahmet mezarlıjfının 

C.ıaı Bayar ve Fuat Ağralı, Şark vilayetlerini dolaşmak için 
tola çıktılar. 

=--========="""""""""======~·=======-= ...... ===--===-==-=~====----,_,,-=~==~=====-~ 
bekçileri, geceleyin, mezarlıkta 
Hasan Basri iminde bir herif 
yaka1amışlar. Meğer herif, ge· 
celeri kazma kürekle taze me· 
urları kazıp yeni ölülerin ağız
larında altın diş arıyormuş .. 
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Şark vilayetleri deyince hayalimizde sup, yalçın dağlar, 
icarlı tepeler, ıHız ovalar ve tek tüktopr.k içine oyulmuf 
kliyler belirir ve bu korkunç 1191zlık, lıu sarp, çetin kay•lıklar 
bizi korkulu bir rüya gibi ürkütür. 

====-==========-=="""'=====-==-=·----"""--"""'<=>----.... -=======:===-===:====================-
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Osmanlı imparatorluğunun yedi yüz yıl başını çevirip 
bakmadığı bu Şark vilayetleri inkıliptanberi 9lk aık devlet 
adamlarımızın uğrağı oldu. Sıraıile Başvekil, Dahiliye Vekili, 
bu kıymetli toprakları ziyaret ettiler. Şimdi de oralarda 
başlıyacak kalkınma ve mamurlaşma hareketinin teın•llerini 
hazırlamak için İktısat ve Maliye Vekillerimiz o yolların 
fo!cusu oldular. 

Kültür: 

Maarif 
Vekili 

Şehrimizde 
Van ve Erzurum muhakkak ki hayalimizde bellr~n o kor

kulu ıssızlık içinde değillerdir. Ve şüphe yok ki Zığana, 
Bingöl, Ağrı dağları anın başka köşelerindeki eşlerinden 
daha müthiş değillerdir. İsviçrenin Alp!eri herhalde bizim 
Zığana tepelerinden daha mahuftur. Öyle iken Alpler o 
tehlikeli kayalıkları ile değil yalnız Avrupalıları, Amerikalıları 
bile kendine çeken birer nefis tabial pdrçası olmuştur. Kor
kunç olmak tabiatin kusuru değil, insanların hatasıdır. 

Üniversite va yüksek 
: mekteplerde tetkik· 

ler yapacak 
Maarif vekili Saffet Arıkan 

dün sabah Ankaradan şehri· 
mize gelmiştir. Vekil buradaki 1 

kültür işleri etrafında esaslı 
tetkiklerde bulunacaktır. 

Yarından itibaren tetkikle
rine başlıyacak olan Vekil, 
yüksek mektepleri ve Üniver· 
siteyi gezecek, önce verdiği 
direktifler dalıilinde şimdi
ye kadar yapılan işleri göz
den geçirecektir. Üniversite 
yabancı diller mektebinde de 
tetkikler yapacak olan Saffet 

Mazinin bütün günahlarını 'e hatalarını kabul eden ve 1 
laıhihe çalışan bizler yedi asır devlet eli değmiyen arzın bu 
ıtüzel parçalarını şenlendirmek için ancak bugün vakit bula· 
bildik. Oraya dökülecek her kağıt lira muhakkak ki borcunu 
altınla ödiyecek kadar verimli olacaktır. Yalnız bir şey var. 
Şark vilayetlerini şenlendirmek için hükümetin çizdiS-i plana 
Türk gençleri de yardım edeceklerdir. Yüksek ihtısas mek· 
teplerinde yetişen gençler, doktorlar, mühendisler, hakimler 
"• bütün öteki meslek sahipleri artık Erzurum, Van dendiği 
taman titremiyecekler, b:lakis kendilerine Şark vilayetlerinde 
~erilecek vazifeleri takdis ederek oralara koşacaklar. O 
berrak mavi gökler altında yeni doğacak hayata her Türk 
genci· iştirak etmeyi vatan borcu bildiği gün Şark, aziz Türk 
•atanının en verimli bir parçası olacaktır. 

ı Arıkan okulun müstakbel va· 
ziyeli hakkında rektörlüğe 

bazı direktifler verecektir. Burhan Cahid Morkaya 
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PO L i S 

Taabya yolunda bir otomobil 
ağaca çarptı, iki kişi yarah ! 
İhtiyar bir kadın birkaç 
metreden düştü ve öldü 

Tarabya yolunda bir oto· 
ınobil kazası daha oldu. 
Beyoğlunda Moskova pasla· 
hanesi sahibi Feyzi ile yanın· 
da bulunan Fahri Tarabyadan 
hususi otomobillerile gelirler
ken, Ayaıağa cİ\'arında bir 
ağaca çarpmışlardır. Otomo
bildekilerin her ikisi de ya
ralanmıştır. 

O sırada oradan geçmekte 
olan lsviçre Sefarethanesi 
Müsteşarı her iki yanlıyı oto
mobiline alarak Şişli Çocuk 
hastanesine götürmüştü. Kaza· 
nın yanlış bir manenadan ileri 
geldiği zannedilmektedir. Tah· 
kikata devam edilmektedir. 

Camı kıran çocuk 
Mecidıyeköyünde taşoca-

l!'ında 8 numaralı evde oturan 
Nasuhi ismindeki çocuk Kura
biyeci Sadığın dükkanının ca
mına taş attığından Sadık yum· 
rukla çocuğun başına vurmuş 
ve Nasuhinin başı elektrik di
reğine çarpılarak yaralanmıştır. 
Yara ' ı çocuk Şişli Ha•taha

nesine gönderilmiştir. 

Bir çocuk kayıp 
Küçükpazarda Atlamataşı 

caddesinde 31 numaralı evde 
oturan Zekeriyaııın 12 yaşın
da, Zeki adındaki çocuğu bir 
haftadarıberi ortada yoktur. 
Polis tahkikat yapmaktadır. 

Demir yUklU araba 
Cağaloğlu Başmusahip so

kağında oturan Nazmiye Tavuk 
pazarından geçmekte iken Ba· 
latta oturan Mehmedin idare· 
sindeki demir yüklü araba çar
parak sağ ayıığını kırmıştır. 

ısıran köpek 
Üsküdard.ı Murat Reis ma

hallesi Simit sokağında olu· 
ran arabaı) 50 yaşında Ali 
polise müracaat ederek Bağ

larbaşmdan Kadıköyüne müş· 
teri götürmekte iken Pazar
başı Mantar sokağında oturan 
Nurettin'e ait köpek araba 
beygirlerini muhtelif yerlerin
den ısırmıştır. Köpek muaye. 
neye ııönderilmiştir. 

Ölümle tehdit 
Süreyya fabrikası sahiple

rinden Sabriyi Fazlı isminde 
biri ölüm ile tehdit ettiği için 
)akalanmıştır. 

ihtiyar bir kadın 
dUttU öldU 

Beyoğlunda bilezikci sokak 
numara 72 Şişmanyan apart. 
nıanı alt katında oturan Serkis 

karısı Novarta misafir olarak 
gelen 70 yaşında Kanar adın· 
daki kadın bahçe kapı önün. 
deki taşlıkta ufak lbir sandal· 
ye üzerinde oturmakta iken 
iki metre derinliğinde bulunan 
zemine düşmüş ağr.ından ve 
burnundan kan ırelerek öl· 
müştür. 

Bebekte bulunan ka· 
dın cesedi 

Bebekte Gnlatasaray Lisesi 
Deni7Cilik klübü önünde genç 
bir kadın cesedinin bulundu
ğunu dün yazmıştık. Bu kadı
nın Şişlide Saman sokağında 
tüccardan Arifin evinde otu
ran 20 yaşında Edyan ismin
de bir kıı olduğu anTa~ılmıştır. 

Eındık fiatları 
Fındık fialları •on giınlerde 

dört be~ kuruş daha yükıele

rek hape 65 kııruşu bulmuş

tur. ispanyadaki karışıklıkla

rın ve ayni zamanda takip ~t· 
tiğimiz umumi klering siyase· 
tinin tabii bir neticesi olarak 
bu yüksekliğin devam edeceği 
umulmaktadır. 

Ancak, fiatlar bir mıkdar da
ha yükseldilti takdirde Alman. 

yanın koyduğu fiyat haddini 
geçeceği için bu memlekete 
bir müddet daha iş yapılacağı 

zannolunmaktadır. Mamafi bu 
yıl, bilhassa, lngiltere, Fransa 

ve Çekoslovakyadan da fındık· 

larımıza talepler vaki olduğun• 
dan fındık piyasasında endiıe 
vcremiyaceği ' beyan edilmek· 
Ledir. 

Cenuba nakledilecek 
ticaret •tyası 

Cenubdan nakledilecek da· 
hili ticaret eşyası hakkında 

Gümrükler idare•i tarafından 
hazırlanmakta olan yeni tali
matname ikmal edilmiştir. 

Bu talimatnamede; Cenupta 

gümrük teşkilatının bulunduğu 
yerlerde dahil! . ticaret eşya. 
sından beyanname göst~rmek 
usulü kaldırılmıştır. Bundan 
başka Cenup demiryo!u vası. 

tasile yapılacak ticaret eşvası 
nakliyatı yine bu talimatname 

esaslarına uygun bir surette 
yapılacak, kaçakçılığa meydan 
vermemek için gümrük ve 
muhafaza teşkilatı tarafından 
kontrola tA.bi tutulacaktır. 

---~o---~ 
Belediye: 

Sokak 
Köpekleri 

. . . 
Mıntakaları dahilinde 
köpeğe raslanan me 

murlar da ceza 
görecekler 

Son zamanlarda bahçelerd~. 
evlerin önlerinde süs, ev ve 
bekçi köpeklerinin serbest bı· 
rakıldığı görülmüştür, Bu yüz

den gerek köpeklerin havla· 
malarından ve gerek tecavüz
lerinden halk rahatsız olduğu 

gibi sık sık şehrimize gelen 
seyyahlarada çirkin manzara
lar teşkil etmektedir. 

Bunun üzerine belediye şu· 

beterine çok sıkı emirler ver· 
miştir. Bundan sonra sokak 
köpekleri için açılan mücadele 
bütün şiddetile tatbik edilecek, 
tek bir köpek kalmayıncaya 

kadar uğraşılacaktır. Av kö

peklerinin muha !azası için de 
evlere ayrı ayrı tenbihat ya

pılacaktır. Mıntakaları dahilin

de köpeğe te•adüf edilen te
mizlik memurları da şiddetle 

cezalandırılacaklardır. 

Festival broşürü 
Belediye turizm şubesi kırk 

gün kırk gece şenlikleri mü. 

nasebetile bir broşür ha1.1rla· 

mağa karar vermiştir. Bu bro. 

şürde eğlencelerden ~e!ediyc. 
nin kar ve hesapları gösteri. 
lecek; gerek hııriçten gerekse 
memleket dahilinden festivali 
görmeğe gelenlerin 
tesbit edilecektir. 

naktarı 

izinsiz odun kesenler 
Kısırkaya civarındaki orman

larda bazı köylüler Orman 

idaresinden 

gizli olarak 

izin almaksızın 

külliyetli miktarda 

kömür yapmak üzere odun 

kestikleri alakadar makamlarca 

haber alınmıştır. Yapılan Ani 

bir cürmümeşhutta Mustafa 

adındaki köylü yakalanmış 

ve 500 kadar taze odun 

müsadere edilerek Orman 

idaresine verilmiştir. Köylü 
hakkında kanuni takibata 
başlanılmıştır. 

KÜÇÜK 
HABERLER 

Eminönü Halkevinin tem· 
sil şubesi talebe kaydine başla
mıştır. Bu şubeye girmek is· 

tiyen birçok heveskar gençler 
Alay köşkündeki temsil şubesi 
başkanlığına müracaat ederek 
kayıtlarını yaptırmaktadır. 

e Verem mücadele cemi
yeti merkez heyeti dün saat 
14 de Ca~aloQfondaki merke
zinde toplanarak cemiyete aid 
idari bazı kararlar vermiıllr. 

• 

Ankaradaki sergi evi 

Gümrüklerde: -
ı Gümrüklerde 

Yapılacak 
lslahat 

Bir hey'et tetkikatta 
bulunmak üzere 
Almanyaya gitti 

Yolcu salonu müdürü Cevat 

1 ve Galata ithalat gümrüğü mü
dürü Medhi dün liman:mızdan 
kalkan Romanya vapurile ve 
Köstence yoli 'e Almanyaya 
gitmişlerdir. Bunlar orada allı 
ay kadar kalarak bütün güm
rükleri tetkik edeceklerdir. 

Ankaradaki Ev ve elişleri sergisi 
Sergiye İstanbuldan kıymetli 1 

eserlerle iştirak ediliyor 

Burada sah;!, hudut ve istas· 
yon, Tayyare l•tasyonu, paket 
gümrükleri, yolcu salonları, 

gümrük kimyahaneleri ve ser· ı 

best kümrük mıntakalar . nı ge· 
zeceklerdir. Müdiirler gümrük
lerde tetkikat yaparlarken bil· 
hassa, muayene ve be\·an 
ıı.üı:eri, tahlil, tahakkuk şekil· 
leri transit, aktarma, muvak· 
kat kabul, ır.uameleleri maafi
yeller, döviz, murakibe ve kla
ring üzerine de etotlar yapa
caklardır. 

lktısat Vekaleti tarafından 
29 birinciteşrin Cumhuriyet 
bayramında Ankarada açıla· 

cak olan El ve ev işleri ser
gısı etrafında devam eden 

çalışmalara bu haftadan itibaren 
daha büyük bir hız verilmiştir. 

Asıl sergi komite merkezi 
Ankara'da olmakla beraber, 
ışın ehemmiyeti gözönünde 
tutularak bütün vilayetlerle 
beraber lstanbulda da bir tali 
komite ku•ulmuştur. 

Bu komite, her gün Ticaret 
Odasında sabah ve akşam 

olmak üzere iki defa toplan• 
maktadır. 

Dünkü toplantıda, Türkofis 
Müdürü Mahmut Celal, Oda 
Tetkikat Müdürü Galib Bah· 
tiyar, Sanayi Müfettişi Daniş, 
Topkapı Sarayı Müze Müdürü 
Tahsinden başka şehrimizde 
bulunan iktisat Vekaleti Teftiş 
Heyeti Reisi Hüsnü Yaman 
da hazır bulunmuştur. Dün· 
den itibaren odada kurul. 
muş olan büroya müracaat
lar artmağa başlamıştır. Mü
racaat edenlere, Türkofis ra
portörlerinden Vasfi, birer 

talimatname verdikten baş
ka yeniden izahat ve malumat 
vermektedir. Getiri!en nümu· 
neler, Odanın ayırmış olduğu 

bir salonda toplanmaktadır. 

Getirilen mallar meyanında 
cidden kıymetli elişleri göze 
çarpmaktadır. Şehrimizden ya
pılan müracaatlar epey bir 
yekun tutmaktadır. Sanayi 
müfettişi Daniş yarın tekrar 
Bursaya gidecek ve hazırlan
mış olan elişleri eşyalarını 

lstanbula gönderecektir. 
Haber verildiğine göre; 

Bursa~ılar, lstanbuldan çok 
daha geniş mikyasta işti
rak etmektedir. Bursanın bı· 

çakcılık, mutaflı k, • yani kıl 

işleri • keçe, püskül, oymacılık 
gibi ev ve elişlerini sergiye 
gönderilecektir. 

lstanbulluların sergiye alaka· 
sını celbiçin sinema ve radyo 
ile neşriyat yapmağa karar 
verilmiş ve bunun için a•aka
darlarla temasa geçilmiştir. 
Komite, mevcut bir takib me
muruna ilaveten daha beş me
mur almağa karar vermiştir. 

Tütün satışları j Çiçek sergisi 
1 

Bu tetkikat Alma~ gümrük 
idaresi nazareti altında ve mu
ayyen bir proğram dahilinde 
cereyan edecektir. 

Gümrüklerimizde yapılacak 

ıslahat yapılacak ıslahatta bu 
iki müdürün tetkiklerinden b
tifade edilecektir. 

Geçen yıl da bu maksadla 
gümrük başmüdürü Mu,tafa 
Nuri ve celadet Barbaros 
oğlu Belçika ve Fransad1 
ayni mevzular etrafında tet
kikler yapmışlardı. 

-·-
Karaya oturan bir 

motör kurtuldu 
Ayın 12 sinde Seyfi burnun

daıı hareket eden ve 800 te· 
neke gaz, 300 teneke benzin 
ve 30 varil motörin yüklü 
Tnrgut reis motörü fırtınaya 

tutulmuş Kapıdağ açıklarında 
karara oturmuştur. 

Molör kaptanı, 11 varil ve 
8 teneke benzini denize at· 
mak suretile yi.kü hafifletmiş 
ve bu suretle yoluna devam 
etmek imkanını temin etmiştir. 
Motör dün salah lımanımıza 
gelmiştir. 

Gördünüz mü hakiki şaşmaz 
define arayıcılığını! Boş yok!! 

Maamafih, şu Karacaahmet 
mezarlığıda, anlaşılan, şimdiden 

( Perlaşez ) e dönmüş hal .. 

Bir sehiv galiba!. 

Gazetelerde şöyle bir haber 
okuduk: (Belediyenin binasın· 
da esaslı bir tamir yapılmasına 
karar verilmiştir .) 

Belediyenin binasında esaslı 
bir tamir? .. 

Ne isabet l Fakat Allah aş
kına, rüya mı görüyoruz? 1 

Yapışıl< hemşir~ 

Şu meşhur yapışık hemşire

lere aklınız eriyor mu ? Bu 
sırtsırta yapışık hemşirelerden 

( Viyolet ) evlenmiş, hatta ko
casından da ayrılmış! 

Evlenmenin bu türlüsü hiç 
akıl erdirilecek şey değil a ! 
Baldızın \'aziyetini düşünün. 

Bayan baldız daimi yenge olu
yor demek 1.. 

Böyle bir evlilikte kıyamet 

kopması lazımgelirdi, değil ki 
izdivaç bağı ! .. 

Velhasıl bu yapışık kardeş
ler galiba bugünkü dünyanın 
Avrupa sulhundan daha garip 
bir muamrnası: 

Zira, hadi bir tanesi evlen· 
miş, öteki vaziyeti, bir Cemi
yeti Akvam meharetile idare 
elmişi 

Düşünün: Allah gösterme· 
sin, ya biri diğerinden evvel 
ölürse ne olacak? 

Bunu halleden herhalde şu 
Avrupadaki ittifaklar siyase• 
tini de halletmiş olur!. 

(P) !erin es~ 

Okudunuz mu : Bir Macar 
alimi yeni bir vitamin daha 
keşfetmiş. 

Bu Vitaminin adı da (p) imişi 
Şu caddelerimize konulup da 
hiç kimsenin sırrını bir türlü 
anlayamadığı (P) harfi yazılı 

levhalar, galiba, bu vitami 'nin 
reklamı da, şehre layık afişaj 

tertibati yapılmış I! 

Serdengttçtl 
---

ltalya konsolonsu 
Valiyi ziyaret etti 
ltalyanın lstanbu t Konso-

l onsu dün sabah Vali, Be!e
diye Reisi \'e Parti Ba~kanı 
Muhiddin Üslündağı ziyaret 
etmiş, bir müddet görüşmüş. 

tür. Fransa ve ltalya kül· 
llyetli miktarda 

tütün alıyor 

Cemiyeti Beyoğlunda 

bir sergi açacak 
Çiçekçiler Cemiyeti mezat 

yerini lstanbuldan Beyoğluna 

Lünaparka nakletmiştir. Mezat 
yeri sonbaharda açılacaktır. 

Bazı kabzımallt1r satış be· 
delini muntazam şekilde ver
mediklerinden bahçıvanlar şi

kayet etmektedir. Şikayetin 

bu cihetini göz önünde tuta
rak bu sene mezat yerini k~n

di idare edecek ve çiçek sa· 
tıldıkça bahçıvanların parası· 

nı verecek! ir. Ayrıca bu sene 

Beyoğlunda bir de çiçek ser
gisi açılması kararlaştırılmıştır. 
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Fransız monopolü, 1935 
mahsulünden memleketimizden 
400 bin kilo tütün almıya ka
rar vermiş ve bunun için bir 
münakasa açmıştır. 

Bu münakasaya iştirak ede
cek muhtelif firmalar bu hafta 
içinde Fransaya teklif mek
tuplarile nümune balyelerini 
göndermişlerdir. 

Geçen yıl tütün rekolteleri 
temamen satılmış olduğundan 
bu yıl sonunda yapılan bazı 

taleplere cevap vermeı< imka
nı hasıl olmamıştı. Bu yıl va• 
ziyet bunun tamamen aksidir. 
Rekolte geçen yıllardan hem 
mıktar hem de kalite itibarile 
çok daha üstün olduğundan 

bu yıl yapılacak bütün müra
caatlara cevak verilebilecektir. 
Alakadar tütün tacirleri şim. 
diden ehemmiyetli miktarda 
yabancı firmalarla taahhütlere 
girişmişlerdir. 

Tütün müşterilerinin seneden 
seneye artmıya başladığını 
gören bazı alakadarların bu 
yıl yaba geniş bir ekim 
yapmıya karar verecekleri 
söylenmektedir. 

Kaçak köylU sigarası 
Dün şehrimize gelen Ana· 

dolu treninde Müyesser na
mında bir kadın şüpheli gö
rülmüş, muhafaza memurları 

tarafından kadının üzerinde 
ve bavulunda yapılan araştır· 
mada 20 kilo kaçak köylü 
sigarası bulunmuştur. Kadın 

ihtisas mahkemesine verilmiş
tir. 

Deri piyasasında can· 
lılık var 

Deri piyasası, bir aydanberi 
devam eden canlılığını muha. 

faıa etmekte ve fiyatlar geçen 
yıllara nazaran çok daha mü
sait bir vaziyette bulunmak. 
tadır. 

Dost Sovyet Rusyanın son 
günlerde bilhassa oğlak deri

leri üzerine pek yakın bir 
alaka göstermesi piyasamızı 

bir kat daha sağlamlaştırmıştır. 

Bununla beraber, ihracatımızın 
en mühim kısmı Alman)aya 
yapılmaktadır. 

Yunan konsolosu 
gidiyor 

Yunanistanın lstanbul kon
solosu Tryandafilides kendi 
memleketinde ba,ka bir vazi· 
faye tayin edilmiştir. Konsolos 
yakında şehrimizden ayrılacağı 

cihetle dün valiyi ziyaret et· 
miştir. 

Bayburtta mahsul vaziyeti fena 
Yağan yağmurlar yltzUnden 

dörtte UçU samandır 
harmanın 

Bayburt (Açık Söz) - Ge- 1 
çen yıl kuraklık yüzünden 
Bayburt ve havaliSi köyleri 
mühim zarar görmüş ve ürün 
vaziyeti geçen yıllara nisbeten 
çok az olmuştu. Bu yüzden 
birçok köylülerimizin elleri 
böğürlerinde kalmıştı. Bu yıl 

da ekin durumu iptidadan çok 
iyi başlamışsa da mütemadi 
yağan yağmurlar bu iyi duru· 
mu çok fena bir devreye sok
muştur. Boyu iki metre kadar 
uzanan başakların hemen hepsi 
boştur. Koskoca bir tarla har
man yerine dökülüp sürüldük
ten sonra alınan safi ürün 
lıAyret rdilecek derecede az· 
dır. Harmanın hemen dörtte 
üçü saman olarak ayrılmak· 
tadır. 

Zaten bir çok köylerin 
mahsulleri harman esnasında 

yağan ya~murların tesirile 
küflenmiş diğer bir kısım köy· 
!erin mahsulü de dolu ve sey
IAptan hasara uğramıştır. 
Buğday piyasası şimdilik iyi 

denecek derecededir. Bir kile 
buğday (bir kile 30 kilodur) 
140 • 160 arasındadır, Haltu
ki bu yılın mahsulü az oldu
ğuna göre bu fiyat çok nok· 
sandır. Köylü bu vaziyette 
hiç bir suretle kendini 
kurtaramayacaktır. Sonra ol
dukça iyi bir fiatle satılan 

mahsulün bundan sonra düşe. 
ceği de muhakkak görülmekte-

dir. Çünkü bugünkü piyasanın 
böyle oldukça yüksek olması
nın sebebi Trabzooa yapılan 
üç beş günlük un sevkiyatı
dır. Üç beş gün sonra bu 
sevkiyat durduğu gibi pivasa
da da birden bire bir durgun
luk görülecek ve bu piyasa 
aşağı düşecektir. işte o gün 
köylüyü bu vaziyetten kur• 
taracak olan yegane çare 
Ziraat bankasının iyi bir fiatle 
köylüden alacağı buğday ola. 
caktır. 

Köylüyü bu hususlarda dü. 
şünerek köylerdeki mahsul va
ziyetini kurtarmağa azami yar· 
dımı yapan \'e köylüyü düşü
nerek onun ihtiyaçlarına karşı 
hiçbir fedakarlıktan çekinmi
yen Ziraat bankası eğer bu 
yıl buğdayın kilosunu "6n ku· 
ruştan alırsa iki yılın sasrmış 

olduğu zirai vaziyet bu fena 
durumdan hemen kurtarmış 

olacaktır. 

( 
Abone Şartları 1 

--
TÜRKiYE iÇiN 

1 Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 .. 
3 .. 325 .. 
1 

" 
125 .. 

HARiÇ iÇiN 
1 Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık 1300 .. 
3 

" 
700 .. 

1 • 
Nuruoamanlye, Şeref Sokıtı 
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1 
Edebiyat anketi mUnasebetll!,! 

Askerlik 1 

Napolyon tablyesl 
tarihe kariştı 

AÇIK söz..; 20 EylQl 

Oüşnceler 

için .• 
BEN KiMiN 

Herkes 
-

Yazan: 
Son Posta muharri

rine bir cevap 
yazan: Nusret Safa Coşkun 

Sırası geldikçe, yeni 
harp sılahlarının !abiyeye 
yaptıkları tesir ve değişik· 
likleri bu sütuna sıkıştırdı· 

Dr. Vietor Pauchet 
Hodbinlik insanı ikbalpe• 
rest yapar.. Hedefiniz ne 
olursa olsun, bu hastalık· 
tan kurtulmadıkça, yürüdü· 
ğünüz yolda muvaffak ola· 

METRESiYİM 
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Bir Bektaşi dedesi günlerce 
aç kalmış, nereye başvurdu 

ise bir türlü kafasını sokacak 
bir kulübe, midesini sustura· 
cak bir lokma ekmek bula
mamış; ümitsiz, kırık ve halsiz 
bir dere kenarına oturmuş, 

elile derein çamurlarını 

alıp avucunda sıkmıya ve 
onlara bir şekil vererek kenara 
dizmiye başlamış. O sırada 
dedeyi gören bir adam: 

Yine Bay ismet Hulüsi di- ğımız yazılarla anlatmıya Tefrika No. 63 
yor ki : çalışmıştık. Aynı mevzuu mazsınız. 1 

(Milli bir edebiyat yaratabi- bugün biraz daha aydın- El ili lngilizlerin Nesrine büyük itimatları vardı. ngiliz 
lir miyiz? •. ) sualini soranlar: latalım: Hak arayan insan, ilk önce kararga-hına haber Verilen kad. inin hÜVi• 

- Mı lll edebiyat nedir Yeni silahların gittikçe malıdır. yeti ve eckiıli meçhuldü. Fakat lngilizlerin 
? başkalarının hakkını tanı-

- Gayr:milli edebiyat ne- artan tesirleri, cephe ileri· ili ili Y 1 
dir? sinde ve lüzumlu noktalarda Kendi fik'rlerinizi kabul aradığı kadın da bizzat Nesrinin kendisiydi 

Sualleri karsısında kalsalar- 1 ateş teksifi için fazla kuv- ettirmeye çalışırken, karşı- Kolunel tekrar ciddi bir ta· dl muhakkak susacaklar ve t k JI k ı·· nızdakinin fikir ve duygu. 

- Erenler demiş; ne yapı· 
yorsun? 

Bektaşi başını kaldırmadan 
cevap vermiş: 

- insan yapıyorum. 
- Yahu çamurdan insan 

olur mu? 
Bektaşi dedesi hazin hazin 

gülümsemiş: 

- Niye olmasın, rızkını ver
medikten sonra yap yap salı
ver. 

• • 
Evvelki günkü Son Postada 

ve u anma uzumunu vur takındı.. pı"posunu yaktı: b 1 f. · k !arına da hürmet etmeyi un arın tarı ını yapamıyaca • giderdi. Bu sayede daha d 
unutmayınız! - Bu esrarengiz ka ını sen· !ardı. • uzak mesafelerden koru- ili ili den istiyorum, Mis Nesrini o-

Biz de kendisinden soralım: nan piuadenin cephe önün- Her istidat, bir varlık ve k 1 

nun çehresini anca sen ay· - Anket muharririnin sor- de ve derinli";ne kademe. bir kuvvettir. Bilhassa ce· 
6Y• dınlatabilirsin . .I duğu sualin muhtevasına ce- lenebileceğini düşünürsek: miyete faydalı istidatları _ Vallahi bana çok mühim 

vap aldığı kimseler kadar va. " ilk hatta fazla kuvvet himaye etmeğe ve onlara bir iş veriyorusnuz. Tıpkı bir 
kıf bulunacağımı inanıyor mu- bulundurarak beyhude tele. aranızda geniş bir inkişaf d Ne 

sahası vermeğe çalışınız! mu•mma .. 1 Ne a ı var .• 
sunuz? fala uğramaktansa ateş ve ili ili yeri belli.. Ne hüviyeti.. Ne Eğer bunu böyle sanıyorsa. atış vasıtalarını arttırmak Yaşayış t~rzlarında hiç bir 
niz kıtmetleri inkar ediyor- ve bu silahları kullanacak nizam ve intizam olmıyan yaşı?.Bunlardan biri malum 
sunuz demektir ki, sizi böyle piyade ve topçu miktarını kimselerin kafaları ve sıh· h kk d 

hatleri bozuk oldu"'una ko- olsay dı, bu mesele a ın a bir vaziyette edebiyat anar. bu maksada uydurmak ıs · ı ·· m 
!ayca hükmedebilirsiniz.H ·ı· senin yardımını istemıye uzu şisti olmakla itham ederim. yerinde bir kaide olur "neti• yatta intizam sıhhatle bir- görmezdim .. Onu memurlarım la 

Fakat bütün bunlara rağ- cesine varırız. Jı" kte yu"ru·r. ı k • d 
derha ya a . a : ır ım. men mademki (Milli bir ede- Evvelce, Napolyon ta- Kolonel masasının başından 

biyat yaratamaz mıyız? .. ) mu- biyesini daima yaşatmak Uzak doğuda ayrılmıştı. Nesrin ayakta du-
harririni imtihan etmek isti. kasdile, müdafaanın bir ruyordu. 
yorsunuz buyurunuz cevapları: "dd t • . kk f " sarsıntı 

O ne?f 
(X) imzalı bir mektup .• 
Gözlerini açarak okumağa 

başladı: 
• Hanımefendi I Sizi gıya

ben tanıdığım için rahatsız 
etmeğe m•cbur o/dam. Uzun 
yarmağa vaktim yok. Eski ve 
aziz dostum mühendis Şefikle 
görüşmek istiyorum. Onu mu· 
hakkak görmek istiyorum. Si· 
zinle sık sık buluştuğunu bili
yorum. Onu nihayet yarın uk· 
şama kadar Çamlıcada kendi. 
sinin çok iyi tanıdığı :;arı 
kiişkün ahırlarında bekliyo-
rum, Bu yazımı ona gösterir
seniz, benim kim olduğumu 
atnır .. hörmetler. ,, 

tanıyan arkadaşlarından biri 
olduğunda şüphe yoktu. Ma· 
dem ki Nesrinin adresini ve 
onunla münasebetini biliyordu. 
Yabancı ve tehlikeli bir kimse 
olamazdı. 

Nesrin Şefiği düşünürken, 
kendi vaziyetini hatırladı. 

lngilizlere söz vermişti; ara• 
nı ' an esrarengiz kadını bul
mağa çalışacaktı .• 

Fakat, nasıl. .. ? 
Nesrin: 
• - işte, aradığınız kadın 

benimi.. diyerek lngiliz lere 
teslim olacak değildi ya!.. Bu 
mesele Nesrini çok düşünd i. r· 
müştü. Ercüment Ekremden muvakka

ten inhilal eden (Sözün Kısası) 
süıununda; mizah sahifelerinde 
icrayı liibiyat eden bir muhar· 
ririn bizim ankete ve bu ve
sile ile J.eoim şahsıma da çat
tığını matbaada arkadaşlar 
söylediler. 

mu e ıçın leva u e Uıs• lngiliz miralayı son söz ola-
Milli edebiyat bana göre rayan taarruz harbi oldu- Singapur, 19 (A.A. ) - Dün rak Nesrine şu sözleri söylü-

-bana göre diyorum çünkü ğunu söyliyenler pek art- Singapur Kualalumpur ve Pe-

görüyorsunuz ki herkese göre mıştı.. Fakat; 0 zaman da, nang mıntakalarında şiddetli yordu ~ili yorsun ki, meydana 

Arar gibi görünecek .• 
Koşacak .• yorulacak .• 

Nesrin bu mektubu birkaç Fakat, şüphesiz ki menfi bir 
defa gözden geçirdikten sonra netic..- ile dönerek: 

ve hatta size göre başkadır.• ' tüfeklerin tesirli menzilleri bir sarsıntı olmu~tur. Ahali bü- çıkardığın işlerin karşılığını 
Bana göre milli edebiyat : ancak (150) metreye va- yük bir korkuya kapılarak ev· k"t ı ak 

gardrobun gözüne koydu. "- Ne yapayım .. ? Böyle bir 
Bu adam da kimdi? kadııı bulamadım.. • 

· fazlasile hem de na 1 0 ar bir millet edebiyaıtdır. Esti- rır.. Topçu biraz ilerisine !erini terketmişler ve geceyı görmekdesin. Bilhassa bu ka· 
ği zaman memleketin kokusu- hatta piyadesi sıralarına açıkta geçirmişlerd i r. fi k 

Şefikten ne istiyordu? Diyecekti. 
Buraya Anadolu ya kaçmak -Şimdilik telaşa lüzum yok.. Yarım sütuna sıkıştırılmış 

bu acaip (hikmet deryası) nı 
bir hamlede okudum. Fakat okur 
okumaz da (yazımın başındaki 
bektaşi hikayesini habrladım 
ve dedim ki: 

1 1 d dının izıni bulmağa muva a nu getiren, memleketin ruhunu, atar, harp te bir nün·. için· nsanca zayiat o 'up oma ıAı kd" "k ' 
~ olursan, yalnız na ı mu a· içini, benliğini ifade eden bir de sonuna ererdi. Bu şart- henüz bilinmemektedir. fat de"il, aynı zamanda da_ 

üzere sıgınmış olduğu anla. Diye mırı ldanarak } emek 
şılıyordu. masasının başına oturdu. 

edebiyattır. la J k J -
6 

k d 
ra uyu ara yapı an mu- : lzmir Fuarında zı·yafet (Entell:cens • servis) in ay ı Nasıl, Arap edebiyatı di- d fa h k ti · · t 

Nesrin bir müddet bu me- Şefık iki gündür - Nesrinin 
sele üzerinde muhakeme yü· ge'ecegini bildiği halde-neden 

yince akla çöl ve deve gelirse, a a are e erınını a_laerr·ı· lzmir, 19 (A.A.) - Uray ta- hayat şartile müreffeh yaşa· 
ruza çevrilebileceğini f d I . t le . yan daimi memur arı sırasına Rus edebiyatile setepler, kar. sürmek doğru bir iddia ra ın an zmır gaze ecı rı şe-

rüttü .. Zehin yordu.. gelmemişti ? 
- Acaba, dedi, bu adam işte şimdi Nesrinin zihnini 

- Yazı bir mana ifade et
medikten, müsbet bir iddia 
taşımadıktan sonra yıız yaz 
neşret. 

f. b k F a · geçmiş olacaksın! o zaman se· lar, kurtlar hatırlanırsa, şimal olabilir. re ıne u a şam uar g zıno- I b 
1 edebiyatı deyince gene kar, Eski tabiye usulüne gö. terk etsek .. bile Londraya bır· 

Anadoluya geçmek için Şefik- kurcalayan yegane mühim me-
sunda bir akş•m şöledi veril- ni, günün birinrle stan ~ u 

kış, uzun, bizim gecelerimize re ateşin bir noktada tek- miştir. 
1 

len yardım mı isteyecek? sele bundan ibarettir. 

benzemiyen geceler, insanı tifi için piyadenin birçok Şölende ilbay ve Parti Baş. likte götüreceğiz .. anıyor mu-
Her halde Şefiği yakından f Bilmedi} 
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• *• mistiğe sevkeden bir şiir hatlara ayrılması ve sıra- kanı Fazlı Güleç ile diğer bazı sun? Peki Kolonel..1 Onu bul-
( 5- - k ) - 1 d edası mevcut olan bir edebiyat, !anması lüzumunu hatırlı- ze,,at bulunmuşlardır. Şölen oıun ısası su unun a A d 1 d b. t"J d "") 1 B k 1 geç vakte kadar samimi bir mağa çalışacağım. bizim ankete çatan muharrir na o u e e ıya ı e aıs ar, ya ım. ngün ü silah ara _ 

15 
_ 

1 1 
- - - ı· · t k h l"f h hava içinde geçmiştir. Dün at, arı, böcek ve kö-arkadaş diyor ki: yay a ar goz onune ge ırse ış e avuşan mu te ı arp Sl• 111111111ıu11111111uııı .... om111111"'''""" .. 11"11"""m'"• 

"Anket muharriri memleke- filan millet edebiyatı deyince nıflarının tabiyesinde ne Tehlike baş gösterince pek gibi hayvanların ısırmala-

DOKTOR 
Yılan ısırması 

rından bahsettik. Bugün de tin değil, fakat Jstanbulun en de diğer, milletlerin arasından gibi esasların değiştiğini Nesrin apartmanına dön· yılanda, bahsedelim. 
tanınmış yazıcılarile konuşmuş.. bir alamoti farika ile ayrılan derhal kavrayabilir ve düğü zaman akşam olmuştu. Yılanın soktuğu yerde şid-

Bu cümleyi okuduktan sonra orijinal bir edebiyat milli ede- açıkça : Siz onun, kendisinden iste• detli bir ıztırap hasıl olur ve 
şöyle bir düşündüm: biyattır.ı "Modern taktik Napol- Yeni Bu 1 rnaca nen kadının peşinden koştu- bu ıztırap yavaş yavaş bede-

Bizim ankette şimdiye ka• Dili, milli şuuru, tarihi, yonunki değildir. Yeni si- ğunu mu sanıyorsunuz? nin her noktasına dağılır. Ya-f ti 
· k p "k ı•hı · · ı · ı · Bu hafta bulmacamızın şek- H ra şişer ve yara mahallinden dar kim'er çıktı: Hüseyin Ca· men aa erı, anı sı o· " arın cınsı ve esır erı ayır .. 

S 10
. k b. J k r ·ı k' t b" - t" ı lini de"iştirdik ve sadeleştir- 1 

1
. 

1 1 
d k d kırmızımsı bir mayi akar. Ke-

bit, Ko"prülu" zade Fuat, Ya· osyo l ır varı o an mı. eı ı a ı1eye us un ge • & ngı ız er n ara ığı a ın, 1 d 

d"k B ı ı ka ı nar arın a birkaç çıban gibi kup Kadri, lsmail Hakkı, Pe- Jetin de bir edebiyatı olacaAı miştir. Kuvvetleri bir hat- 1 • u maca ar ze oyun arı Nesrinin bizzat kendisiydi! kabarıklar peyda olur. Sızılar 
yami Safa filan.. şüphesizdir. Ve bu edebiyat ta değil derinliğine tertip· olduğuna göre, bu yeni bul- lngilizler (Entellicens Servis)i gittikçe sükünet kesbederek 

_ Allah Allah dedim, aca. kendi içinden kölerini alıp ıeme ve muhtelif silahları macamıı da sadeliği nisbetin- mühim hadiselerde atlatıldığı· vücudde b·r üşüme ve uyuşuk· 1 d 
" b k "ki · k t'! ı· · d b" de yine bir zeka oyunudur: b·ı· d lak husule g 1

1
• H t t ba bu zevat yalnız lstanbulun ama ı,.ına ve u o erın ve a ne ıce yerın e ır- nı ı ıyor u. c r. as a gaye 

tanınmış şahsiyetleri<lir de rinliğine göre ya millidir de- !eştirme gerektir.. Diye- Bir ku' ismi bula- Fakat hiç bir zaman bu M- susor vücudünün muhtelif h 
· ·ırd· kısımlarında benekler çıkar. memleketin yabancısı mıdırlar? ya ut gayrımı 1 ır. biliriz. caksınız, basını ke- <liselerde Nesrinin parmağı Titreme, baygınlık, soğukter, 

Yoksa bir Hüseyin Cahidin, Ve maalesef iddianız gibi M. ErsU since bir milletin adı olduğuna hükmedemezdi. Esa- baş dönme•i, kay gibi araz 
bir Yakup Kadrinin, bir Pe. bizim edebiyalım12a öyle bir. ---============" d k k sen böyle bir şüpheye düş. görülür, Bu araz çocukta d b. d (M·ıı Ed b ) Voro,ilof Moskovaya mey ana çı aca • d ·· ·T h ı · · t hl.k yami Satanın şöhreti henüz en ıre e ı i e iyat di- memişlerdi e. goru urse, aya ı ıçın e ı e-

. do"'ndU Müsabaka müddeti ayın ı ·ı · 1 · N · b" "k lidir. lstanbul hudutlarını aşamamış yemeyız. ngı ız erın e•rıne uyu 
d ? Diğer taraftan unutmayın ki Moskova, 19 (A.A.) - Kief 25 inci cuma günü akşamına itirr.a l ları vardı. lngiliz karar- Onun ıçın yılan ısırınca, mı ır ... kadardır. O vakte kadar ce. telaş etmiycrek, bir taraftan E"er fıkra muharriri bu divan edebiyatı da, edebiyatı askeri mıntakasındaki manev- giıhına haber verilen kadının doktora haber göndermekle 5 

d"d d s "f" d d f k vaplarınızı "lstanbulda Açı k k ' l" h Jd "" cümlesile anketin yalnız /stan- ce ı e e, ervctı unun e e- ralarda bulunan mü a aa O• hüviyet ve eş a ı meç u u. beraber, di~er taraftan da b. t d b" ·· d b' M ı v ·ı f M Söz gazetesi bulmaca memur- E b h" · · t k'I . buldaki ediplere inhisar ettiğ-ini ıya ı a ırer zumre e e ıya- miseri areşa oroşı o os· ger u uvıye ve eş " doktor gelınceye kadar, teda-
sanıyorsa biraz sabretme- tıdırlar. kovaya dönmüştür. !uğuna. gönderiniz. Cuma ak- üzerınde biraz daha vazıh biri evveliye kabilinden ya,a. 

Ve ( san'at, san'at içindir) ~ ~ .... 1111 şamı kur'a çekilecek, netice ı · at elde edı" lebı"lse dı" nın kalp tarafında olan kısmı sini tavsiye ederim. 1111.AAAAAAAA-- ma um y , 

isimli kuyruklu yalanın etek. ~ ertesi ğünkü gazetemizle ilan ·· tı ok kı" Nesr " nı'n t k"f sıkıca ba"lanır. Yara mah•llı" Çünkü bu anketin hudııtla- B u herkesin şup e Y • ev ı ıs • 
!erini tutanların elinde bir (milli ug n edilecek lir. d"I · de b"r s bep kal amonyak, ispirto, sirke, ko-rı okadar geniş tutulmuştur I e ı memesın ı e • 

ki bu önemli meseleye mem- edebiyat) hüviyetinden ziyade zevk e HEDiYELERiMiZ mıyacaktı. ~~l~.a, asitfinikli su ile yıkan-
leketin dört tarafına yayılmış bir (gayri milli edebiyat) hü- MELEK sinemasında Bulmacalarımıza gördüğü. Nesrin apartımana döndüğü Eğer ağızdJ, dudak veya 
şöhretlerin de cevapları te:nin viyetini arzetmiştir. müz rağbet üzerine b.ı hafta zaman hizmetçi Mari kendisine diş etlerinde yara ve bere 

Dil bizim de"il, terennüm ı · t ı·ı· h d" J · · · d h · d - J b" kt tt b' J k ı edilmiş ve elimize gelmiştir. 6 göreceğ mus esna ı ım e ıye erımızı a a zıya e şoy e ır me up uza ı: gı ı şey er yo sa, yı aının sok-
••• bizim için değil, teknik bizim zeginleştirdik. Birinciye bir _ Hanımcığım! Bu mektubu tuğu yer emilerek alınan zehir 1 de"'il, ruh bizim değil, şe- KADINLARDAN BiSiKLET "k' · b' f tükürü !ür ve ağız sirkeli veva ikinci bir cümlede yine s-

6 

, ı ıncıye ır otoğ- kapıyı çalmadan aralıktan içe- · · 
1 1 

' 
kil bizim değil .. Nasıl olur da f k" . - .. .. ıspırto u su i e çalkanır. EmH-met Hulüsi cevaplardan bazı- ra ma ınesı, uçuncuye gaze- riue atmışlar.. dikçe b "ht" t · t d. 
içinde bizim olan tek bir nesne BIKTIM lemı"zı·n bı"r senelı"k abonesı· , u ı ıya a rıaye e ı-larını okuduğunu fakat: hiçbi. ' • Nesrin hiddetliydi.. lir. Zehiri dışarıya almak için 

rinin düşünülerek ve bir ka- bulunmıyan bir edebiyat Beş kişiye bozukpara çan- Sordu: yaranın olduğu yere kuru 
milli olur. .. ı· M t f"I · l b k" · k t t 1 1 bo nuz çek ek dah· f d J naate tağlı olarak verilmedi- Fransızca soz u e ro ı mı ası, eş ışıye ar pos a a • _ Şefik bey hala gelmedi Y m ı ay a ı-

Gayrimilli edebiyat da bi- B il d bümü. dır. "'ini yazdıktan sonra ilave aş ro er e k" · h ı·ı h d" mi? B" ı k · 
" rinci tarifimin aksi olan ede- Kırk ışıye mu te ı e ı· ızim mem e etımizde zehiri 
ediyor: H . JOAN GRAVFORD yeler. - Hayır.. Sabahtan beri olan engerek ve emsali yı-"Bunlar sırf anket muharri- biyatlır. anı şu tatbikında hiç kimse gelmedi. J 1 b 1 

pek muvdfak olduğumuı,isim- ROBERT MONTGOMERY an ar aş arının müselles şe-
rini cevapsız bırakmamak için _ Pek ala. Haydi bana bi- klinde ve yassı olmasından 

• 
1 

. ti' !eri, yerleri değiştirmek su- FRANCHOT TONE Bulmaca yollarının v şekl'ınde mu··rte-soy enmış r. " raz yemek hazırla! b k 
. · 1 retile bizim edebiyata mal edi· p t d" k sem bulunmasından tanılır. Bu Bu yazı aş ası ıçın yazı sa Ayrıca : aramoun un ya upon U Nesrin mantosunu çıkardı •• verdiğimiz frenk bozması h 1 · yılanların vücutlarının ortası 

AÇIKSÖZ'ü 
· Sabırsızhkla 
Bekleyiniz .. Alınız .• 

okuyunuz 

Yezidin Aşkı 
ve 

Kerbela Faciası 
Büyük 

ihti,.as ve 
tarihi aşk, 

facia ro-
manımızın başlıyaca

ğı günler yaklaştı. 

Bu romanda .. şiir ve şarap .. 

aşk ve heyecan içinde yaşayan 

genç bir arap hükümdarının 

islim tarihlerinin ıa. 
netle yadettikleri : 

Yezidin Aşkı 
nı ve bir ate yuvasını yıkan 

o aşkın neticesinde vııkua gelen 

Kerhela 
Faciasını 

okuyacaksınız. 

Yazın: M. Rasim Özgerı 
idi belki kızardı. Fakat inanır, aber erı 19 • 25 Eyliıl Odasında bir koltuğa oturdu. · k b b d 

.. th" eserler.. 1 "============!! genış; uyruğu pek kısa ve mısınız, u yazı en e mu ış Bunu da anladınız değil mi?. ıııı• y • • • • • • • • •ııı /; Ve elindeki zarfı açtı. burnu yuvarlaktır. 
bir gülme uyandırdı. Kim bilir '=======================~=r=============ı==============c============;========= === 
belki de muhıırririnin mizah- 2 Kendisi ağlıyor mu hatırla. yetim bırakmıya bu yabancının j O günden sonra ben bir çı(I) olmasından. "Açık Söz .. ün edebi romanı: 7 mıyordu. Babasının traşı uza- ne hakkı var? hafta on gün sizin eve geleme-

Çünkü verilen cevapları şa. mış yanaklarından aşağı göz. Yabancı mı? dim. Annen bir kere bizim 
yet sayın muharrir pek sudan • Sen Ben"ım Babam yaşları akıyordu. Evet o bir bayan cıdır? eve geldi. Bizim evimize. bulmuş ise söylerim ki ben de • • • Selma bütün ömründe ka. Korku içerisinde bir hali 
bu iddiayı su kadar dahi dişe • Bu hatıralar Selmanın ba. nında ona bir yakınlık hisset• vardı. Ona Fazılın ne halde 
dokunur bulmuş değilm, • D .., · ı • ' şında uyandıkça 0 büyük bir medi. oldu~unu sorduğum zama: 

Çünkü; anket muharrirleri eg 1 Sin . . . dehşetle irkiliyor. Bu hatıra- Onu sevdi, Fakat o daima - Fazıl da bir gayritabiilik 
·· 1 · ı · k d k ı k b hissediyocum dedi. Ve onun soy enı em aynen ay etmekle lar Cavidin anlattıkları şeyle- çocuk a an al inde Ana ve 

her şeyi anladığından korku· mükelleftirler. Şayet bunlar ara- rin birer te'kidi de"il mi ?.. Babasına ayırdı"" o bam başka 
• ıs 6' yorum. aında Son Posta muharririnin Yazan : Suat Dervış Bngüne kadar hiç hatırlama· onun husus! yerin kapısına bile - Her şeyi anlamak mı? •• 

uoktai nazarına uymıyanlar var. dığı busahne Cavidin yalan söy. yaklaşamadı. Onun sevgisi bel- Sana birşey söylemiyor mu?. d b f k Selmanın başında senelerce Ve kuvvetli olmasına rağmen k' b b d 
sa bun • eniın ve o i ri söy- lemediğinl anlatmıyor mu?. ı ana ve a asın an sonra - Hayır .• Bana birşey söy-li tı 

- h 
1 

b"l' uyumuş ve bütün hayatının artık kendisini rahatsiz etmeyen b ı·ııHnde h'kı· lan en b'" temı"yor. Yalnız gu·· nıerdenberı' yçn za n ne guna ı o a ı ır. - Ah anne... Anne, müm- en '" " m o U• 

ilave edeyim ki bu cevaplar- seyrinde bir kere bile uyan. içki ve tütün kokan bir ağız kün mü?... yük sevgi idi. eski hayatına avdet etti. içi-
da bir çırpıda verilmiş değil- mamış hatıraları biribiri arkası yanaklarından binlerce kere Selma bunun imkAnsızhğını Fakat anne ve babasından yor, geceyi bilmediğim yerler-
dir. Birçok ediplerimiz bu hu- sıra başına hücum ediyorlnr, öpüyordu: istiyor .• Eğer bu doğru ise 

0 
sonra anne ve baba sevgisi de geçiriyor ... Ve Selmayı o 

susta düşünmek ve kanaatleri- hatırasında cıınlanıyorlardı: - Yavrum ... Benim yavrum. anasını tamamiyle kaybedecek. mevhumunu bilenler diğer sev- gündenberi bir kerre dizlerine 
ııi tamamile tesbit etmek im- - Selma!.. - Benim babam~. Annesinin, başında ve gönlün- gilerin bu en kök ve en esas almadı. Onun yanına girmiyor. 
Unına fazlasile sahip olmuş. - Babam... - Neden ağlıyorsun. de kalan anasının ölümü bu.. sevginin yanında ne kadar Onunla konuşmuyor bile ..• 
lardır. - Yavrum.. - Ağlamıyorum. Anasının ve babasının .. onu kuvvetsiz olduğunu anlarlar, Bu işin sonu ne olacaktı ? .. 

Hakikat ortaya çıkmayacak mı 
idi? ... 

Buna içim sevinemiyordu. 
bütün suçlu ve >alancılar, 
ihanet eden bütün ahlaksızlar 
gibi bende bu hakikatin bü
tün sarahatife ortaya çıkma
sındaıı ürküvordum. Utanıyor
dum. Fazıldan öyle utanıyor
dum ki, 

Belki aşka ihanet edilebilir, 
fakat arkadaşa ihanet etmek.. 
alçaklıktı. 

Mükemmel adam olabilmek 
bu ne büyük bir faziletti. Mü
kemmel adam hakıkatlerden 
korkmıyan bugünkü telakkile
rin fevkine çıkan ve mektebi11 
içindekini bütün insanlara açık, 
ça söyliyen insan, herşeyde11 
evvel yalandan, riyada~ iha
nett~n evvel: 

f Bilmedi/ 
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............................................................... 
Herbiri Venüs kadar güzel figüranlar 

Yıldız olmak amacile Holivut a 
koşanların acı hayatları 

Holivut ... 
Binlerce toy gönülleri çeken, 

esrar dolu, sefahat, şiir, sevgi 
san, at ülkesi •.. 

Dört yanını yüksek duvarlar 
kapayan Stüdyoların demir 
kapıları önünde bekleşen genç. 
ler, bir birinden güzel esmer, 
ıarışıo kızlar doludur. 

Stüdyo kapılarında Figü
ran (Filmlerde kuru kalabalık 
yapmak) olmak umudile bek· 
liyen bunlar yurt ve yuvala· 
""'' yıldız olmak amaç ve umu· 

dile bırakarak Holivuta koşan 
ve acı inkisarı hayale uğra· 

yan toylardır." 

Çok kere yüzlerine kapanan 
Stüdyo kapıları, onlarda ya
şamak umudlarını bile kırar. 
Ve yabancı ilde yalnızlıklarını 
duyarak, içleri sızlayarak, göz
leri yaşarak günlerce yarı tok 
ve işsiz dolaşırlar. 

Aynı amaçla günlerce Stüd· 
yo kapılarında bekleyiş, aüç. 
lüğe katlanmayan o, Venüs 
kadar, birbirinden güzel kız· 

lara yollarını şaşırtarak Kirli 
barlara çeker. Ve bu aüzel 
kızlar yaşayabilmek için vü
cutlarını satarlar ••• 

Holivut bilmeyen aözlero 
efsanevi bir, şiir, sevgi ve 
san 'at ülkesi görünür. 

Bu aöz kamaştıran ülkenin 
bir çok köşelerinde sefahat ve 
sefaletin inanılamazı, Stüdyo
larında çevrilemeyen facialar 
ceryan eder •• 

Holivut yalnız san'at de~l, 
sefahat ve sefalet ülkesidirde. 

N. Erkan 

= 1 
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l 1 stanbula - 1 
1 Gelecek 1 
1 Altı yıldız 1 
i i 
1Perdede alkıf·1ı= 
ladığımız altı 

artisti i 
bu kış aramız· 1

1 i da göreceğiz 
~ Bu kış lstanbula Sinema 1 
i dünyasının 6 büyük yıldızı i 
~ gelecektir, Gelecek bu altı 1 
E kişi: Meıhur Fransız ko-
; mi~ sevimli Jorj Milton i 
~ (Bubul) Florel, Tenor Jan i 
i Kipura ve karısı billür aeı· f 
~ li, sevimli Martha Egaerth, f 
~ Brigit Helm ve lvan Petro- ~ 
~ viçtir. ~ 
~ Milton, Jan Kipura ve ~ 
E karısı Martha Eggerth tem· ~ 

siller vereceklerdir. = 
Perde de alkışladığımız 

bu tanınmış yıldızların ara. 
mızda bulunması ve yakıo
dan dinlemek lstanbullular 

~ için herhalde çok sevinçli 
~ olacaktır. 

u.[iıııııııııııııu11111111111111111111111111111111111111111111ıııııııii11 

IS 

: e Wallace Beery, John Bo: 
les; Georg Marshall'in idare· 
sinde "Die Botschaf an Gar• 
cia" filmini yapmışlardır. Bu 
filimde kadın rolünii de Barbara 
Stanwyck yapmaktadır. Sinemanın lıakikr biilba/11; Grace MooT<I 

f,.a Aster ve Ginger Rogers, son Jilımterfnfn btr salınesfncle 

VALS DALGASI 
İçinde altı şarkı dinliyeceğimiz 

fevkalade müzikli, zengin 
dekorlu egzantrik bir filim 

Ginger Rogerin filimleri bü. 
ttln dünyada hayranlıkla kar· 
ıılanması bu sevimli artisti hiç 
yorulmaz bir faaliyete sev• 
ketmiştir.işte en son Vals dal
gası ismindeki filmi çevirmitir. 
Bu filim fevkalAde müzikli, zen· 
gin dekorlu ve çok egzantrik 
danslarile senenin en sayılı bir 
zevk fırtınası teşkil edecektir. 
Bu filmde çok sevimli Fred 
Aster ona arkadaşlık etmek· 
tedir. 

1111111ıııııııııııııuıu1111111111111111111111111111111111111111ıı111ıı 

e "Un mauvais garçon" 
adındaki filmde Oanielle Da
rrieux ve Henri Garat beraber 
oynamışlardır. 

e Willi Friç "Bocacaccio" 
adındaki filimde Heli Finken
zeller ile beraber oynamıştır. 

e Ronald Kalman " Gaib 
ufuklar" filminde Jene Wyatt 
beraber oynamışbr. 

Bu filimde altı büyük şarkı 
vardır ki bütün dün7a radyo• 
lan ve plAklan hiç durmadan 
etrafa neşretmektedirler, 

Altı şarkının isimlerilde oun• 
lardır : 

1 - Vals dall(ası. 
2 - Harlem ormanlarında. 
3 - Aradığın yol, 
4 - Kendine gel. 
5 - Fevkalade bir Romans. 
6 - Hiç dansetmem. 
işte bu şarkıların herbiri 

diğerinden daha güzel ve di. 
ğerinden daha tesirli olmakla 
!ilmin güzelliğini ve cazi· 
besini o derece daha fevka· 
ladeliğe sürüklemiştir : Ge· 
rek filmin cazipliği, gerekse 
Ginger Rojerin bu !ilimdeki sa· 
nat kudreti şimdiye kadar 
seyrettiğimiz müzikli filimlerin 
çok fevkinde bir varlık gös· 
teri yor. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t1lllllll .llllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/llllllllllllltWllllllllllllllllll'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll"lllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf 

Saray sinemasının bu yıl 
gösterece ği_bazı f ilimler 

Bu yıl Saray sineması gös
terilmek için yüksek ve kud
retli sanalkariarın birçok feda
karlıklar ile çe•irmiş oldukları 
tes r:i ve orijinal {ilimlerini an
gaje etmiştir. 

Bu !ilimlerin arasında bil· 
hassa nazarıdikkati cellebeden 
bir filim vaı kı, mümtaz san
atkar Warlen Dıtrih'ın ve Şarl 
Boyerin çevırdikleri eşsiz 
ve misline az tesadüf e ilen 
AJ:ahın tahçelcri. ismindeki 
film son derece cazip ve o nis
bette san 'at noktai nazarından 
fevkaladedir. Diğer birçok se
çilmiş filmlerin ara!ında bulu
nan Mor;s Şövalye'nin •Gü· 
nün Adamı., !ilmi de o derece 
güzel ve e2"1encelidir : 

Frederik Marş ile "Mala 
Oberon'un oynadıkları "Ölüm 
perısı. herkesin duygularını 

tahrik eden bire7 şefkat fil· 
midir" 

Bundan başka görülecek 

filmlerin içinde herkesin tak
dirini kuanan ve filmde muvaf· 
fakiyet elde eden meşhur Ginacr 
Rogers, Fred Aster'in Rişar 
Toleri'n, Grace Moore'nin, Jan 
Kipuranın, Claudette Colbert' 
in, Ronald Kolman'ın Paul 
Wesseley'nin filmleri ile Şarlo 
Şaplinin en son çevirdiği ve 
sanıat kudretini gösterdi~ 

" Asri zaman Jar " filmi var
dır. Bu filimler hakkındaki 
düşüncelerimizi her hafla 
fılimlerin san'at kıymetleri

ni ve ne dereceye kadar mu. 
vaffak olunup olunmadıklarını 
sayfalarımızda ayrıca gözden 
geçireceğiz .. 

e M. G.M. Stüdyosunun ye· 
ni sene için yapbğı !ilimler 
arasında en çok beğenilenler. 
den biri de "Suzy" adındaki 
filim olacaktır. Bu filimde baş 
rolleri Gary Grant, Franchot 
Tonc ve platin saçlı Jan Har
lov yapmaktadır. 

r111·11ı111····11111111111ıı111111111 ...... 111111111ıı·•·ıı111111111111ıııı·····ıı·ıı····ııı ... u1111111•·· .. ······1111111111111ıı·ıı·····ı~ 

i SiNEMA SAYFAMIZ i 
i Bundan böyle Her 1 
i Çarşamba günü çıkacaktır f 
l11nuu111111111111111111111111ı11111111111uuııı111111ıııııt11tuıu1111111111111111111111111111111111111uıııı111111111111111111111111111111ıui 

' .... 
Holiout'un bir/birinden gl!zel yıldızları güzelliklerini ölçerlerken 
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James Gagneg ı•e Lili Damita, •Amerika istiklali. filminde 

Bu yıl göreceğimiz 
Büyük fllimlerden 

• Amerika lstikl81i 
Milyonların, san'atin 

blrlettiOI müstesna 

Geçen senenin birkaç fil· 
minde atletik vücudü, çevik 
hareketi eri ve sonsuz cesare
tile bütün gönülleri teshir 
eden James Gagney bu sene 
"Amerika istiklali. isminde 
yeni çevirdi~ bu filimle bu 
muvaffakiyete hak kazandığını 
bir kere daha ispat elmiş olu· 
yor. Hakikf ve ka braman bir 
gemici tipini yaratan bu artist; 
insanlığın her şekline uyan 
zulmü, zaferi kahramanlığı 
ayni kolaylıkla yaratan bir 
varlık gösteriyor. 

insan bu filmi seyrederken, 
kayalardan akan bir suyun 
zaman zaman gürültüsünü ha· 
tırlıyor. Mevzu itibarile çok 
heyecanlı olan bu filmi iki 

iki kelime ile hulas• etmek 
iıtersek : " Altın aramak için 
gelen bir gencin haksız ve 
insafsız ellere düımesi onda 
insanlık duygularını degiştircn 
hakiki bir felaket oluyor. Ar
tık o da zalim ve insafsız, et· 
rafındakileri harap ediyor. 

ve insan kudretinin 
bir tekAınUI kutbu ... 

Buna dayanamıyan mcnevver 
ha'k isyan edi~or. Müthiş bir 
muharebe ve gürültü içinde 
memleket halkı galip geliyor. 
Zalimleri yaka'a, ıp idama 
mahküm edi orl•r. iki aı k .• 
daş asılıyor. Fakat Jamesi se
ven ve affeden bir kadın kt r. 
tarıyor. " 

Bu mevzu o kadar kuvvet'e 
tanzim edilmiş ve okad~r gü
zel oynanmış ki insan her •alı. 
nede ha retten haı ranlıka, 

heyecandan k•>rkuya düşüyor. 
Çok zengin hir dekor, <ayısız 

sanatkar ve çok kudretli bi. 
rer artist olan Lili Damita, 

Margaret Lindsey, Ricardo 
Kortez gibi tanınmış büyük 
yıldızları' iştirak ettiki bu 
filim senenin sayılı fırtınaları 

kadar az ve unutulmaz eser• 
!erinden biridir. insan milyon· 
!arın, san 'atin ve İn<an kud· 
r~tinin birleştiği bu müstesna 
tekamül kutbunu takdirden 
kendıni alamıyor. 
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Meraklı bir spor günü -
Romanyalı boksor, bugün 

Taksim Stadında 

' 'Müthiş bir facia .,....~D-ev~le-t~D~em-i-ry-ol~la-rı _v_e_L-im-a-nl-ar-ı ""'ış-le-tm_e_ 
.G"" ' -- U. idaresi ilanları 
~V !Evini, anasını, babası-----------------------....: 
~' nı ve kendisini yaktı İdaremizin ihtiyacı için olan aşağıda cins eb'at \'e 

~G ~ Paristen yazılıyor: Parisin miktarı yazılı matbaa kağıtları 9200 lira tahmin bedeli 
n V Boi kısmında çok feci ve tüy- üzerinden 8-9·936 Perşembe günü saat 15 de Haydar• 

~ V ,o::::ii !er ürpertici bir vak'a bütün paşada gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu 
~ Pari•i heyecana düşürmüştür. tarafından kapalı zarfla eksiltmeye konmuştnr. Bu işe

Yemek 
20 Eylül PAZAR 

Türlü sebze - pilritJ - Karpuz 

Bir kilo eti kuşbaşı keser, \ 
kemiklerini de ayırır ve kafi 
miktarda yağ· 
la tencereye 
koyar ve iyi-

Tomas ailesinin Jınnet isimli 
girmek isteyenlerin 690 liralık muvakkat teminat ver-17 yaıındaki kızı geçen gece 

Ana ve babasını öldürerek meleri ve kannnun tayin ettiği vesai!ı:le birlikte teklif 
parça parça ettikten sonra, mektuplarını aynı gün saat 14 de kadar komisyon reis. 
bir kilodan fazla benzin içmiş ligine vermeleri lazımdır. 

ve evin bodrum katına inerek Bu işe •it şartnameler komisyondan parasız oLırak 
eve ateş v~rmiştir. Fransız it· dağıtılmaktadır. (1363) 
faiyesi, ölenlr.rin vücutlerini 

10,000 tabaka klaınaço k'\Yqdı 75'><'100 kömürleşerek külçe haline gel- 6 

miş bir halde bulmuştur. 300. 000 ., 2 inci beyaz kağıt 63 ;(95 

saat16da Melihle karşılaşacak ı ~~nuz~~~~~:~ 
evvel patlıcan, bamya, kabak, 

Bu hadise, bütün Parisi he· 100, 000 ,. • ., " ,. ,, 
ye cana düşürmüştür. 100, 000 • 2 • Krem ,. • 

100,000 • 2 ,. l\lwi • 57 "-.82 

38 -40 Kg. 
17 - 18 .. 
21 - 22 n 

17 - 18 • 

14 - 15 
17 - 18 

11 - 12 
• 

şampıgonasına dün I stanbul atletizm 
Fener Stadında 

devam edildi. Bugün de devam edilecek 

• 

Romanyalı boksör 

lstanbul atletizm ajanlığının 
tertib etmiş olduğu 1936 yılı 
lstanbul atletizm birincilij!inin 
ilk gün müsabakaları dün re
nerbahçe •tadında yapıldı. 

Müsabakalara tam vaktinde 
başlanılmış olması organizenin 
en ziyade takdir uyandıran 

tarafı olmuştur. Vaktinde mü· 
aabaka seyretmeğe alışık ol
mıyan halk, böyle söz veril
diti zamanda başlanan müsa
bakaları gördükçe pek haklı 
olarak takdirkar davranıyor. 

Yapılan müsabakaları •ıra· 
aile yazıyoruz : 

100 METRE SEÇMELERi : 
Üç •eri üzerinde yapılan 

seçmelerde, Vec.iat (Bahriye), 
Raif { Beşiktaş ), Semih (G.S.), 
Mehmet Ali ( G. S. ), Nazmi 
{Bursa), Cemil (lzmir) kazana. 
rak fina!e kaldılar. 

100 METRE FiNAL: 
1 - Semih ( G.S.) derece: 

11, 2 - Vedat ( Bahriye ) , 
3 - Mehmet Ali ( G. S. ) 

YÜKSEK ATLAMA: 
1 -Pulat (G.S.) derece 1.80 

1/2, il - Haydar (G.S.) 1.70, 
111 - Sedat (G.S.). iV - Ci
hat (G.S.), V - Yavru (G) 

10000 METRE FiNAL: 
1- Remzi (Beşiktaş) derece: 

38. 25, 2 - Petro Poliyadis 
(Vefa) 38.30 

UZUN ATLAMA FiNAL : 
1 - Te\'fik (Bahriye) dere· 

ce 6.62, 5, 2-Cıhat (G.S.) 6.36, 
3 - Ômer (F. b) 6.07 
Müsabaka harici at'ayan Hü

seyin Şükrü (Ankara) 6.76, 

Semih Lütfi (lzmir)de 6.61 at· 
ladı. 

400 METRE FiNAL: ı 
1 - Melih (Güneş) derece 

52 5/10, 2-Galip (Güneş)54 4110, 1 
3 - Münci (G. S. ) 55 3/10 

110 MANIAL! FiNAL: 
1 - Faik (G.S.) derece 16, 

2 Sedat (G.S.) 16 3,'10 
3 - Tevfik ( Bahriye ) 
DiSK ATMA FiNAL 
1 - Veysi ( 1. Spor) 44.70, 

2 • Ethem ( G. S. ) 35.30, 3 • 
Yavru (G) 33.95. 

1500 METRE EINAL: 
1 - Riza Maksut ( Güneş ) 

derece 4.26 2;10, 2 - Recep 
1 (Güneş) 4.26 5 10, 3. lbrahim 
ı(G.S.) 

4X100 BAYRAK FiNAL: 
1 - G;ılatasaray ( Orhan, 

Mehmet Ali, Semih, Münci ) 
derece: 46 4. 10 

2 - Fener bahçe hkımı, 3 • 
Güneş takımı 

• •• 
Bu müsabakaların • lstanbul 

atletizm şampiyonası " namı 
altında tertip ve puvan hesa
bile birinci çıkacak takı•• bir 
heykel verilecej!i vadedilmiş 

olmasına rağmen, son dakika· 
da bundan cayılarak klüp
lerin puan vaziyeti nazarı 

itibara alınmıyacağı,böylece de 
hiç kimseye birincilik mükafatı 
verilmiyeceti kararlaştırılmış
tır, yaptığımız tahkikata uaza. 
ran meseleye sebep ~udur: 

Atletizm şampiyonasını, do. 
layısile mcv'ut kupayı kazan
mak için her klübün bu mü
sabakalara azami atletle iştirak 
edeceği tabiidir. Halbuki di
ğer taraftan, atletizm antre
nörü ·Balkan olimpiyadına iş
tirak edileceği için, formları 

bozulmasın diye· her müsa
bıkı her müsabakaya iştirak 

ettirmemektedir. 
Bu vaziyette birçok mü•a

bakalara atlet sokamıyarak 

puan kaybetmeğe mecbur 
olan klüplerin •aziyeti nazarı 
dikkate alınarak bundan cayıl
mış olduğu neticesine ı·ardık. 

• • • 
1500 metrede Riza Maksudun, 

bir virajda kendi klübünden 
bir arkadaıını arkadan ittiğini 
gördük. Kara kaplı kitaba 
uy mı yan bu hareketin hakem. 
fer tarafından nasıl olup ta gö. 
rülmediğini hayretle karşıladık. 

Futbol maçlarında pek titiz 
davranan alakadarların elbet 

1 E,r•f TetJ/ik 

bunlara da bir çare bulacajtına 
eminiL 

• •• 
Bundan başka, himayeye 

çok muhtaç olan bu sporu da
ha ziyade canlandırmak için 
elden geleni yapmak lazım
gelirken, zaten pek mahdut 
heveslisi bulunan alletizmi, 
göstermek için 25 kuruş du
huliye alınmasından vazgeçil
mesinin çok muvafık olaca(!'ını 
da işaret etmek isteriz. 

e,ref tevfik Antre-
nörü oldu 

Süleymaniyenin en iyi za. 
manlarında, birinci takımda 
nenelerce ve muvaffakıyetle 
sağ açık oynıyan, halen Ga
latasaraylı Eşref Tevliğin Es
kişehir Demirspor klübüne 
antrenör olduğunu memnuni
yetle öğrendik. 

Almanyada bulun muş, bir· 
çok Alman takımlarının maç. 
!arını idare etmiş olan Eşref 

Tevfik, iki senedir antrenörü 
bulunduğu Adanada da muvaf
fakıyetle çalışmış kıymetli bir 
gençtir. 

Gerek hakemlikte ve gerekse 
antrenörlükte iyi bir varlık 

gösteren Eşrefin, Adanada ol
duğu gibi Eskişehirde de mu· 
vaffakıyet göstereceği şüphe
sizdir. Ve zaten; en kısa bir 
zaman içinde hazırladığı De. 
mirsporun, maruf Macar Boç
kay takımına ancak 3-2 mağ. 
hip oluşu da, onun çalışmasına 
en müsbet bir delilidir. 
Romanyalı boksör bu 
gUn Melih'le kartı-

laşacak 

Geçen hafta Kiryako'yu on 
ravundda mağlüp eden Ro· 

Zabıta romanı: 37 Halbuki yat fırtın ayı birkaç 
arıza ile geçirmiş bulunuyor· 
du. Kaptan Paje yolu degiş· 
tirmiş, Nevyork istikametinde 
gideceğine; Teksas •ahillerine 
dönmüştü. Bu suretle de Ame
rikaya kimsenin farkına var· 
madan sokulmak ve halkın 
izacından kurtulmak yolunu 
aramıştı. 

Altı El Ateş 
Valkur devam etti: 
- Kaptan Pajc için vaziyet 

başka türlüydü. Yatta Klayn 
nekadar cemiyetten uzak kal
sa bile, yine yemek zamanla. 
~ında yanyana oturuyordunuz. 
Fakat o da, pek tabii olarak, 
herkes gibi Klayn'ın ölümüne 
kani görünüyordu. 

iki hafta sonra Kinsman 
adında sarışın bir adama rast
geliyor. Hem öyle karanlık 
bir apartmanda ve bir çay 
sofrasında değil. Üstelik bu 
adamın Takerle akrabalığı ol. 
duğunu öğreniyor ... 

Mb Vinteston kaptanın ale
liicele kendisine doğru koşup 
geldiğini gördü. Valkura de
diki: 

- Size asıl kanaatimi söy
lemek isterim. Bana öyle ge
liyor ki, Kiıısman ne sizin gibi 
ne benim gibi Takerin katili 
deA-ildir. 

Yazan, Rufus Klng 
BiR FRIJIDERDE BOZUK 

MARUL 
ikinci Helsinor yatı da az 

,kalsın geceleyin batıyordu. 
Fakat kaptan Paje'nin büyük 
soğuk kanlılığı sayesinde 
müthiş siklon az çok müş
kilatla atlatıldı ve yatın yol
cuları Teksas sahillerine 
doğru bir •elimet yolu bul
dular. 

Valkur'un son felaket hak
kında telsizle Emniyet Müdür
lüğüne verdiği haberleri Nev. 
york ğazeteleri akla hayale 
gelmedik şekillerde ballandıra 
ballandıra anlatmışlardı. Dayli 
Glass gazetesinde Mortimer 
Hankler imzasile çıkan yazıda 
ikinci Helsinor yatının nasıl 
battığı pek acıklı levhalarla 
tasvir ediliyor ve Kinsman'ın 
cesedinin de artık bundan 
sonra Okyanus'un dalgaları 
arasında kalacağı anlatılıyordu. 

Mi• Vinteston ilk fır.at çı
kınca Valkur'la yarıda kalan 
mükalemelerine devam için 
kamarasında kendisini güç 
tutuyordu. Yattaki keşmekeş 

yatışınca, yine Valkurla kar
şılaştı ve ona tekrar kanaatini 
anlattı: 

- Kinsman, diyordu, her· 
!:alde cinayetlerinden manen 
mesul olmamalıdır. Fakat aca• 
ba emniyet merkez bürosu bu 
mesele için ne düşünüyor der
siniz? 

Valkur cevap verdi: 
- Kinsman'ı evvelce gör

meyen Paje'den başka bir de 
Mis Aş var. Bunların her ikisi 
de Klayn ile Kinsman arasın
daki müşabeheti harikulade 
buldular. Halbuki siz onu 

fasulye, domates ve isterse
niz patatesi doğrayarak ka· 
rıştırır ve hazırlarsınız. Bu 
türlüyü tencereye boca eder
•iniz. Etle beraber bir müddet 
daha kavurursunuz. Ondan 
sonra tuzunu koyar. Bir mik
tar su ilave eder ve orta 
ateşte pişiri rsiniz. 

e Türlüden sonra doma
tesli veyahut sade pilav iyi· 
dir. Pilavı bu sütunlarda bir. 
çok dtfalar tarif elttiğimiz 

için tekrar yazmıyoruz. 

e Karpuz. 

RADYO 
20 Eylül PAZAR 

IST AN BUL PROGRAM! 

Öğle neırigatı : 

Saat 12,30: Plakla Türk mu· 
sikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plakla hafif nıüıik, 13,25: Muh. 
telif plak neşriyatı. 

Ak$am ne$rİyatı : 

SaJt 18,30: Çay saati: Dans 
musikisi, 19.30: Ambassadör 
gazinosundan nakil, 20: Mü
nir Nurettin tarafından Türk 
musikisi, 20.30: Vedia Riza ve 
arkada,ıarı tarafından Türk 
musikisi, 21; Plakla solo'ar, 
21.30: Stüdyo orkestrası, 22.30: 
Ajans havadisi. 

I BORS~ ~ .~~YASA 
Paralar 

~~ 
Sterıln 

Dolar 
Frank 
Liret 
Belçika Frangt 
Drahmi 
lıviçre Frangı 
Leva 
Florin 
Kron Çek 

!34. 
126. 
163. 
158. 
80. 
2ı. 

810. 
22. 
83. 
ti4. 

Şilin Avusturya 
Per.ata 

22.50 

638. 
12b. 
lf6. 
ıı;:ı. 

84. 
23. 

820. 
25. 
85. 
13. 
24. 
ı6. 

30. 
23 
24. 
16. 
5ı. 

34, 
33. 
9~3. 

244. 

Mark 
Zloti 
Pcago 
Ley 
Dinar 
Yen 
Kron lsve9 
Alhn 
Banknot 

14. 

2ı. 
20. 
22. 
u. 
48. 
S2. 
:il. 

952. 
243. 

(,.ekler 
Kapanıt 

Londr;ıı 6382.S 
NeYyorl 0,7~20 
Pari.o 12.06 
Millno 10.0945 
Brükael 4, 701 O 
Atina 13.7351 
Cenevre 2,4372 
'4fya ı4,29ı ~ 
Amıtcrd, 1, 1698 
Praıı 1', 1980 
Viyana 4,2040 
Madrlt 7,135 
Berlln 1,9734 
v ....... t.2ı 42 
Budapett• 4.2338 

-------------- 1 Blikrq 107.10 
manyalı boksör bugün Me)ih Belcrat 54.7330 

k Yokohamı ) 2.6763 ile arşılaşacaktır. Moakon • 
2
4.

8720 
Romanyalı bok•örün geçen Stokhotıa .... / 3.0413 

hafta Kiryako ile olan maçını 1 s t J k r az 1 ar 
serredenler epeyce fikir •a· 
bibi olmuşlardır. 

Melih'in bugünkü maçta 
avanlajı vardır. 

Çünkü; hasminin Kiryako 
ile olan döğüşünü seyretti. 

Onun boşluklarını öğrendi.Her
halde bugün yapacağı maçta 
Romanyalının boşluklarını bul. 
mağa çalışacaktır. 

Romanyalı ile Melihin bu. 
günkü boks maçı çok entere
san o'ac1ğ'a benzi~or. Eğer 
Melih, hasmın kontralarına , e 
31kı yumruklarına düşürürse 

galip gelmesi imkan dahilinde
dir. Maamafih Romanyalı tam 
mana•ile bir boksördür. Ufak 
tefek kusurlarına rağmen teh. 
likel:dir. Bakalım bugün ne 
olacak? 

Yaşarın yeni evi 
Yaşara alınacak ev tesbit 

edilmiştir. Yaşarın arzu•u üze
rine Sultanahmet civarında 
bulunan ev Belediye mimarları 
tarafından tetkik edilerek mu
vafık görülmüştür. Ev bir defa 
daha Yaşara gösterildikten ton· 
ra satın alınacaktır. 

evvelce tanıdığınız ve artık 
Klayn'ı ölmüş bildiğiniz için 
bu müşabehete dikkat etmekte 
onlar kadar kuvvetli olamaz
dınız. Klayn'ın birinci Helisni· 
yordeki harici görünüş ile, 
ikinci Hetisniyordeki Kinsma• 
n 'ın görünüşü arasında bcnze
yişleri zihnen derinleştirdiler. 
Mis Aş yatdaki bütün zabitle. 
rin yıldızlarına baktı. Klayn'ın 
d11 tabii •.• 

Tekrar arka güvertede hasır 
sandaliyede oturdular. 

Valkur devam etti: 
- Görüyorsunuz ya Mis Vin· 

teston, bütün bu esr"rengiz 
fal ve tarih maoallan hep doğ
ru çıkıyor. Doğrusu ben kendi 
hesabıma şaştım. 

Mis Vinteston'da o fikirdeydi. 
Bir kaç sene evvel Mis Aş· 

la bir arkadaşının evlerine 
gelerek fallarına baktıklarını 
ve bu fallarının doğru çıktığı· 
nı sörledi. 

Valkur devam etti: 
- Mis Paje misafirimiz 

Kinsman'ı daha iyi tanıyabil-

Türk Borcu 1 Peıin 
" ,~ 1 Vadeli 
" ,, U Peşin 

., o 
Erııni 

il V ıdell 

~i••• Erzurum 1 
• • u 

l•tikra1ı dahill 
Esham 

J, Bankası Mü. 

" • N. 
,. " Hamiliae 
Anadolu O/O 60 
Merkez Bankası 

Tahvil~t 

A.çıh.t 

Kapantı 

-.-
-.-
21.675 
-.--.--.--.-
-.--.--.--.-
il.-

Kapanı-t --Anac:!olu Pe,in -.-· -.-
" Vadeli 1 -,- , 
,, Pe,;n il -.- -.- 1 
., Va~eli . 11 -.- •• , •• 
,, mume•sıl -.- -.-

11111111ıınııı111•u111uıııııı11•1111111111111uıuuıuııııııııuııu 1 

Taksim Bahçesinde 

HALK OPERETi 
Bu akşam 21.30 da 
Matine 17.30 da 

ŞiRiN TEYZE 
Büyük Şark opereti 

Zayi 
Da vutpaşa Orta okulundan 

934 senesi aldığım tasdikna
meyi zayi ettim. Yenisini çı
karacajtımdan zayi olanın hük
mü yoktur. 

~alahattin Üner 

mek için Paje'den de üstün 
çıktı. Halbuki Paje hafta'arca 
Klayn'le hepinizden daha fazla 
bulunmuştu. Mis A~'da sizin 
gibi Klayn'ın ölümüne inan. 
mıştı. Fakat Kinsman'la kar
şılaşınca, evvela şaşırdı, te
reddüt etti. Ortada bir ,ey 
seziyordu ki anlıyamıyordu, 

tuhafına gidiyordu, merakına 

dokunuyordu, endişesini mu• 
cip oluyordu. Biz kendisile ne
kadar için için alay etsek bile, 
her halde bu kadının insan 
sarrafı olduğunu kabul etmek 
lazımdır. Yani demek istiyo
rum ki, bu kadın şapkaya, çeh
reye, elbiseye bakmaktan zi· 
yade, insanın derin şahsiyeti. 
ne bakıyor. 

- Yine bana pek inanıla
cak gibi gelmiyor. 

Ben öyle düşünme yorum. 
Yalnız iki şeyi dikkatimizde 
tutmak mecburiyetindeyiz. Bir 
defa Klayn'i hemen tanıdığını 
iddia elmeyor. Ondan sonra 

(da kendisini şüpheden kurtar. 
mağa çalışıyor. 

[Bitmedi J 

100,000 • 2 ,. Pcnhe • G'lX95 
250,000 • • D•ıruk • 57 ;x 82 
Ir:ı0,000 • • Gızete kfıt::ıdı 63 !J5 1;;--16 

14 - 15 

• 
• 
• 
" 1 100,oOO • 2 • Krem .. !ii 'tı2 

1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürıüğü ı 

, ____ s .... a_,t_,ın..,a...,ım .... a_.K..,o.....,m..,i_,s;,,:y:..o-n_u_lı_,A_n_ı_a_r.ı, __ _ 
10 ton beyaz hanı demır 20 ton ayna demiri 
St ton Ferro silisyom 25 ton dökümhane deıniri 

75 ton lerro mangan 30 ton Lüksemburg • 
1,5 ton nikel 5 ton Temper bam ~ 

Tahmin edilen bedeli "18250., lira olan yukarıda 
nıikdarı ve cinsi yazılı malzeme Aslreri Fabrikalar Umum 
:lliüdiırlüf:ü Satınalına Komisyonunca 2· 11-936 tarihinde 
Pazartesi günü s~at 15 de kapalı zari ile ihale edilecek
tir- Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talip· 
lerin muvakkat teminat olan • 1368,, lira •75• kuruşu 

havi teklif nıektublarını mezkfır günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 

kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkôr gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (1144) 

* ~ $ 

19-10-936 gününde ihale edileceği 1, 3, 5, 7• Eylul 

936 günlü Gazetelerde ilan edilen dört kalem saç, elek• 
trolit ve Fosforlu Bakır arla Tutyaya aid ilanın hükmü 
yoktur. 

1 Deniz Levazım Satınalma 

·; 
" Ü 

.... • • -,,, 
::!! "' 
:ıs iö 
Kilo 

Zoytinyafı 20000 
Sabun 30000 

" i= ..c. ..... 
f-o ..:: 
L K. 

10200 00 

-..=.;: ,,. . 
• a 
~·-
" a :ıa .:! 

L K. 
76S 00 

9600 00 720 00 

Komisyonu ilanları 1 

M6oakaoa 

Tarih GOn Sut 
26-9-936 Cumarteol 10,S 
26 9-936 CumArteoi 11,S 

Yukarda cinı ve mıktarları ile tahmin bedelleri ve mu
vakkat temina!luı fnılı olıa iki kalom erzak bi:ulırındı 
ıröatorilen ırüo ye aaatlerde lıapalı ıerf usuliyle alıaacaktar. 
Bunlara aid tartn•me Komioyoadın berırila paratıı nrlllr. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi 
hu•i kapalı zarfı b•lli ırDn ve aaatlerden birer oaot evveline 
kadar Kuımpaıac!a buluoaa Komiayoa Batkanhitına nrmel"rİ. 

"1097. 

• • • Milli Müdafaa Vekileti Deniı Merkez Satınalma Komiıyo-
nuadan: 

Muhammen bedeli 
Lir2 

19.500 
21.000 

Teminatı 

lira 
1463 

157S 

Mık tarı 

Ton 
Cinsl 

SO B•nzollu Benzin 
300 Dizel Mayii Mahruk• 

1 - Yukarıda muhammen bedeli ile tomioat ve m.ktarları 
JIZ1!1 B~nzo:lu benzin Ye dizel mayii mahruku kapıh zarfla 
ayrı ayrı münakaıaya kooulmu,tur. 

2 - Benzinin müoakaaa11 6-11-936 cuına ırünü saat 14 de 
ve mayii mıhrukun müoakaıııı da ayni güo ve ıaat 15 de 
Ankara Milli Müdafaa Vokiileti bin"asıoda yapılacaktır, 

3 - Şartnamesini görm•k iıteyenlerin horgün Ankaroda 
Deniz Merkeı Satınolma Komiıyonuna ... lstanbulda Don:z 
Leyazım Satınalma Komiıyonuna müracaat!arı. 

4 - Münakasaya gir•ceklerin de teklıf mektuplarını 249J 
aayılı kanun hükümleri dahilinde münakaoa aaatindea birer 
s'Bet e•wel Komisyona v.ermi• o'maları. 14 1454,, 

M. M. Vekaletinden: 
1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Hır· 

biye Okulu İngilizce ve Fransızca, Almanca öğretmen• 
liklerine yüksek okullarda öğretmenlik yapmak sa!alıi· 

yetini ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan iki İngilizce, 

bir Almanca, üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 
2 - Bu öğretmenliklerin ücreti ders saati başına 4 

ila 5 liradır. 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin di~·loma ve bon· 
servis ve nufus kfığıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı 
ve bulundukları memuriyetleri gösterir hal tercümesi ve 
bir istida ile Ankarada M. M. Vekaletine, İstanbulda 
Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatları ve sarih a i
res yazmaları lazımdır. Müracaatlar en geç 20- Eylftl 936 
ya kadar yapılacaktır. (232) (655) 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Yeni açılacak olan Beykoz orta okulu için lüzumu olan 
ve 1505 lira bedel tahmin edilen 125 adet derobıne sıra" 8 
adet aiyab yazı tahtası ve 5 adet yemek masaoı 21-9·935 
Pazartesi günü saat 11 de lstanbul Lioeler Mubaaebecilifindo 
toplanan komisyonda açık eksiltmeai yapılacaktır. hk teminat 
112 lira 87 kuruttur. Bu ite ald şartname ve reaim komisyon 
katipliğinden görülüp ötrenllir. Ekıiltmeye ııirecekler belli 
saatten evvel ilk temin&tlarını Liseler Mubaaebecillğl nzne
oine yatırarak makbuı ve ticaret odasının yeni tene veıika· 
aile bu r-ibl dotrama lşlerlal muvaffaklyetle yapmış oldukJa. 
rına dair reoml dairelerden alıomıı nsaikle 
racıatları ilin olunur. ~9S7w 

komiıyoıııa ma-
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I""------.... --~----~~~·--------------..---------.. Devlet Derrriry.ollan ve Limanları şletme İstanbul Erkek Öğretmen Okulu U. idaresi ilAnları 
------·-------------------------------------------1 Satınalma Komisyonundan: Görülen lüzum üzerine Devlet. 

Demiryolları hesabına Avru- Tahmin Asamı Erıakın cia-ıl 

Paya gerek hohşule Ve gerekse Ekmek ıfoiatı75 M40001kdoar 

Tutarı Teminatı 
Teminat" 
Tntarı 

Ekılltme gün •e t•kll 

4300 00 322 5(} 2· 10-936 Cuma 10,30 Açık eka. 

teknik uma tahsile gönderilecek ı --D-.a--ı.ç-eı-i ---------40~~00~---:-:5000~-----2-ooo--oo---15~0--::oo-=-----------2:-.:-::10-:.9:"::"36~cu-m-a-:1~1.":".oo:-:K~s-pa-1ı-z_,.arf 

talebe için evvelce ilan edilen ~:::m.·t~ eti ;~ : ~:: 2~: ~ 1~~ ~ 
8 9 936 

SıQ'ır eti 32 00 3000 960 00 72 00 --425 2S kayıt müddeti 2 - - ta- s610 oo 425 :ıs 
rihine kadar temdit edilmiştir. ~~:;ike;;'i :~ ~ 18: ~~ ~ ~~ ~ 2·10.936 Cuma 10,55 Açık elıa. 

Dnlet Demiryollırı heoabıoa Cer Müheodıai yetiııook il

ure Anupaya Hohıule tahıillu gönderilecek bet talebeye 

ald müoabaka 1artlam 

1 - Tllrk olmak. 

2-Yaşı on ıekizden küçiık ve yirmi beşden büyfik"olmamak. 

3 - Soğlık durumu hhıilo engol olacak dıreceıle olmadı· 

tına ye memleketin her hangi bir toralında çalışmıfa mü· 
salt lulunduğuna dair Devlet Demiryollarının "Ankara,, 
.. Hoydarpaşa. "E.kişehir,, "izmir,, ve "Adanı,,daki Sıhhi he• 

yetinden nya Devlet Demlryollarına kabul olunacak memur· 
!arda bulunması liiıımgclen ııhhi tartları gösterir matbu &ıhhl 

rapor muhte .. iyalıoa uygun olarak "tam toıkilltlı bir halla• 
haneden" alınmış sıhhat raporu ile anlaşılmak. 

4 - Devlet heıabıııa tahıil ettiren mekteplerden mOsaba· 

lıaya girmek iateyenler mekteplerinden bir giına illılkleri ol• 

madıtına dair nıika göstermek. 

5 - Aıkerllk nzlfeıin!n Avrupa,a tahalle gitmeeine mani 
olmadıtına dair a!Akadar Askerllk Şubesinden YOıli<ayı haiz 

olmak lı\zımdır. 

6 - Talipler 28·9·936 tarihine kadar iıtida ile lıtanbul 
Mübendiı Mektebi Müdürlütüne müracut edeceklerdir. 

7 - latidaya bağlanm111 lbımgelen veaika ı 

A. Nufus kağıdı veya muoaddak bir sureti. 

U. Gördii~ü tabıil! tevıik ettirecek evrakı müıblte ve I.ioe 

••hıdetnıme1i. 

C - HllınühAl vesikası "en ıon mektebin vertcıği hüınD• 

hal varaka•• ile o tarihten ıonra çalıştıtı yerlerden ve aynı 
zamanda mıhılli poliı doiresinden birer hüınllhil v .. ıkaaı 

alınacaktır. 

D. 4 X 6,5 büyüklütüode 6 fotoğraf. 

E • Aşı şahadetnameıi 

F • 3,4 ye S lncl mıddelerdeki veulk. • 

H. Baba11nın adı nedir? Nerede olduğu, ıat lae ıimdikl 

ölmDı İle ölmeden e"velki meslek .,. memuriyeti nedir? Ve 

nerede çalıfmıthr ? Şimdiki ••Y• ölmeden enelki meslek 
yeya memuriyetinden önce daha nerelerde ne gibi lolerle Ye 

ne vakitler bulundu ? Bunları gösterir bir tercümılhil verakuı. 

8 - Müıabaka imtihanı tenimi Hendese, tıbllll ~lyazly~, 

tahlili makine, Reıinı hıttı, Fizik, Kimya ve Türkçeden ola

caktır. Bu derslerin 4umu'u Mühendis Mektebi üçOncü 11nıfına 

lıadır olan pr<>ırrımlora ıröredir. 

9 - Müubaka imtibuı: 
1·10-936 Perşembe ırüoO: uat 9 • 12 Tenimi HendeH 

• 14 • 17 Fizik, Kimya 

2·10-936 Cumı ıriinü: • 9 • 12 Resmi hıttı 
• 13 • 17 Tıhllll Riyulye 

Tahlili makine 

3-10·936 Cumırteıi günü: " 9 • 12 Türkçe, Almancı. 

10 - imtihanda aynı derecede not alanlordan liun bilen• 

ler tercih edilir. 
ıı - Münbaka inıtihanıoda kazanın hlipler Avrupadaki 

tahsillerinin neticesinden sonraki mecburi hizmetleri hakkında 
D .. let Demiryolları idaresinin İlte:-ecejl'i tekilde taahhDlnlme 

yereceklerdir. 

r 12 - Tohoil pli.!!!. A•rup•da idarenin ıröıterecefi fabrika• 

lırda lir ıtne staj ve bu milddet zarfında da llıan llğrenll• 

mesi, ldareni~ tayin edeceği Hobşuleoin makine ıubeoinden 8 

Sömestirlik tahsili ikmal ve 6 ay urfında imtihan Ttrerek 

diploma almaktır. 

13 - Avrupadıkl tahıll şeraiti Ttya diğer huıu11t hak• 

kında Dnlet Demiryolları Umum MüdOrlatünden n lıletme 
Mlldilrlüklerloden n Mübendlı Mektebi MQdQrliltilndtı.. iıtiyen' 

ler tahllltı llzıma ala bilirler. 

Dnlet Demiryolları tarafından Cer k11mında çalııtırılmak 

Gzere Avrupaya teknikum tahıili için ııönderllecık "20,, tal•· 

lıeye ald milıabaka teraitl ı 

1 - Türk olmak. 

2 - Yaşı on sekizden kOçülı n Yirmi betten bllyOk 

olmamak. 

3 - Satlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadı. 

tına .,. memleketin herhangi bir tarafında çahtmafa müoalt 
bulunduğuna dair Devlet Demlryollarının "Ankua,, , "Haydar. 

paşa., "Eokitehir" , •lzmlr,, ·n "Adana,, daki 11bbl heyetinden 
yeya De•let Demiryollarına kabul olunacak memurlarda bu· 
lunma11 lbımgelen 11bbl tartları ııöıtorlr matbu 11hhi rapor 

mubtnlyahna uygun olarak •tam teıkilAtlı bir hutahaneden. 

ahnmıt 11bbat raporu ile anlatılmak. 

4 - D .. ıet huabına tahsil ettiren mekteplerden mQ11ba· 

kaya girmek latoyenler mekteplerlnden bir giına llltlklerl ol· 

ıoadıtına dair yeoika göstereceklerdir. 

5 - Aıkerlik nzifeıinin Anupaya tahılla ıııtmuine mani 

olmadıtına dair al6kıdar Aıkerllk Şubesinden vesikayı haiz 

olmak. 

6 - Talipler 28- 9-936 tarihine kıdır i.tida ile lıtaabul 

Sa deva§' 

Z•ytinyagı 
Sabun 
Zeytin 

Un 
irmikli makarua 
Şehriye 
irmik 
Pırinç unu 
Nltaota 

Bujl'day 
Bulgur 

83 00 
57 00 
33 00 
25 00 

16 00 
23 OJ 
23 00 
16 00 
18 00 
17 00 

3000 
300 

1000 
800 

2500 
1500 
200 
400 
200 
25(1 

796 00 

2490 00 
171 00 
330 00 
200 00 
701 00 

400 00 
345 00 
46 00 
64 00 
36 00 
42 50 

59 70 

186 75 

12 82 
24 75 
15 00 

52 57 

30 00 
25 87 
3 45 
4 80 
2 70 
3 19 

933 50 70 Ol 

8 00 o 60 
46 00 3 45 

59 70 
2-lQ-936 Cuma 10,45 Kap1 ı zarf 

'l-10-936 Cuma 11,30 Açılı eka. 

52 57 

2· 10.936 Cuma 11,45 Açık eka. 

70 Ol 

Kuru barbunye 
Çalı faıulye 
Nohud 

8 00 
11 50 
10 00 
12 50 1 
11 00 
13 ro 
13 l o 

100 
400 
800 8000 600 2·10-936 Cuma 13,30 Açık ekı. 

Yetil mercime:C. 
Kırmızı mercimelc; 
Kuru bezelye 

Pirinç 

Patatea 
Yumurta 
Kuru ıota-

8 (lı) 

24 w 
6 00 
1 50 Adet 
4 00 

1500 
500 
800 
400 
300 

2000 

400 
30000 
3000 

187 50 14 06 
55 00 4 12 

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

556 50 41 74 41 74 

480 oc 36 00 2-10-936 Cuma 14,00 11.çık •kı. 

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

120 00 9 00 

810 00 60 75 60 75 ı~~----------------------------------------------....;....;......;..;;... ____ ;;;_....;..;;... ______ ...;..;. __ ..;... ____________________________ _ 
Katar peyniri 52 00 400 208 00 15 60 
Beyaz peynir 37 00 1500 555 00 41 62 2. 10-936 Cuma 14,45 Açık eks. 

7~ 00 ~ ~ ~ ~ --:---:-------------------...:.:::._,:.:__..:.;._..::.._ __ ..:.:_-=-~·--------~~-
Toz 4eker 26 00 2500 650 00 48 75 2-10-936 Cuma 14,45 Açık ekı. 
Kaynıak 110 00 100 110 00 8 25 
Silt 10 00 2500 250 00 18 75 • 
Kioe yo2urdu 5 00 Adet 1000 50 00 3 75 

2-10-936 Cuma 15,00 Açık ekı. 

-- -----
---:-:::---;-----------------:-:--~-----:".~----------....:3~60::_~0~0----~3~0--~7 5;__ ____ _;;30~-7~5:__ ____ ~~~~------.,.------
~ilivri vo~urdu 15 00 2500 375 00 28 12 2·10-936 Cumo 15,15 A~ık •k._ 

Tere yajtı 110 00 300 330 00 24 75 2· 10-936 Cuma 15,30 Açık ek.. 

Kara clgar 27 00 Adet 1000 270 00 20 25 
lıkea be 7 00 500 35 00 2 62 
Takım citer 42 00 300 126 00 9 45 

2· 10-936 Cuma 15,45 Açık ekı. 

Paça 3 00 Adet 2000 60 00 4 50 

Siyah erik 
Ür1ani erik 
Çekirdakıiz Oıilm 

Yaprak kayı11 
Çekirdekli kay111 
Kut ilıilmil 
Çııu futıj!ı 
Fındık içi 
Kuru incir 
Ceviz içi 

28 00 
45 00 
18 00 
55 00 
65 00 
20 00 
60 ()() 
70 00 
15 00 
35 on 

300 
200 
300 
150 
150 
50 
50 

100 
100' 

1 

100 

491 00 36 87 36 82 
8400 630 
90 00 6 75 
54 00 4 05 l-10-936 Cuma 16,00 Açılı ekı. 

82 50 6 19 
97 50 7 31 
10 00 o 75 
30 00 2 25 , 
70 00 5 25 
15 00 1 12 . 
35 00 2 6l 

568 00 42 60 42 60 
ı -~~~~~--------------·-.,..,-~------~~~~~~~-------~~~~~~~~----~~------------------Tahan halH. 35 00 250 87 50 6 56 

Taban 30 00 100 30 00 2 25 2·10.936 Cuma 16,15 Açık ekı. 

Pekme, ' 15 00 100 15 00 1 12 

Gilror,.,, • .. • ~,,.. ortunn 

~ııaı köonıırü 

Kok kömürü 

Yaı 8fbıo 32 kalım 
Ktlo Aded n deme\ 

50250 10000 

240 00 Çeki 
3 00 

1950 00 Ton 

150 
2000 
220 

132 50 

360 00 
60 uo 

4290 00 
2287 ()() 

-- --9 94 9 94 

27 00 2-10.935 Cuma 16,30 Acıl< eks. 
4 50 2-10-936 Cum• 16,45 Ac•k •k .. 

~-----------·------------'"'--~ 321 75 2-10.936 COJm• 17,00 Acık ekı. 
171 5~2-------~------------~·--l-0._9_3_6'--C-u_m_a_1_7~,00--A~ç-ık __ e_lı~ı. 

• 
1 - latanbul Erlıak Ötretmen Okulunun .Yukarıda mlkdarı, .muhammen bedelleriyle ilk teminat 'l'I ekıiltme ııüa ve ıutltri hizalarında Jazılı yiyecek 

ve yakacaklar akılltmeye konulmuıtur. 

2 - Ekılltme lotan bul KQJtar Direktörlüğü blaaaında liıeler muhHebeclllfinde toplanan Komiıyonda yapılacaktır. lıteklllerln tartoamelerde yazılı kanuni 
veıikalardan batka ticaret oda11nın yeni yıl YHlkı11 ,,. teminat mektuplariyle beraber teklif mektupları•• ihale için tayin edilen ıutlerden bir 11at evvel 
makbuz mukabilinde Komlıyon Ba9kanlığına nrmelerl, ilk temlnatlarıqı belli gOn n ıaatden evvel veya bit ırDn enal okul ldoreılnden alacakları yazı ila 

liaeler muhuebeclllğl veıneoine yatırmaları. 

3 - latelrlllerln fartnamelerl Okul ldareılnden görflp okuyablleeeklerl ilin olunur. (1278) 

Mühendiı Maktabi Müdürlütllne müraeaat edeceklerdir. 

7 - lıtidaya haflanma11 lbımgelen naaikı 

A • Nüfus katıdı yeya muaaddak bir ıuretl. 

B • GördDğil tahıill t..,.ıik ettirecek nrakı müıblte. 

C • nüınObal varaka11 "en ıoa mektebin verecetl hilınll• 

hal •aralra11 ile o tarihten ıoara çalııtıtı yerlerden ,,. aynı 
zamanda mahalli poliı dalrealndea ılınacıktır. • 

D • 4 X 6,5 büyllklütünde 6 fototrıf 

E • Aıı ıahadatnameai 

F • 3, 4 ve S inci maddelerdeki nıalk, 

H • Baba11nın adı ? Nere;le dotduju ? Sat lae ılmdilıl, at. 
müt iıe ölmeden enelki meolek ve memuriyeti nedir ? •e 

nerelerde çalıımıştır ? Şimdiki veya ölmeden evnlkl meılek 

nya memuriyetinden önce daha nerelerde, ne gibi itlerde, oe 
vakitler bulundu ? Bunları ıröoterir bir ebeveyn tercOmeihdl 

varaka11. 

8 - Müoabaka imtihanı Llaelerde tamamen olıuaaıı heoap, 

headeıe, cebir, mllaelleaat, kiuıya, .fizik 'l'I Ulrkçedeıı 1apıla. 

caktır. 

9 - Müıabaka imtihanı: 

l. 
S·l0-936 Pazarteıi ııilnü: saat 9-12 Kimya, fiıik 

6-10·936 Salı ırünü; 

,. 13-17 Heup, Cebir 

., 9-12 Türkçe, Almanca 

n 13-17 Hendeae, Müsel• 
l11at. 

10 - imtihanda ayaı derecede not alanlardan lloaa bilen• 

ler tercih edilir. 

11 - imtihanda munffak olanlar A•rupada Taknllıum 
tahıill ırörmeden nvel Devlet Dımlryolları Eoklıehlr atelye• 

ılnde 6 ay ataj ıröreceklerdJr. 

12 - Eıklıeh!r atelyeolndekl ıtaj müddeti zarfında ıtajl• 

yerlere iki buçuk t•1a ynLDiye verilecektir. 

13 - Mi!ubaka imtihanında lıuanao talipler, Anupadakl 

tahılllerlnin aeticeılndeıı ıonraki mecburi hlımetlerl hakkın• 

da Devlet Demiryolları id3reolnln loteyecıti ıekllde taahhüt• 

name vereceklerdir. 

14 - Tahsil pllnı: Altı ay Eakltehlr ately11lnde ıtıj, bir 

buçuk aene Anupada idarenin göıtereceli fabrikalarda ıtaj 
ve lioan ö~renilmeol. iki buçuk ıene de idarenin gllıterecıfl 
telınikumlarda bot Sömeatlrlik maldaa tubeolal ikmal •• dip. 

lorea alınmatıdır. 
15 - A•rupadakl tahsil 

teraiti veya diter husuaat 
hakkında Devlet Demiryoll•rı 
Umum MQdQrlll~llnden .,. iş
letme Müd6r1Qklerlnden ve 
Mübendiı Mektebi Müdürlütüo· 
den isteyenler tafailitı liııme 

alabilirler. (946) (1372). 

lstanbul Levazım 
Amirliği satınalma 

Komisyonu hanları 

Kuleli Asker! Lisesinde mev
cut olup takriben 3300 kila 
&ikletinde olan bir adet hurdo 
dizel motoru 30 Eylül 936 
Çarşamba günü saat 14 de 
Tophanede Satına!ma komis
yonunda pazarlıkla satılacak. 

tır. Tahmin bedeli beher kilosu 
iki buçuk kuruştur. Teminatı 
12 lira 37 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. istek• 
lilerin be!ll saatte komisyona 
ırelmelerl. (124) (1279) 
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DİREKTÖRLÜCÜNDEN: 

AÇIK SÖZ-

~Oballlalı ıö.ı ... n rakım. 

ar hot ııörGneblllr, ancalı. 
l - ilk, Orta ve Lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve 1atısıı talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayid için berııün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. mukayese terazisini elden 

bırakmıınalıdır 
3 _ Bu yıl ancak meıun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda 1eni talebe 

alınacaj!'ından okula ııirmek istiyenlerln biran evvel müracaatlerl tavsiye olunur. 
4 - lstiyenlere kayid şartlannı bildiren tarifname ııönderilir. 

Şehzadebaşı , Polis karak~lu arkasında, Telefon : 2253, KREM PERTEV 

;: .:!. ...!. .ı:: 

~ B tıe ·c; .. .. .. .. .. .. . .. 
a:ı • • • o " B .: ... .... " ·- ·; 
.... = .... 
z ... .. .... 
o - - . ::s• .. .... .. - .. < • ·a ; o a 

:ı ;: .. -~ ·; .. ...ı 
·- <"' < .!' "' .. ı-.. < .. .., : t> 
.. 00 -

Betonarme Köprü inşaatı eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaleti 
Şose ve Köprüler Reisliğinden: 

Evvelce E ksiltmeye çıkarıldıgı halde İstekli çıkmadığından ihale 
edilememiş olan Balıkesir \'ilayetinde Ayvalık - İzmir yolu iize• 
rin1eki Altınova köprüsiı inş:ıatının kap:ılı zarf usuliyle yeniden 
eksltnıesi J. }0.936 Perşenbe günü saat 16 da Nafıa Vekaleti Ş:>Se 
ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu oda>ında yapılacaktır. 

İnşaatın yeni yapılan keşif bedeli 27000 liradır. 
Eksi itme Ş1rtnamesi ve buna müteferri evrak 135 kuruş muka

bilinJe Ş ıse ve Köprüler Re:sliğinden alınabileceği gibi isteyenler 
bn ş11tnamcleri Balıkesir Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek 

görebilirler. 
Muvakkat teminat 2025 liradır. 

Zührevi ve cilt hastalıklan 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra 

Atacami karşısında 
Tel. 43586 

Beyoğlu 
No. 313 ., .................. -... .. 

için buna lüzum yoktur. O 
şöhretine daima sadık kalını~ 
ve iyi bir kremden beklenen 

fevaide daima müspt'' 
cevab vermiştir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezinden: 

Ankaradı Çocuk Sarayı C3ddesinde }·aptır1lacak apartman, 
sinema kapalı havuz ve garaj binaları in5aatı kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

Keşif bedeli 204550 liradır. ihale 1/Birinciteşrin '936 Perşembe 
günü saat 15 de Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinde 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi, mukavelename, fennt şartname, kabrifer 
sıhhi tesisat ve elektrik şartnamesi ile proje ve ke;if cetvelini 
ihtiva eden mi"ınakasa dosyaları 30 zar lira mukabilinde Ç cuk 
Esirgeme kurumu muhasebesinden verilmektedir. (1411) -, --------~~~------,!. . rstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları _ 

Garnizon hayvanatının ihtiyacına sarfedilmek üzere bır milyon k,lo ot 
6·10-936 salı günü saat 15 de kapalı zar[:a · lırıacaktır. Şırtnamesi Anka. 
ra Levazım Amirliği Satınalma komisyonundan isteklilere 212 kuruş mu
kabilinde verilir. Tutarı 4250:> lira olup ilk teminatı 3178 lira 50 kuruştur. 
isteklilerin 2490 sayılı kanu1un 2, 3 ncü maddelerinde'.ci vesikalarla ilk 
teminat makbuz ve teklif mektuplarını havi zarfl ırını kaıuni şekilde tan
zim ederek ihalenin yapılacağı belli gün ve saatten bir saat evve!ine ka· 
dar mezkür komisyona vermeleri. "313., "1429. 

• •• 
Garnizon hayvanatının ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere 814000 kilo sa

man 5· 10·936 Pazartesi günü saat 15 de kapalı ıarf!d alınacaktır. Şart• 

namesi Ankara Levazım Amirliği Satınalma komisyonund• göriılebil r. 
Tutarı 16280 lira olup teminatı muvakkalesi 1221 liradır. isteklilerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü n addelerindeki \'esikalarla ilk teıniııat makbuz 
ve teklif mektuplarını lnvi z•rf arını kanue! şekilde taızim ederek eksilt· 
menin yapılacağı saatten bir saat evveline kadar mezkür komisyona ver· 
mcleri. "312. "1431,. -

20 EylQ~ 

Pek s i 
Çıkacak plaklar 

Şark Biilbülü Diyarbekirli Ce!al 11 
AX 1920 Afama Ya~ ağlama 

Dağ ayrı Duman ayrı 

AX 1925 - Olga Sançel 
Gitara Goçel • Tango Arjanten 
Mimon 

AX 1921 • Seyyan 
Yıllar • Tango 
Kimse sevgimi bitmez 11 

AX 1926 - Hamiyet 
Dağları hep kar aldı 
Karşıda kara yonca 

AX 1923 • Mualla 
Hovardayız biz - Zeybek 
Çal çal • Kasap 

AX 1924 - Müzeyyen 
U 'udağ 

Ömrüm neşesi 

11 

11 

AX 1927 • Küçük Nezihe 
Kara kız 
Kırıta kırıta 

AX 4017 
Mari nella • Rumba 

Sıhhi Müesseseler Arttırnıa ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Açık Eksiltmeye koııubn Tıp Talebe Yurdunun 750 çift ter- · 
liğine talip çıkmadığından ihalesi 30.g..935 çarşamba günü s:ıat 
15 e bırakılmıştır. Eksiltme Cığoloğlnnda S ı hhat ve İçtimai 
Muavenet l\füdiırliığiı bin.•sındı lnımlu Konıisyond.ı yapılncı;'.:ın

dan istekliler şartn ıme ve nümuneyi Komisyonda görebilirle·. Hir 
çift terlige 90 kuruş fiat tahmin eJilıuiş olup teminat 50 lira 62 
kuruş!ur. 

İstekliler cui seneye ait Ticaret O lası vesika~·1e bu işe yeter 
teminat ınakbu~ veya Banka mektubu i!e birlikte belli gün ve saatte 
komisyona gelmeleri. "1373., 

1 • 1) İstanbul Belediyesi ilanları il • 1 
Hepsine 100 lira kıymet b!çilen Unkapanı Elvanzade mahal• 

lesinde Yeşiltuluıııba sokııP;ında Süleyman Subaşı mekt~bi anbzı 

satılmak üzere aç ı k arttırmaya konulmuştur. Şırtmnıesi Levaz • uı 

Mlıdürlüğiınd" görülür. İstekli olanlar 750 kunı5luk ilk teminat 
makbıı1; ,·eya mektııbile beraber 21·9·936 pazutesi günü saat 
14 de Dainıt encfımende bulıınmalıdır. (B) (1017) 

• 
* * Beher metre murabbaına 5 lira değer biçilen Cihangir yangın 

yerinde Havyar sokağında 31 inci ada yüzü 42 metro 64 santim 
sahasındaki arsa alakadarları arasında satılmak ür.ere açık arttır
maya konulmuştur. ŞartMmesi Levazım Müdürlüğıin:!e göri"ıliır. 

İstekliler 924 kuruşluk ilk teminat makbuz veya ;::ıektubile lıera
b~r 21·9·936 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulun• 
malıdır. (B) (1018) 

:.._~~~~~~~~~~~~~ Eksiltmeye girmek isteyenlerin Resmi gazetenin 3297 sayılı 
nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik ehliyet ve· 
sikasını haiz olnıatarı ve b:zz .t Miılıend·s olmadıkları veya bir 
mühen liste beraber bu işe girıııedilderi takdirde a>g:ı ı i On metre 
acıklıgında Beton trmc bir köprü yapmış oldu klanııa dair vasika 

ibraz etmeleri lazımdır. 

1 Bayburt Askeri Satınalma 
~ Komisyonu Başkanlığından: 

Teklıf mektuplarının l.10-fl36 Perşenbc gi"ınü saat 15 şe kadar 
Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazımdır. 

(855) (1201) 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
6. cı Keşide 11 - Birinciteşrin - 936 dadır. 

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

l ı 

it 

it 
" 

ı--·--...iıimıılluiii· k.llaiiif.iilall.t -.vıliialııirdiiiiııİıiir ..... ----• Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 

M. M. Vekaletinden: 
M. l\I. Vckileti Emakin inşaat şııbesinde münhal bulunan bir 

mühendisliğe mühendislik diplomasını Lair. bir mühendis alına
caktır. En son verilecek maaş 300 liradır. Talipl•r ~er.itini ö~ren· 
mek ve fazla maHlmat alma·k için her gün Ankar•da l\f. l\f. Vak:l· 
Jeti inşaat Şubesine müracaat edebilirler. "307 » •1378• 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Bakırköy Emrazı Akliye ve Aaabiye haehhaneei için lüzumu olan 1500 
takım pijama açık ekılltmeye konulmuştur, 

l - Ekıiltme Caj!'aloğluoda Sıhhat ve içtimai Muavenet MildQrlüğQ 
bioaoıada kurulu komiıyonda 7·10-936 ıünü saat 15,30 da yapılacaktır. 

2 - Beher takım pijama fçin 280 kuruş fiyat tahmin Ye takdir 
edilml4tir. 

3 - Munkkat ııaranti 315 liradır. 

4 - lıteklller ıartname n numuneyi he;ııüa komlıyobdan ı-örebillrler. 
S - istekliler cari ıeneya ald ticaret oda11 yeıikaeile 2490 eayıh ka• 

nunda yazılı belııeler ye bu ita 1•ter munkkat ııaraotl makbuz uya 
lıanka mektubu ile balll ırOa n eaatta komlıyona ııelmelerl. "1463,. 

Eksiltme Komisyonundan: 
Ha1darpaıa Nünıune hutahaneoine 'iıını o'.a~ 12 kalem Rontıren 

filim ve camlorı açık •loiltmeye konulmuıtur. 

l - Ekıilt.ne C•j•'ot uada Sıhhat n içtimai Muoeaet Müdü<
llltü blnuında kurulu kom.ıyonda 7-10-1936 Çorıamba ııOnO ıaat 15 de 
Japılıuktır. 

2 - Muhanımın fiyat: 2060 liradır. 

3 - Muvakkat ıı•ranti: 154 lira 50 kuruıtur. 
4 - l.teklller ••rtnaıueyi ve listeyi komhyondaa ııörebllirler. 
5 - lotekliler carl uneye aid ticaret odaoı veıikasiyle 2490 sayııı 

kanunda yazılı belıreler ve bu ite yeter ınuvakkal teminat makbuz ve7a 
banka mektubu ile birlikte belli gün ve ıaatte Komiıyona ııelıneleri. 

(1450) 

İstanbul Gümrükleri Satlş 
İşleri Müdürlüğünden: 

Gümrtık satışından 177457 kilo şeker satışı Akşaın gızetesi

nin 12·9·936 tarihli nüslıasile ilan e1ilmiştir. •1219 • -
Sahibi ve Umum! neşriyatı idare eden yazı <şleri müdür~ 

Etem izzet Benıce 
Basıldığı yer: Matbaai t::büıziya 

Bıyburttakl kıtaat ihtiyacı için yüz yetmit bet bin kilo Fabrika unu 
utınalınacaktır. T ~hınio bedeli OD dokuz bin iki yüz elli liradır. Şort• 

nameler Bayburt Aokerl Satınalnıa Komiıyoaundan bedelois alınır. Ek· 

siltme 12 Birinci Tetrio 1936 paurte•i günü aaat 9 da Bayburt M .. ki 
Kumandanlığı daireaiodeki ukori Htıoalma komiıyonuada olacaktır. 

Eksiltme kapılı zarf uaulila olacaktır. 
Muvakkat temln•t bin dört yüz kırk üç lira y•tmiı beı kuruıtur.Tek

lif mektupları 12 Birinci Teşrin 1936 P•zarteoi güail ıaat ıeklze kadar 

Satınalma Komiıyonu Baık>n!ığına verilmiş olacaktır. (1353) 

ÇANTALAR-ELDİVENLER 
ve örümcek ağı inceliğinde 

ÇORAPLAR 
Satışında mütehassıs bütün Bayanların mağazası 
istiklal caddesi Hacop11lu pasajı karşısında No. 283 

En güç beğenen'eri bi:e memn~n eder. Mükemmel cins.Mutedil fiaı.m 

ANKARA Dr. Hafız Cenıal 
Mekteplilerine Dahlllye MUtahassısı 

Kitap ve defterleri
nizi en iyi şeraitle Ma
arif vekaleti karşısında 
AKBA kitap evinden 
tedarik edebilirsiniz. iz. 
dihama mahal kalma
mak üzere şimdiden 
kitaplarınızı alınız. Te
lefon : 3377 

Yedinci icra Daire.inden: 
Bir borçtan dolayı haciz altına 

alınan Karyola, Kanepe, Sandalye, 
maıa, ve ıair eşyanın açık artır• 
ma suretile paraya çevrilmeıine 
korar t1erllmiş ve Hhf 21·9·936 
tarihine müudif Pazarteıi günG 
ıaat 16 dan 18 kadar Beyojl-lu 
Abanoz sokatında 30 numaralı ha• 
nede aatılacağındao talip olanla• 
rın muayyen saatde maballindo 
memuruna müracaat edllıneei ilin 
o'unur. (2140) 

Pazardan batkı ırilnlerde (2den 

6)ya l.tanbul DiY&nyolu (104) yeni 

numaralı huıusi kablne1inde hae· 

talara bakar. 
Salı, cumarteıi ıabah (9 112·12) 

saatleri hakiki fukaraya mabıuı· 
tur. Herkesin haline ırlirc muama· 
le olunur. 

Yazlık telefon Kandilli 38 
Beylerbeyi 48 

lstanbul ikinci icra Memurluğun
dan: Mahcuz ve par aya çevri!me
sine karar verilen çini soba, san· 
dalye, büfe. kanape gibi ev eşyası ' 
ikinci açık artırma ile Bakırköyünde 
Asmalı sokak 72 numaralı evde 
satılacaktır. 

l•teklilerin satış günü olan 29·9· 
936 günlemecine rastlayan salı gü
nü saat 10 dan 11/30 mahallinde 
hazır bulunmaları lüzumu illin olu. 
nur. (934-7283) 


