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Anta ya ve iskenderun kurtuluyor=,. === 
Medeni milletler Habeşleri arala

rından silkip atamıyorlar! 
Necaşi Londradan tayyare ile Cenevereye 

geldi. Yardan mı geçersin serden mi? 

Romanya heyecan 
içindedir 

Titülesku 'gu 
Kim 
Zehirledi? 

Haıa Habeş ımparatoru Necasi ve hala Habeş imparatorluğu milletlerce 
tasdik edilmemiş olan kral Viktor Emanüel 

[Yaztsl 2 int:i •ay(ada] 

Büyük Diplomatın bir 
ltalyan tarafından 

zehirlendiği zannediliyor 

Hocam 
Geç kaldı! 

Sofyanın en tanınmış gazetecilerinden 
bir heyet şehrimizde bulunuyor 1 

Maarif iş).,rimizin henüz 
tam istikrarını bulamadı"'ını r. .. . .. 
yazmıştım. İnk:l;ip maarıfinl 1 
memlekete olgun Türk genç· 
leri yetiştirecek bir sistemde 
çalışır rörmek her vatandaşın 
hakkıdır. Ben de bu hisle 
düşüncelerimi yaımış idim. 
•Tan " gazetesi bu vesile ile 
bir anket A\ tı, i:k ve aon 
defa da Hüseyin Cahidin fik· 
rini ıordu . 

Mercan idadisi Müdürünün 
inkılap maarifi hakkında ver· 
diği cevapları dünkü " A~ık 
Söz " de okudum. Hocamın 
ihtimal biraı aiı.irli umanın• 

da, belki de öğle yemeğinden 
evvel yapılan bu ankete ya· 
•ından ve b•şından beklen
miyen çıplak bir çayhane 
lisanı ile cevap verişi beni 
müteessir etti: 

"- LiaeJ~ri on iki sınıfa 
değil ya, 112 11nıf a çıkarsalar 
para etmez. Muallim ı ok, 
program yok, sistem yok, 
yok, yok! .. ,, 

Hüseyin Cahit mektepte 
müdürümüz, meslekte üstadı· 

B. Cahit Morkaya 
( nevamı 2 inci sayfada ) 

Başlarında Bulgar gazeteci• 
!erinin pirlerindcn(Uslavu) ga
zete•i muharriri Gospodin Vla. 
sako! ile, Bulgar gazeteciler 
cemiyeti Başkanı Gospodin 
Meckarof olduğu halde, (Dne•) 
gazetesi muharriri Nixola Pen- I 

çef ,(Utro )(Zarya) (Dncvnik)(zara) 
gazeteleri müdür ve muharrirleri 

ile Bulgaristanın en büyük mi
zah muharriri Boris Rubenof 
(Boru Zevzek ) ve Hariciye 
Vekaleti Matbuat Umum Mü-
dürlüğü Türk kalemi müdürü 
Matof ve diğer birkaç gazeteci 
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Açık Söz'ün Gazele 
Müvezzileri Koşusu No. 1 

Garete ma"ezzileri arası .~da iki kategoti ürerınden hazır· 
lad: ğımız koıu müsabakamız Teşrinievvelin ilk haftasında ya• 
-ılacaktır. Bugünden itibaren koıuya girecek müvezzilerin re• 
•imlerini neıre başlıyoruz. /3ugün ilk fotoğrafiyi neıreJiyoruz. 
Ba adıız lcoıucu Beyazıt salıcrla'rıticlon Saiıtir. Çarııkapıda 
Merzifon sakalında 71 numa(ada oturmaktadır. Açık Söz'ün 
tevziincle büyüle yardımr olan Sq'i!: tibi -lcbıuya kaycletlilmiı olan 
diler aclııı:: koıucuların foloğrafilerini de yarından itibaren 
ııe,,.e başlıgacaıız. 

meslekdaş, pazar sabahı ~lı
rimiıe gelmişlerdir. 

Meslektaşlarımız, (Turist) Si• 
fatile- gayrı resml bir surette 
seyahat etmekte olup, iki gün· 
denberi şehrimizin tarihi ve 
şayanı temaşa yerlerini geıip 
görmüşlerdir. 

Bizimle dün görüşen BulE ar 
gazetecileri Cumhuriyet türki· 
yesinde gördükleri inkılaptan, 
değişiklikten, tarakkiden sita· 
yişle bahsedederek yeni tür
kiyeye ayak basdığımızdan iti· 

baren görmekte olduğumuz her 
şeye karşı bizde çok derin taktir 

hisleri uyanmıştır. 

Yeni Türkiye, bizim tasav. 
vur ettiğimizden faıla ileri 
gitmiştir, Türkler her hususta 
bütün milletleri geçmiştirler, 

sokaklarda görülen disiplin, 
limanda görülen faaliyet, bu· 
rada büyük bir canlılık, deh. 

şetli bir faaliyet olduğunu gÖs· 
!ermektedir. " demişlerdir. 

Dün Büyük ve Heğbeli ada. 
yı ziyarete giden Bulırar ga· 
zetecileri bugün de şehrimizde 
kalacaklar ve bu akşl\m gel· 
dikleri (Çar Ferdinad) vapu. 
rile tekrar vatanlarına döne· 
ceklerdir. 
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§ Kilçük lttıll ve Balkon anlat• 
§ ması ıruplarının ve heyn~lmilel 
§ dlplomaılnin mühim ılmaıı 

~ TlTULESKU 
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[Tlttıl~•l..unun rabatıızhiı Roman· 

/ 

yada birçok şayialara aebc-p ol• 
mutlu.r. Beıi•cl ıayfam.ı:ıdakl 

Bükret mektubunu okuyunuz) 
- -·-- --

Almanya'da 
büyük manev .. 
ralar başladı 
Frankfotr, 21 (A.A.) - Bü. 

yük sonbahar manevraları 
başlamıştır. M. Hitler, M. Blom. 

berg, M. Fritsch, M. Georinı: 
ve M. Hess bu munevralarda 
hazır bulunmuşlardır. Birçok 
kolorduların da iştirak etmek· 
te olduğu bu manevralar bü
yük harptenberi yapılmış olan 
manevraların en mühimmidir. 
Manevralar, 25 eylülde sona 
erecektir. ...................................... oıu·rıc;a·:··· .. 
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Bu tayyarelerin arasında Gorkl sisteminde büyük hava devleri 
ve tank tu111yan nakliye tayyareleri vardır 
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Yeni bir iddia 
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Medeni Milletler Habeşleri ara
larından silkip atamıyorlar 

Madridde panik! 
ispanyadaki ihtilal kat'i safhaya 

girmiş gibidir. Madrid 
boşalıgo1·, Marksist şef /er kaçıyor 

Son Dakika 
L Ankara - Memleket ve Dünva 

..::enevre: 21 (A.A.) - Mil· 
·Jetler Cemiyeti konseyi reisi 
Şili mümessili Rivas Vicuna bu 
sabah Assamblenin on yedinci 
içtima devresini açmJştır. 

Gerek heyeti murahhaslar 
gerekse halk çok kalabalık 

olarak küşadda hazır bulun· 
muştur. Bütün Avrupa devlet
leri, yalnız Yunanistan müstes
na, assambledc dış bakanları 

tarafından temsil olunmaktadır. 

Açış nutku 
Cenevre, 21 (A.A.).-Rivas 

Vicuna assamb'eyi açış nut· 
kunda ezcümle demişlir: uzu~ 

ve kanlı bir ihtilaf, Avrup1nın 
karışık vaziyeti ve si'ahların 

artması, işine Millet'er Cemi
yetini vahim endişelere sevk
eden sebebferin başlıca'arıdır. 

Milletler Cemiyelinin asıl 
vazife•i sulhü muhafaza el· 
mcklir. Ve bu böyle olacaktır. 
Gökyüzünü bulutlar karart
maktadır. Ve vicdanlar her 
zamandan 7.iyade huzursuzdur. 
Bunun içindir ki bugün blltün 
fikirleri bir!eştirmck lazımdır. 
HABEŞ MURAHHASLARINI 

KABUL ETMEMEK MÜM
KÜN DECIL 

Kopenhag, 21 (A.A.)- Btr· 
liaskc Tidende gazetesinin Ce
devredeki hususi muhabiri bil-
diriyor: 

Dün Danimark~, Fenladdiıa. 
Norveç, lsveç ve Hollanda de
legeleri Habeş heyetinin se· 
lahiyetnamesi meselesini gö
görüşmek üztre aralarında 
toplanmışlar ve heyetin kabul 
edilmemesi rrojesi aleyhinde 
ittifakla karar vermişlerdir. 

Bu şerait içinde, Habeş mese· 
lesinin herhangi bir surette 
halli için zannedildiğinden da
ha çok btklemek icabedecek· 
tir. Asamb!enin beyne'.m·ıcı 
adalet diyanı hükmünü vtrin
ciye kadJr dağılması da muh
temeldir. 

GÜÇLÜKLER BAŞLIYOR 
Par is 21 (A.A.) - Dün Ce. 

nevrede Habeş heyetinin ka. 
tul i meselesinde zorluklDr be
lirmiştir. Bu sabah gazeteler 
bu ,.,,,,,e'eden bedbinlikle bah
sediyorlar. Bütün gazeteler 
,mühim zarluklar ve hatta 
bazı hadi<cler dnp'ş edi
yorlar. Çürıkü sc ıahiyetna

nanıe'erin tetkiki kcmisyonu 
için lazım olan sekiz aza düıı 
tedar:k edilmemiş bu'unuyordu. 

journal gazetesi, Habeş he· 
yetinin kabulünden doğacak 
başlıca tehlikenin bu yüzden 
ltalyanın Avrupa teşrikimesa· 
isinden uzaklaştırılmış olma. 
sında görüyor. 
NECAŞININ HEYECA~ 

VEREN SEYAHATi 
Cenevre: 21 (A.A.) - Negüs 

bu akşam saat 5,30 da tayyare 
ile buraya gelmi~fr. yanında 
Ras Kassa ile oğlu bulunmakta 
idi. Bu sırada Assable top· 
lanmmış ve selahiyetler 
komitesi de muvakkat ra-

porunu vermiş bulunuyordu, 
bu raporda Habe~ murahhas· 
!arı mesele•inin bir takım hu· 
susi müşkiıhtı mucib oldu!l'u 
ve binaenaleyh bu meselenin 
teh'. r edıldiği beyan olunmak
tadır. Demek o'uyor ki, ha. 
beş murahha•ları işar ahire 1 
de ğin assambleye iştirak ede
b leceklerdir. 

Assamble başkanlığını 49 
azadan 44 ünün reyili a•jantin 
dış bakanı Saavedra Sames İn· ı 
tihab edilmiştir. Saavedra Sa· • 
mes söylediği nutukta Milletler 
Cemiyetinin kendi te~ekkülünü 
Amerikaya medyun olduğunu 
söylemiş ve demiştirki: 

Toledo yolunda binlerce ölü! 
/ / inci sayfadan devam/ keler arasından kurtulabilen 1 

min etmekte olan barajlarına Kartajen ve Malaga mültecile· 
ri Alman ajansının muhabirine 

hakim bulunmaktadır. General şunları anlatmışlardır: 
Franko, asilerin Sierra • Deg· Albaseta şehri isyan edince 
redos cephesinde hükümet Muris, Kartajen, Alikante ve 
kuvvetlerini ihata etmiş olduk- Lorka 'nın kızıl kuvvetleri bu 
larını bildirmiştir. şehire gönderilmiş ve şehir 

Albay Yague'un kumandası bin kişilik bir marksist kuv· 
altındaki kuvvetler, Tage va- velin hücumuna uğramıştır. 
disini qırakarak Alberche va- Oradaki 250 milliyetperver 6 
disi tarikile Talavera'dan Mad- gün mücadeleden sonra tes-
ride giden yola girmiş'erdir. 

Bunlardan biri bir ağaca çi

vilenmiştir. Kızıl milisleri Ali· 
kante'ye götüren bir kamyon, 

Albaseta'da öldürülen milli= 
yetperverlerin kesilen ellerini 
teşhir P.tmişlerdir. 

Alikantenin Kızıl tethişçileri 
140 deniz subayı ile ordu ve 
polisten 100 subayı el ve ayak

larını demir !elle bağladıktan ı 

sonra denize atmışlardır. 

1 

lim olmuşlardır. 

Bu kuvvetler, pek za} ıf bir 

mukavemet gösteren ve mü- Almanya nereye 
tamadiyen çekilen hükümet 1 
kuvvetlerini inhizama uğrat- 1 k ? 
mı~~~~ı;;, cepheye gitmeyor \ saldı raca . 

Rahat, 21 (A.A.). - Sevilla Manchester Güardien gaze- 1 tanın hattı hareketi pek aşikar-
radyosu bildiriyor: Madridde lesi, Hitlerio Nürenbergde söy· 1 dır. Lehistan bitaraf kalacak· 
milisler Toledn cephesine ha· lediği nutuklardan bahseder· tır. Bu sebeple Almanyanın 
reket emirlerine itaat etmi· ken Okranya ve Urale taallük ı böyle bir harekette muvaffak 
yorlar. Şimal cephesinde Mo- eden sözlerin, bilhassa Alman- olması şöyle dursun, buna ne 
la'nın kıtaatı Bilbao ve San- yanın harici bir maceraya suretle girişeceğini anlamak 

Hind Federasyonu 
lngilizler eski emperyalizm 

usullerini bırakıyorlar 
Simla, 21 (A.A.) - Hindistan umumi valisi, parlamentoya 

göndermiş olduğu b"r beyannamede yakında bir Hindistan fe
derasyonu teşkil edileceğini ümit ettirecek imalarda bulunmuş
tur, Vali, bir mesai birliği ideali uğrunda eski emperyalizmin 
terki mevzubahs olduğunu ilave etmiştir. 

Filistindeki Araplar grevi 
bırakmak fikrinde değiller 

Kudus, 21 (A.A.) - Vaziyet gergin olmakta berdevamdır 
çünkü ,A rap'ara düşünmek için vakit bırakmak maksadile örfi 
idare ilanının tehirine Londra Hükümetence karar verilmPsi 
hiçbir tesir hasıl etmemi,tir. lngiliz memurları, Arapları grevi 
durdurmıya ikna etmiye uğraşmaktadırlar. Fakat, yeni birtakım 
tedbirl<r alınacağının ilan edilmiş olmasına rağmen ş'mdiye ka
dar hiçbir netice elde edilememiştir. 

Anadolu da iki zelzele oldu 
Dün öğleden sonra Sa~raıbolu da ve Çankırı da iki zelzele 

olmuş, halk arasında heyecan uyandırmıştır. Hasar ve zayıa• 
yoktur. 

Troçki Barselona geliyor 
Hendaye'den bildirildiğine göre, Barse
Norveç'te bulunan Troçkiye ikamet için' 
Troçkinin pek yakında Barselon'a gele-

Milletler Cemiyetinin 
mül etmesi zaruridir. 

tandere doğru lyürüyüşlerine atılmak hususunda bes!ediği pek müşküldür, tekem· d k d" 
evam etme le ır. il · d ko~makla R d k" 

Paris: 21 (A.A.) -
lon HCkümeti, şimdi 
mezuniyet vermiştir. 
ceği bildirilmektedir. 

Chaco ihti'afında cenubi 
Amerika devletleri bir emsal 
yarotmışlardır. 

Milletler Cemiyetine mensup 
olmayan bu memleketler fay· 
dalı teşriki mesai de bulunmuş. 
lardır. 

Bu nutuktan sonra assamble 
Titüleskoya bir se'am telgrafı 
göndermcği kararlaştırmıştır. 

Asamble gelecek celsesini 
yarın sabah akdedecektir. 

LAHIYE MÜRACAAT 
Cenevre, 2!(A.ı\.) - Selahi. 

yetnameler teckika memur ko. 
mitede Hollenda ll'tırahhası, 

Habeş murahhlSlorını Asamle
ye i~l rakleri hu•usunda Laha
ye adalet divanının reyi alın· 
ma~ını teklif etmiştir. 

Binlerce Milis öldü eme erı mey ana Almanya Sovyet usya a ı 1 b' k b' l lstitıbar işlerinde gö-
Paris 21 (A. A.) - l<panya ~!~~!u~~yor ~~~an ettikten e'."~llerini. taha~k.uk etlireme- Har ıye me te 1 rulmemiş bir hadise 

"Almanya Sovyet Rusyaya daha zayıf devletler zararına 
dan ge'er. haberlere göre Ma- dığı takdırde, ıstıl4 arzularını ı 

~~i:d~::ı;:~1!0 d:.~~ur~in~:~~ hücum etmek isledigi takdir- olarak başka yerlerde arama- Ankara ya 
de, Lehıstan toprakları bu hu- k ı k d J ridden gönderilen bütün tak- sondan kor u ma ta ır. şte 
susta büyük bir mar.i teşkil N b ki viye kuvvetleri birkaç .aatlik bu sebeple üren erg nutu arı 
edecektir. Bilhassa bu mani ki d'I' 

0 bir müsademeden sonra eri- Sovyet Rusyayı telaş ve endi- na e ı ıy r 
Lehistanın ordusunu arttırması k h" tt d mektedir. şeye düşürece ma ıye e e· 
ve Fransa ile akdetmiş olduğu ANARŞiSTLER CUMHUR SA· ğilse, lsviçre, Danimarka, Nor-

.. E 1 ,tilafı bu defa yeniden takviye ı 
RAYINA HUCUM TT LER veç, lsve~. ve Baltık devletlerini Bu münasebetle bir• 

A) T elmiş olmasile, bir katdaha 
Hendaye 21 (A. · - e- korkutacak mahiyettedir. işte 'd ehemmiyet kesbetmektedir. 

neril radyosunun Madrid en bu sebep!edir ki bu devletler Lehistan hattı hareketini iyi 
aldığı bir habere göre, Anar· · · ı buau-n hakı"k'ı b"ır korku bir şekilde tayın etmemış o • 6 

şistler Cumartesi günü Cumur saydı Almanyanın Sovıet iç'ndeclirler ve içlerinden han· 
Başkanı sarayını ele geçirme- · ·ık k b '"" · 

Rusyayı istila etmesi telki de gisinın ı ur anı vercce5 ını 
ye teşebbiis etmişlerdir. M. mümkün olurdu. Fakat Lehis· soruşturmakt~dırlar. 
Azana ve bakanlar, şehir mil-
liyclperverler tarafından işgal 

edildiği takdirde hükümet a· 
zasının kaçabilrr.e'erini temin 
maksadile, sıkı bir nezaret al
tında bulundurulmaktadır. 

SOVYETLER TAYYARELER 
GÖNDERMiŞLER 

Berlin, 21 (A. A.) - Folki· 
şer Beobahter gazetesi, Mar
silyadaki muhabirinden aldığı 

bir haberi neşretmektedir: 
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1 Uzunca · ı r ............. ................................................ ""' 
u inci say/eda dev•mı> ~ Dün geç va kit ~ 
Diplomalt, cıiploma<ız mu: j 8 1 d I ğ I m I Z !1 

harrirlerden, mııhhirıerden, is- ' 'ı ~ h a b e r 1 e r ~ i 
tihbarat menıurlarından tutu· E - El 
nuz da, bayilerine varıncıya I ~ İspanyadaki ihtilalin ~I 

Suliarı Hamil devrinden · = 

veda merasimi 
hazırlandı 

Kahraman ordumuza her yıl 
yüzlerce dinç ve gürbüz erler 
veren Harbiye mektebi bir 
hafta s•Jnra .\nkaraya nakle
dilmiş bulunacaktır. 

Radyo "Tan,, 
Tan gazetesinin, ilk sayfasın

da kendi kendisini şu sa
tırlarla galıba medhe çalıştığı
nı hayretle gördük : · 

"Dünya h4diselerini mahal
lerinde takip etmeğe ehemmi. 
yet veren Tan baber ve hı· 
vadis alma hususunda zengin 
bir organizasyon içeri•inde ça• 
lışmakladır. Bu ehemmiyetle 
mütenasip o!arak radyo ser. 
vislerımizi de zenginleştirmiş 
bulunuyoruz. Dün gece radyo 
servislerimizde çalışan arka
da~larımız dünya haberlerini 
alırken Belgrad radı os•Jnu dı 

dinlediler ve bizi alf.kadar e· 
den haberler zatpettiler,, ilah .. 

Jour gazelesi,asamblenin tali- \ 
ki imkAnından bi'e tah<ediyor. 

Bu münasebetle Habeşista 

nın bundan sonra da mil
letler cemiyetinde buluna· 
bilecek bir devlet telakki edi
lip edilmiyccc~i de tesbit edil
miş olacaktır. Hollenda mu· 
rahhası bu teklifi lskandiıı~vya 
memleketler;\e bilitilfıf yapmış. 
tır. Bu devletler meselesinin 
siyaset karışmaksızın münha· 
sıran hukuki bakımdan halli-
ni istemektedir. 

Muhabir, Barselon'a şimdive 
kadar mürettebatiyle 200 Sov· 

Yet tay•aresinin geldiğini nıuh• 

kadar bin bir renk taşıyan bir I§ artık kat'! dakikalarına §' 
Çinli şalvarına benzer. 

1

~ girdiğini anlıyoruz. Dün ~ ı· 
' gelen ve aşağıya hulasa = 

~~~;,~· ~;:,:;i:;fa~e';,~n';;~ ' :il:i~i::.iz n~=i~er~~: d:::i:;~ !======.'.' 

Memleketimizin en büyük 
irfan müesseselerinden biri 
olnn Harbiye mektebi bu mü· 
nasebetle bir veda merasimi 
yapacaktır. Bunun için şimdi· 
den bütün talebelere haber 
verilmiştir, Yarın sabah mek• 
tebe, tatil münasebelile ayrıl
mış olan bütün talebeler gel· 
miş bulunacak ve o gün ve 
geceyi mektepte samimi has
behallerle geçirdikten sonra 
ertesi sabah saat 9 da yeni 
elbiselerini giyerek Taksim 
anıdına geleceklerdir. Burada 
mektep komutanı taleteye bir 
söylev verecek ve bir talebe 
de mukabelede bulunacaktır. 

A beyim.. Şu anda Tan 
müessesesinde Ali Naci cev
rinden yadgarJ gıcırtılı bir 
Filips ile mi bu muhteşem 
servis (ler) idare buyuruluynr? 
Yine bu servis (ler) de birçok 
aıkldaşların çalıştıkları da 
rivayet edilmekte. Acaba mü
essesenin yegaıe dil bilen 
adamı hava karardıktan sonra 
birkaç adam gibi mi göze 
görünüyor? 
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Hocanı Geç kaldı! telif tarallırdan yapılan leyid
lere dayanarak bildirmektedir. 

( 1 inci •ay/ada deıamı) 
~nııdır. Fikirlerine daima hür• 
met etmiye alışmışızdır. Aşağı 
yukarı yirmi dört yirmi beş 
yıl o önde biz arkada, o atta 
biı katırda yürüdük. O hadi· 
ael~rin iç"nde, biz dışında 

yaşadık. Siyasi değil fakat 
edebi fikir! rini benimsedik. 
Hele karakteristik mücadele 
ıistemine hayran olduk. Asıl 

gazetecilik zevkini onun ka
leminden tattık. Bu itibarla 
kendisinin fikir ve kanaatle· 
rine adeta insiyaki bir ina .. 
nışla bağlı kaldık. Kendi he· 
ıabıma hocamın yazılarını bu 
ınminıi itiyad i e okumaktan 
zevk duyduğumu da söyleye· 
bilirim. 

Fakat hemen ilave edeyim 
ki, dünkü cevapları benim bu 
yirmi dört yirmi beş yıllık 
aam!mi itiyad mı battal bir 
havan topu tarakaaile berhava 
etti. 

Bu ruhi ıztırap içinde ha
yalim geriye, Mercan id&disi 
sıralarındaki hayatıma kadar 
avdet etti. Biz meşrutiyet 
devri, ittihat ve Terakki devri 
çocukları idik. Meşhur 31 
Mart irticaında Mercan İda· 
disine giderken fransızca ki
taplarımızı ıoftalar parçala
mıştı. Mülkiyeye geçtiğimiz 
zaman Ba'kan muharebeıi 
kopmuş, Bulgar topları lstan· 
bulda işitilmiye başlamıştı. 
Ve hocamız Hüseyin Cahit o 
zıman ittihat ve Terakki 
partisinin, memleketin iç ve 
dış politikalarında, bilhassa 
fikir hayatında ve maarif 
&leminde en nüfuzlu bir şah. 
aiyeti idi. Yarı ömrünce Üs· 
manlı mekteplerinin o ıefil 

•e geri manzarasını aeyreden 

1 üslad o zaman enfiye ve 
tömbeki kokulu Fatih softa-
!arından (Elmüşezzeb) okuyan 
Türk gençlerini, cami apte• 
sanelerine biti4ik tabutluklar. 
da 4;4 göbek mahalle ima
mından tebareke hecel"yen 
ve bir tepsi lokmaya fergab 
su.resi okutan meyzinden ter
bi.ııe gören Türk çocuklarını 
kurtaracak bir kanun layihası 
teklif ebeydi belki bugünün 
maarif ıiıtemini ve bugünün 
muallimlerini beğenmemek 

için hak kazanabilirdi. Fakat 
bir makaleıile kabineler de· 
viren, bir yazısı ile Türk 
efkarı umumiyeıini harekete 
getiren hocamızın çeyrek 
asırlık fikir ve inkılap müca· 
delesi hayatında böyle radikal 
ve kurtarıcı bir hamlesine 
şahit olmadığımız için cüm. 
huriyct maarifine ve cümhu· 
riyet muallimlerine kar41 
kullandığı acı lisanı hiç te 
doğru bulmadım. 

Hüıeyin Cahidin bu me•e· 
lede yirmi bet yıl kadar geç 
kaldığı kanaatindeyim. 

Burhan Bahit 

!!unlar seri avcı tayyarele· 
rile büyük bombardman ve 
nakrye tayyareleridir. Nakliye 
tayyarelerinde tanklar bu'unu
yordu. 25 tayyare Madr.de 
gitmiştir. Orada Gorki tipinde 
dört tayyare daha evvel tay
yare meydanında bekliyordu. 
200 DEGIL, 47 TAYYARE 
Londra, 21 (A.A.) - Deı li 

Telegraf gazete,ine Cebelüt
tarık'tan bildiriliyor: 

General de Llaıo ta ·afın
dan dün yapılan bir tebliğe 

göre, lspınyaya 47 Sovyet tay
yaresi gelmiştir. Bunun 37'si 
Valansiyaı a, üçü Barselo 'na 
ve 7'si Kartajen'de vapurdan 
çıkarılmıştır. 

ALKAZAR HALA DAYA
NI YOR 

Paris. 21 (A.A.) - Nasyo
nalistlere mensup iki uçak 
dün Toledo'nun Alkazar sa
rayı üzerinde birkaç clefa 
uçarak müdafilere yiyecek 
atmıştır. 

ESKi IÇBAKANIN iDAMI 
Paris, 21 (A.A.).-Madrid'

den bildiriliyor: ispanya cüm
huriyet müddeiumumisi, süel 
isyana iştirakten suçlu eski iç 
bakanı B. Salazar Alonso'nun 

r
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1 idamını istemiştir. 

i Ekmek MARKsısT ŞEFLER 

I======= F:llırcaunzclaadla1 1

1 Pa~~r~~z;~j~lv::~ MEa~~s~~ 
~ şefler emniyet altında bu1un-
§ mak için mütemadiyen lspan
; yadan yabancı memleketlere i Belediye narh komisyonu ; hareket ediyorlar.Paristeki lspan 

. ==:~
~= birinci tJe ikinci netJI ek· ; ya büyük Elçiliği hususi vazifeyi 

mekleri on para fırancala ; hamil olduklarını söyliyen ls
yı da 20 para ucuzlatmış• § panyol meb'uslarile doludur. 

~ tır. Önümüzdeki çarşamba ~ FRANKO KARARGAHINA 

i gününden itibaren birinci ~===; GÖRE f nevi ekmek 10,5, ikinci 10 Sevilla, 21 (A. A.) - Alman 
~-; ,,. francala da 15 kuruş- - ajansının hususi muhabiri bil· 
• tan satılacaktır. ~ diriyor: 

! ~111ım11111111111mıııımııı11oııu1111111ıu111111uıııııııııııu~ Katliamlardan. büyük lehli-

kalma, ililüf anasırcı, ittihat girmiş olduğunu gösterir. 
anasrrcı dönmeler, /stonbul 
işgalinden kalma, namdar tJe 1 - Madrit karışmış bir 
hilô.felçi konferansçı muhar- haldedir. Anarşistler Cüm- ; 

d · · bur sarayına hücum etmiş- 'l 
rirler. Cümhuriyel evrının :_=:==:, 

lekesiz ve inkılô.pçı muharrir· leı·se de çekildikleri zanne· 

b dd · dilmektedir. Cümhur reisi· 

k I nin ve nazırların, şehir girinliı'i• çl ıntılı ne es ver• 
/erine kadar hep, u ca enın ===.==.: ·, 

mez, mideyi sindirmez ağuşun· . düştüğü takdirde, kaçabil
dadırlar. meleri temin edilmiştir. Bir 

içimizde öyleleri tJardır ki; = çok Marksist şefler şimdi. 
Su/lan Hamit devrini de, Meşru- ~ den Madridi terketmekte· 

· dirler. ti yet devrini de, flürı iyet ve ; 
itilô.fçıforı da, Damat Ferit pa· ~ 2 - Sovyetler ispanyaya 
şayı da terennüm etmişlerdir. ~ bir rivayete göre 47, bir 
Hatta, Ayasofya meydanında ~ rivayete göre de 200 tay-

Kuvayi Milıiyeyi, bir atJuç bagi '§ }are göndermişlerdir. 

1 ve başındaki rehberi, hilafe~e ~ 3 _ Milliyetçiler Mad- ~= 1 "" padişaha krırşıkoymuş bır 'l ridi şimalden daha ziyade 
Ctlô.li sergerdesi gibi göster- l sıkıştırmaga başlamışlardır. ~ ' 
mişler de tJardır. Bu gibiler; § Madridde1 Toledo'ya gön. :=~:== : 
iter devirde gazeteleri alet ~ derilmek islenen Milisler 
ederek, mtgdan tJe mektepleri l emir dinlememekted;r:er, To. 
tJa.<ıla kılarak, radyu hopar· § 

ledo yolunun binlerce ölü /ör/erini sözleri tJe pa•kallık- ~ 
ile dolduğu ve Madrid'den 

/arı ;nhisarına alarak, hem ~ 
gönderilen takviye kuvvet-

y übek mPmuri,qel mevkilerini ~= ··==. lerinin eriyip gittikleri bil· 
ve kazançlarını muhafaza el- ~ dirilmektedir. 
mişlerdir, hem de cahilleri • i 

kandırarak birer üstat gibi 
yaşamışlar ve yaşamaktadır· 
lar. Bunlar, mu.~arrir olmak .. 
lan ziyade; yazılarile her de
tJirde yaşadıklarını ve kutJvetli 
bulunduklarını gösteren düz. 
me üstat/ardır. 

Bakarsanız; her devirde mü· 
lıim bir yÖtJmi gazetenin ne 
mühim bir sayfasını elde •i· 
mişlerdir. Haftada, on günde 
bir terbiyeden, beden terbiye· 
sinden, spordan, psikolojiden, 
karakterden, ahlaktan, tJalnn• 
dan, milletten, inkılapiım bô.0 

his yazıları tJardır. 

Bu üstatlar, her devrin pey· 
gamberidirler. Çünkıi; Türk 
c!eğil, mılsievlidirler. Bunlarda 
prensip yaşamaktır. Çabucuk 
devre uyarlar. Hatta; devir 
değiştiren inkılapçıların sanki; 
salon hayalı öğretmenidirltr? 
Şaşmayınız; ev•aflarını or• 
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taya koyduğum bu müstevli, 
kof üstatlar bütün mulıalefti· 
/erine ve hatta yüz ellilikler 
içinde mukayyet olabilecekle
rine akıl kestiraiğiniz halde 
yine kurtularak hepimizden 
yüksek konuşan tJe yazan 
"" yine hepimizden yılksek bi· 
rer mevki işgal eden zevatı 
mutebere meyaıundadırlar. 

/junlar kimdir ? işle; bura!I 
bir parça güççe!.. Lep deme
dtn leblebiyi anlayıvermeli ..• 
G;;rüyorsunuz ya, inkılô.bın 
lekesiz bir muharriri bu, her 
devre uyan tıe yine her dev!r• 
de yüksek mevkiler alanlar• 
dan birinin şahsiyetini tenkid, 
tahlil ve izah •iliği halde is· 
mini ortaya koyamıyor. Bili
yorum ki o takdirde mes'uliyet 
yine benim yakama yapışacak 
~e o .• yine kollarını sallıya 
salııya ortada dolaşıp k:ahka· 
ha/arını sat•u.·acak I 

M. Sami Karayel 

Nutuklardan sonra mektebin 
hazırladığı hir çelenk abideye 
konulacak, mektep komutanı 
ve bazı talebe mektep namına, 
Taksim anıdı defterine ihtisas 
ve intıbalarını yazacaklardır. 

Bayrak merasiminden sonra 
Harbiye bandosunun iştirakile 
Harbiı·e marşı söylenecek ve 
buradan talebe köprüye gele
rek vapurla Haydarpaşaya ge
çilecek ve Ankaraya hareket 
edilecek tir. 

Galata kulesi 
On bin lira ile 

tamir ediliyor 
Ga'ata kulesinin tamire müh

taç olduğu tesbit edilmiş ve 
keşfi yapılmıştır. Kule dahilen 
tamir edilecektir. Bunun için 
10 bin lira tahsisat ayrılmıştır. 
Bu sene kulenin çok harap olan 
kısımları tamir ed lecek, gele
cek yılda diğer kısımları ya· 
pılacaktır. 

-----
Halkevleri temsiller! 
Eıninönü (Halkevi) gösterit 

kolu önümüzdeki Birinciteşri
nin 15 sinde (Molyer) in meş
hur Merahl adındaki komedi
sile kış temsillerine başlıya· 

caktır. 

Baş rolleri hepimizin bildiği 
Niyazi, Sadettin, Saim Kerim 
alacaklardır. 

Halkevi orkestrası du bu 
müsamerede çalacaktır • 

-·-
Orman mektebi Bur• 

saya taşınıyor 
Büyükderede bulunan orta 

orman mektebinin Bursaya 
nakline taş lanmıştır. Mekt •p 
için Bur.ada Çekirgede yer 
bulunmuştur. 

Haydi bunları geçelim .. Fa
kat bütün bu şümullü teşkilat 
ile Tan gazetesi neye muvaffak 
oluyor bilir misiniz? Türkiye 
iç işler Bakanının değişeceğini 
Belgrat radyosundan öğren
meğe ..• 

Eh ..• Buna benzer bir hadise 
Türkiyede hakikaten ilk defa 
olarak görıilmektedir. 

Zira bugüne kadar Türk ga· 
zeleleri Türk iç politikasına 
aid haber!eri Türkiyeden ala· 
rak ne,rederler ve dost da ol
sa, düşman da olsa } abancı 
memleketlerden alarak veya 
yab~ncı memleketler radyola. 
rına atfederek bildirmezlerdi, 

Kaldı ki Tanı'n bu haberini 
bugün Açık Söz tekzibe me
zun bulunmaktadır. 

Yeni paralar 
delinmiyecek 

Eski paralar yavaş 
yavat kaldırılıyor 
Yeni basılan para arla eski 

paraların biribirine ebat itiba
rile beozemeleri dohyısile 
bunlardan bazılarının ortala
rından delinece.ıti yazılmış ise 
de bu haber doğru değildir. 

Eski paralar tedricen ortadan 
J<aldırılacajtı için paraların 

biribirine karışması wevzu. 
bahs değildir. 

Darphanede ·şimdiye kadar 
iki milyon 50 kuruşluk, iki 
milyon 25 kuruşluk, 8 milyon 
gümüş lira, olmak üzere 12 
milyon liralık para basılmıştır. 
Bundan başka daha 2 milyon 
50 kuruşluk, 2 milyon 25 ku
ruşluk basılacaktır. Önümüz· • 
deki mali senenin sonuna kl· 
dar piyasada mevcud eski 25, 
10 kuruşluk p3ralar tedavül
den kaldırılacaktır. 
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11'1P-AN' 
Parisin cer hocası 

Geçen &'İİn İstanbul limanına ujfrıyan bir tenezzüh &'emlsi 
karaya birkaç seyyah çıkardı. Şarkın mavi göklerini, ıervill 
mezarlıklarını görmek için çifte dürbiln taşıyan bu seyyahlar 
ara11Dda pek yabancı olmadıfıauz bir adam da vardı. Bu 
adam rıhtıma çıkınca şöyle bağırdı : 

- Yaşasın Türkiye! 
Katolik papasları kadar kaba Hkallı, doktor Mazhar ?•· 

manın akıl hastaları gibi aptal bakışlı olan bu adam, Nııa. 
ınettin Nazifin dünkü yazısında çok mOkemmel anlattıtı 
" Claude F arere ,, 

Bu adam memleketimize bir iki defa daha gelmittir. Galata 
gümrüjfünden geçen her ecnebi metaına karşı hürmet ve 
emniyet duyulduğu günlerde Parisin bu uzun tahtuakal cer 
hoca11 da İstonbulda elüstünde gezdirildi. Rahmetli hocamız 
Celil S.!hir'in mihmandarlığı ile saraylara girdi. Ziyafetlere 
kondu. Tıpkı aralık bir yağlı kapı arıyan ramazan hocası 
gibi her çöktüjtü sofranın duasını yaptı. Giden~ ağam, ııelene 
paşam diye o şüpheli günlerin tam bir eyya mtellilı olduğunu 
iıpat etti. . . 

Türkiye ıraıbedilen haklarını henüz zorla alamadığı ıçıa 
dost çehresile kapısından ıreçen her ecnebiden medet umu· 
yordu. Parisin bu kabasakal edibi bu fırsatı kaçırmıyarak 
bir hayli cerrarhk elti ve sonra :ürkiye hakkında evham v~ 
hayalit mahsulü eaçmasapan bır roman yazdı •. O kadar kı 
(Ankaranın dört kadını) ismini taşıyan bu kitabı illüstrasyon 
bile paçavraya çevirdi. 

Geçen gün yine Türk sularından ıeçen bu adam her ihti
male karşı bir defa daha : 

- Yaşasın Türkiye 1 
Diye bağırdı. Fakat gördü ki artık Türkiyede cer horaJa. 

rma karşı kapılar k.ap~nmıştır. _Ye ihtiyaç olmıyan ecnebi 
metaına karşı şiddetlı bır kontenıan vardır. 

Bir ırünlük hayatının yirmi üç buçuk saati morfin şırıngası 
yapmakla geçen Claude Farere gibi sanaklara karşı Türk 
.ı-ençliğini korumak g~rek. 

Burhan Cahid Morkaya 
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POLiS 

Bir adam kendisinden yüz 
çeviren sevgilisini vurdu 

Bir sandal battı, denize 
düşen iki kişi kurtarıldı 

Dün, 41 yaşlarında Hüseyin 
oğlu Ahmet, evlenmek üzere 
münasebet tesis ettiği 33 ya
şında Ahmet kızı Fatmayı, bir 
makasla sol taraf kaba etin
den yaralamıştır. Ahmet, Kum· 
kapıda, tiyatro caddesinde 81 
numaralı evde oturan Fatma 
ile, epey zamandanberi görüş
mekle idi. Son zamanlarda, 
Fatma, müstakbel zevcinden 
yüz çevirmeğe başlamıştır. Bu 
yüz çevirişi de, artık, yavaş 
ya\aş münasebet ve alakanın 

kesilmesine doğru bir istidat 
göstermeğe başlamış: Dün, 
Ahmet, Fatınanın evine gitmiş, 
aralarında yine ihtilaf çıkmış· 
tı~tır. Bunun üzerine, Ahmet, 
kendisine hakim olamamış, 

eline geçirdiği bir makasla 
kadıncağızı yaralamıştır. Ya. 
ralı Hasaki kadın hastahane· 
sine kaldırılmış, suçlu yaka
lanmıştır. 

Pencereden düfen kız 
Aksaray da Murat plşa ca- 1 

mii karşısında 12 numaralı 

eyde oturan lstanbul Kız Lise
sinde hademelik eden Meh· 
medin kızı Saniye birinci kn· 
tın camlarını temizlerken mü
vazenesini gay bederek yere 
düşmüş ve vücudünün muh
telif yerlerinden yaralanmıştır. 
Kız bayğın bir halde hasta· 
haneye kaldırılmıştır. 

Duvardan dU,en 
çocuk 

Arna vudköyünde köşk cad
desinde oturan marangoz Le· 
onidanın kızı 7 yaşındaki Jale 
Arnavudköyündeki teyzesinin 
evinin bahçesinde oynarken 
"I met re •rtifaındaki duvardan 
düşerek sol ayağı kırılmış te
davi için Şişli çocuk hastaha
nesine kaldırılmıştır. 

Maslakta bir bekçi bir 
ameleyi yaraledı 
Beyoğlu temizlik amalesin. 

den Sivaslı Hızır, Maslakta 
Hakkının çıftlijti civarında do
laşırken çiftlik bekçisi Abdur. 
rahman ile aralarında kavga 
çıkmış ve neticede bekçi Ab
durrahman av tükjfi ile Hızın 
ağır surette yaralamıştır. Ya
ralı Şişli çocuk hastahanesine 
kaldırılmış ve suçlu yakalan
mıştır. 

Bir motosiklet kazası 
Dün, sepetli bir motosiklet, 

Beyazıtda, Hrisalo isminde, 6 
yaşında bir kız çocuğuna çarp
mıştır. Çocuk ajtırca yaralan• 

mış, Haseki hastane~ine kaldı
rılmıştır. 

Bir otomobil kazası 
Erenköy-Suadiye asfalt yo

lundan Bostancı istikametine 
gitmekde olan 11 yaşında A· 
liye arkadan gelen Kastamunu 
saylavı Tahsinin otlu Suphi
nin idare ettiği hususi olomo· 
bil çarparak başmdan yara• 
lamıştır. Ali Nümuoe hasta· . 
hanesine kaldırılmıştır. 

Bir sandal battı 
Küçk muslal apaşa da oturan 

luıpdan Süleymanın idaresin· 
deki 361 numaralı yük motoru 
köprünün haliç iskel~sinden 

geçerken Hasanın idaresindeki 
bulunan sandala çarparak ba
tırmıştır. Deniz~ düşen iki 
yolcu ile sandalcı kurtarılmış· 
tır. 

Alacak yüzUnden .. 
Balatla kayıkı·ı Avram ile 

Dursun alacak meselesinden 
kavga elmiıler ve Dursun Av
ramı sopa ile dövmüştür 

Parmağını makineye 
kaptırmı, 

Cibali Tütün fabrikasında 

çalışan makinist Sabri sol eli
nin l.ıir parmağını kazaen ma
kinaya kaptırdıgından Cerrah· 
paşa hastahanesine kaldırıl

mıştır. 

Kavga ve cerh 
Ayvansarayda Mahkemealtı 

yangın yerinde oturan lbrahim 
kayınbiraderi arabacı Uzeyir 
ile kavga etmiştir. Uzeyir, 
lbrahimi çakı ile yaralamıştır. 
lbrahim Musevi hastanesine 
kaldırılmış, suçlu yakalan
mıştır. 

Rakı masasında 

yaralama 
Ortaköyde oturan lsak ile 

Beşiktaş.ta oturan Süleyman 
Ortaköyde Nesimakinin mey
hancsinıle rakı içerlerken a
ralarında kavga çıkmış, lsak 
çakı ile Süleymanı iki yerin· 
den yaralamıştır. lsak yaka
lanmıştır. 

Araba altında kalan 
çocuk 

Kadıköy Hasırcıbaşı sokak· 
ta oturan fidancı Muradın 2,5 
yaşındaki çocuğu Esad sokak· 
da oynarken o civardan geç· 
mekte olan su arabası altında 
kalmış ve bacak kemiği kırıl· 

mıştır. Arabacı Hasan yaka
lanmış, çocuk Nümune hasta
hanesine kaldırılmıştır. 

-AÇIK &ÖZ-

Hız ve gUcünü v•tandatın sevgisinden alan gazetedir 
====o====-=====================================================-
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Nafia 
Vekilinin 

. ı·~-------------------·~-----ı 

Yine Röntgencilik 

1 Tetkikleri 
Dünkü bu sülunlarda has

talığının teşhisi için rönlgene 
ihtiyacı olan bir vata.,daşın 

1 Ş şli Etfal hastahaııesinde kar
şılaştıgı müşki'alı yazdık, 

rontgenciler gelmedik'eri za· 
man, bir muavin bulundurul
rrası lazım geldiğine işaret 

etlik. 

' cikt'rılmemesine işaret etmek
ten ıbaretti r. Muhterem rönt· 
gen müteha.sıshrı e'lt>rindcki 
makinenin en sağlamımızdaıı 
en çürüğümüze kadar ne ba
yat kurtarıcısı oldugunu biz
den iyi bil.rler. Ali Çetinkaya dün 

mühendis 
mektebini gezdi 

Neşriyatımızın e!ıemmiyt'lle 

nazarı dikkate alındığını mem· 
nuniyetle öjtreniyoruz. Mevzu 
bahis vatandaş da üç gün )a· 
takta kaldıktan· sonra nihayet 
dün röntgene gösterilebilmiş
tir. Maksadımız halkın bu gi· 
bi ahvalde tedavilerinin ge· 

Birde röntgen aletleri sık 

sık bozuluyormuş. Bazan mü
tehassıs izinli gidiyor, yahut 
hastalanıyor, röntgen boş ka. 
lıyormuş. Eazan röntgen mü· 
tehassısı varmış da, rö ıtgen 
makin°'i bulunamıyormuş. 

Her halde sayın sıhh3t baka
nı lstanbul röatgenlerine bir 
göz alsa ... 

-

Sırt hamallığı 
Belediye tetkikata de-, 

vam ediyor 
Belediye sırt hamallığının 

kaldırılması etrafındaki let· 
kiklerine devam ediyor. Tec• 
rübe mahiyetinde olmak üzere 
yeni sebze halinde sırt ha· 
mallığı kaldırılmış ve yerine 
gümrüklerde olduğu gibi el 
arabalarile nakliye usulü ihdas 
edilmiştir, Bu tecrübe beledi. 

1 yenin tetkiklerine esas ola· 
caktır. 

1~aenize-dökü1en 
Mazotlar ve 
Bir kaçakçılık 
Bir açık gözUn topla
dıöı mazotlar mUsa

dere edlldl 
Gümrük Muhafaza Teşkilatı, 

dünden itibaren garip bir me
selenin tahkikatına başlamış ve 
içi mazotla dolu olan bir çok 
fıçıyı müsadere etmiştir: 

Geçen yıl limanımızda bir 
mazot şilebi batmış ve bütün 
limanı mazot kaplamıştı. Son 
günlerde, Mehmet adında açık
göz bir vatandaş mazotların 

boğazın su! arına kapılarak 

akıp gitıijtini görmüş ve der· 
hal geniş bir kadro vücude 
getirip bunları toplayarak fı• 

çılara doldurmıya koyulmuştur. 

Muntazam surette çalışan 
Mehmet ve arkadaşları mazot
ları fıçılara d<>ldurduktan son· 
ra şehirde münasip bir depoya 
yerieştirmiye başlamışlardır. 

Bir müddet sonra işten ha· 
berdar olan muhafaza teşkilatı 
derhal faaliyete geçmiş, gemi
nin transit o!arak geçtiğini ve 
binaenaleyh hamulesinden de 
gümrük alınmadığıııı gozo
nünde tutarak açıkgöz vatan
daşın depolara yerle.~tirdiği 

mazot fıçılarını musadere el· 
miş ve tahkikatı derinleştir. 
miştir. 

Nafia vekili Ali Çetinkaı a 
şehrimizdeki tetkiklerine de
vam etmektedir. Vekil dün 
saat on buçukta Yüksek 
Mühendis mektebine gitm'ş ve 
gezmiştir, bu arada bazı tel· 
kiklerde bulunan Nafia vekili 
iki saat kadar mekteple kal
mış ve tedris işleri etrafında 

mektep direktörü Suphi Ka
milden izahat almıştır, Ali 
Çetinkaya bazı direktıfler •e· 

ı:...~~------~~-------~~~--~~--
Adliye 

rerek saal yarımda mektep
ten ayrılmıştır. 

Belediyede mUnhal 
memurluklar 

Belediye muhasebesindeki 
münhal 12 memurluğa 100 ta
lip çıkmıştır, Bunun için önü
müzdeki Perşembe günü saat 
ikide belediyede bir müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. imtihana 
lise mezunları alınacaktır. 

ıResmi evraka hüsnüni
yetle_yeri_len şerh 

Devamsız 
Memurlara 
Son ihtar 
Devamsız memurlar 

cezalandırılacak 
Belediye reisi Muhittin Üs

tündat belediye dairelerine 
mfthim bir tamim göndermiş· 
tir. Bu tamimde memurların 
devamsızlığından bahsedilmek· 
te ve son defa ihtar yapılmak· 
tadır, 

Bundan sonra kalem amir· 
leri devam saati başladıktan 
on dakika sonra devam jur· 
nallarını tetkik edecek ve gel· 
miyen memurların devamsızlık 1 
sebeplerini cetvellere yazacak
lardır. Şubeleri çok olan mü· 
dürler de her kısım için hangi 
amirin devam jurnallarını tet
kike salahiyettar olduklarına 
dair birer liste hazırlavıp bu. 
bir suretini belediye riyasetine 
birini muavinliğe, üçüncüsünü 
teftiş heyetine ve dördüncü
sünü de daire kapılarına astı
racaklardır. Gelmiyenler şid
detle cezalandırılacaktır. 

Fabrikalarımızı gezen 
Suriyeliler 

Beruttan gelen ve şehrimiz. 
de makarna kibrit fabrikala. 
rını gezmekte olaı Cebr kar
deşler dün bisküvi fabrikala
rını da gezmişlerdir. 

Fabrikatörler, Türk sanayi· 
inin terakkisinden son derece 
stayişle bahsetmişlerdir. Cebr 
kardeşler bugün Ankaraya 
gideceklerdir. 

Avukat Pandell dün müdafaasını 
mevk ufiyetl kaldırıldı 

yaptı ve 

Goron'un demir imalathane
sinde çalışan eski avukatlar
dan Yanyalı Pandeli aleyhine 
resmi evraka şerh verdiğin· 
den dolayı açılan davaya 
Sultanahmet birinci sulh ceza 
mahkemesinde dün bakılmış· 
tır. Pandeli komşuları olan 
Puzantın imalathanesinde ge
celeri çalıılşm11k üzere ruhsat 
almak için verilen is.tidanın 
numarası üzerine "teşviki sana
yi kanununun maddei mahsusası 
mucibince, perakende satış 

yapmadığı ıçın geceleri de 
çahşabilır.,, gibi bir kayıt 

geçmekten, mevkufeıı muha
keme edilmekteydi. 

Pandeli, dünkü müdRfaasın
da, sahte bir iş yapmış değil 
de, hüsnüniyetle ve kaymaka
mın kendisine söylediği şeyi 

yazmış olduğunu söylemiştir. 
Hakim Reşit, Pandelinin 

mevkufiyetinin artık devamına 
lüzum görmemiş, muhakemenin 
serbest olarak devamına karar 
vermiştir. Pandeli, tahliye edil
miştir. 

Bir aile faciasının 
muhakemesi 

Geçen Haziranın onuncu gü. 
nü, Beşiktaşda oturan tram
vay şirketi otobüsleri şoför· 
lerinden izzet, karısı Fatmayı 

arkadaşı şoför Yunusun Be
yoğlundaki evinde fena bir 'a· 
ziyette görmüş, Fatmayı öl
dürmüş, Yvnusu da yarala .. 
mıştı. Şoför izzetin mubake. 
mesinc, ağır ceza mahkeme
sinde, dün sabah, hafiy o'a· 
rak başlanmış, bazı şahidler 

dinlenmiştir. 

Ev, dUkk6n soyan kü· 
çük hırsızlar 

Aksaray ve civarile Samat· 
ya'da muhtelif evlere giren 
bazı dükkanlardan çikolata 'e 
saire aşır•n iki çocuktan Meh· 
met, dün, üçüncü ceza mahke
mesin de 8 ay 27 gün; Ruhi de 
on ay hapse mahkum edilmiş· 
lerdir. Küçük mahkumlar, 1700 
kuruş mahkeme harcını da Ö· 
deyeceklerdir. 

Bir hırsızlık maznunu 
beraat etti 

Geçenlerde, Mahmutpaşadan 
Mısırçarşısına doğru gelirken 
Fatma adında bir kadının, içe
risinde 760 kuruş olan çanta
sını aşırmaktan suçlu Me
det adında çocu~un davasına 
Sultanahmet Birinci Sulh Ceza 
mahkemesinde bakılmıştır. Fal· 
manın iddiası kavlimücerre
dinde kaldığından Mcdedin 
beraetine karar verilmiştir. 

lstanbul'da 7661 tütün amelesi 
muhtelif atelyelerde çalışıyor 

4586 kadın işçiye daha fazla miktarda 
yevmiye verilmesine çalı,ılacak 

Ôtedenberi şehrimizde bir 
tütün amelesi buhranı bulun· 
dujtu muhtelif vesilelerle ya-

zılmıştır. Alakadar makamlar 
bu hususu nazarı dikkate ala
rak lstan bul tütün depoların
da halen çalışmakta olan ame· 

Milletler Cemiyeti le mıktarını tesbit etmiştir. 
Buna göre; lsıan bulda çalışan 
18 tütün ticarethanesinin mec
muunda 3075 i erkek ve 4586 
sı kadın olmak üzere 7661 
tütün işçisi vardır, 

"İdarei maslahat,, tan vazgeç
..... mege mecburdur 

Yazan; Nlzameddln Nazif Tepedelenll 
Milletler Cemiyeti bir daba r 

toplandı. ispanyanın misli görü). 
memiş kanlı kasaplık lara sah
ne olmasma rağmen insanlı~ın 
büyük azabı olmakta devam 
eden Habef fac•ası yine siyasa 
Aleminin ön planına geldi. 

Milletlerin medeni bir cc· 
miyet çerçivcsi içinde duygu 
asaleti, civanmerdlik, dürüst· 
lük gösterebileceklerine inan
masından başka bir kabahatı 

olmıyan habeş ulusuna acaba 
son çeryek asrın ucuz ve li
yakatsız galebelerine alışmış 
olan ltalyanın esirlik damgası 
resmen vurulabilecek mi ? 
Düşünen dünya huzurunda 

hır Cenevre toplantısının böy
le bir karar vermeğe cür'et 
edebileceğine inanmak zordur. 
Zira bunun en hali! zararı mil
leUer cemiyeti büteesini yıl. 
Jarca tahsisat vermiş olan Şar-

ki Afrikalı azanın gümüş Ta· 
ler yılfınla ı ından mahrum et. 
mek olur, 

ltalyanın Garbi Avrupada 
bir emniyet anlaşması için, 
yeni bir Lokarno için bir kıy• 
met olacağına inanmak ise 
affedilemez bir çocukluk, bir 
safdillik olur. Zira ltal1an siya
sası hadiselere verdiği seyri 
artık durdurabilecek bir kud· 
ret değildir. ltalya kendi hırs
larilc tahrik ettijti taliin ana. 
forları için-:le ne dereceye ka
dar batıp ne dereceye kadar 
çıkacajtı meçhul bir dümensiz 
gemiye benziyor. 

Dünyanın bir rejim tasfiye
sine girişmesindeki sırrın bir 
türlü tebellür edemeyen siyasi 
ittifak manzumelerine "teşekkül 
imkanı vermek hedefini güttü
ğü. meydanda iken Berlin Fa· 
şizminden Romanın ayrılabile-

cejtini ummak mümkün müdür? 

Hadiseler demokrasiye elve
rişli olan sulhün "insanhjta lıi· 

zım olan sulh,, olduğunu acı bir 

tecrübe ile vuzuhlandırmadan 

Mıllctler Cemiyeti dışında bey· 

nclmilel otorite kurmak istemiş 
olanlara tek cephe yapmak ve 

haksız olan kazançların karşı
sında yarım tedbirlerle dejtil, 

açık ve sarih olarak kafa tut
mak bir zarurettir 

Mılletler Cemiyeti Habeş 
delegelerinin temsil salahiyet
lerini kiibu! ederse tarih! va· 

zifesini görmüş olacak, etmez• 

se her "idarei maslahat. a [*] 
mev'ud olan akıbete mahküm 
Bu Akıbet değişmez ve tekdir: 

Batmak. 

[*) Oportünizm. 

Erkek işçiler 110 kuruştan 
250 kuruşa kadınlar ise 40 
kuruştan 110 kuruşa kadar 
yevmiye almaktadır:ar. Yukar· 
daici rakkamlara göre, ame
lenin ek.eriyetini kadınlar teş
kil etmektedir. Kadınların faz
lalığı tütün işinde daha mu
vaffak olduklarını göstermekle 
ve fakat yevmiyelerinin azlığı 

fabrikatörler lehine bir kazanç 
temin etmektedir. 

Mesai saate tabi olmasına 

rağmen ~rkeğe nazaran kadın· 
1 !ara daha az para veri'm•si 

pek aşikar bir haksızlık t< ~k 1 
etmektedir. 

iş kanunu tatbik mevlciine 
girer girmez bu noktaların 

incelenerek kadının hakkettiği 
yevmiyenin verilmesi temin 
edilecektir. 

Tütün işinde kadınların ça. 
lışma şeraiti daha ağır ve 
sıhhate muzir oldujtu göz 
önünde tutulacaktır. 

4586 kadın amelenin birço• 

Deniz şakalard 

Gazetelerde şöyle bir haber 
okuduk: 

Deniz Ticaret müdürlüjj'ii 
tatbikatına başlanan yeni tali· 
matnameyi çok sıkı tutmakta
dır. Senelik muayene müddet
leri gelmiş olan Türk bandı· 
ralı vapurların hiçbirisine mü· 
saade etmemektedir. 

Hatta sefer esnasında mua
yene müddeti gelenlt·r dahi 
ilk ıığraklarında muayeneye 
tabi tutulmaktadır .. 

Bu haber süt talimatnaıııe•İ 
haberleri gibi size hiç birşey 

söylemiyor değil mi ? Bu tali. 
matname tatbikatının asıl tat· 
bikatta ne demrk olduğunu 

ba~ından geçiren bilir çünkül 
Biz serden geçmekle beraber 
biçare (ser) imizden geçirdiği
mız ıçın, bu çoklarımıza bir 
nevi sağdan yürüme şeklinde 

bir maval gibi gelen h•beri 
okuduğumuz zama:ı, · bütün 
tüylerimiz talimatname hilafına 
bandıra çektiler 1 

Karadenizde bir vapurcağız· 
la se}·ahat ediyorduk ki şimdi 
batmış bulunuyor. Dayansın 
ehli ebharl 

Sabah ~ aranlıjtında, birden·• 
bire sahur topuna benzeyen 
bir gümbürtüyle H' vapurun 
içinde nekarlar cam ve çer· 
çeve varsa cümlesile bir
lıkte ı erlerimizden fırladık! 

Gemimiz Karadenizin en kor
kunç !<azalar yuva.ı ola~ Ke
rempe kayalıklarında bir da. 
ğa burnundan tutulmuştu l 

- Allah 1 Batıyoruz l.. 
Diye feryat ve figan koptu. 

Berek•t ki vapurda la~lisiyc 

mantaı !arı doluydu. Güverte
' sinde de e~ fenni şekilde yer· 

leştirilmiş altı tane tahlisi}e 
kayığı vard . 

Bütün halk can havlile man· 
tarlara koştuk. O aralık -yanı· 
başımızda· çarkçıbaşı mı, ser· 
dümen mi, ağzında koca bir 
pipo sarkan, tavırları son dere 
ce sakin bir gemici peyda o). 
du. Harikulade sakin bic ses· 
le l.ıize: 

- Sakın ha! dedi. O man· 
tarları bağlamayınız il Herifi 
vuracaktık! O, ayni sükunetle: 

- Biz tecrübelerini ) aptık, 
O mantarbr bilakis insanı di· 
be batırıyorlar, bozukturlarl 

Demesin mi? Hemen tahlisi-
ye kayıklarına koştuk. 

Adama, can te!.ıl.şı içinde 
sorduk: 

- Evvela hangilerini indi· 
relim? 

Piposu ağzında adam du· 
dağını büktü: 

- Bunların, dedi, hepsi ça. 
tır çatır çatlamıştır! 

En aşağı 20 senelıktirl Belki 
şu işe yararı .. 

Halk dehşetli bir gayretle 
o sandalı indirdiler. 

Bir dakika sonra ağzına ka· 
dar su doldul 

Hala, tiiylerimizin bandıra

ları altında, düşünürüm: 

Bu pipolu adım asla Nas· 
reddin hoca değildi, 
pekala, kimdi ey Allah, kimdi!? 

Halbukf.. 
Halbuki bizde boğulmak 

için Karadenizde, Kerempe 
kayaları önünde mevlasını ara
mıya ne lüzum var! Baksanıza: 

Borsada Kaynarca hama• 
mında Çoban Bckirin karısı 
Zeki yenin dikkatsizlik yüzün· 
den (1) 9 yaşındaki çocuğu 
suya düşerek boğulmuştur! 

lnnallahe maassabirinl Kay· 
narca hamamında 9 yaşında 
çocuk suda bojtuluyor, bir defa 
bu hamam ıremi mi? Sonra da 
kimse kurtaramıyor! Demek 
tahlisiye tertibatı orada da 
mantardanll 

Serdengeçti 
l'°'llllUHllUllllllllllllnlllllllllllHtllllUUllllllllllUHUH• 

Meşhut cürümler 
kanununur 

tatbiki 
Meşhut cürümler kanunuuun 

tatbikine ait talimatnamevi ha· 
zırlıyan komisyon, dünde, öğ· 
leden evvel Adliyede, Adli~& 
Vekili Şükrü Saraçoğlunun ri
yasetinde toplanmıştır. Dünkü 
toplantıda, haz rla,an ta:imat
namenin heyeti umumiyesi üze· 
zinde görüşülmüştür. 

ıtu kü,ük yaşta bu işe girmiş 
olduklarından iş kanunu mer'i· 
yet mevkiine girer girmez 
sıhhat müfettişleri bütün fab
rikaları dolaşarak bunların 

daha müsait şerait ile ça· 
lışmalarını temin edecektir. 
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Dil bahisleri: -
SENT AKSiMiZ 

Yazan : Orhan Riza Aktunç 

Ôğretmenler gazetesinin 14 1 Bay Saim, yazısının bir ye-
/numaralı ve 15 nisan 936 ta- rinde: "Türk sentaksını arar-
rihli sayısile Açık Söz gazete- ken en eski yazılardan, Or· 
sinin ıı ağustos tarihli nüsha· hun, Dede Korkud, Köroğlun· 

k d an da bahsetmek niçindir ? sında gramer ve senta sımız-
dan bahsederken şöyle demiş- Pek anlıyamadım .... Diyecek 
tik: •Bir cümlenin muhtelif kadar gaflet göstermektedir. 
bölümlerinin birib"rine olan il- llm! bir mesele tetkik edi-
gilerine ıröre takip ettikleri lirken authentique vesikalara 
Jojik sıraya Construclion de- istinad etmeden nasıl büküm
nilir. !er verilir? Tekrar ediyoruz, 

McselA Fletionnelle bir dil olan realiteler üzerinde yürümek 
Fransızcada klAsik cümle ku- lazımgelirken deduction'un bir 
rumu şöyledir: Fail- fiil- mef'ul kıymeti olabilir mi? Eti dili ı 
ba ıarzda cümle teşkliline okunduktan sonra Filoloğlar 
Construciton Directe veya Na- miyladdan 32 bin yıl evveline 
turelle tabir olunur, misal: kadar çıktılar. 

Le Voleur pritmon argeant, Dil menşeini tetkik yolunda 
bu esas kaide haricinde yapı- antropolojik ve psiko·sosyolojik 
lan değişikliklere lnversion ve yollardan dilin inkişafını ara-

' 
·1· maya koyuldular. E.ğer eski 

Yahut Con - ndirecte denı ır, 
vesikalar, bu arkadaşı yoru-meselA: J 
Yorsa, daha ziyade fanteziler e Hier, il arriva ici un regı-

ment de Hussards. Veyahut: uğraşması lazımgelir ne yapa· 
lım ki "ilim,, böyle sıkıcı ve Du troupeau qu'il gonverne, 

il est le vrai berger yerine : yorucu hAdiseler üzerinde gün-
h est le vrai berger du !erce, aylarca, yıllarca durmak 

troupeau qu' il gouverne. istiyor. 
Konuşmada ise bu, her za. Kıymetli Fransız Profesörii 

Jean Deny şahsı kanaatlerini man değişir : h 
A quelle heure partirez-vouz? büyük bir salAhiyetle iza et• 

mek için uzun seneler eski fen• Diğer bir misal: k 
Mon frere et moi nons irons ler üzerinde çalışmıştır. Fa at, 

Jean Deny'den 900 sene evvel, iı la campagne yerine: d 
Yalnız,1 şahsı kanaatlerini e-Nous irons iı la campagne l 
"il, Türk dilinin mufassa mon frere et moi. a 

Bizim cümlelerimizde fiilin gramerini de bütün tafsilAtile 
mevkü daima cü:nleııin sonun-· yazan büyük alim KAşgarlıdır. 

Bu gıbi meseleleri tetkik da deQ'ildir. 
Mesela: "gitti mi Ahmet?,, ederken eski metinlere J:ıaş· 

deriz ve hiç de bir yadırgama vurmak lazım gelmez mi? 
dııvmayız. Dilimizin Fletion- Ozanoğluna nazaran "Hayır!. 
nelle bir dil sentaksından asla Çünkü dogme'lar kafidir! .. 

a~agı kalmadığını ve biz de l =~Ş;'m;;;d;;;i;,li;;,,;kb=u=k=ad=a=r=.==== 
bir lmersion şekli olduğunu El ve Ev l•leri 
meydana çıkarır... dedikten T 

sonra buna alt bulduğumuz Sergisi 
bol misalleri document olarak 29 Birinci Teşrin Cümhu-
ileri sürmüştük. riyet bayramında Ankarada 

Yahya Saim Ozan Oğlu, açılacak olan El •e Ev işleri 
gerek benimle ve gerek baş Sergisi etrafındaki çalışmalara 
üstad Hüseyin ;Cahidle yaptı- devam edilmektedir. 
ğı münakaşalarda imersion Şehrimizde iktisadi daire 
meselesini kabul etmemiş ve amirlerimizden mürekkep ola· 
batta son yazısında da •te- rak kurulmuş olan komite dün 
mas etmek istedikleri İmer- de sabah ve akşam olmak üzere 
sion meselesile bizim bahsimi- iki toplantı yapmıştır, 
zin alakası, kabul ettiğiniz Dün sergiye 30- 40 kişi ka-

l d . B' dild • d dar iştirak etmiştir. şu cüm e ır: ır e on e Bunların içinde şimigraf de-
giden gramer değil umumun nilen çok güzel ve ince bir 
cullanış tarzı. diye reddetmişti. sanat erbabı, gayet nefis bir 

Halbuki Üçüncü Türk Dili kaç eser getirmiştir. Bundan 
Kurultayı imersion meselesini başka Abdülhamit devrinden. 
kabul etmiş olmakla bizim ne beri Türkiye'de yapmış oldu. 
kadar haklı ve ilmi düşünmüş ğu pek nefis sedef işleri ile 
olduğumuzu hararetle göster• tanınmış olan Vasıf müracaat 
miştir. etmiş ve sergiye çok güzel 

Biz bu nazariyeyi ileri sürmekle birkaç eserini göstermek iste
orijinal güneş· dil teorisine diğini bildirmiştir. 
küçük bir hizmette bulunmak- Vasılın bu müracaatı komite 
la öğünebiliriz. tarafından memnuniyetle kar. 

YUksek dağlarda: 
Kıt yUrUyUtU 

Bir devleti yabancı iller
den ayıran sınırlar veya se
fer planına göre seçilen ha
rekat sahaları arazinin teş

kilatı itibariyle ovalık veya 
dağlık olur .. Bu iki hale gö
re müdafaa ve taarruz şekil
leri, yürüı üş tertipleri birbi-
rinden farklıdır. Umumi harp 

bu farkın ehemmiyetini ve 
bilhassa, dağlık arazide ha
rekat icrasına mecbur olan 
orduların teşkilatına dağ kı
talarının da ilhakı lüzumunu 
bir daha ortaya koydu .. Bu
nunla, harp vasıtaları son te-

kemmülüne varmış olsa da 
tabiatın zorluklarına yine in· 
sanların göğüs geı eceklerini 
anlamış olduk. 

Yürüyüş yapan bir ordu. 
nun ilerisine geçmiş, mühim 
arızaların ve tabiatın büyük 
zorluklariyle karşılaşmış olan 
dağ kıtaları kumandanlarına 

en mühim vazife ve selahi. 
yetler düşer. Da~lık arazinin 
imtidadını, yürüyüşün deva
mını, iklimin ve kışın umumi 
hallerini, uğratılacak zorluk
ların derecesini, alınac•k ted
birlerin sırasını, geceliyin ve· 
rilecek molalarla durakların 
kararlaştırılması bu kuman. 
danların esaslı işlerindendir. 

Yüksek dağlarda yapılan 

kış yürüyüşlerinde şunlar dik. 
kat nazarına alınır : 

1 - Kıt'ayı erken yola 

çıkararak şiddetli soğuktan, 
geç bırakıp gecenin güçlük
lerinden kurtarmak ve koru
mak için haraket zemanını iyi 
seçmelidir. 

2 - Kıt'anın baş ve so
nuna birer kızakçı grupu a
yırmak suretile yürüyüş esaslı 
tertiplenmelidir. 

3 - lp, kazma, kürek, 
sulp halinde alkol. ateşlikler, 

termometreler, havai fişenk

ler ve kızakların tamiri için 
büyük parçalar gibi malze
meyi vaktinde kıtalar& da
ğıtmalıdır. 

4 - Kıtaların yiyecekleri 
besleyici olmalı ve kolayca ı 

taşınabilmelidir. Üç dört gün
lük yadek erzak bulundur
malı, alkollüler yasak edilerek 
kahve, çay, et suyu gibi sı· 

cak içkiler kullanılmalıdır. 
5 - Elbiseler yünden ve 

hafif, ayakkabları bağsız ve 
yağlı olmalıdır. 

6 - Donmaya karşı po
madlarla masaj yapmağa 

ve masajden evvel ayak
ları ılık suya koymağa dik
kat etmelidir. 

M. Ersu 
Dünya dillerine ana kaynak- şılanmıştır. Bundan başka, I~====== 

lık yapan güzel Türkçemiz başlıca 8 ev kadını müracaat Kadıköy Biçki ve dikit 
muasır dillerin hiçbirinden geri etmiş, bunlar da sergiye eski mektebi müsameresi 
değildir, sentaksı itibarile de. sandıklarından çıkarıp getir-

dikleri güzel elişlerini sunmuş. 20 eylül pazar günü Kadı-
Ozan Oğlu son yttzısında, !ardır. Sergi komitesi, çalışma- köy Siıreyya sinemasında,Altı-

tam bir modern solla zihniye. 
sına büyük bir hız vermek yolağzında Biçki ve dikiş 

tile hareket ederek karşısın- üzre 6 takip memuru daha al- mektebinin senelik mutat mü-
dakini eskiliğe bağlılıkla itham mıştır. · ·ı · t' 

1 d sameresı verı mış ır. ,tmek garabetinde bu un uktan 
sonra bahsi kesiyor. Bizim Bu toplantıda mektep tale
hatır ve ha~alinıizden bile ipekli etya kaçakçılığı beleri tarafından "Bayan şiir 
geçmiyen şevleri bize söyle- Dün lskenderiyeden limanı· yazacak. komedisi temsil edil. 

mıza gelen Antaris vapurunda mı· ş, bayan Melek tarafından terek onlara cevaplar veriyor. 
tayfalardan Süleyman adında muvaffakiyetle zeybek oyun· Böyle bayağı bir taclique'e 

müracaatı doğrudan doğ'ruya biri karaya çıkarılmak üzere !arı oynanmıştır. 
aczin ve zMın ifadesidir. biri sandalcıya bir paket ver- Türkiyede ilk defa olarak 

Cevdet Paşadan son gra. miştir. Sandalcı, sahile çıkar· canlı manken suretinde mektep 
me1oeilere kadar construction ken muhafaza memurlarının talebelerinin bir sene zarfında 
meselesi bizim incelediğimiz şüpheli gördüğ'ü paket açıl· ellerile dikmiş oldukları tuva-
tarıda synthetisee edileme- mış, 20 metre ipekli kumaş, Jet, gelinlik, pijama gıbi elbi-
miştir. Bazıları bir •takdim te- ipekli kadın eşyası ve ipekli sefer teşhir olunmuş ve eserler 
bir,, meselesi ileri sürmüşler- çorap bulunarak müsadere umumun alAkasını celbetmiştir. 
se de, bu • takdim ve tehir ,, in edilmiştir, Sandalcı ile tayfa Müsamereye halk şarkılarile 
ıe demek olduğunu sarih surette Süleyman hakkında kanunr ta• verilen konserle nihayet ve. 
ortaya koyamamışlardır. kibata başlanmıştır. rilmiştir. 

"Acık Söz .. ün edebi romanı :29 içinin büyük fac i asını ... 

• • • 
Sen Benim Babam 

D .., ·ı . 1 egı sın ... 
Yazan: Suat Derviş 

Benim damarlarımda onun 
Werşeye isyan eden hodbin 
ve holpesent kanı var ... ikimiz 
de kendi zevkimize düşkün 
değil miyiz... ikimiz de hod
bin... ikimiz de birer iah 

,olmak iddiasında değil miyiz? .. 
Neden yazı yazıyor uz, neden 
~çimizde herşeyin fevkinde ol
manın hırsı var ve neden her-
1kesten daha çok hissetmek ve 
herkesten daha iyi söylemek 

iddiası var .. Ondan bana ge
çen ve çözmek için satır satır, 
sahife sahife yazı yazdıran iç 
kördüğümü nedir? .. Ruhumuz 
biribirinin eşi deği l mi? .. Onun 
bü tün kusurlarını ve bütün me
ziyetlerini içimde buluyorum. 
O benim ben liğimde devam edi
yor, onun size muamma gelen 
bütün hareketlerini ben anlı
yorum. Onun içinin büyük 
felaketini ben anlıyorum. 

Selma şimdi odanın içinde 
geniş adımlarla geziniyor, başı 
iki avucunun içinde.. Cavid 
şimdi ıztırap dolu gözlerle ona 
bakarken yavaş bir sesle .. 
-Çocuğum diye inliyor. Af

fet beni. Ben seni bedbaht 
etmek istemedim. Sana karşı 
olan sevgim belki ebediyen 
bu sırrı saklıyacak kudreti ve 
tahammülü bana ver;rdi. Fa
kat Fatmam gözlerini bir da
ha açmamak üzere kapadığ'ı 
dakikada onunla hayatımızda 
ayrı geçirdiğ'imiz, yabancı gibi 
geçirdiğimiz günlerin hatırası 
hayalimde canlandı. Hayatı
mızda eğer yalanı kabul 
etmemiş olsaydık beraber ge
çen hayatımız tam üç misli da
ha uzun olacaktı. Buııu düşün
düm, Bizim buna hakkımız 

vardı. Bukadar muhabbetin böy
le bir hakkı olurdu. 

AÇIK SÖZ- 22 Ey103 

Düşünceler 

Herkes için 
Dr. Victor Pauchet 

Cömert, hayırsever, nikbin 
ve nefsine itimadı olan in
sanlarla birlikte yaşayınız; 
ve ruhu kadar hisleri de 
küflenmiş kimselerle dost
luğunuzu ileri götürmeyiniz! 

EJ rn 
Kendinizi, bir akar suyun 
cereyanına kaptırır gibi, 
bedbinlerin tesirine kapıl· 

maktan koruyunuz! bedbin• 
!er, her şeyden önce neş'e 
düşmanıdırlar. Neş'enizi 

kaybettiğiniz gün, siz de 
onlar gibi olursunuz 1 

m m 
Kendinizi kara ve kızıl his
lerin tesirinden kurtarmak 
için, derhal kendi kendine 
telkin vasıtalarına müracaat 
ediniz. Dünyanın ve a'lenin 
istikbalini daima kara gö
ren insan kadar bedbaht 
bir kimse tasavvur edile
mez. 
O, bir hastadır ki, ilacı 
ölümdür. 

m m 
Çabuk ihtiyarlamak istemi
yorsanız' ilk önce, beyni
ninizi ve bünyenizi tahrip 
eden kötü hislerden ken• 
dinizi kurtarınız. Muzır 

hislerle arkadaşlığı itiyat 
edinenlerin ömürleri şüp

hesiz ki kısa olur. 
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Trabzonda bıldır-
cın bolluğu 

Trabzon (Açık Söz) - Bir 
kaç gündenberi havalar kışı 
andırmaktadır. Herkes palto 
ve pardesülerini giymiştir. Üç 
gündenberi her tarafta bir 
bıldırcın yağmuru vardır. Fa
kat bukadar bolluğa rağmen 
beher bıldırcının fiati dört 
kuruştan aşağı d üşmemek

tedir. 
Sovyetler lzmlrden 

uzum alıyor 
lzmir (Açık Söz) - Sovyet 

Rusya lzmirden mühim mık· 
tarda kuru üzüm alacaktır. Bu 
maksatla şehrimizde alakadar
lar arasında temaslara baş
lanmıştır. 

Yeni Bulrnaca 
Bu hafta bulmacamızın şek

lini değiştirdik ve sadeleştir
dik. Bulmacalar zeka oyunları 
olduğuna göre, bu yeni bul· 
macamız da sadeliği nisbetin
de yine bir zeka oyunudur: 

Bir kut ismi bula· 
caksınız, basını ke· 
since bir milletin adı 
meydana çıkacak. 

Müsabaka müddeti ayın 
25 inci cuma günü akşamına 
kadardır. O vakte kadar ce• 
vaplarınızı " lstanbulda Açık 
Söz gazetesi bulmaca memur
luğuna,, gönderiniz. Cuma ak
şamı kur'a çekilecek, netice 
ertesi ğünkü gazetemizle ilan 
edi'eceklir. 

HE.DIYELERIMIZ 

Bulmacalarımıza görd ügü 
müz rağbet üzerine bu hafta 
hediyeltrimizi daha ziyade 
zeginleştirdik. Birinciye bir 
BISIKLE.T, ikinciye bir fotoğ· 
raf makinesi, üçüncüye gaze
leır.izin bir senelik abonesi. 

Beş k işiye bozukpara çan· 
lası, beş kişiye kartpostal al
bümü. 

Kırk kişiye muh~elıf bedi· 
yeler. 

Bulmaca 
kuponu 

19 • 25 Eylül 

Bu ne meş'um gece ... Bu ne 
Ulnetli gece .. bu ne bitmek, tü· 
kenmek bilmiyen azab gecesi .. 
Annesini yarın toprağa gö. 
mecekler.. Annesini bugün 
kaybetti. 

Ve bu adam .. Bu adam .. Bu 
hain adam neler anlatıyor: 

- Seni dizime alıp sevdi
ğim gün yüzünün çizgilerinde, 
yüzümün çizgilerini bulmanın 

intikamını o benden gayetle 
kuvvetle aldı. O günden on, 
on beş gün sonra idi bir gün 
seni bir bebek gibi süslemiş 

olarak . bize geldi. Muaye
nehaneme. Bir kaç gün gö
rünmediğim için beni me
rak etti!l'inizi söyledi. Seni 
hep dizinde tutuyor. Benimle 
konuşurken ikide bir-:le sana: 
"öp babacığını,, diyordu. Sen 

BEN KiMiN 
METRESİYiM 

l!.miimiiiiOiiiiiOiiiiiOiiiiiOiiiiiOiiiiiOiiiiiOiiiiiOiiiiiOiiiiiOiiiiiOiiiiii Yazan: lskender F. Sertelll iiOiiiiiiiii.:.I 

Tefrika No. 65 

Nesrin revolverini çantasına koymuş, merak ve 
dikkatle Necip Serveti 

dinliyordu. Bu isim ona pek yabancı gelmemişti 
Nesrin korkmuyordu .. 
Ahırın kapısı önünde durdu. 

Rovelveri çantasından çıkardı. 
E.mniyet tetiğini açtı .. 

Ve başını yavaşca ahırın 

aralık duran kapısından içe
riye uzattı. 
Loş ve örümcekli bir yer 

odası... Yine uzun yıllardan 
kalma toprak ve saman yığın
ları.. ve bir köşede birkaç 
tahta parçası üzerine uzanmış 
horul horul uyuyan bir adam .. 

Nesrin birdenbire irkildi ... 
yerde yatan adam sahiden 
uyuyor muydu? 

Nesrin son yıllar içinde bir 
çok tuzaklara düşmüş, canını 
zorla kurtarmış... Bu işlerde 
çok talihli bir kadındı. 

Derin tecrübesi onu ihtiyat
tan ayırmıyordu. 

Tahtaların üstünde yatan 
adamın sırtın• çektiği paltonun 
yeniliğine bakılırsa ve eğer 

bu adam (X) den başka biri 
değilse, herhalde içtimai mev• 
kii yüksek bir şahsiyet oldu· 
ğundan şüphe yoktu. 

Ve bu adamın şehirde yar
dımcıları olduğu da anlaşılı

yordu. iki defa sıra i.le hem• 
de günü gününe Nesrıne m~k
tup gönderen bu adam kım

di acaba .. ? ve Şefiği neden 
çağırıyordu buraya .. ? 

[!J (!) 

Nesrin rovelverinl çek
ti. Fakat... 

Nesrin ahırda yatan adamın 
hüviyetini anlamak istiyordu .. 
Hafifçe öksürdü .. Ay~kları~ı 
yere sürttü .. Ve çok surmedı, 
uyuyan adam. esne}'.erek göz
lerini açtı .. B.rdenbıre şaşala
dı .. Nesrini tanımıyordu. 

- Kimi arayorsunuz? 
Diyerek başını kaldırdı ve 

genç kadının elindeki rovel
veri gördü: 

- O ne .. ? beni vurmağa mı 
geldiniz? . . 

Nesrin çok sakındı : 
Şefiğ'in arkadaşı siz 

misiniz? 
diye sordu. 
Meçhul adam : 
- E.vet .. 
Dedi .. Doğruldu. 
ikisi de yumşamışlar, şaşkın 

şaşkın birbirlerine bakınarak 
gülüşmüşlerdi. 

Nesrin: 
- Ben onun metresiyim- di

ye söze başladı. Şef ık iki gün
dür eve gelmiyordu. Son mek
tubunuzu alınca sizi aramağa 
mecbur oldum. 

Bir kaç saniye hayretle bir
birlerine bakışdıl~r. 

Nesrin devam elli: 
- iks imzalı mektupları siz 

mi gönderdiniz? 
- E.vet .. 
- Şe fikten ne istiyorsunuz? 
- Yardım .. 

- Bu yardımı ben yapamaz 
mıyım? 

- Hayır .. 
- Niçin .. ? 
- Kadın işi değil.. Onunla 

konuşmak da istiyorum. 
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N 1 ŞAN 
Cide Mütesarrıfı merhum 

Ahmed Kamil Beyin torunu 
ve Doktor Saim Beyin kızı 
Semahat Gülgiln ile Seyrise
fain Enspektörlüğünden mü
tekaid Hüsni! Beyin oğlu de· 
!!erli mimarlarımızdan Adil 
Denktaşın nişan töreni Park 
otel salonlarında iki taraf ak
raba ve ehi bbasının huzurla
rile icra edilmiştir. Kendileri· 
ni tebrik ve saadetler dileriz. 

de kollarını, o miniminicik kol
larını büyük bir sevgile onun 
boynuna dolıyor ve onun ya
naklarından öpüyordun. Ve 
yine o gün lakırdıyı ne yap
mış, yapmış sana ve senden 
dolayı babalığa intikal ettir
mişti ve gözlerimin içine 
bakarak: 

- Baba olmanın bütün saa-
deti nerededir bilirmisin demişti. 

Esasta baba olmakta de. 
ğil, minimini bir yavrunun 
sizi baba olarak sevmesinde
dir. Mesela bir başkasının ço
cuğ'unu evla.:! kabul etseniz 
ve o sizin hakiki babası ol
duğunuza iman else ve o sizi 
hakiki blbası gibi sevse yine 
bu sevgi sizi mes'ut edebilir ... 

[Bilmedi] 

- Ne vakit geldiniz fstan-
bula .. ? 

- Üç gün olu r or. 
- Ne zaman döneceksiniz? 
- Belki bu gece.. Belki de 

yarın sabah. 
- Birkaç gün daha kalsa· 

nız .. Şefik muhakkak gelirdi 
sizi görmeğe, 

- Bekliyemem .. 
- Ne olurdu kalsanız .. ? 
- Geldiğim yol iki gün son-

ra kapanacak, Dönemem .. 

- Ben size gidecek yol 
bulurdum. 

- Nasıl. Siz mi? 
- E.vet. 
- Kabil değil, hanımefendi 

Dedim ya. Bu işlere kadınlar 
aklı ermez. lngilizler bütün 
yolları ele geçirmişler.Bundan 
sonra kaçmak çok tehlikelidir. 

- Ben bildiğiniz kadınlar
dan değilim canım. Benden 
çok yardım görebilirsiniz. 

Ve hemen ilave ederek: 
- Hüviyetinizi bana söyler-

misiniz? Dedi. 
Mechul adam düşündü: 
- Niçin suruyorsunuz? 
- Sili hatırlamak isteyorum 

da.. Galiba geçen sene sizi 
bir defa Şefikle beyoğlundan 
kolkola giderken görmüştüm. 
Gözüm ısırıyor .. 

- Ben sizi hiç hatırlamı
yorum, Hanımefendi! yalnız 

Şdiğin metresinin çok zeki 
bir kadın olduğunu duymuştum. 
Duymuştum amma, bu iş sa
dece zeka ile dönmez .. Filiya. 
ta geçmek lazım. 

- Hele siz isminizi söyle. 
yin bana 1 Biraz daha birbi
rimize itimat edersek, benim 
neler yapmağa muktedir oldu
ğ'umu sizde anlarsınız f 

Meçhul adam genç kadının 
gözlerinin içine baktı : 

- Ben Doktor Necip Ser
vetim.. Şefikle çocukluğumuz 
gibi bütün gençliğ'imiz de be· 
raber geçti. O bana hiyanct 
etti.. Beni milli davada yarı 
yolda bıraktı. Ben Anadoluya 
geçtim.. O !,tanbul sokakla
rında sürtü; or hala. 

Nesrin rüve lverini çantasına 
koymuş, merak ve dikkatle 
Necib Serveti dinleyordu. Bu 
isim ona pek yabancı gelme. 
mişti. 

Doktor sözine d evı m etli: 
- Müşt e rek gayelerimiz, dü-

şüncelerimiz vardı. Ben gaye 
ve hedefimize vasıl oldum. O
nun burada yalnız kalmasına 

tahammül edemiyorum. lstan
bula mühim ve müstacel bir 
iş için geldim.. bu vesile ile 
onu görmek, ve benimle ge
lirse onu da Anadoluya gö
türmek istiyorum. 

- Siz onun lstanbul sokak
larında işsiz: güçsüz, kollarını 
sallıyarak dolaştığını mı sanı

yorsunuz? 
- Başka ne yapabilir? iş

gal altında bir memleket .. Ha
lifesinden Nazırlarına kadar 
hepsi düşman boyunduruğu 

altında .. Ve ne yazık ki bu bo
yunduruk altında yaşamak 

zilletine katlanıyor!ar da 
Anadolu kahramanlarına yar
dım etmeyi akıllarından bi· 
le geçirmiyorlar. işte Selik 
te bu zillete kati ananlardan bi
ridir. Fakat, ben onu kurtara
cağım bu zilletten. 

Nesrin başını salladı: 

- Ma1lesef Şefiği siz hiç 
tanımıyorsunuz. O, koyu bir 
milliyetperverdir. Hatta yalnız 
bu kadar değil .. Ölümü her 
zaman karşılayan müthiş bir 
inkilapçı. 

- Haydi canım, benimle 
alay etmeyin! Eskiden böyle 
idi amma .. Benden ayrıldıktan 
sonra o tamamile değişmiştir. 

Milli duygularını kaybetmemiş 
olsaydı, şimdiye kadar o da 
benim gibi anadoluya kaçardi: 
Halbuki o Anadolunun işine 

yarayacak bir çok mahrem 
evrekı düşmana satmak gibi 
güçlüklere bile teşebbüs etti. 
Bir gece onun odasında yatıyor. 
dum.Kendisine emaneten bırak
tığım bir evrak paketini bana 
iade etmedi .• edencedi. Ve bu 
hadise benim ertesi i'Ünü Ana
doluya geçmeme vesile oldu. 
Ondan adeta korkmuştum ... 
E.vrakımı çalan bir arkad3Ş 

bana fenalık yapmaktan da 
çekinmezdi, Görüyorsunuz ki, 
onun yaplığı bütün bu uygun: 
suzca hareketlere rağmen onu 
yine seviyorum. E.ski arkada
şımdır~ Ve onu bizim cephe
de görmek için, son defa ken
disine Anadoluya gelme•ıni 

teklif edeceğim. Eğer burada 
kalırsa, onu ebediyyen arka
daşlık deft<r;nden sileceğim. 

f Bilmedi f 
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SAN~T 
KiTAP. QES'iM. TiVATROıHU.fiKt 

lzmlr sairlerl : 2 

Koca Behçet 
Bilhassa [Alacaklı ve borç- ı 

lu ] destanr ile hatırlanan 

Beh~et de /zmirin yetişlirdiği 
sayılı şairlerden biridir. T 275 
de doğup 1331 de öldüğüne 

göre çak izlırabı ruhi çektiği 

şu dılnyada nihayet 56 yıl 

ömür sürebilmiştir, O, lımİr· 
de Bülbül sokağında doğdu 
ve hayatının sonuna kadar da 
bülbül gibi durmadan, dinlen
medan şakradı, Fakat ne acı 
ötüş I 

Babası Mehmet ejendidir. 
lzmirde ilk, Midillide orta 
tahsilini gören şair bütün gü
zide emsalleri gibi Arapça ve 
Farsçayı hususi surette öğren• 
di. Ve kuvvetli kabiliyet fJe 

ha/ııası ona hir Yahudi kadar 
Musevice, bir Ermeni kadar 
Ermenice ve bir Rum kadar 
da Rumca konuşmak kudretini 
verebildi. iş hayatına 1309 da 
lzmirde rüsumat memurluğuna 
girdi, lstanbula naklelli ve 
orada yazdığı aykırı bir 
manzume ile Kızıl sullanın 
gözıine battı. O da emsal/eri 
gibi yıldız burcunun ilk ve 
/alcat nasılsa hafifçe bir /üt
/una! uğradı . yine rüsumat 
memurluğile l zmire, anavala· 
nına atıldı. 

Kendisi olgundur, Biraz da 

Bektaşiliğe kaçar. Bir manzu• 
mesinde : 

Pirlmiz:Jlr Hacı Bekti.fi Veli, 
Teslim olduk aldık mürtlttcn eli, 
B 1 ğladık dil lle, el He, beli, 
Behçet 1 Nefsimizi kıranlar Janıs 1 

Yazılarından bazılarında 
tedbirden ziyade takdire inan• 
dığına şahit oluyoruz. Yine o 
diyor ki: 
Behcetl nelae olacak olur, 
Kullar bu huauıt• hep Aciz: kahr, 
Fermanı tllhi yerini bulur. 
Nekadar müdebbir olı:ı bir kişi: 

Bunda buı;rünün zihniyetbıi 
biraz rencide eden bir düşünüı 
hususiyeti vardır. Fakat unu· 
tulnıamalıdır ki bunlar niha
yet zamanını terennüm eden 
şairlerdir. Ve en bariz mezi• 
yelleri okuyucu veya din/eyi· 
cilerine akıttıkları şey sade 
fazilet ve (adam ) olmaktır. 

( Alacaklı ve borçlu ) su da 
ömürdür. Anlaşılan şair fe• 
na sıkışmış ve demi1: 

Alacakh der ki; bitti kararım, 
Gece gündüz demez: •eni ararım. 
Terkettlrdin bana kisip ve k&rım, 

Düşürdün beni büyük bir dolaba. 

işte lzmirli Behçet böyle 
Bektaşi ruhlu, kadere inanan 
ve en bariz vasfı ile f olduğu 
gibi görüııen f!e göründüğd 

gibi olan J bir Eğe çocuğudur 
Eğe, lzmir neler yelişliro 

mez ki... 1. H. 
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DOKTOR ŞARKO NASIL ÔLDÜ? 

G e m i si d ev g i b i da 1ga1 a r 
arasına gömülen büyük keşif 

kaptan köprüsünde duruyordu 
Kurtulan adam anlatıyor: 

Kazan müthiş bir i11filik ile patladı. Bir dalga arka· 
daşımı batan gemiye yaklaştlrdı. Onu bir daha göre· 
medim. Nasll kurtulabildim, gözlerime inanamıyorum. 

Meşhur Fransız ilimlerinden 
ve kutup kişiflerinden doktor 

Charcot 'n un 

1 

1 

\.e Pourquoi· 1 

\s?[*]=Ni· 
A olııııısın ?) 

adlı gemisile 
Groenland 'da 
fenni tetkikat• 
ta bulunduk· 
tan sonra dö
nüşte şiddetli 
bir fırbnaya 

•u tul du ğu nu 

-~-.. -·--~~ 
1 - - ..... 
' 

;e geminin 
büyük alım de dahil olduğu 
halde, bütün mürettebatile 
birlikte battığını bildirmişt;k, 
Doktor Charcot "Le Pourquoi 
Pas?,, gemisi le bundan otuz ı 
yıl evvel şimal kutuplarında l 
yaplığ'ı tetkikat ile birdenbire 
büvük bir şöhrete ulaşmıştı. 

Batı,lte beşer/yeli bıiy(}k ve ••sur bir ilim adamındsn mahrum 
eden Purkuva Pa 

Dr. Charcot bu defa refa
katinde büyük bir heyeti se
feriye bulunduğu halde yola 
çıkmıştı. Geminin mürettebatı 
otuz kişiden ibaretti. 

mıştı. Sandalları denize indir
meğe çalı,tık amma bu beyhu
de yere emek sarfetmek oldu. 
Derken birdenbire bir iştial 

oldu. Kazan patl amıştı ve o 
anda vapur, ağır bir taş gibi 
batmağa ba:ladı. Ben de va
purla beraber batıyordum. 

Hemen denize da 1dım. Çok 
iyi yüzmek bilmeseydim kur
tulamazdım. Bir tahta pJrça sı

nı yakaladım. Galiba direğin 
kopmuş bir par~ası idi bu. 
Sımsıkı sarıdlım. Öyle zanne-

müthiş infilakı olmuştur. 
bizi, birRüzgar da'gadan 

diğerine atıyordu. Sular ma

kine dairesine giriyordu ve 
gemi parçalanıyordu. Artık bu 
infilaka ve sarsıntıya l!lukave
met etmiye imkan kalmamıştı. 
Gemi, ikinci defa olarak bat
tığı zaman, gemi •Ü varisi Co
niat, kaptan köprüsü üzer.nden 
bize bağırdı ve her ne paha
sına olursa olsun kurtulmak 
liı.zımgeldiğini söyledi. Bunun 
üzerine biz de denize atıldık. 

Kaşif Groenland'da tetki
katını bit' rdiklen sonra Ko
pcnhaga hare et etmiş ve ay
ni gün de ak şam üzeri şiddetli 
bir fırtına çıkmı~lır. Fırtına o 
kadar şiddetl i idi ki gemi ma
nevra yapmak kabiliyetini 
kay tetmişlir. Hatta bu esnada 
gemi bir defa dalgalar.o içine 
gömülmüşse de tekrar suyun 
yüzüne çıkmıştır. 

Az sonra gemının k a zanı 

patlamış ve telsiz telgraf ci
hazı işliyemez bir hale gel
miştir. Telsizle vaki olan is
timdat üzerine, kaza mahalli· 
ne ı ctişmek için har? ket et
miş olan gemiler, fırtınanın 
şidietind•n geminin bdundu
ğu mahal :e varamamışlardır. 

Yalnız bir balıkçı gemisi gele· 
bilmiş, fakat Le PoLquoi Pas? 
nın direğinden ve da'galar ara· 
sında ~alkanmakta o ' aıı 21 ce
setten başka b rıey bulamam•ş· 
tır. Dr. Clıarcot'nun cesedi de 

1 diyorum ki bu kaza, vapurda
kilcri adeta bir tuzakta yaka
lamış gibi bastırdı .. 

Gemiden hafızamda kalan 
son manzara şudur: Dr. Char
cot ve kaptan Coniat kuman
da köprüsü üzerinde ayakta 
duruyorl~r. bir arkadaşım ya
nımda yüzüyordu. Büyük bir 
dalga bu zavallıyı geminin bu· 

lunduğu tarafa allı. Bir daha 
kendisini görmedim. Ondan 
sonra ne oldu~unu bilmiyo
rum. Hatta nasıl oldu da kur
tuldum? .. buna da bir türlü 
aklım ermiyor ya .. ,, 

bunlar arasında idi. 
O civarda b:ı ıkçıla rla mes

küı o'an A fan köyü kıyıların
d.ı üzerinde geminin adı yazılı 
bir cankurtaran şimdi bulun
muştur. Bundaı meraka dü
şen balıkçılar .ahili araştır

mağa başlamışlardır. Nihayet 1 

Denizde kaldıktan sonra ken· 
dimi kaybetmişim. Beş saat ka-

Suda ka'dığımı zannedi-
yorum.,, 

Bu zavallı kazaze~enin ku· 
lakları, fırtınanın şiddetinden 

işitmez bir hale gelmiştir. Eu
gene Canidec fırtına esnasında 
geminin ha ini şu suretle tas• 
v.r etmiştir: 

Hava pek sert idi. Ben şim. 
dive kadar bukadar sert hava 
~örmedim. Rüzgiir saniyede 
20 metre slratle esiyordu. 
Haritalar üzerinde tetkikatta 
l:u 1unan suvariler gerıde bı· 

{•) 30 yıl evvel Şarko Kutup· 
lara gitmlye karar verdiği zaman 
herkes bunun lmkinıız.hğından 

bahıetmişlerdi. O kutuplara gide· 
bilecejine inandığı için "neden 
muvaffak olamıyacakmışım?,, ma• 

r l klığımız Reykjavik'e dön- nasına gelmek üzere ıemiılne bu 
n e~< •ste-Jikl c r ı sırada kazanın adı takmıttı. 
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Ağlanacak bir lakaydi 

;;~~~~~l:~:~?~!:;~I::s:
1

~i: Büyükadalı gençlerin müsamere
~~~t~: ~:t;g~~· b~~r h~~~: :::~ sı·ne neden tenezzül buyurulmadı 
makta olan bir adama rastgel-
mişlerdir. 

Bir direk parçasına sarılmış 
olan bu zavallı adam batan 
geminin mürettebatından ye. 
gane kurtulan Eugene Goni. 
dec'di.Adamcağız on saat sü. 
ren bitkin ve baygın bir uy
kudan sonra başından geçen
leri şu suretle anlatmıştır: 

- Bütün gece şiddetli bir 
fırtına hüküm sürmüştü. Ge
mide biç kimsenin gözüne uy. 
ku girmemişti. Gün ağarmak 
üzere idi, ki yatağımın üzerine 
uzandım. Saat beş buçu~a 
doğru şiddetli sarsıntı oldu. 
Bu sar11ntı beni yatağımdan 

fırlattı. 
Hemen ırüverteye çıktım. 

Hertaral birkaç saniye içinde 
dalgaların istilasına maruz kal· 
mıştı. Vapur, kayalıklara çarp· 

Geminin hattıfı geri aösterir 
harita 

Davetiye alanlar gençleri toplu ve temiz 
yatama yollarında tetvikten niçin çekindiler? 

Evvelki ırece ( Büyükada 
Halk Spor Klübü ) mevsim 
sonu münasebetile bir veda 
akşam ağlencesi yaptı. 

Bu klüp, Büyükada gençle
rinin üç yıldır birçok yoksul. 
luklar içinde meydana getir
dikleri, kendi paralarlyle ha
zırlayıp kurdukları mütevazı 

bir spor varlığıdır. 

Bu veda müsameresi, Ada 
ırençlerinin ve bu ırenç ve taze 
teşekkülünde kimsesiz, yar· 
dımıız ve yoksul çalışmaları 

etrafındaki acı ihmal ve la
kayıtlıklarını göstermek bakı· 
mından çok manalı olmuştur. 

Gençler, Halk partisi salo
nunu bir zevk ve itina ile 
§İmdiye kadar kasalarında bl· 
riktirdikleri bütün paralarını 

ve varlarını yoklarını sarfede· 
rek, hazırlamışlar ve bir de 
cazbant tutarak mutena bir 
tertip yapmışlardır. Ancak bü
tün büyüklere ve gerek yar
dımcı ve gerek koruyucu üye
lere davetiyeler gönderdikleri 
halde tek bir insan bu genç 
ve ateşin topluluğun veda mü
sameresine uğramaıta tenezzül 
etmemiştir. 

Çocuklar başlangıçtan sona 
kadar bir yetim ve kimsesiz 
teşekkül olmak hüznünü ve 

ıztırabını çekmişler, dostlara 
yalvararak birkaç davetli bul· 
mak suretile yar ve ağyar do. 
lu bu muhite karşı mahçup ve 
zebun görünmemeğe uğraşmış· 
!ardır. 

(40000) nüfusu bulunan ve 
kayıtsız şartsız büyüğü kü
çüğü sokaklara ve dolaşma, 
oturma yerlerine akan Büyıik· 
adalıların Pazar günü ıribi bir 
tatil gününde gençliğin, Türk 
varlığının en küçük örneği ve 
teşekkülü olan klübe bukadar 
lakayıt, bukadar aldırışsız kalı-

şının bütün mes'uliyet ve güna
hını ; bu işi, bu hareketi gerek 

memleket namına, gerek gençlik 
namına, spor namına, cemiyet 
namına ve nihayet ırenel in
kılfıp ve adapı namına hima
ye etmek vazifesini yüklenmiş 
olanlarda bulmak gayet tabiidir. 

Gençler, kahveden, çamdan 
ve nihayet aşağı zevklerden 
deniz, koşu, yarış, pinır-pong, 
fudbol, bisiklet, tenis gibi ide· 
alimiz olması ırerekll eğlence 
ve zevka aürüklemeğe çabalı· 
yan gençlerin bu duyuş, ve 
çalışış karşısında çok kıs· 
kanç olmamız IAzımdır. 

Bir fincan kahvesini orada 
içmek surelile gençliğe heves 
ve hız verebilecek Ada teşek-

-AÇIK SÖZ- B 

~ [ Tıp Titüleskuyu 

~~~ Onu 1ta1 yan faşisti erinin 
K urlarabilecek mi? 

. <:)<tJ zehirlediğini söyliyenler var! 
~~ 
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fzmir köfttsi - Pilıiv - Megva 
Birr kilo koyun kıyması alır

sınız. iki soğanı ıra yet ince 
doğrarsınız, yahut rendelersi· 

::t m!~da~: ~-··. 
zun yaprakla- ~ 
rını ince ince /.1 ..) 
knseniniz. iki 
yumurta, bir parça bayat ek
mek içini (125 gram kadar) 
suda ıslatarak ufalarsınız. Hep
sini adamakıllı hamur halinde 
karıştırırsınız. Tuzunu, biberi· 
ni de ilave edersiniz. 

Hamuru on beş, yirmi da· 
kika kadar bekletiniz. Tavada 
yağı iyice yakarsınız. Ateş 
orta olmalıdır. Çünkü köfte
nin dışı yanar, içi pişmez. Yu
varlak yuvarlak yaptığınız 
köftelri daha iyi pişmesi için 
yassılaştırmak iyidir. Piştikten 
sonra, köfteleri uzun bir ta• 
bağa sıralarsınız ve üzerini 
kapatırsınız. 

e Bir kilo glbe pirinci te
mizledikten sonra bir kase ile 
ölçersiniz. Dört kase pirinç 
için sekiz kase su (su pirincin 
iki misli olacak) hazırlarsınız. 

Tencereye üç dört çorba 
kaşığı yağ atarsınız ve aseşte 
bir parça yakarsınız. Suyu ya
ğın üzerine boca eders'. niz. 
Su kaynamıya başladıktan 
sonra, pirinci iyice yıkarsınız 
ve tencereye atars.nız. Ateş 

orta olmahdır. Te~cere yirmi 
dakika kadar ateşte kalır ve 
pilav p' şer. O zaman indirir
siniz. Ayrıca 250 gram yağı 
tavada iyice yakarak pilavın 

üzerine dökünüz, ve güzelce 
karıştırarak kapatınız. Altına 
bir baş ateş, yahut sıcak kül 
bırakarak. tencereyi yirmi da· 
kika kadar dinlendiriniz. Pilav 
bu müddet zarfında kabarır. 

e Karpuz veya kavun ve
ya üzüm. 

ııı l!l 
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IST ANEUL PROGRAMr 
Öğle neşriyatı : 

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

Saat 18,30: Çay saati: Dans 
musikisi, 19,30: Monoloğ Piş
kin Teyze tarafından, 20: Ri
fat ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi, 20,30: Vedia 
Rizanın iştirakile Türk musi
kisi, 21: Plakla sololar, 21,30: 
Stüdyo orkestrası, 22,30: Ajans 
havadisi. 
BÜKREŞ 
6,30: Sabah neşriyatı, 13,30-15: 

Orkestra ve haberler, 19: Pllk1 

20: Konferans. 20,20: Grinı.inger 

Şrameml kuartetl(Viy•na muıtkl
si), 20,40: Konferans. 20155: Lec
ca bemtirele' farkı ıöylUyor, 
21,15: Konferanı, 21,30: Senfonik 
radyo orkeatraıı, 23, 20: Pllk1 

23145: Franıı:ıca haberler. 
BUDAPEŞTE 

18,30: Koro, 19,15: Konferans, 
19,45: Çigan muılkiıl, 20,40: Skeç, 
22,40: Haberler, 23' Pllk, 24: Cu· 
bant. 
VARŞOVA 

18: Dana muılklıi, 19: Konu, .. 
malar, 20110: Senfonlk konıer, 21: 
Çift piyano, 21,30: Edebiyat, 22 ı 
"Bir kat daha yOkıekte" isimli 
üç perdelik operet, 23.10: SporJ 
23,25: Keman ... piyano, 24: Dan• 
plikları. 

PRAG 
18,30 : Piyano • keman, 19, 10 : 

Operalardan havalar ve kllalk 
tarkılar. 19,45: Almanca haberler, 
20,10: Operet popurial, 2J:t!i: Kon• 
ferana, 21,30: S\Udyo aperuı, 23: 
Haberler. 23,15: Pllk, 23,45: loıl· 
Hzce haberler. 

BELGRAT 

20.50, Keman ıolo, 21.10: Halk 
tarkıları, 21,40: Pllk, 22.10: Radyo 
orkeıtrası, 23: Haberler, 23.20: 
Konser nakli. 

MOSKOVA ---19,15: Rua halk havaları, 20' 
Edebi ve mualkilı neşriyat; 21: 
"Şen harp,. ı.fmli r1dyo opereti, 
22: Yabancı dtUerl '! konutmalar. 

külleri büyükleri . ıin bizden ol
mıyanların kahvelerini tercih 
etmeleri dün ırece gençlilti ne 
kadar muztarip ve müteellim 
etmiş ise memleket gençliğine 
bu lakayıtlık şüphesiz hepimizi 
de okadar muztarip ede
cektir. 

İsviçreli bir doktor ve kızı diplomata 
kendi kanlarından verdiler 

Museviler havralarında Titüleskunun yaşaması için 
dua etmektedirler. Büyük dostumuzun zehirlenmi' 

olması ihtimali Romanyalılara heyecan vermiştir 
Bükreş (Hususi muhabiri

mizden) Bütün Bükreşliler eski 
Hariciye Nazırı mösıö Titü· 
lesko'nun hastalığı ile son de. 
rece alakadar olmaktadırlar. 

Herkes hadiseyi bir başka 
türlü tefsir etmektedir. Ve 
ağızdan ağıza muhtelif şayia• 

!ar dolaşmaktadır, Beş gün• 
denberi Sen Moris'den gelen 
haberlerin ümit kıracak dere• 
cede fena olmaları bu heye
canı fazlalaştırmıştır. 

Romenler bu hastalık yüzün· 
den bütün siyasi münakaşalannı, 

parti münazealannı adeta unut-
muş gibidirler.Her saat telefonla 

gelen haberler şehir rlahllinde 
derhal yayılmakda ve Titüles
konun zehirlendiğine dair olan 
şüpheler bu hastalığa esraren· 
giz bir mahiyet verdirmektedir. 

Titüleskoya konsültasyon 
yapmak üzre Paris ve Viya• 
nadan husus! surette Sen Mo
rise gitmiş olan profesörlerin 
bir zehirlenme raporu verme
leri Titüleskonun siyasi bir 
suikasta maruz kaldı~ kanaa· 
tinı uyandırmaktadır. 

Alınan haberlere göre za. 
fıumumiye müptela olan 
eski Hariciye Nazırına lsviçre 
doktor:arından Bruslay kendi 
kanından bir miktar şırınga 

etmiştir . Fakat bunun kafi 
gelmediği gürülünce, daktor 
Braslay'ın kızı da kanından 

bir mıktarını vermiştir. 

Birkaç balta evvel malarya 
hastalığından muztarip t'lan 
Mösyö Titüleskonun kanı mua· 
yene edilince, şimdiki hastalı

ğının malaryadan olmadığı 

korkulu bir zehirlenme netice
sinde vuku bulduğu ve bu ze· 
hirlenmenin insanı tedrici SU• 

rette ölüme doğru sürüklediği 
ve aynı zamanda bir insan 
vücudunda bulunması tabii 
olan altı buçuk milyon kırmızı 
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lngiltere ile 
ticaret 

anlaşması 
Yeni anlatma tasdik 
edildi, yakında ihra

cata baflıyor 
lngiltere ile yapılan yeni ti· 

caret anlaşmasının vekiller he· 
yeti tarafından tasdik edildiği 
dün bütün iktısad! dairelere 
bildirmiştir. 

ihracat tacirlerimiz daha 
bundan bir ay evvel bazı mü· 
him lngiliz firmaları ile taah
hüdlere girmişlerdi. Fakat an• 
hşma resmen tasdik edilmedi· 
ğinden ihracat yapamıyor• 

!ardı. 

ihracatçılar bir haftaya ka· 
dar ihracata başlamış olacak. 
!ardır. 

ispanyada devam eden ihti
lal dolayısile bu yıl lnıriltere 
birçok malları memleketimiz. 
den almağa karar vermiştir. 
Bu cümleden olarak bilhassa 
fındık sevk edilecektir. 

Esasen fındık piyasası, bu 
yıl ümidin fevkinde yüklü ve 
kalite itibarile de geçen yılla
ra nazaran üstün olduğundan 

lnıriltere ile mühim işler yapı
lacağı tahmin edilmektedir. 

Florya'nın imarı 
istimlak işleri de dün 

bitirildi 
Florya'nın imarına devam 

olunuyor. Tren yolunun arka· 
sındaki arsanın istimlaki mu· 
amelesi de dün bitirilmiştir. 

Florya'ya ait ikinci imar pla· 
nına göre bu arsaya villa şek· 
!inde bahçeli küçük evler ya· 
pılacaktır. inşaata yakında 
başlanacaktır. 

BGkrette yapılan bir alyut toplantıda Tilllleaku mutad güzel 
11ıutuklarındaa. blrlnt a&yl•rken 

(Yanındcı Bükreı elçimiz Hamdullah Tanrıöğtr] 

Romanya kralı Karo! 

Küreyvattan Mösyö Titülesko
nun vücudunda ancak bir mil
yon sekiz yüz bin kaldığı ve 
bunların da herhün azalmakta 
olduğu anlaşılmıştır. 

Buraya gelen malumata gö
re bütün Avrupa merkezleri 
ile Senmoris arasında telefon 
muhavereleri bitmeden devam 
etmektedir. Titüleskonun ha· 
yatı hakkında a'akadar olmı
yan:yok gibidir. Fransa Cum
hurreisi Löbron, Çekoslovak. 
Reisicumhuru Benes, Fransa 
Başvekili Leun Blum Stoyadi· 
noviç hergün Sen Morisden 
malümat aramaktadırlar. Kral 

Karo! ise, Romen harici siya. 
setinin uzun seneler nazımı o
lan büyük diplomatın sıhhati 

hakkında heyecanlı bir alaka 
göstermekte ve iki saatte b'r 
Sen Morisle konuşmakladır.Ce 
nevreden buraya verilen telefon 
haberlerine göre, Cemiyeti ak• 
vam toplantısı açıldığı gün 
murahhaslar siyasi meseleler• 
den ziyade Titüleskonun sıh· 
hali ile alakadar olmuşlardır. 

Genevrede toplanarak sene 
b~ı bayramı yapan muse\•iler 
ı.~ndi ibadethanelerinde Titü· 
leskonun iyileşmesi için dua 
etmişlerdir. En son geleo ha
berler ise üç defa kan verdik• 
ten sonra Titüleskonun bir par• 
ça iyileştiğini ve bu hasta' ıitı1' 
bir felaketle netice 'enmeyece· 
ğini bildirmektedir. Dönen şa· 
yıalar arasında dip:omatık 

ltalyan faşistleri tarafından bir 
suikasde maruz kaldığı haberid 
vardır. Romanyalı dev'et ada0 

mının Milletler cemiyctı 16 n< 
asamplesinde Negüs'üıı nutuk 
söylediği gün ıslık ve dü
dük çalan ltalyan gozeteci· 
!erine hitaben "Bu vahşiler 

susturunuz! Bu vahşileri 1 L 

medeni toplantıdan koğunuz'• 
diye bağırmış olmasından giz 
ltalyaı teşkilatlarının harekelf 
gelmiş olduğundan şüphele
nenler vardır. 

Fransada bir aile faciası 

Bir kız anasını tabanca ile ve ba 
basını dumanla boğarak öldürdü 

Bu hadise Fransadakl lçtlma.J sefaletin 
eksiksiz bir numunesidir 1 

Pariste bir evin alevler için· 
de yanmakta olduğunu haber a• / / 

lan itfaiye yangına koşmuş ve / 
içeri girdiği zaman Thomaa 
adında birile kartımın ölü ola- ( 
rak yatmakta olduklarını ırör. j 
müştür. Yapılan muayenede ı 
kadının öldürüldüğü ve koca• ı 
sının yangından çıkan duman• 
!ardan zehirlenerek öldüıtü 

anl~ılmıştır. 

Evde bulunan ve mezarlık i· 
daresine hitaben yazılan bir 
mektupta cenaze masrahnın 

Thomas'ın kızı tarafından veri. 
leceği yazılıydı. 

Yapılan tahkikatta bu aile. 
nin 30 yaşında Suzanne Lu
cile adında bir kızı olduğu ve 
aileyi bu kızın geçindirdiği 

anlaşılmıştır. 
Süzan son zemanlarda işsiz 

kalmış bulunuyormuş. ihti
yar babası ise alb sene
denberi kendisini günden güne 
ölüme sürüklemekte olan bir 
hastalığa tutulmuş olduğundan 

kız bu hasta babaya bakmak 
için lazımgelen parayı bula· 
mayınca müşkil bir vaziyette 
kalmıştır. 

Suzanne, cinayete takaddüm 
eden gece babasile kavğa et· 
miştir. Genç kız bunun üze· 
rine rovelverini alarak evvelfı 
uyumakta olan annesi üzerine 
ateş etmiş, sonra babasının 

Kızları tarafından uykuda 
bulundukları sırada öldürüler 

ANA VE BABA 

ynumakta olduğu odaya g 
derek onu da öldürmek ist 
miş ise de esasen birkaç gü 
Jük ömrü ka1dığı tahmin ed 
len ihtiyarı öldürmekten va 
geçerek evi ateşledikten sonr 
kaçmıştır. Paris zabıta~ı b 
ana ve baba katilini aramak 
tadır. 



6 AÇIK SÖZ- 22 EylQI 

1 8 Ü T Ü N M E M l E K E T I' Edebiyat Anketi:14 : _ı _ıs_tan_hu_ı _Ha_ric_i _As.k_e_ri _Kıt_aa_ıı .;...lla_nı_arı_.I 
----------------------------------·-·-· __ ... M i 11 i b i r e d e b i yat .... !~:t~;~:IE~~~:·~:o~;n·=~:u;::rik~u·::~:. k·;::~ ·;ü::u: 

IZMIT KAGIT FABRIKASININ UZAKTAN GÖRÜNÜŞÜ 

lzmit kağıt fabrikası yakında 1 ine bolu f aci_-

işlemeğe açılıyor· ~!~r <!~~~;~~!~ 
Fabrika lzmite hayat ve 
hareket vermiş burasını 

bir işçi muhiti yapmıştır 

vapuru faci ası için Ağır Ce
za mahkemesince teşkil edilen 
ehlivukuf tetkiklerine baş la

mıştır. Tetkikatı yapan cemi· 
yet iktisat vekaletınce göste. 
rilmiş olan beş deniz müte· 
hassısı arasından dördü seçil· 
mek suretile teşkil olun· 
muştur. Heyet facianın vu· 
ku bulduğu körf.,de Pelikan 
feneri civarına giderek orada 
tetkikler yapacaktır. Geçen· 
lerde kefaletle tahliye edi. 
lerek lstanbula gitmiş olan 
lnebolu vapuru süvari•i Meh· 
med Ali şehrimize gelmiştir. 

Mehmed Ali ehli vukufa la
zım gelen izahatı verecektir. 
Elıl. vukufun raporunu, facia 
maznunlarının muhakemelerıne 
devam edecek olan 28 Eylüle 
kadar ağır ceza mahkrmesine 
vermesi muhtemeldir. 

lzmit (Açık Söz) - Birkaç 
halta içiade, Baştakan Gene

ral ismet lnönünün uğurlu eli 
i!e temelleri atıla n (lzmit ka· 
ğıt ve karton Fabrik ası )nın , 
yine o uğurlu elle açılış şen
liği yapılacağı haber veriliyor. 
Bu münasebetle, lımit Kağıt 
Kombinasının, mümkün oldu
ğu kadar az satırlarla kroki· 
sini çizmek isterken her şey-
den önce söylemeliyim ki fab· 
rika, lzmite ve muhitine, renk, 
hayat ve hareket vermiştir. 

Bu hareketin mihverlerini, iz. 
miti adım, adım gezen bir ya
bancı bir lahzada görür. 

Fabrikanın kuruluşu ile baş· 
lıyan Kocaelinin imarı, iki 
binben fazla yeni ve modern 
binanın yükselişi, göste. 
rir ki, lımit bir iş ve işçi mu
hiti olmuştur. SellülQz fabri· 
kasının inşaııına ve kağıt fab· 
rikasının bir misli daha ge-

~işletilmesıne başlanmak üzere· 
dir. Fenol tesisat ile şehre 
isale edilmiş olan (Paşa) su-
yu, lzmit Fabrikası ve 
yer yer kurulan ve ku-
rulmakta olan Fabrikalar 
memleketin mukadderabna 
hakim olan unsurlar masında 
geniş bir yertu tamaktadır.Halkı 
dinliyecek olur.anız, size Tur. 
hal şeker, Kayseri bez, Paşa. 
bahçe cam, lzmit klğıt fabri· 
kalarından taUı tatlı bahset· 
tiklerini görürsünüz. 
Yazılarımtzı kendi yerli kl· 

• 

Fabrikanın diğer 

ğıtlarımız ile ya zabilecek bir 
bayram gününü düşünürken, 

bu kağıtları yapacak demir 
külçe'er arasında bir seyran 
yapmak arzularını bir defa 
daha yenemedim. Ve göknar 
ağaçları ile dolu r abrika bah· 
çesinden geçerek müdiriyet 
dairesinde durduğumuz zaman 
burada yeni bir semt ve yeni 
bir mahalle dotdutunu gör
düm. 

F ABRIKANIN ÇIKARDIGI 
KAGIT 

Bir hamam gibi sıcak fab· 
rika bölmelerinde, derin ve 
akisli ırürültüler arasında ba· 
na şu izahatı verdiler : 

lzmit klğıt fabrikasının çı· 
karacağı kltıt cinsleri şunlar· 
dır: 

olan lzmit fabrika11 bu ihtiyacın• 
kilez derc..i bentlerinden le• 
min etmektedir. Fabrikanın 
bir dakikadaki su sarfiyatı 

beş bin litredir. Kağıt yapmak 
1 - M.2 Vezni 30 gramdan için lazım olan maddelerin en 

yukarı olan her tür!;; sargılık mühimleri göknar ağacı. sellü-
kağıtlar ( senede 4000 ton ) loz, kaolin, reçina ve sodadır. 
2-Adi cins matbaa kaaıtları Bunlardan yalnız sellüloz ha-

bobin ve kesilmiş olarak, İs· riçten tedarik edilmektedir. 
tenilen eb'atta (senede 1800 Diğer maddeler memleket hu. 
ton) dutları içinde lemin eclilmek-

3 - Yazı klğttları, iyi cins tedir. Sellüloz fabrikamız inşa 
matbaa klğıtları (senede 2700 edildikten sonra yabancı üt. 

kelere muhtaç olmadan kendi 
ton) yağımızla kavrulmak yollarını 

1 - iyi ve ldi cins mukav- bulmuş olacaj!'ız. 
valar, yalıokat, dupleks, trip- Okadar ki, kağıt farikasın· 
leks (senede 2000 ton) da görülen birkaç ı abancı 

S - Sünger kdj!'ıdı (senede mlıtehassıs bile az zaman için· 
50 ton) de bilgilerini Tür~ i~ç'.lerine 

KACITLARIN iLK MADDELER 1 terketmek mecburıyetını du· 
. • . yacaktır. Bu suretle yurdun 

Fabrıkanın en muhım yar- günde 70 tondan ibaret o:an 
dımcısı sudur. Susuz bir şehir kağıt ihtiyacının ıamı.mını, ı,. 
~-----.. - · _ mit kağıt fabrikası 938 senesi 

başlarında temin etmek bahti· 
yarlı~na kavuşmuş buluna· 
caktır. 

bir mcın~arası 

lzmit kiğıt fabrikası her cins· 
ten kağıt yapmak suretiyle 
bir gösteriş yapmıyacaktır. is
tihsal programını muayyen çe
şitler üzerinde temerküz etti· 
recektir. Yerli kağıtlarımız 

maliyet fiyatından biraz yuka
rıya ve bugünkü k5.ğıt piyasa· 
sından ucuz bir fiyatla satıla

caktır. lzmit kağıt ve karton 
fabrikası, Türk işçisinin, Türk 
mühendis ve mütehassısının 
elinden çıkmış Türk kağıdını 
piyauya verirken, bütün mem-

· ı leket halkı bundan haklı bir 
gurur ve iftihar hissesi duya· 
caktır. 

Zabıta romanı: 39 dınız. Buz hadisesini hatırla

ması üzerinedir ki, Mis Aş 
Kinsman ile daha dikkatle 
meşırul elmağa ba~ladı. o da· 
kika Kinsman nazarında Filip 
kadar şüpheli idi. Çünkü Fili· 
pin de geridondaki tablada 
sığarasını söndürdüğünü gör
müştü. Bana anlattığına göre, 
evvela Klayn'n falını açmış, 

ondan sonra da Kinsm· 
an'ın falını açmış, ve bu 
iki fal arasındaki büyük mü· 
şabehet büsbütün nazarı dik· 
katimi celbetmiş. 

Altı El Ateş 
Nevyork emniyet müdürlüğün
de altın halkadaki parmak İt• 
leri sayesinde Klayn ile Kios· 
ma'nın bir adam olduğıına 
kanaat gelince, Frijiderin yak. 
laıan adamın o olup olmadığı· 
nın tesbiti cihetine ıritti. Polisi 
uzun müddet meşgul eden bir 
mesele de budur. Edmond 
bir çay ziyafeti verdiği zaman 
ırayet titiz ve sinirli olurmuş. 

- Evet, orada bana öyle 
aöylemişti. 

- Halbuki şimdi hakikat 
ba,itle~iyor. Kinsman için ora
da bulunmaz bir fırsat vardı. 
.Silah olarak buz parçasının 

intihabında fevkalade birşey 
yoktu. Bizim Emniyet müdür
lüğündeki müzede daha ne 
harikuladeleri \'ar. Fakat bu 
polis cinayeti yeniden keş

fedemezdi. Çünkü buz eri· 
yip gittikten sonra... Polisin 

Yazan: Rufua Klng 

Kanaatine göre, Kinsman :ı:e· 
hiri herhangi bir kapsola koy• 
d.u ve buzda bir delik açtık
tan ıoora kapsolun muhtevi· 
yatını içine boıalttı ve üzeri· 
ni de bir parça buzla kapattı, 
bundan sonra frijiderin kolayca 
hulunabilecek bir tarafına koy
du. Bu buzu billhara herhangi 
bir zaman gelip alacak ve ken
di kadehine koyacaktı. Bütün 
bunlar anlatılınca karışık gö· 
rünüyor, fakat hakikatte pek 
sadedirler. • 

Mis Vinsteston ya\''4 yavaş 
düzelmiye başlıyan ırökyüzü· 
nün renklerini seyre daldı. 

- Teferrüatın ne ehemmi· 
yeti var? dedi. Alll olan katili 
öğrenmekti. 

- Fakat polis teferrüatla da 
meşru! olur Mis Aş ile de ne 
kadu meşru! oljuğııııu aııla-

- Peki amma, niçin bize bu 
şüphesinden vaktile bahset• 
medi? 

- Bahsetmedi. Meğer kü· 
tüphanede ona müdhiş bir 
gece geçirmesi mukaddermiş. 
Fakat Mis Aş'ın o gece şüp
heleri kanaat haline girdi. Ta· 
ker'in muazzam servetine va
ris olan kırmızı saçlı Klayn 
ile, şimdi yatta bulunan Kins· 
man ayni şahıslardı. Fakat bu 
iddiıayı ortada bir delil olma· 
dıkça nasıl ileriye sürebilir
di ? Eğer doğru çıkmazsa, 

Yaratabı·ıı·r mı·yı·z? tallpçıkmadıfından S-10·936 Puarteoi ıllnll ıaat 11 da ihale 
_ --· • edilmek üzere 1eniden kapalı sarfla akıiltmeya koumuıtur. 

Şair Mehmet Eminin 
cevabı devam ediyor: 

" Eserler bir milletln unsurlarile ya
ratılmak ve o milletin şairleri tarahn
dan terennüm edilmiş olmak itibarile 
milli olur. Fakat kanaatlerin ayrılığı ba
kımından mllllyetçi, halkçı, klerikal 
ve sosyal otur. 11 

Anketi yapan : Nusret Safa COŞKUN 

Başka bir dünyanın piramit· 
leri ve efsane devirlerinin va
siyetnameleri olduğu söylenen 
bu milli şiirler için: 

- (Bunlarda ırkları tem• 
sil eden hahramanlar vardır; 
bu kahramanlar ırklara milli 
ve asırlara insani çehreler 
verirler( demişlerdir. 

Lakin bu devir için Rönan: 
.- (Destanlar şahsi kahra• 

manlık devirlerile birlik te or· 
tadan k alkmıştır; topçuluk fen· 
ninin meydana çıkmasile l;u 
gibi şi irlerin zamanı geçmiştir!) 
diyor. 

Ed vard Grenier, Rf'nan'ın 
bu fiknni tamamlıyor ve : 

- Muasır şairlerin ve yeni 
1 zamanların Tanrısı hakikattir. 

Bu eski zamanların Apo'lonu
nım yerine geçmiş bu!unuyor. 
Catali vadilerinin yerinde k!ap
Lir ki güzel beyitlerin kay
nağı olmuş pınarlarını fışkır· 
tıyor. Bizim yeni şiir perileri· 
mizin hakiki durağı burasıdır. 

Bize ı eni faziletler lazımdır; 
bu faziletler kan ve gözyaş· 
!arı içerisinde silahların şakır
tılarına karşı herşeyi pençele· 
mek demektir. lskender ve 
Sezar arzı yağma ettiler, baş
ka galipler de her yere ölüm 
götürdüler. 

Ben tenha ve ıssll bir bu. 
cakta mütevazı bir atsızı, sev
diğim ve hürmet ettiğim bir 
kahramanı terennüm etmek 
istedim: 

Seni, ey toprağı süren köy· 
li:nün oğlu, seni, ey sade 
ve yoksul asker seni, ey hür
riyetin gerçekten kahramanı 
seni! sözlerini söylüyor. 

Bu terennüm edilmek iste· 
nilen hürriyet kahramanının 
mücadele ve ihtilal ile başla· 
yan devri, milli şiirin ikinci 
cephesini meydana çıkarıyor. 

Dudaklara bal koymak için 
değil, tiranları kamçılamak için 
doğan bu devrin şairleri Hli· 
gonun: 

-(Kahraman kimi \'akit re· 
sul ve k'mi vakit şair olur 1) 
dediği ve asi ruhlarına hayran 
olduğu bu hürriyet ve ihtilal 
şairleridir ki biri yeni başlangı
cın organı olmak üzere ken· 
dilerini cedlerine yabancı ve 
meçhul yeni zamanların yeni 
vazifeleri önüade bulmuşlar ve 
hiç birşeyi ayakta bırakmayıp 
herşeyi yıkıp yeniden yapmak, 
ve karanlıkları geriye ve ruh
ları ileriye doğru sürmek için 
ortaya çıkmışlar. İlahi hu
kuktan İn•ani hukuka geç
mişler, yalancı itikada, ya. 
lanci felsefeye, ya'ancı an
aneye, yalancı hakikate arka· 
!arını çevirmişler, hiçbir fa. 
tihin ve kahramanın cesaret 
edemedigi şeye cür'et etmiş
ler. Sezara nisbet!e daha bü
yük, o dün yıktıklarına nisbetle 
daha kuvvetle, zaman , .e me
safeye nisbetle daha engin bir 
kudretle şiirle ölümden daha 
kuvvetli olan zulmü altedebi· 
leceklerini gözler!ne kestirmiş
ler, hayal ve ümidlerine göre 
kalbleri yontmuşlar ve yarat-

meşhur falcılık şöhretine ken
di kendisine müthiş bir darbe 
indirmiş olurdu. 

- Siz bu kadının aklı salim 
mi sanıyorsunuz? Galiba poil
sin kendisine bir ehemmiyet 
vermesi için böyle şeyler icat 
ediyor. 

- O öyle akıllı kadın ki o •• 
Belki biraz tuhaflıkları var. 
Şimdi bu C:nayet tahkikatında 
açtığı talin nasıl çıktığı hak· 
kında Amerikan gazetecilerine 
neler söyliyecegini merak edi
yorum. 

Mis Vinteston sapsarı ke· 
sildi: 

- Acaba bu kadını gaze. 
tecilerle konuşmaktan menet· 
mek kabil değil mi? 

Mis gazetelerden pek çeki· 
niyordu. Bilhassa bir gazetede 
gayet çirkin bir resminin neş• 
redildiği gündenberi ..• 

- Galiba Kabil Mis Vintes
ton .. Fakat belki para muka. 
bilinde susturmak mümkün 
olur zannederim. 

Mis Vinteston biran düşündü: 
- Bu mesele1i sonro konu• 

~uruz, dedi. 

tıklan hürr:yet kahramanların a : 
- (biz kahır ve şidde tl erle, 

yalan 'e iğfallerle mücadele 
etmek, hurafeyi tefekk üre, 
iztırabı adalete, hayatı huku· 
ka, sadakayı kardeşliğe çe· 
virmek, esirin, sefilin, cahilin, 
mücrimin, satılmış, ihanet edil· 
miş ve mirastan mahrum bı· 
rakı!mış olanın kardeşleri ol· 
mak için ey ihti 'al biz senin 
oğullarınız!) diye baykırmışlar. 

Bu devrin yetiştirdiği hür· 
riyet şa'rleri arasında (Pouch· 
kine) ler, ( Mickiewicz) ler, 
(Alfierie)ler, (Peteoefi Sandor)· 
far hep bunlardandır. (Bunlar 
bütün fenalık ve haksızlıklara 
karşı isyan eden ruhlarının 

korkunç seslerile uykuda· 
kileri uyandırmışlar, mezarda· 
kileri dir i ltmişler, kur bana, 
kanlı celladını ve esire zal:m 
efend i,ini gö•lermişl er, eski 
dünyanın Eastillerini yıkmış· 
lar, zincirlerini parçalamışl ar, 

dünyanın yeni devrini yarat
mışlardır. 

( Rouget de Lise ) bunların 
arasında en ateşlisidir ki ken· 
disi için bir Fransız şairi: 

" - Ey yüreğinin derinli
ğinde uyuyan şeyi söy liyebi· 
len ve istihzalı kahkaha 'ardan 
çekinmeksizin onu sazının tel· 
!erine koyan, yaşadığı vakit 
herkesin hayran olduğu. ihti· 
yarlığı herkese bir örnek ve 
gurur olan, öldüğü zaman ta· 
butunun üzerinde bir tefne 
ağa cı bitip büyüyen şair 1.. 
Ey Rouget de Lisle .. sen işte 
bu çifte saadeti tattın, ismin 
tarihe perçinlenmiştir. Bak bu
gün de herkes senin : 

Ş•nÜ şeref gü.oü relmittir 

mısraını tekrar ediyor ı. diye 
takdis ediyor. 

Lakin } apılan inkı:aplara 
rağmen yıkılan eski devrin 
halkabrıııın parçaları yine hal
kın omuzlarında, pasları, küf. 
!eri, zehirleri ve çamurları 
yine halkın ruhunda kalmış, 

bunları temizlemek onun yal
nız aç midesini değil aç 
fikrini de doyurabilmek, yal
nız çıp!ak gövdesini değil, 
çıplak ruhunu da giydirebil
mek, karanhk~arına bi rmeş'a!e, 
yalnızlıklarına bir ses, iztırap· 
]arına bir teselli ve ümit, za
aflarına bir kuvvet ve irade 
olırak için hayalin göklerin
den realitenin toprağına ine· 
rek her\eyi olduğu gibi rörüp 
anlamak halkı bir yeni din 
havvari 'eri gibi iyiye, güzele, 
doğruya, nur ve hayata doğru 
götürmek lazım gelmiş; bu da 
milli ş' iria üçüncü cephesini 
vücude getirmi~tir. 

Bu cephenin ş . irleri, şiir ve 
san'ate hayatın bilgisıdir diyor
lar.Ve ha ka mahsus mi!;i har
sa yeni ufuklar açı lm asını ve 
bu milll harsı yaratabilmek i-

çin fani şekillerden uzaklaşılma
sını istiyorlar. Ve yeni şairleri 
vazifeye çağırıyorlar. 

Bu inkılap yapan memleket· 
fer için haykırılan bir ihtiyaç 
ve be 'ki de bir zarurettir. 

Bundan dolayıdır ki inkılap-

Valkur anlattı: 

- Mis Aş bir dftfa Klayn 
ile Kinsman'ın aynı adam ol
duklarına kanaat hasıl edince, 
işaretlerini notlarını bir dara 
daha kontrol etmek istiyordu. 
Bir ak,am Mis Avş'le konuş· 
duğumuz sırada, Kinsman söz. 
lerimizden bir ikisini işitmiş 

olacak ki, kütüpanede bütün 
bu notları ve i~aretleri imha 
etmesi için kendisine emir verdi. 

- O halde niçin Mis Aşı'da 
öldürmedi? Edmond'ıı da çok 
bildiği için öldürmüş değil mi 
idi? 

Kinsman"da bir cani ruhu 
yoktu. Ancak başka türlü ya• 
pamıyacağı zamanlarda öldü· 
rüyordu, 

- Size bazı şeyler daha 
söyliyeceğim. Bakalım aynı fi. 
kirde miyiz? 

- Anlatınız. Bence Kins
man'ın Mis Aş'ı öldürmeme· 
sinde iki sebep vardı. Bırincisi 
Mis Aş elindeki fal kağıtla

rından başka ale~ hinde bir 
delile malik bulunmayordu, 

{Bilmedi/ 

Muhammen bedel 67,500 liradır. ilk teminat 5062 lira 50 ku· 
ruıtur. Ş.rtnamealal görmek loteyenler 338 kuruı mukablllade 

komiı1ondan alırlar. lıteklller tekltf mektuplarını ihale ıH• 
tinden bir ıut .,.,eline kadar Satınalma komisyonu ba~kan• 

lığıoa makbuz mukabilinde vermit buluuıcaldardır. 

• •• 

"305,. "1340. 

lzmirde yaptırılacak olan altı yapı kapalı zarfla ekıiltmeye 
konulmuştur. Ke,if bedeli 17452 lira 14 kurut olup ilk temi· 
ı·a ı 1309 l iradır. Keşifname ve reıimlerini 87 kuruş mukabi· 

lınJe M. M. Vekaleti Satınalma Komiıyonundan alınabilir. 

fb1lesi 8 B. Teşrin 936 perşenbe günü uat 15 dedir. Eksilt· 

meye gireceklerin 2490 ıayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin· 
do ,.tenil•n belgelerle Bayındırlık Bakanlığından alacakları 

fenni ehliyetname idari şartn•mede behemehal· verilmesi mec• 
buri olan veaaikle birlikte teklif ve teminat mektuplarını 

ihale saatinden en ıreç bir ıut nveline kodar Ankarada M. 

M. Veka 1eti Satınalma Komisyonuna vermeleri. "325. "1494. 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu- lıanl;rı j 
Claıi Mikdarı Tabmio bedeli Muvakkat temioo t 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
Sıtır eti 14377 4313 10 386 24 
Kuzu eti 2092 836 80 

Yukarıda cin• Ye mikdarları ile tahmin edilen bedelleri ... 
muvakkat teminatı yazılı olan iki kalem yiyecek 29 Eylül 

936 tarihine rastlıyan Salı giinü aaat 14 de kapalı zarf uıu· 
tile alınacaktır. Şartnamesi komisyondan hergün pııırasız verilir. 

l st.k .ı erin 2493 sayılı kanunda yuılı vesikalarla teklifi 

havi kapalı zarfı belli gün ve ıaotten bir saat evveline kadar 
Kasımpa,ada bulunan komioyon bo,konlıl!'ına .. ormeleri. (1142). 

cı Rus ı aJa bu ıhtiyaç ve za
ruret kavranm ıştır. 

Naekın on 'ardan (Ma akows· 
ki) kendi memleketının haf. 
kı için şairle rin bu yola gir· 
melerini istiyor ve san 'at için 
bir: 

-
11 Teşrinievvel., yaradllması 

lazımgelec~ğini söylüyor. Hal
ka karşı kaygısız davranarak 
çiğ damla 1arı içinde çiçekleri 
veı a genç kızları terenniım 

eden dekadan şairlere isyan 
ediyor. Ve "semavi parke Ü• 
zerinde Mefisto ile oturan 
ufaust., bizim nemize gerek, 
talebeler ve fahişeler.. Bunlar 
bizimkilerd ı rl diye bağırıyor. 

Şüphesiz bu şairin bekiedi· 
ği ş ir ve san'at e.-rl~ri Rus 
!arın öz dilile, milli ahengile, 
bedii zevk ve heyecani'e ya· 
ratılacağı ve bu~larda Rus 
kalbinin ~arpnıal•rı, Rus fikri· 
nın yükselmeleri, Rus ruh ve 
hayatının aşk 'e rüyal ., rı bu. 
lunacağı gibi bunları Rus mil· 
!etinin evlatları olan Rus şa· 
irleri ibda edecekleri içın bu 
e•er er milliyetçi o m1wakla 
beraber milli olacakhrdır. 
Çünkü: eserler bir milletin un· 
surlarile yaradılmış \'e o mil
letın şairleri tarafından teren· 
nüm edılmiş o mak itibarile 
milli o ur. Fakat kanaatlerin 
a · rdığ"ı bakımırtdan mi lıyetçi, 
halkçı, kler kal ve sosya l olur. 

Nite~ im ış lı rakçi akide• ini 
taşıyan Go r k ı ' n in ölümünden 
so ı. ra b.r mecn1ua onu Rucı 
ahalisinin şiirıni, yiğitliğini, 

h iı rrıyet ıı şkını, nnlı kuv
vetini, mücadele iraJet ı ni tem
sil eden h ılkın bu bu ük ev
ladına ( Mit.i dev) adını vc
rı } or. Onun Rus aaın ve Ru< 
halkının realıte•ınin ve hür ı ;. 
yetinin b\r parçası olduğue,u 

söylüyor. Ve onu Rus ha : kına 
ölümün unulluramı~accı.ğını 

yazdıktan sonra; hiç Gıgule
rin dağları kaybo'abilir m·.? .. 
Kırımın sahillerinde deniz dal
galarının sesleri su sayılır mı? 
M ıksim Gorki bu Mili! dev 
hiçbir vakit ölmiyecek, Mag
nit dağının ateş l eri gibi asır. 
!arın asırları içınde yaşıyacak

tır diyor. 
• •• 

Dik yokuştan tramvaya iner• 
ken düşünüyorum.Acaba Meh· 
met Emın küçük çapta bizim 
bir Maksim Gorkimiz degil 
midir? .. 

NOT: - Dünkü sayımızda 
Mehmet Emin'in cevabı ara
sında alil kelimesi tahlil şek
linde çıkmıştır Düzeltir ve ö
zür dileriz . 

N. S. C. 
AÇIK KONUŞMA: lstanbul 

Üniversitesi fen fakultesi tale· 
besinden Bay Sabri Bandakçı 

oğluna: 

1 - Mektubunuzda bahset· 
tiğiniz zevatın da milli edebi • 
yat hakkındaki fikirleri gaıe· 

temizde çıkacaktır. 

2 - Anketin kitap halinde 
çıkması lıusJsunda henüz ve. 
rilmiş bir kararımız yoktur. 
Sayırılar .. 

Nu. Sa. Co. 

l•tanbul Dördüncü icra Me
murluğundan: 

Yeminli üç ehlivukuf tara· 
fından tamamına 12625 lira 
kıymet takrlir olunan Galatada 
Yenicami mahallesinde Yeni. 
cami caddesinde eski 5 ve 
yeni 5, 4, 4 1 numaralı zemini · 
çimento ve istor kepenkli 
ve seyyar merdivenle çıkılan 
birinci katında zemini tahta 
bir oda ve ikinci katında bir 
hala ve bir mu•luk bulunan 
elektrik ve terkos tertibatını 
havi sağ tarafı (7) numaralı 
ve sol tarafı (3) numaralı vo 
katlar arkası Mahmudiy«' cad
desi ve önü Tünel Tünel 
caddesile mahdut (25) metro 
murabba mıktarında yeniden 
inşa tdilen evelce iki dükkan 
olan mağaT.a ve halen bir ma
ğa,anın (672) hisse itibarile 
(90) his•esinin açık artırma 
suretile peşin para i'.e satılma
sın1 karar verilmiş olup şart· 
namesi ilan tarihinden itibaren 
herkes tara 'ında1 görülebilece· 
ği gibi 26· 10-936 tarihine 
rastlayan pazartesi günü sa
at 14 ten 16 ya kadar ls
tanbul Dördüncü icra dai
resinde açık Jrtırma ile sa· 
tı'acaktır. Artırma bedeli his. 
seye isabet eden muham. 
men kıymetin yüzde yet• 
miş beşin i buldujtu takdirde 
üsle bırak m nb ı y a p ı lacak aksi 
takdirde en son artıranın le
ahh üdü baki kalmak şartıyla 

artırma on beş gün daha uza. 
tılarak 10-11-936 tarihine ras
lı v an Sa'ı günü aynı saatte 
dairemizde ynpılacak o!an 
ikinci artırmasın . a artırma 

bedeli hisseye isdbet eder. 
muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş be~ini ve bedeli vefa· 
yı bulmadığı takdirde 2280 
numaralı kanun hükmüne tev
fikan satış geri bırakılacaktır. 

Arttıı maya girmek isteyen 
yüzde yedibuçuk teminat ak
çesi alınır. Müterakim \"ergi 
ve belediye resimleri ve vakıf 
icaresi ve yirmi senelik taviz 
bedeli müşteriye aittir. ipotek-, 
li alacaklılarla diğer al!kadar· 
!arın ve irtifak h'kkı sahiple.' 
rinin haklarının hususiyle faiı; 

ve masarife dair olan iddiala·' 
lannı ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müs. 
bitelerile bildirmeleri l!zımd.r. 
Aksi halde hakları tapu sici(. 
li'e sabit olmayanlar satış be
de:inin paylaştırılmasından ha· 
riç kalırlar. Alakadarların bu· 
na göre hareket etmeleJ"i ve 
daha fazla malumat almak is. 
teyenlerin 34 '4151 numara İl!' 
müracaat '.arı ilan olunur.(25757) 

AÇIK SÖZ 
onu seven 

okuyan 
yayan 
tanıtanın 

dır. 
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Görülen lüzum üzerine Devlet Demiryolları hesabına Avru
paya gerek hohşule ve gerekse teknikuma tahsile gönderilecek 
talebe için evvelce ilan edilen kayıt müddeti 28. 9 - 936 

7 inci kor istihkam Taburunun 
nakliye taburundan alınacak 
bir aıhhiye arabaaı lçia kea· 
dltl 10 / ikinci tetrin / 936 
lfÜDlemeçli ve 20401 ••)'ılı 
ceride ayniyet teeellilın mak. 
buzu zayi olmuştur. Yenl&I 
keıdirileceğinden eskloinin bir 
bOkmü olmadığı vı bunların 
da lıtanbul Komutanlıjlı Da· 
lre Müdüriyetine teılim el· 
meler! ilin oluour, "1076. 

tarihine kadar temdit edilmiştir. 
Devlet Demlryolları ııeaabıoa 

zore Awrupaya Hoh;ule hh~lioe 

aid müsabaka ıarlları: 

Cer Milhendiıi yetiımek il· 

ııönderilecek beş talebeye 

1 - Türk olmak. 

2-Yaıı on aekizden küçük ve yirmı beıden bilyük"olmamak. 

S - Satlık durumu tahıile enırel olacak dereceıle olmadı· 
tına n memleketln her hangi bir tarafında çalışmığa mü· 

4'Ankara" ıait bulunduğun• dair Devlet Demiryollarınıo 

"Haydarpaşa,. "E•klşehir. •lzmlr,. ve "Adanı.deki Sıhhi he
yetinden veya Devlet Demiryollar ına kabul olunacak memur· 
!arda bulunması lizımgelen sıhhi şartları ııösterir matbu 11hht 

rspor muhteviyatına uyııun olarak "tam teşkllltlı bir basta• 

haneden. alınmış aıhhat raporu ile anlaşılmak. 

4 - Devlet beaabıoa tahsil ettiren mekteplerden mOHba• 

kaya ırirmek iıteyeoler mekteplerinden bir gfına ilişikleri ol· 

madıjına dair vesika göatermek. 

5 - Askerlik Hzifeıinin Avrupava tahsile 

olmadıaına dair alakadar Aıkerlik Şubeı;nden 

olmak lizımdır. 

gitmesine mani 

•uikayı haiz 

6 - Talipler 28·9·936 tarihine kadar istida ile lsta,..bul 

Milbendiı Mektebi Mildürliltüne m6racaat edeceklerdir. 

7 - latidaya batlanması lizımgelen nslka ı 

A. Nufus kiğıdı nya muıaddak bir sureti. 

B. Gördüjlü tahsili tevoik ettirecek evrakı miısblte ve Lise 

ıabadetnameıi. 

C - Hüsnühal veaika11 "en ıoo mektebin verPceği hüınü

hal varaka"' ile o tarihten sonra çalıştıjı yerlerden Ye aynı 

zamanda mahalli poliı daireıindeo birer hüıoilhil varak1tı 

alınıcakhr. 

D. 4 x 6,5 büyilklOğünde 6 fotoğraf, 

E - Afı ıahadetnımeıi 

F - 3,4 ve 5 inci maddelerdeki veoailı. 

H. Babasının adı nedir ? Nerede oldujlu, oat ise ıiındiki 

ölmüş iıe ölıneden evvelki meılek n meınuriyeli nedir? Ve 

nerede çalışmıştır ? Şimdiki veya ölmeden nvelki meılek 

veya memuriyetinden önce daha nerelerde ne gibi iflerle ve 
ne 91kitler bulundu? Bunları gösterir bir tercümeihal varakası. 

8 - Müıabaka imtihanı tenimi Hendeıe, tahlili riyaziye, 

tahlili makine, Reıim battı, Fizik, Kimya ve Türkçeden ola· 

caktır. Bu derslerin şumulu Mühendiı Mektebi üçüncü 11nıfına 

kadar o!an pr<>gramlara göredir. 

9 - Müsabaka imtihanı: 

1·10-936 Perşembe günü: saat 9 • 12 Tersimi Hendese 

,. 14 • 17 Fizik, Kimya . 

2· 10-936 Cuma ırünü: ,. 9 • 12 Rt1ml battı 

,, 13 - 17 Tahlili Riyaziye 

3-10-936 Cumarteai ırünü: ,. 

Tahlili makine 
9 • 12 Türkçe, Almanca, 

10 - imtihanda aynı derecede not alanlardan lisan bilen• 

ıer tercih edilir. 

11 - Müaabaka irutihaoında kazanan talipler ATrupadakl 

tahsillerinin neticesinden sonraki mecburi hizmetleri hakkında 

Dnlet Demiryoiları ldareıinio isteyeceti tekilde tuhhiltname 

Hreceklerdir. 

12 - Tah•il pi'.!!!!.. Anupada idarenin göıtereceti fabrika· 

!arda bir ıene ıtaj ve bu müddet zarfında da lisan Öjlrenil· 
mesi, idarenin tayin edeceği Hohşulenin makine şubeıiaden 8 

Sömeıtirlik tahılli ikmil ve 6 •Y zarfında lmtihın Hrerek ' 

diploma alınaktır. 

13 - A•rupadakl tahıil teralti nya dijler huıuoat hık· · 
kında Devlet Demiryolları Umum Müdürlüiünden vı lıletıne 
Müdürlüklerinden n Milhendis Mektebi MüdOrlOjünden iıtiyan• 
ler tafoilitı lazıma alabilirler, 

Dolat Demiryollırı tarafından Cer kıımında çılıştırılmak 

üzere A•rupaya tekoikum tahıili için ırönderllecek "20,, tal .. 

beye ald ınünbaka •••aiti 

ı - Tilrk olmak. 

2 - Yatı on ıekizden kilçük ve Yirmi beften bOyük 

olmamak. 

3 - Saalık durumu tahıile anırel olacak derecede olmadı. 
tına .,. m...ıleketln herhanırl bir tarafııtda çalıımafa müıait 

bulunduğuna dair Dnlet DemiryolJarının "Ankara", "Haydar. 

'paşı,,, •Eıklıehir. , "lzmir,, Ye "Adana., daki oıhhi heyetinden 

'nya Dnlet Demiryollarına kabul olunacak memurlarda bu. 

Junmaoı lbımgelen 11hhi ıartları ıröıterlr matbu oıhhf rapor 

muhtniyatına uygun olarak •tam teıkilitlı bir haıtahaneden. 
alınmıı aıhhat raporu ile anlaşılmak. 

4 - Dnlet heaabına tahsil ettiren mekteplerden mll11ba• 

kaya ııirmek ioteyeoler mekteplerinden bir ııOna llitlklerl ol. 
madıtına dair veıika göotereceklerdir, 

S - Askerlik nzifeoinin Avrupaya tahaile ıritmeılna mani 

olmadıtına dair alikadar Aıkerlik Şubeolndeo vesikayı haiz 

olmak. 

6 - Talipler 28-9-936 tarihine kadar lıtlda ile lıtanbul 

"1fiheodiı Mektebi Müdürlüğllne müracaat edeceklerdir, 

7 - lstidaya bajllanmın IAıımgelen vesaik: 

A • Nüfuı katıdı veya musaddak bir ıuretl, 

B • GördOiü tahsili tevsik ettirecek nrakı müıbite. 

C. HüınOhal nrakası "en ıon mektebhı verecetl hllsnil• 

hal Hr•kHı ile o tarihten ıonra çalıthilı yerlerdea n aynı 

z•manda mohalli poliı dairesinden alınacaktır. 

D • 4 X 6,5 büyfiklüğünde 6 fotoğraf 

E - Atı şahadetnımeoi 

F - 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki Teıaik, 

H • Baba11nın adı? Nerede doğduğu? Sat lıe fimdiki, öl· 

mllı lae ölmeden ev•elki meslek ve memuriyeti eedir ? •e 
nerelerde çalışmıştır ? Şimdiki veya ölmeden e•velki me•lek 
nya memuriyetinden önce daha nerelerde, ne gibi işlerde, ne 
Hkitler bulundu ? Bunları gösterir bir ebneyn tercümeibAI 
Yarakaıı. 

8 - Müubaka imtihanı LiHlerde temamen okunan heaap, 
hendeı,., cebir, müıellesat, lı:imya, fizik ve türkçedeo yapıla· 
cakhr. 

9 - Müıabaka imtihanı: 

5-10-936 Pazartesi eOnü: ıaat 9-12 Kimya, Fizik 

6-10-936 Salı günO: 

" 13-17 Heup, Cebir 
• 9-12 Türkçe, Almanca 

,. 13-17 Hendeoe, Mille!• 
lesat. 

10 - lıntihanda aynı cferecede not alaı. 'ardan Ji11n bilen· 
ler tercih edilir. 

11 - imtihanda mu•affak olanlar A•r ~pada Teknikum 
tahsili görmeden enel Devlet Demiryolları Eakitehir atelye• 
ainde 6 ay ılaj göteceklerdir. 

12 - Eıkişehlr atelyeoindeki ataj müddeti 
yerlere iki buçuk lira yev.niye verilecektir. 

zarfında ıtaji• 

13 - Ml!uboka imtihanında kaunan talipler, Anupadakl 
tahıillerinin neticeıinden ıonraki mecburi hizmetleri hakkın. 

da De•let Demiryolları ldar .. inin isteyecoai ıekilde taahh~t· 
name vereceklerdir. 

14 - Tahıil pJinı: Altı ay Eakişehir atılyeıinde ıtaj, bir 

buçuk ıene Avrupada idarenin göıtereceği fabrikalarda staj 

•e lisan öğrenilmesi. iki buçuk sene de idarenin ııöıtereceği 
teknikumlarda beş Sömootirlik makine ıubesini ikmıl ve dip-

• 
loma alınmasıdır. 

• • • 
lıtaobul Komutanlığına bat· 

h motorlu vasıtaların ihtiya. 
cı olan 9e •f•ğıda muham
men tutarı ilk teminatı cioı 
ve mikdarı yazılı heş çeşit 

ya} 24 Eylül 936 Perşembe 

gOnü saat lS,30 da açıl< ek· 
ıiltme ile satın alınacaktır. 

.-:: .. 
" :: 'ii 

" " ;: 
• .,, - " " ..>: ~ 

Ü ~ ..>: :ı ... 
Kilo L K. L. K. 

A. Maki· 
ne yağı 1482 32 23 429 78! 

B. Maki· 
ne yağı 

C. Maki· 
oe yağı 

Vılvalin 

622 16 33 217 70 

736 17 11 228 16 

yağı 903 24 08 321 02 
Gez yağı 145C 27 19 362 50 

116 94 1559 16 
Şartnameoi her gün komis

yonumuzda görülebilir, istek. 
liklerin 116 lira 94 kuruşluk 

ilk teminat mıkbuı veya 
mektublarile beraber ihale 
günü ukti muayyeninde Fın• 
dıklıdıkl Satınalmı Komisyo. 
nuna gelmeleri. "1077. 

• • • 
lstonbul Komutanlıtına bağ• 

lı hutahaneler için 1000 çift 
hula terliği lhaleai 24 Eylül/ 
936 günü ıaat 16 dı açık 

ekıiltme ile yıpıluaktır. Mu• 
hımmen tutarı 1450 liradır. 
Şaı tnameıi her ırün komiıyo• 
numuzda görülebilir, isteklile
rin 109 liralık ilk teminat 
makbuz •eya mektubluile br· 
raber ihale günü ukti mu-

15 - Anupadaki tahıil ıeraiti veya diter huıuoat bak• ayyeninde Fındıklıdaki Komu. 
kında De•let Demiryolları Umum Müdürlüğünden ve işletme tanlık Satıoalma komisyonuna 
Müdürlüklerinden ve Mübendia Mektebi Müdürlüjlüoden bte• , .;g;.e.ın.ı.el_•_ri ••• ·.1.0.78.;";..._, __ _ 

renıer tafsilatı ıazıme .ı.bmrıer. (946> U312ı. lstanbul Levazım 1 
Amirliği satınalma 

ı-Askeri Fabrikalar Umum MüdürlUğil Komisyonu ilanları 
l_Satınalma komisyonu hanları P.yade ve Atıı okulunda 

Jınd arma binasının elektrik 
19.10·936 gününde ihale edileceği l,3,5,7-EylUJ.936 teoiıatının açık eluiitmeıi 

günlü Gazetelerde llan edilen 

ve Fosforlu Bakırlarla Tutyaya 

dört kalem sıç, elektrcı:t 

nid ilanın hükmü yoktur. 

(1379) 

---- -
lstanbul Beşinci İcra 

Memurluğundan : 

8·10·936 prr,enbe ırünü •aat 
14 de Tophanede Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

Keıif bedeli 1467 lira dı.r ilk 
teminatı 110 liradır. Şartn•· 
me.,. ketif komiıyonda ırörü· 
lebilir. İsteklilerin kanuni ••· 
ıikalarile beraber belli ıaat .. 
komiıyona gelmeleri. "131. 

• • • 
"1492., 

Aıkeri Tıbbiye Okulu için 
1680 adet ırömlek 8•10"936 
perşenbe ırünü ıaat 14,30 da 
Tophanede Satınalma Komh
yonunda açık ekılltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 
2688 liradır. lık teminatı 201 
lira 60 kurıııtur. Şıırtname 
ve nümuoeıi komiıyooda gö• 
rülebilir.' isteklilerin kaauni 
veaikalarile beraber belli ... 
aite komiıyooa ıırelmeleri. 

"132,. "1493,, 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye MUtehassısı 

Pazardan başka günlerde (2 
den 6) ya kadar lstanbul Di· 
vany•>lu ( 104 ) yeni numaralı 
hususi kabinesinde hastalara 
bakar. 

Salı, cumartesi sabah (9 1 / 2-
12) saatleri hakiki fukaraya 
mahsustur. Herkesin haline 
göre muamele olunur. 

Yazlık telefon Kaudilii 38 
Beylerbeyi 48 

lstabul Asliye Mahkemesi 
ikinci Ticaret dairesinden: 

Tesisatı Elekt!lkiye Türk 
anonim şirketi tarafından F e
ri köy Bilezik sokak 23 No. da 
Musa aleyhine açılan alacak 
davasında: 

ikametgahı meçhul bulunan 
müddaaleyh Musaya ilanen ya. 
palan tebligata rağmen gelme
diğinden usulün 401 nci mad
desine tevfikan gıyap karan 
ittihaz ve ilanen tebliğine ve 
muhakemenin 18-11-936 günü 
saat 14 de talikine karar veril• 

Ayşe Saniye, Fatma Hadiye, Şakir ve Nevzat tarafından 

Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli gösterilen ve üç 

ehlivukuf tarafından temamına (1263) lira kıymet taktir olunan 

Eğrikapıda Hacı lıyas mahallesinde Mumhane caddesinde eski 
15 yeni 17 numaralı, Hududu: lbrahim varisleri ve Halit arsası 

ve Çulha sokatı ve Ayşe Saniye arsası ve Mumhane caddesi 

ile mahdut olup, kapıdan içeri girildikte bir taşlık, bir yemek 

odası, matbah, bahçe, asma katında : bir sofa, bir oda, bir 

helası birinci katında : bir sofa üzerinde, iki oda, bir helası 

bulunan ve umum mesahası 85 metre ınurabbaıdır. Bundan 
58,50 metre murabbaı bina 26,50 metre murabbaı da aralık ve 

bahçe olan ahşap ev açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan, 

12. 11 • 936 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 den 

16 yal kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir, 

Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulduğu 

takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde 

en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 

15 gün müddetle temdit edilerek 27 • 11 • 936 tarihine müsadif 

cuma günü saat 14 den 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 
ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
% 75 ni bulmadıA-ı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına 
tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek 

fstiyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi 

veya milli bir bankanın teminat mektubunu hAmil bulunmaları 
lazımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda 
diğer alakadaranın ve irtifak hakkı aahiplerinln bu haklarını 

ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müs• 

biteleri ile birlikte llAn tarihinden itibaren nihayet 20 ıriln zar. ı 
fında birlikte· dairemize bildirmeleri llzımdır. Akıl taktirde 

hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar sabş bedelinin pllylaşma.

1 sından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanziflyeden 

mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresl bedeli müzayede· 

den tenzil olunur ve 20 senelik vakıf icaresl tavizi de müşte• 

riye aittir. Daha faıla maIQmat almak lstiyenler 15.10-936 tari. 

hinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulun• 

durulacak artırma şartnamesi ile 914/6996 No. lu dosyay11 

müracaatla mezkQr dosyada mevcut vesaiki iÖrebilecekleri 
llAn olunur. (1.507) 

}iliş olmakla muayyen olan gün 
ve saatte mumaileyhin mahke· 
mede ha:ur bulunmaları veya 
bir vekil göndermesi lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak 
ilzere ilin olunur. (25753) 

Güzel Sanatlar Akade· 

mis!i Direktörlüğünden: 
1 - Akademi mimari, resim ve heykel, tezyini san· 

atlar, şark tezyini sanatlar şubelerinden mürekkeptir. 

A. - Mimari şubesi: tahsil müddeti ikisi ihzari ı'.lçü 

atölye olmak üzere be) yıldır. Lise olgunluk: imtihanını 
vermiş olanlardan mimarlığa karşı kabiliyetlerini imti
hanla göstermiş olanlar kabul olunur. 

B. - Resim heykel şubesi: tahsil müddeti muayyen 
değild : r. İstiJada bağlıdır. Bıı şubeye de\·am edenler 
otuz yaşına kadar talebelik hukukundan istifade edebi· 
lirler. Resim ve heykel şubesine girebilmek için en az 
Orta mektep mezunu olmak lhıwdır. 

C. - Tezyini sanatlar şubesi: Tahsil müddeti dört 
aenedir. Umumi tezyinat, afiş ve grafik, çinicilik, dahili 
tezyinat kısımluıuı haYidlr· Bu şubeye orta mektep me· 

znn lariyle bıitün wıntaka sanat mektepleri mezunları 
:ılınır . 

D. - Şark tezyini sanatlar şubesi: Tahsil üddeti 

nıu~yyen değildir. Sanat is~id.ıdı gösterenler alınır. Tezhip. 
tezyini arap yaz ıs • , Türk cildciliği, Türk cild kalıpları 
imali, ebri ve ah:ır, Türk minyatürü, Türk tezyinatt ve 
çtni nalr ı şl:ırı, k ynıeti taşlar üzerine hak, altın varak 
imali, halı nak ; şları, sedef kakwacaları kısımlarını havidir. 

2- Bütün ş:ıbeler ıçın kayıt ve kabul 16 Eyhll 
Çarşamba günü başlar 13 Birinci Teşrin Salı günü biter. 
Müracaatlar her tgün s:ıat dokuz ile on iki arasında 
yapılmalıdır. 

3. - Taliplerin Akademi 

bir istida ile müracaatları ve 
beyi tasrih etmeleri l:izımdır. 

eden \·esikadar şunlardır: 

Direktörlüğüne hitaben 

bu istidada girecekleri ş:ı· 
1stidaya bağlanması icap 

a. Nüfos Hüviyet cüı.daoı 
b. Sıhhat ve a~ı ra pnu 

<'· Resmi tahsil vesikası 

d. Hüsnühal klğıdı (mekteplerinden bu sent' rut'-

zun o!anlardan istenmezO 

e. - 6 tane kattonsuz vesikalık fotoğraf ( C1m üze· 
riııe çekilmiş ) 

4. - Ecnebi olanlar yukarıdaki vesikaları mensup 
oldukları Konsolosluklardan tevsik ettirmiş bulunmalıdır la~ 

5. - ?-.Iiıııari ve tezyini sanatlar şubelerinin kabul im• 
tilıanları Birinci Teşrin 936 günü saat dokuzda Akııde· 

.:::.ıid e yapılır. Tedrisat 15 Birinci Teşrin ie başlar. (1293) 

lstanbul Defterdarhğından : 
Muhammen bedeli 

Lira Kuruş 
~--- --

Kadıköy: Cafer ağa mahallesi Moda c:ıd. 116 00 
desi <ski 127,127/1 yeni 175-

177 sayılı iki dükk~nın 24,75/ 
576 hissesi. 

Feriköy: Birinci kıs ı m Eşref efendi so• 600 25 

kak eski 24/5 sayılı arsanın 
tamamı. 

Kadıköy: Cafer aı;:a mahallesi !'.Ioda cad· 1500 00 
desi t'ski 39 yeni 23 sayılı ar• 
sanın 7136 payı. 

Samatya: Sancaktar Hayreddin maha). 1000 00 
lesi demirci Oskiyan sokağı 

esiri 52 yeni 40 sayılı evin ta• 
m•mL 

UskUdar: Pazarbaşı karamanlı sokağı es· 161 00 
ki 72 yeni 74 sayılı evin 
4/1'1 payı. 

Ortaköy: Kabalak eok•ğı eski 16 sayılı 442 00 
arsanın tamamı. 

Beyoğlu: H üseyinağa malıallesi Ferdiye 1875 00 
sokağı esl<i 63-66 mükerrer 
yeni 81·83 sayılı iki evin S,'8 
şer payları. 

Beyof:lu: Hüseyin ağa mahallesi Can baz 
sokağı eski 6 yeni 9 sayılı 

1 evin 3/8 payı. 356 25 
Feriköyı Rum kilisesi arka sokağı eski 

39 sayılı arsanın tamamı. 810 00 
Kasımpaşa: Süruru 'Mehmet efendi ma• 

hallesinin Mevle\·ilıane cad• 
desi eski 54 mükerrer sayılı 

44 metre ve 81 desimetre mu• 
rabbaı arsanın tamamı. (4 81 

Kadıköyı Cafer ağa mahallesi divardi· 
bi sokağı eski 44 yeni 11 sa· 

Feriköyı 

'Ôıkldarı 
' 

Foueı 

yılı 46 metre murabbaı arsa• 

nın tamamı. 

Birinci kısım Feri caddesi es

ki 74 yeni 120 sayılı 103 met· 

re 50 desimetre murabbaı ar-

sanın tamamı. 

Seli.mi ali mahallesi kabriıı
lan sokağı eski 20 yeni 14 

sayılı ev ve dilkkanın 1/6 payı 
,Balat kar&baş ınalıa!lesi iş• 

ltembeci ve mahkeme aıtı so
kakları eski 38-40 yen! 7-26 

ıayılı dükk!n ..-e ev ile yüzıl 
olmay•n bir kıta arsanın yan 

payı. 

230 00 

165 25 

150 00 

00 

Yukarıda yazılı mallar 16-10-936 Cuma günü saa~ 
14 de kadırr peşin para ve pazarlıkla satılacaktır, Satı~ 
bedeline istikrazı dahili ve % beş faizli hazine tahvil• 

leride kabul olunur İsteklilerin. % yedi buçuk pey ak·' 
çelerlle haftanın Salı ve Cuma günleri Defterdarlık Milli 

EmlAk Mildürlüğünde ınüteşekkll satış komisyonuna mü-

racaatları.y "M" (1468) 
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AÇIK SÖZ-

A 
DİREKTÖRLÜGÜNDEN: 

ı - ilk, Orta ve Lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayid için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 

3 _ Bu " '' ancak mezun olan veya tasdikMme ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni talebe 
altn~caıtından okula girmek istiyenlerin biran evvel müracaatleri tavsiye olunur. 

4 - lstiyenlere kayid şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

Şehzadebaşı. Polis karakolu arkasında, Telefon: 22534 

Yüksek Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonu 

1 İlk teminatı Talimin edilen fiat T~:şkanJ:!~D~~ı~: 
Cin~i Çok kilo Ar. kilo Lira Kr. K. S. gün şekli 

E~ıııek 17000 14000 140 25 11 00 23·9·936 Çarşanba 10 Açık 

•· 
\ 

Yavrularınızı Benim Gibi Tombul, 

Neşeli, Sıhhatli isterseniz 

Şeker 3400 2900 66 94 26 25 23 • " 10 • 

Yciksek ö.~r~tmen okulunun l\!ayıs 937 son ıtna kadır ihtiyact olan ekmek ve Şekerin mıkdarları 
şartnııuelerine göre mtktadarı yııkarıd 1 ayrı ayrı gösteril:n i ~tir. Bu yiyeceklerin ne suretle eksilt· 

meye kJnuldıığu ve eksiltınon:n h~ngi ı::ün ve sutte ~apıla.cJğı ve bunl~ra ai~ ilk teminat m~ktarı 
da yanlarında gö •teriım · ş~; r. E<sıltme Istanbııld1 eskt .Duyunu uıoum ıye bınası yanında Yuksek 
mektepler muhas:pliği binasında toplanan s~tınalma komısyonunda yaptlacaktır. 

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

İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel tc:minatl~rını Yüksek mektepler muhasip!iği veıı• 
nesine yatırmaları ve şartnameleri görmek üzere Be yazıtta U ni versite arkasrndaki Yüksek ÜJ'retmen 
Okulu Direktörlüğüne baş vurmaları iliin olunur. (1044) 

22 Eylul 

Devredilecek ihtira beratı 
1 "Kaya teşekkülatını tayin etmek 
1 için usul,. hakkındaki ihtira için 
alınmış olan 2 son Teşrin 1931 la· 
rih ve 1348 numaralı ;htira beratını 
mevkii fiile koymak üzere bu berata 
aid hukukun başkaşına devir veya· 
but icarıt verilmesi teklif edilmekte 
olmakla bu hususda fazla malumat 
edinmek isteyenlerin Galata' da Aslan 
han 5nci kat 1-4 numaralara müra· 
caat eylemeleri ilan olunur. 

~esleyiniz 1 Özlü Unlarile 
M. M. ·Vekaletinden: ! l_• __ /I _is_t_a_n_b __ u_ı _e_e_ı_e_d_iy_e_s_i_i_ıa_n_ı_a_r_ı ,;,;,..!! _• ....... I ' 

Evvelce gazetelerle illn edilen 

Perfembe günü •aat 13,30 da Lise 
imtihanı yıpılaca,tı ilao nluour. Çocukların seve seve yedikleri ve bayıldıkları gıdafar-1 

dan Yulaf, Pirine. Büğday, Nişasta, Patates, Mercimek, 
Bezelye, irmik, Patates türlü, Badem mısır (kornflauv) 
Ozlü unları Allahın insanlara ihsan ettiği ve Eczacı 
Hasanın fenni vesaitle yaptığı vitamini ve kalorisi bol 
gıdadır. Çocuklar bu unlarla beslenirler. Çabuk diş 
çıkarırlar. Taklitlerinden sakınınız. Hasan Deposu 

M. M. Vekaleti Emakin inşaat şubesinde münhal bulunan bir 

mühendisliğe mühendislik diplomasını haiz bir mühendis alına· 
caktır. En son verilecek maaş 300 liradır. Talipler şeraitini öğren• 

melı: ve fazla mal ftmat almak için her gün An karada M. M. Vaka· 

Jeti inşaat Şubesine müracaat edebilirler. "307" cl378• 

İstanbul Deniz Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

5/10/1936 Pazartesi günü ihalesi yapılacağı 113.n edilen 1, 3, 
ve 4 numaralı Layterlerin tamirlerinden şimdilik vazgeçil· 

Kilo -800 
300 
200 

Sabunlu kösele 
Ş•plı 

Va kete 

Belediye temizlik i7lerı hıyv•n 

münhal memuriyetler için 24-9·936 
Mezunu talipler arasında müsabaka 
"B.,, "1519. 
• • • 

koşumları için lazım olan yukarda 

ı İstanbul, Ankara, Beyoğlu 1 miştir. (1490) 

ciıı• ve mıktarl•rı yazılı üç kalem malzeme açık eksiltmeye kG·nulmu1 

ih ıle ı:ününde gireıı bulunmadığındftn ekıiltme 28·9-936 P•sarteıi gü• 

oüoe uzadılm11tır, Şartnameıi L~vazım Müdürlüğünde görülür. Buoların 
hepıine 2150 lira bedel tahmin olunmuştur. lıtekliler 161 lira 25 kuruf. 

luk ilk teminat makbuz Yeya mektubile beraber yukarda yazılı günde 

İstanbul Dördüncü İcra 
Memurluğundan: 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK 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 

mükafat vardır ... 

Münirenin tasarrufunda olup Emniyet Sandığına b.rinci derece ipo- 1 
tek olan ve (1660) lira kıymet taktir olunan Ortaköyünde Portakal so

kağında eski 45 mükerrer yeni 63 numaralı hududu: Salt taralı Vasi! 

'Pansralos varı<!crinden rr.ctrük mukaddema hane elyevm arsa, sol tarafı 
lbral.im e' e d haoc s · arkası ~ere ı tPci Dimi ri arsası cephesi larik ı 

re m~hdut olup evsafı aşağıda yazılan ah~ap evin satılmasına karar ve

rilmiştir. Zemin katında: Malta döşeli ve mermer musluklu taşlık bir mer. 

'divcr. altı bir hela \C muhtelif renkte taş döşeli sabıt ve kömürlüğü olan 

ınatbah, çifte merdivenle ç kılan asma katında bir aralık, bir yük, mer· 

d" en altı ve dolaplı bir oda, birinci katında dolabı olan bir sofa \'e bi· 

rinde şahni ,i olan iki oda, çalı olan ikinci katında: yük \'e dolaplı bir 

sofa, bir he!a, cephedekinde balkon, arkadakinde tarası olan üç odAyı 

havidir. ı Yüksek Mühendis Mektebi 
Direktörlüğünden: 

Me<ahası 134 ml olup bundan 58 m2 bina zemini, kalaoı etrafı mu· 

hof ıza dıv~ rlı ve içınde mermer bılezıkli kuyu ve mey va ağ' açlarını havi 

bahçedır. Binanın sağ' ciheti galvaniz kaplıdır. Mezkür evin tamamı açık 

arttırınıya vn dil»ıiştir. 

Arttırma peşindir, Arttırmaya işlirak edecek müşteri'erin kıymeti mu. 

hammenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 

mektubunu hamil olır.aları icap eder. Muterakim \ergi, tanzifat, lenviriye 

ve ,·al<ıf borçları borçlu} a aittir. Arllırıiıa ~artname&i 30 9 936 tarihine 

mü•adif çarşamta günü Dairede mahalli malı.usuna talik edilecektir. Bi· 

rinci arttırması 16/11 936 tarihine müsadıf pazartesi günü dairemizde saat 

ıt ten 16 ya kac!ar icra Pdilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti mu· 

hammenenin % 75 mi tu:duıtu lakd:rdc üste bırakılır. Aksi takdirde son 

arttırmanın teahhüdü baki kalmdk üzere arttırma on beş gün daha lem· 

dit edilrrek 1/12 936 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar 

Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok artlıranın üstünde 

bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas Kanunurcun 126 ıncı maddesine 

tevfıkan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer 
alakadaranın ve irtifak hakkı sahip!erinın bu haklarını ve hususile faiz 

ve ma.•arife da'r olan iddialarını iliin tarihinden itibaren 20 gün zarfında 

evrakı müsbitelerile biri kte Deiremize bildirmeleri lazımdır. Aksi tak

dirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşma. 

:sındQn h ar.ç kalırlar. Müterakim vergi, lenviriye ve tanzifiyeden ibaret 1 

olan l\elediye rusumu ve Vakıf icaresi ile 20 senelik vakıf icaresi tavi. 

zi be~cli müzayededen tenzil olunur, Daha fazla malümat almak isti· 
yenlerin 934-2460 • numaralı dosı ada mevcut evrak ve mahallen haciz ve 

takdiri kıymet raporurıu görüp anlayacakları ilan olunur. (1509) 

1 - Kayıt müddeti 28 Eylül 1936 akşamına kadar uzatılmıştır. 

2 - Bu yıl okulumuza alınaeak taleben'n sayısı tasarlanan 

kerteyi aştığı için bu husustaki talimatnam~ye göre aşağıda yazılı 

dersleden bir müsabaka sınavı yapılacaktır. 

1 - 29 Eylül Salı: Riyaziye (Hendese, ~ebir, Müsellesat) 

2 - 30 • Çarşanba; Fizik; Kimya. O~leden sonra: Türk• 
çe (saa~ 14) ·de başlar. • 

Sınavlar sabah tanı saat 9 da başlar. Yazılanların bu saatte el• 
!erin Jeki karnelerle hazır bııhınınaları bil iirilir. (1244) 

lstani:ul ı\slfre Üçüncü Hu· ı 
kuk Mahkemes inden: 

Adalet vdrili: Mihri tarafından 

Beşiktaş Valde çeşmesi bakkal 

Yedinci icra Memurlugundan: Bir 
borcun temini için 22·9-936 tarihine 
te•adüf cc!en Salı günü saat 13 ile 
14 arasında Kuzguncukta Nakkaş 

daddesinde izzet paşa yalısında 
muhtelif ev eşyası satılacağından 

isleyenlerin mahaI:inde hulunacak 
memuruna müracaatları ilan olunur. 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden : 

Abdülgaffar vekili Avukat Zey· 
nelabidin tarafından lstanbulda Mer. 
canda Caferiye handa Ahmet Cev. 
det aleyhine ikame eylediği 300 li· 
ra alacak davas , nın cari muhake
meçinde: 

1 
sokağında 16 numarada oturan 

Mustafa Kamil aleyhine açılan 

936/1044 No. lı boşanma da· 

vast arzuhali nıumaileyhin yazılı 

adre.;te bulunnıamas ndan dolayı 

ilanen tebliğ edilmiş ve tayin 

olunan müddette geçmiş olduğu 

halde mfı ideialeyb Mahkemeye 

müracaatla dava arzuhalini te• 

bellug etmemiş olduğundan da• 

vact vekilinin istediği üzerine 

13-10·936 saat 14 de· Tahkikat İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan :1 

Heybellada oaoatoryomuna l~zım olan 4 kalem Röotkeo alalı açık 1 
ekıiltmeye konulmuştur. 

günü olarak tayin olunmuşdnr. 

Müddeialeyh mumaileyh ınez. 

kı'.ır günde Mahkemeye gelmez 

veya bir vekili kanuni gönder• 

mezse hakkında gtyab kararı 

Hukuk usul muhakemeleri kanu. 
nunun 337ci maddesi mucibince müd
deaaleyhin kira bedelinden 300 lira 
hakkında yeminden kaçmış ve va
kialan sabit olduğuna karar verile· 
rek bu kararın kendisine tebliğine 
ve sekiz gün içinde arzuh•I ile ge. 
!ip yemin edeceğini beyan ve ye. 
min etmesine aksi taktir yeminden 
kaçınmış olduğuna ve yemin ede· 
ceıti vakiaların sabit olmuş olduıtu· 
na karar verileceıtinln kendisine teb. 
liıtine ve muhakemenin 1/10 1936 
S. 10,30 talikine karar verilmiş ol· 
duğu ilan olunur. 

1. - Ekılltme Cııtıloğluada Sıhhat ve içtimai 

bioa11nda kurulu Komiıyonda 7•10.936 Çarıamba 
yapılacaktır. · 

2. - Tabmiol Fiat -985. Liradır, 

3. - Munkkat ır•raotl 73 Ura 88 kuruıtur. 

Munenet Müdürlilğil 

ırüoil ıaat 16,30 da 

.. 
4. - lat.lıliler ı•rlnameyl huırDn koml•ronda ırllrebilirler. 
5. - istekliler c:ari seneye ald ticaret oda11 YuikAlile 2490 Hyılı lıa• 

a.nda yaıılı belıreler ,.. bu lıe yeter mu,..kkat ıaraoti makbuz n1a 
1 

a .. ı.. mektubu il• bılll ,a. Ye ıaattı komla1ooa ırelmıleri. (1503) 

ittihaz olunacağından tebliğ 

makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

cilt hastalıklan 1 Zührevi ve 
•• 

or. Hayri Omer 
Ô lt 1 eden sonra Beyoğlu 

Ağacami karşısında No. 313 
Tel. 43586 _________ ... - --- Sahibi ve Umumi neşriyatı idare 

eden yazı işleri rtıüdürü 
Etem izzet BENiCE 

Basıldığı yer: Matbarıi Ebüzziya 

ı 

saat 14 de Daimi Eocümeode bulunmalıdır. (B.) (1514) 

• •• 
Keşif bedeli 1770 iira 42 kuruş olan Fındıklıda 13 Dncü mektebin ta. 

miri açık ek.iltmeye konulmuş ihale gününde iıtekli•i bulunmadığından 
eluiltme 28 ·9-936 pazarte•i gününe uza1ılmıştır. Keşif evrakı Ye ••rt• 

nımeıi levazım müdürlıiğü!lde görülOr. fttekli olanlar !Bayındırlık direk· 

törlüğ~nden alacakları fen •h'iyet vesikasile 13J lira'.ık ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber yukarıda yazılı gllnde oaat 14 de da. 

imi encümence bulunmat.dır, (;I (' 512) --.ı 
- -----~------

Nafia Vekaletinden: 
28 Eyl(ıl 1936 Pazartcst günü saat 15 de eksiltmesi yapıh 

ca~ı ilan edilen 13 kalem atelya tezgahı ş:ırtnamesinde t:ı<liJaı 
yapılmasına lüzum görüldiiğünden eksiltmeden k1ldırılnııştır. 

(982) (1474) 

• ' 't ·~ .- • • • :.. , ' •• 

p ÇANTALAR .. ELDiVENLER 
ve örümcek ağı inceliğinde 

1111 
1 

ÇORAPLA R 
Satışında mlitehassıs bütün Bayanların mağazası 
istiklal caddesi Hacopıı.lıı pasajı karşısında No. 283 

ı ,.En güç beğenenleri bile memnrn eder. ükemmel cics-Mutedil fial.ll 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Alım satım lcomisyonundan : 

lstanbul Tıp Talebe yurdu talebesi için mevcut nüm cıne ve şartnıme. 
deki evsafa göre (760) adet kasket açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

1.- Eksiltme: Cağ'aloğ':unda lstanhul Sıhhat ve içtimai muavenet 
Müdürlüğü binasındaki komisyonda 30· 9. 1936 Çarşamba günü saat 
(14.30) da yapılacaktır. 

2.- Muhammen Fiat : Bir adet kasketin fiatı (120) kuruştur. 
3.- Muvakkat teminat : (68) Lira (40) kuruştur. 

4.- istekliler : Nümuneyi Çenberlitaş civarında' Fualpaşa Türbesi 

karşısında Tıp talebe yurdu Merkezinde görcbi:ir'.er. Ve şartnameyi 
parasız alabilirler. 

5.- isteklilerin carı seneye aid Ticaret Odası vesikası ve bu işe 
yeter muvakkat teminat makbuz \'eya Banka mektuplariyle birlikte vak. 
tinden evvel Komisyona gelmeleri. (ll48) 

- --------------
ANKARA 

Mekteplileri ne 
Kitap ve defterleri

nizi en iyi şeraitle Ma
arif vekaleti karşısında 
AKSA kitap evinden 
tedarikedebilirsiniz. İz
dihama mahal kalma
mak üzere şimdiden 
kitapların1zt alınız. Te-
lefon 3377 

Muzadı taaffün ve de· 

riyi takviye hassalarına 

malikiyeti Krem Perte· 

vin bugünkil şöhret ve 

şümulünün 

!ilidir. 

bariz de. 


