
Söz istiyoruz: , 
Eylul Bir mecmua lstanbul gazetelerini yahu

dilerden para almakla itham etti. Bu mec
mua toplattırıldı ve mahkemede efKSrı 
umumlyeyl tenvire davet edilecek. Müddei 
umumlll{lln bukadar yerinde teyakkuzuna 
karşı, asıl ithama uörıyan lstgnbul gazete
lerinden bugün beşinci gün hala bir ses 
çıkmadı! 
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dün B k•ı• "" lad Suriyedeki arkadaşımızdan gelen mektup 
aşve ı ı ugur ı . 

Antakya ve ıskenderun, 

lımet lnönünün Ankeraya hareketinden iki inhba 
[Solda) Tlirkiye ( umhuriyetl Reiıi Atatllrk Ba,nkllini Haydarpa,a lotaayoaunda 
ıe,yl ediyor. [ ı laida ) lımet ln3nU varonda [ Y a&m 2 ncl uyfamı•da ) 
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Lloyd 
George 
Almanya' da 

J Siyr Samoef · Hor söylüyor: 

Fransa, Napoleon devrinde 
bütün Avrupaya meydan oku· 
muş ve bir aralık ispanyadan 
Rusyaya kadar bütün Avru. 
pada hakimiyetini kurmuştu. 

Avrupa devletleri Fransa aley· 
hine kombinezonlar kurdular. 
Ve nihayet Fransa maQ'lüp 
oldu. Bundan sonra evvela 

Kanaatimce lngiliz donanması bu· 
gün her zamandan daha kuvvetlidir 
Kıbrıs, askeri hava hareketleri bakımından 
ehemmiyetlidir. Burasını tahkim edeceğiz.,, 

1814 senesinde Pariste Fransa " ltalya bizden niçin kuşkulanıyor ? Biz ancak 
ile sulh yapıldı ve ertesi se- imparatorluk yollarının müdafaas••e me•pulüz,, 
ne de Viyana kongresinde 

KING'S .. -BUSMAN'S HOLfDA Y 
CEMENTING FRIENDSHIP WIT~ .fOREIGN NATIONS. 

Napoleon'un bıraktığı lmpara- Londra: 22 (A.~ •. ) - Akde- ı · 
torluk taksim edildi. niz teftiş seyahatından dönen fHE 

Almanya'da 1914 senesinde sir samuelj hoare, matbuata 
bütün dünyaya meydan oku· şu beyanatta bulunmuştur, 
du ve bir aralık Avrupayı he· lngiltere, maltayı bir istinad 
gemonyası altına alacak gibi noktası olarak kullanmaktan 
görünüyordu. Fakat Avrupa vaz ııeçmez. 
de,•leferi Almanya müttefik- Britanya hükumeti, Akdeniz· 
leri aleyhine kombinezon kur• deki kuvvetlerin muvaıe!lesinl 
d..ı&r. Ve nihayet Almanya lmparatorlutun müdafaa h .. t. 
mağlüb oldu. Versailles'da da larını emniyet altına alabilmek , 
Almanya ile sulh imza edildi. için, yeni duruma uydurmak j 

Alman yanin 1918 deki va· arzusundadır. Kıbrıs adasının .

1

, 
ziyeti, Frans3nın 1815 deki süel bakımd a n istikbali de tel· 
vaziyetine çok benzediği için kik edilmektedir. Kıbrısta ge
tarihciler, Vi} ana sulhu ile lecekte inkişaf edecek bir mo· 
Versailles sulhu arasında mu- dern liman yapmak icap ede-
ka yeseler yapmı~ilrdır. Ve bu cektir. 
mukayese)» yapanlar, Versa- Sir Samuel Hoare, bundan 
il u sdh şarlllrını daha ağır sonra, imparatorluk müdafaa 
ol1uj!unda it lifak etmişlerdir. hatlarının himayesi hakkındaki 
Büyiik harpten beri Mill~ l l'1 lngiliz kararının hiçbir kimseye 
arası münasebetlerindeki ka-

karşı tehdidi tazammun etme· 
rarsızlık büyük mikyasta sulh 
şartlxrının ağırlığından ileri diıtini kaydetmif ve demiştirkı: 
gelmekted·r. Bu vaziyetten kim Zira, ltaiyan matbuatında, 
mes'uldür"' Versailles sulhunu lngiltcrenin Akdeniz siyasetine 

le k" bir vuzuh vermesi ve di· yapanlara Versailles sununu ım-
ler;n yaptığını anlatmak için ğer Akdeniz devletlerine ve 
bu konferansın teşkilatını izah < bu arada Fransa ile ltalyaya 

HiS NAJ.E!lTY WITK XEKAL ATATVRK (Ll:FT), Plt:ESJDtH.f 
OF TH'! Tl.'MfU!-IC aırt;BLIC, WHON llJ> ltiVl'IEO TO \•l'i'JT LOMll()N-A CJl.OUf 

-- .....!.." 1'.tt& ·rx.ı:sıoı:!CT'ıl ~A(HT \\',\TCH1Jo;G A Rto:CAnA. 

lnıUit gazeteleri Seklzlncl Edvardın AtatUrkG siyaretlne aid reıimleri 
hl1A ne9retmekle mefguldllrler. AtatO.rkUn yatında ahnmı' olan bu 

realm ıon ıelen llluıtrated London NeYa'deydl. 
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etmek lazımdır ki bu, çok beyanatta bulunması lazım 
uzun bir hikayedir. Burada ge!eceğl hakkında makaleler i 

ı ~Atletlerimiz 
1 

ı Bugün Atinaya 
. Gidiyorlar 

şunu SÖ) lemek kafidir ki Al· okuyorum. Böyle bir beya- 1 
( nevamı 2 inci sayfada ) nala lüzum gösterilmesi mut· 1 
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Edebiyat Anketi:T5 ~ ~ 

M i 11 i b i r e ~ ~ b .i yat . \1-\. ·. 
Yaratabilir ~iyiz? ~, 

M. Turhan Tan milli şairi 
henüz tanımadığını söylüyor: 

Anketi yapan : Nusret Safa COŞKUN 

• 
- Milliyeti karışık bar 

,. · z/arı için hasret haykıran 

şairlerin, Paris kafaıanlanla· 
rına iştiyak in/iyen ediplerin 
kaleminden heyecan delil, nar 
dam/asa milli edebiyat tekev
oün edemez • ,, 

• 
(Yazısını altınc~ sayfada 
okuyunuzJ · 

• 

1.:.Y~A R 1 N : 
. -

Orhan Seyfi 
M. Turhan Tan 

Şilkril Saracoflu 

Meşhut cürüm 
işliyenler 

o gün ceza 
görecekler 

/Adliye Vekili Şükrü Sara• 
coğlunun gazetemize 6eganalı· 
nı 2nci sayfamızda okugunuz./ 

Sthhat vekili 
Trakyadan döndü 

Trakya ve havalisinde ki 
muhacir itlerini tetkik etmek 
üzere giden Sıhhat vekili Refik 
yanında Sıhhat teftiş ' heyeti 
reisi Fuat, iskan umum mü· 
dürü Cevdet olduğu halde dün 
sabah şehrimize döomüıtür. 

Balkan olimpiyatla· 
rında 11 Açık Söz,, 
muhabiri de bugUn 

hareket ediyor 
Balkan olim-..,...-...,,.,_..-~-... • 

pi yatların d ai 
bulunacak o-j 
lan Türk At- , 
Jetleri bugün" 
Romanya va
purile limanı

mızdan Pireye 
haraket ede-\ 
ceklerdir. 

Balkan olim· 
piyatları pa
zar günü bu. 
sus! merasimle 
Atinada açıla· Ahmet Adem 

, 1 

caktır. Müsabakalara gelecek 
Cumartesi günıi başlanacaktır. 
Olimpiyatlar on beş gün son
ra devam edecektir. 

Olimpiyatlarda Açık Söı'ü 
değerli bir arkadaş temsil 
edecektir. Bu arkadaş " Açık 
Söz " hususi spor muharrirle
rinden ve değerli hakemleri· 
miıden Ahmet Ademdir. Ah· 
met Adem telgraf ve telefonla 
Olimpiyatlara ait bütün haber. 
feri vereceği gibi mektupları 

da her hadiseyi tenkit ve tah· 
lil edecektir. 

mukadder ve mesut talile
• 

rını 
• bekliyen iki şehir .. 

Lübnan cumhur reisi istiskale uğradı. Suriye 
miirahhasların avdetini dört gözle bekliyor 
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Hasta döşeöinde 

Titülesku söylüyor: 

" Beni zehirle 
öldürüyorlar ,, 
ROMEN DiPLOMA TiNiN 

HAYA TINDAN OMIT 
KESENLER DE VARD!R 

Saint Moritz, 
22 (A. A.) -
Paris-Soir ııa· 
zetesinin hu
susi muhabiri 
Jules Sauerwe• 
in Titülesku. 
nun zehirlen• 
miş olduğu id· 
diasında ısrar 

etmekte ve 
bunu ispat e
decek ortada 
yirmi vesika 
bulunduğunu 
söylemektedir. 

fltGleOku Sauerwein, de-
miştir ki: 

Titülesku, her zaman: •Dost 
bir hükumetin bana vermiş 
olduğz malumat sayesinde ne
ye mahkum olduğumu bili· 
yorum. Beni zehirle ölmeğe 
mahkum etmişler. Romanya'da 
son seneler mrfındll vukua 
gelmiş olan siyasr cinayetler. 
den sonra beni kurşunla yeya 
hançerle öldürmek büyük bir 
rezalet olşcağından, düşman· 
!arımın beni zehirle mahirane 
bir surette öldürmek isteme
leri gayet tabiidir. Ôlüm, 
muhtel olan sıhhatime hamle• 
dilecek ve bu suretle her şey 
örtbas edilmiş olacaktır." de· 
meği itiyat edinmiş idi. 

Sauerwein, Malaryanın yük· 
sek rnıntakaların saf havasına 
mukavemet edemiyeceğini ila
ve etmektedir. Halbuki Tilli· 
lesku'nun sıhhati Saint Mo
ritz'e geldiği gündenberi git· 
tikçe bozulmaktadır. Romen 
devlet adamının kanında mi· 
limctre mik'abı başına beş mil
yon kırmızı küreyvat yerine 
ancak bir milyon vardır ve 
Sauerwein'e göre kendisini 
kurtarmak imkanı yoktur. 

Kısaca: 
Bulgar gemisinde it· 
kenceli bir dakika .. 
Dün Stüdyolarda komik fi• 

limler yapan rejisörleri 
hayran edecek minimini bir 
serırüzeıt geçirdim. Şöyle ki: 

Sabah 1aat onda bir telefon 
aldım. Varnadan latan bula gelen 
yirmi Bulgar gazetecili Türk 

gaıetecilerile konuımak istemit• 
ter. Beni de diğer gazeteci ar• 
kadaflarım ıribi aut bir bu· 
çukta ııemilerine davet edi· 
yorlarmıf. 

Dünkü Açık Sözde Bul
garların mefhur ve popüler 
mizah muharriri Bori• Zev. 
zeğin de bu gazeteciler ara· 
ıında bulunduğunu hatırla
yarak; 

- Oh 1 Ne ili • diye dü· 
tündüm • bu arkadafın el
bette bir parça bofboğaz ta• 
rafı olacaktır. Birkaç güzel 
aaat geçireceğiz deıene ... 

Ü.tüme başıma çeki düzen 
nrdim. Tam saat biri çeyrek 
ııeçe Galata yolcu salonundan 
ııcçerek gemiye daldım. 
Meğer geç kalmamıf mıyım? 

Gemidekiler 1arayı gezmlye 
(Devamı 2 inci sag fada} 

N. N. Tepedelenll 

Artık mili! İlw•ı.•l1•t•rinl iı.oruyııcz"- _ h•liarJ. •arlh yeni hUviyetinc 
kavuımağa hazır1anan ljjkenderundan bir manzara 

[Y a'tııı 2 nci sayfad7 
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Kan ve atef ic~lnde ispanya 

Madrid önünde mey
dan muharebesi! 

Hükumet müdafaa tertibatlnı ta· 
mamlamıştır. Faşistler "beş gün 
sonra şehir bizim olacak!,, diyorlar 

• 

Madrid'de hükumet gençleri gö~üllü yazılmıra teşvik için ilan 
köşklerine renkli büyük propaganda reklamları astırmıştır 
(ispanyadaki muharebelere ait haharler 2 11ci sayfamızda) 

Balatta bir cinayet 

Bir kayık.çı 8 senelik 
karısını öldürdü 

Dün gece salt yirmiyi beş 
geçe, Balatta 66 numaralı h. 
yıkhanenin kiracısı Alınanın 
Avranik köyünden Osman 
oğlu l~hak, Balatta Külhan so
kağında, 15 numaralı evine 
gelmiş ve kendisine kapıyı 
açan 8 senelik karısı Malice 
kızı Safiyeyi, tek bir kelime 

· bile söık:medcn beş el kurşun 

sıkarak öldürmüştür. 

Bir muharririmizin yaplığı 

tahkıkata göre ishak bu c na. 
yeti yapmadan evvel balı~ha· 
nede kayınpederini göm üş, 
fakat etrafı gala balık görd. • 
ğünden birşey yapmaya ces • 
ret edememiş ve hrncını za
vallı 30 yaşındaki karısından 

( Dwatnı 2 inci sayfada ) 
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Suriye muhabirimizden: 1 Kan içinde J!ÜZen .. spanlf!! Başvekil r s o n D a k i k a -, 
lskenderun ve Antakya M A D R 1 D Dün akşam L Ankara - Memleket ve Dünya 

mesutgünlerinibekliyor muharebesi Ankaraya döndü 
Suriyenin alacağı yeni sıya• mevkııne gırebılecektir kı bu· Cumhurrelsi ismet 

81 ~kli müz~kere etme~ üze~.e nun Suriyed~ .~i~ iki a.r içinde l "T T lnöni.inU istasyonda 
Parı<e gitmış olan Surıye mu- yapılacağı duşunulse bile Fran· spanganzn V erdun m uha- I d I 
rahhaslarından bir kısmının bu- sız parlamentosundan bu kadar U~ur a 1 a

1
r I 

· · .. ' " h' b' h d k b • b •• 1 J b [ Başvekıl General smet D· ~ün şehri.mize ge!melerın~ ın: surıllı~ ıç ır mua e e çı mış 1 re eSl UgUnıerue aş lgOr önü ve Maarif Vekili Saffet 
tızar edılmekledır. Surıyelı detildır. " .. A k 
mürahhaslar burada birkaç işte bir misal: Sovyet • fran- Tenerüfe, 22 ( A.A)- Nas- 1 hakim olan bütün Orio vadi- Arıkan dun akşam hn ar~ 

h d · f d postasına bağ !anan ususı gün kadar kalacaklar ve bazı sız mua e esı para e en an- yonalistlerin 25 tayyaresi, sini işgal etmişlerdir. . . 
1 

d' 
tali meseleleri halletmek için cak iki yıl son~a parlamento· Madrid ahalisine taarruzlarının !PORTEKiZ HUDUDU NASYO- trenle Ankaray•a gıtmış er ır. 
Pariste kalması lazımgelen he· da la.dik edilmiştir. yakın oldağunu bildirmek NASISTLFRIN ELiNDE • • 
yet reisi Elattasi Beyin lstan· Bundan ba~ka Paristeki mü· üzere şehrin üzerinden uçmuş- Se\ille, 22 (A.A.) _ Nasyo- Saat 18,30 da hususi bir 
bulda kendilerini iltihakını ınü· ıakerderi de bir hayli çe· !ardır. Bu tayyareler tarafın. nalist kuvvetler, marksistlerin motörle Heybeliadadao Baş-
teakıp vatanlarır a mülevec- tiııle~tiren ekalliyetler mese- dan atılan beıanoemeler- badajoz eyaletindeki son mu- vekil ismet lnönü'nün eşi ve 
cılıen •ehrimizden uı.aldoşa· lesi ve mandalar komisyonu de nasyonalist kuvvetlerin i<avemet merkezleri olan jerez çocukları Haydarpaşaya gel· 

' d F d h kkını M d 'd ld d'l · d l il mişler ve kendilerine tahsis cakfardır. v"r ır. ra nsa man a a ague a a e e e ı mış e os caba eros'u zapt ve bu 
13 13 Surıyeıe lerketmek istiyor. olan muvarfakiyct dolayısile suret'e Portekiz hududunu ka- edilen kompartımana geçmiş-

( Süriyedeki yeni siya•i mor Fakat buna mandalar komis· dört gün sonra Madridin va- pl.ımşlardır. !erdir. Saat 18,55 de Sakarya 
lıaleyi Surh elilerin nasıl telakki ıonu ne diyecek. Bu komisyo- roşlarını işgal edeceği beyan ASiLERiN BiR TAARRUZU mctörile Reis:cumhur At~türk, 
etti !erini Soriyenin ve bilhassa nrn en miihim vazifesi ekalli- olunmaktadır. PÜSKÜRTÜLDÜ yanında Başvekil lnönü, Ad-
Anıakya ve lskcndorunun ik- yellt r meselesini dikkatle takip Ôğ'reniJd;ğine göre anarşist- Madrit, 22 (A. A.) _ Har- !iye Vekili Saracoğlu Şükrü, 
tıs·ıdi ve içtimai lemaı üllerini •e halletme lir. lngillere.lrak !er lrag Caballero'dan bir biye Nezareti lehli~ ediyor: Orgeneral Fahrellin Altay ve 
mahallinde tetkik etmek üzere muahedesinde bu mesele çok milli müdafaa komitesi teşkil Hi:kümetin yedi tayyaresi, vali Muhittin Üstündağ olduğ'u 
arkadaşlarımırd n birini gön- mühım geçmiş olduğundan son- etmek maksadile ıstifa el· o,ıedo'yu bombardıman etmiş halde Dolmabahçeden Haı· 
dermiştık. Kendi•ınden aldı- radan çıkan hadi•eler göz mesını talep elmişlerdir. asilerin bir tatarı asını tahrip darpaşaya muvasa!et etmiş-
ğımız ilk mektubu bugü'\ ne~- ônünde daruyor. Bu komite, bütun sana- eylemiş ve valinin sarayında ler ve garda Sıhhiye Vekili 
rcdiyoruı:] Ş mdilik hususi bir ıdareye yii millileştirecek ve Abay yangın çıkarmıştır. doktor Refik Saydam, Milli 

Trabulus Şım, 16. Geçtiğim •ahôp olacakları bildirilen Alevi Yague'un kull'andası altındaki Hükümet kuvvetleri, Aragon Müdafaa Vekili general Kazım 
her ı erde coşkun lıir sevinç ve Dürzüler işi de 'ahdet mes- kuvvetlerin Talavera ccbhesi cephesinde on beş kilometre Özalp, Naha Vekili Ali Çelin. 
var. He'e lskend•runlular \e elesini çek roeşkük bırakmışbr. üzerindel;i ileri hareketine kar- ilerlemişlerdir. kaya, korgeneral Halis, Harp 

1 P · - k B b l d d k ı o Akademis komutanı korgene· ı Antakyalı ar ans muza ere- ütün un ar orta a urur- şı oymak üzere 17 i ii 4 ya- Asiler, Talavera cephesinde 

"Deh set müsellesi,, 

Filistinde ihtilal or
dusu hazırlanıyor 

kuvvetleri lngilizler geni 
sevkedebilmek için demir 
yollarında tedbir aldılar 

Londra, (A.A.) - Filistic-.\ reisi b. Fevzi Tulkerim, Jev'n 
deki kuvvetlerin artırılması için arasında bulunup "dehşet mii-
başlarulan hazırlıklar bitmiş sellesi, namile yad [edilen 
bulunmaktadır. General Dil!, mm takada bulunduğu söy lcıı-
Hayfaya ge!ecek olan ilk ta- mekt~~ir. 
burlan selamlayacaktır. lngilız menbaından gelen 

haberlere göre B. Fevzi, Fi
listin Araplarına lngiliz otori
te'erine karşı h'çb:r müsadc
karlıkda bulunmak hususunda 
i~tarlarda bulunmuştur. B. 

Askeri otor:telerin kontrolu 
altında bu'unan demiryolları 
ğelec(k kuvvetlerin nakline 
tahsis olunacaktır. lht"iilc le-

rin trenleri hücum ile tahrip Fevz', Knmandası altında bo-
elmelerine mani olmak için lunan kuvvdtlerin, bir Arap 
lazımge:e1 bütün tedbirler ihtilal ordusur.u1 nüvesini leş. 
alınmıştır. i Suriye ihtila'der kil edeceğini ümit etmektedir. 
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lennın aldığl seyirden fevka- len Miılctler Cemiyetinin şmdaki bütün erkeklerin umu. şiddetli bir taarruz icra etmiş- ral Fuat, Ali Sait, spor kuru· 

iade müteheyyiçtirler. Suriye Suriye istik'iı i hakkında mu- mi seferberliğini ilan edecektir. lerse de püskıirtülmüşlerdir. mu başkanı ıreneral Ali Hik- 1 L/ogd George A /manya' da 
hakikaten içten gelen ve du- vafakatini almak berhalde ko- MA T'l MUHAREBE BARSELON HÜKÜMETININ met, saylav'.ar, lalim ve terbi· 

yularak kııtlulanan bir bayram !ay olmıyacaktır. Madrid 22 (A.A.) _ 25 lh- BiR TEKZiBi ye heyeti reisi Ihsan, Maarif ( 1 inci sayfa c'a c o cn.ı) ip çckiımesi şeklini aldı. Bu· 
içindedir. Esnaf, münevver, Bu itibarla Suriye davasının tilalcı tayyaresi Madrid üze- Barselon, 22(A. A.) _Kata- Veka'eti neşriyat möidıirü man}"a ile mclıarere otuz kü- günkü milletlerarası haya. 
genç, ihtiyar herkesin göster· henüz başladığlnı söylemek rinden uçarak halka paytahta Jonya hükümet reisi Compan. Faik Reşit, polis müdürü Sl- rnr devlet arasında yapılmış tındaki anarşi, Lloyd George'un 
d . · · b d 18 1 • lıı·ç te •anlış olmaz. Suriyenin k k d t d'J · "ld- ld lih Kılınç ve kesif b'r halk olmak'a lcr'btr mesele sulh bıraktığı mirastan başka bir ığı sevınç un an yı on- , pe ya ın a aarruz e ı ece- yın o urü üğüne ve diğer k'tl . f d k 

1 
" şey değildir. 

ce umumi h rbin acı günlerin. bua-ün bu davayı yürütecek ve ğini bildiren beyanname'.er at- hükümet azasının da kaçtığına 1 esı tara 10 an ar~ı anmış- n:asasına intikal ettiği zaman, Lloyd George buna mani ola-
de bir ha'iısl.ar gibi beklen- bütün pürüılerden sıyırarak malan üzerine hükümet kuv- dair hariçte çıkan haberler !ardır, söz sahibi olan beş büyük maz mı idi? 1919 senesinde 
miş olın Fransanıo burada ta- müstakil bir Suriye meydana vetleri, yeni askere alınanlara tekzip edilmektedir. Reisicumhur Alatıirk, garda devlet vardı: lngilttre, Fransa, sulh müzakereleri yapılırken, 
l:ipetmiş olduğu siyasa ile çıkaracak bir şefe iktiyacı mütemadiyen talimler }·aplır- MLAGADA SOKAK MUHA· kendilerini bekliyenlere iltifat Amerika, ltalya ve Japonya. lngillerenin nüfuzu çok büyük-
hiç le öğlinecck mevkide bu- vardır. Bakalım sayısız liderler makta, Madrid'i çeviren bütün REBELERI OLUYOR ederek ismet lnönü'nün vedaı• Jıron}a yalnız Uzak Şark tü, 1815 senesinde Viyana sul-
lunmadığını gösteriyor. arasında milli idareyi nefsinde cephelerde siperlerini takviye Sevif'a, 22 (A.A.) _ Resmi na mukatelede bulunmuş ve meselesile alakadar olduğun- hu imza edildiği sıra 1ardakin-

Şüphesizdir ki bu halk bir kim Loplıyacak ve bu davanın etınektedirlcr. bir tebliğe göre na<yoııalist- Başvekille Saffet Arıkana' daıı Avrupa iş'erine karışmadı. den çok fazla. O zanıanki N~· 
yan isLklale u'a~masından mes'uliyetini kim yüklenecek. Largo Cabellero ile general ler To!edo cephesinde Madrid· "- Uğurlar . olsu_n. " dtal} a, Vcrsaeil~es müzakerelerin- poleon Fransası, lngiltereyi 

d f k t b Kemal Sacı.t Acensı'o'nun talebi u-"'rı'ne d 80 k'I f d Derr.ek suretıle guzel yolcu. ı .. -- . d' O 1 d yirmi üç sene meşgul ettii!i memnun ur; a a u memnu- ._ en ı ometre nıesa e e . sozunu geçıren.e ı ve r an s h ld F d h ,. lh 
h. H · B d A t k B ı 'd M 'd' luk temenni •tmişlerdır. b' 1 k p .. b'l t k tt' a e ransaya a a ~,.ır •u niyeti do"uran en mü ım ami· aınış: ura an o a yaya arse on an adrı e müte- bulunmalı:tadır. ır ara arısı ı' er e ı, tl ··kı ti'I · 1 · 

6 Atatürk, lren gardan çıkın· j' şar arının yu e mesıne ngı-lin Fransa ile olan alil.kanın geçeceğim. K. S. madiyen ve süratle silah ve Diğu taraftan Marjorqueda- Amerika Cumhur başkanı Wıl- liz başmürahhası Casteluaglı 
h ca}a kac!ar orada kalmışlar ve ualnıası olduğu apaçıktır.Türk l!l l!l mü immat sevkedilmektedir. ki nası-onalistler Biza adasını son da Avrııpa diplomasisinin mani olmuştur. "Yaralı ars-

ı A k h 1 sonra halkın coşkun tezahüra- ı k · d k k diıılomasi•inin ~kenderun ve • 1 s eri müşa it er Madrit ele geçirmişler ve halk tara- entrıka ha,·ası içinde bunaldı anın te mesın en ·or ·u· Lübnan Cumhurreıs h b . . k . tı arasında Sakar}a motörüne Aııtakyadaki hususi idare üze- mu are esının ati olacağ"ını lından sevinçle karşılanmış- bUı. nuı., ve "biz buraya ganimet 
istiskale uğradı b k binerek Dolmabahçeye avdet k · · d ·ı 'h rindeki ha<sasiyetini gayri ta- eyan etıne ledirler. Gazete- !ardır. Binaena'e>'h Vcrsai'les'in iki ta sımıne eğı, su. yapmağa T bl Ş 20 (Açık Sö·z) ı b 1 buyurmuşlardır. Kendilerine ld k -

1 
. k bii telakki eden yoktur.Burada ra us am, - er. ir spanyol Verdun mu. Malagada marksistlele bah-· banisi, lnaiJterc ile Fransa ge ; ., soz en "na avt " ve 

C t · .. - L"b C sıhhat vekili Doktor Relik Say. b k d . -konuştu"ı:m bazı lskenderuulu umar esı gunu, u nan u- harebesinden bahsediyorlar. riye askerleri •okaklarda · LI d G ·1 cı "onluğuna a ar tazının. soı-
" · · · ı t k res- dam, Milli Mudalaa vekili Ge- yanı oy eorge ı e c- ı · k d eşh rdur lacı.rler Surı'yenı'n memleketle- murreısı şıma mın a asını Hüküınet, Madrit şelırinin çarpışmaktadırlar. Ö 'd B · t erı a ar rn u • 

d 1 k b neral Kazım zalb. Savlav menc:ıu ur. eşerıye ıçın B ı b b v rindeki hususi idarenin şekil. men o aşmıya çı ınış ve u yiyeceksiz kalmıyaca"ını temin SOVYET TAYYARESi · b' • ı d · ,. ununa erJ er ıyana 
d T bı " a şbr · 

6 
Falih Rıfkı ve Orgeneral Fah· yenı ır re!• 1 evrı açaca,.ı muahedesi adalet ve lıakkani-lerinden adeta bu idare mev- ara a ra usa u,.r mı • etmişlır. 200 DEGIL hakkında üm·t.!er tes!enen bu 

Fakat Trabfusluların Suriye I reddin Altayla Vali Muhiddin yete dayanan bir sıılh muahed"' 
cutm uş gibi tahsetmektedirler. 1 b il' .ŞIMALDEK TAZYiK DE- Madrid, 22 (A. A.) _ Bir Üstünda"' refakat etmişlerdir. muahedenin avakıbinden mes- si mi idi? Hayır. Fakat dünyayı B 1 be b d vahdet'ne girmek istek eri e 

1 
YAM EDiYOR 1 " ul de bu ı·kı adamdır. Clemen- Versai:Ls kadar karışt:rmamıştı ununa ra er şu an a ngiliz gazetesi Barcelone için- Maarif ,·eklli Saffet Arıkan, 

müsbet o'arak ortada ne olduğundan fevkalade inzibat Seville, 22 (A.A.) - Gene- d 200 l b 1 b' ceau tarihe karşı mes'uliyeti Bununla beraber, tarih, ara-
? H kdbirleri alınmış, buna rağ. e ayyare u ııoan ır cumartesi günü tekrar şehri- dan yüz )İrmi bir sene geçtiği \'ardır iç.. Suri}eden ral Mola'nın Bilbao'ya do"ru Sovyet apur 'd'><' · 

1 
k · inkar etmeden öldü gitti, ar-

. men haika jandarma ve polis " v unun geı ı,.ını mize ge ece tır. halde hala Viyanayı yapanları 
Parise bir heyet gitmiştir Bu ilerlemekte olan kuvvetleri, haber ,.e m' ld ,.. d kasından Fransa bi'.e gözyaşı 

Hasında şiddetli bir çarpış- r ış 0 u,.un an ca- affetmemiştir. Lloyd George, 
heyet orada Suriı enin istikla· Zumarraga Expeitia, Azcoitia, ballera bu haberi kal'i olarak Kısaca : dökmemektedir. y · Al h kk d manın önüne geçilememiştir. enı manya a ın a yı;z. !ini kazarhk etmiştir. Fakat or kasabalarını ve demiryoluoa tekzıb etmiştir. O:ger mesul ada!lla gelince ı• 

Cumhur reisinin otomobili dıgı b·rkaç makaıe ile dünü tada henüz istiklale tenziyen hala sağdır. Ve kendisine 
Şehre 

"'elince, yolların iki ta- Adlı"ye Vekı·ıı·nı"n Beyanatı ( 1 · · f d J ) unuttcrup, kendisini alfett.re-birşey yoktur. • ınc• 5"Y 0 an uet•om mahsus kurnazlıkla bu mes'· 
Yapılan anlaşmanın mahiye- rafını doldcran halk ellerinde gitmişlermiı. Çok nazik bir uliyeti üzerinden atmaya ça· bilecek mi sanıy~? I t 

tini mürahhasların avdetinden gizli tuttukları Suriye bayrak- M h t c il il ., ,. G il gemici olan kaptana: lışlığı görülüı or. L'oyd Gorgc ıp oma 
sonra anlamak mümkün olacak. !arını ve üzerlerinde: "Yaşasın eş u urum ş ıyen o un - Hiç kimse yok mu ? son günlerde Almanyaya 

Burada Su.riyenin istiklali Suriye vahdeti, Trablus vah- dedim.. gitti. Orada ı eni Almanyayı Sir Samoel Hor 
ancak Fraosada iktidar mev- detleo başka birşey istemez.,, c G 11 k -Gospodin Boriı buradadır gördü ve beğendi. Söylüyor: 
kiinde bulunan halk cephesi- ~:r~:~:,;:;~k ı::~:~:~a h~:; e z a o r ece sanırım, dedi. Yeni Almanya hal..kındaki ( Birinci sayfadan devam) 
ııin düşmemesile kabil gibi lamışlar ve bu harekete mani Hay Allah razı olsun.. Ne İngiltere gazetelerinde çıkan lak bir suitefehhüm mevcud 
sıınaolar da }·ok değildir. Bun. Adli"e Vekili Şü'krü Sara• kemeye sevkedilerek ay· şans bende. Tamj aradığım ı h r ta aft a'aka ile oldu"unu isbat eder. olmak istiyen 500 l<adar, jan- ' yazı arı e r a . ıs 
lar burac!a Fransız nüfuzunun coğlu bir müddettenberi şeh- ni günde davanın hükme adam okunmuştur. Buna kimsenin Ak denizde yeni hiçbir siya-F k 1 darma ve po'.ise taŞla hücum v b d k'k ı k b' 
\•e ransız ontro ünıin azalma- rimizde adliye işleri hakkında bağlanması bu sistemin bel. e, on eş a 1 a 1 ır bır diyeceği o'a!llaz. Falı.at bu samız yoktur. Si; asal hattı ha-
sından veya kaybolmasından etmişlerdir. letkikatta bulunmaktadır. Ve- kemi"ini teşk'ıl etmektedı'r. intizardan sonra sökün eden ı d h ·• rekctimiz değişmemiştir. Yakın Polis ve · d halkın ıs yazı arın a arptc mağ.up 
ktndi şahsı menfaatleri namına ıan arml\ kil hapishanelerin ihti}acım ve Bu suretle suç işlenir işlenmeı mcslckdaşın tehalükle elini olan Almanyaya tahmil edilen bir ııelccektc tütün Akdeniz 

1 h eden] d üurine si:atı atmak mecburi- k kt devletleriyle mlımkün o!an en zarar ar '\'C m er ır. ıslahı meselesini yakından tet- mah eme bütün tazeliğ'ile de- sı ım. sulh şartlarının ağırhğından, 
yetinde kalmışlar ve 20 kişil(i k'k t . k d b'k Bir dakika geçti, bet dakika iyi müna<ebe!ler temin edece-

Vatani f.rkalar halkı .evince ağır suretle aralamışlardır. 1 
e mış ve ya ın a tal ı ına lıllere el koyarak işin hakika- aqksızlığ'ından ve bu yüzden ğ'imizi umuyocuz. Fakat bu 

teşvik ederken l n:arın da beri başlanacak olan meşhut CÜ· tine tam bir isabetle nüfuz geçti, yirmi beş dakika ıreçti. sulhun imzasını takip eden arzn ve ümıdimiz, Bize irtibat 
)anda girli giıli propaıran- Balatta bir cinayet rümler kanunu hakkındaki ta- etmek imkanını elde edecek- Lakin ben, mut1taa1 ıl elindeki yıllar içinde yedi yüz tin h>tlarımızı mümkün olduğu 
dalar yaptık'arı göru -yor, fa- limatnamenin tanzimi ile meş- lir. Vakit sarfedilmeksizin suç- pipo ile meşgu 0 an göbeği Almanın öldüğünden bahi,ler kadar en.iı b'r surette lemin 
raza Pa.riste }apı'an anlaş- ( Birinci Mıyfada devamı) gul olmuştur. Şükrü Sarncoğlu !unun tecziye edilmesi cezanın heybetli ve seyrek ıaçlı bir vardır ki, kurnaz lngilizin ihtiı acımızdan kurtaramaz. 

d • ı..· k d · t h d d"' Kıbrısın süel bava hareket· mawn metni resmen ,.e am almak üzere evine dönmüştür. un .,ır ar a aşımıza yenı ka- müessir olmasını temin etmek- za ıo şa sın 8 ara ı,..m meş· bu sözierine şaşmamak için 
J 1 h · h B · Z ,.. leri bakımından mühim oldu-olarak n<"şredilmemiş olma. shakın bir Ermeni kadını. nunun esas arı hakkında şu le beraber suçun ika elli"i ıe- ur mııa çı onı eva,.ın tarih bıloisi ile mücehhez ol-

6 ı b b d b ğunu söyliyen Sir Samuel Hor sı Fransız hükümetinin bu nı sevdiği •Öylenmektedir. (s. mühim beyanatla bulunmuştur: sirleri de giderecektir. can anmasını ey u e yere mak lazım de~I, kuvvetlice bu adanın Akdenizde mühim 
işteki kararsızl:ğ"ına ve le- hak lkarısile 3 • 4 aydanberi Konpeltınların mütalciası Deliller bariz olduku için... beklemiş olc!um. bir hafızaya sahip olmak ka- bir rol oynı)acağmı söyle-
reddüdiine hamledilmektedir. dar~n oldu2"u halde akşam- alınmıstır Meşhud suçlarda deliller ba- Yapacak bir iş yoktu. Utan- lidir. Filhakika böyle bir ha- nıiş, •eyahatınıo enel emirde 
Bu nevi ,ay'alar bazı muhit- ları evine gelmektedir. Cina- Meşhut suçların muhakeme riz olduğundan C. Müddeiu- ıraç bir tavırla toynıımu bü- fızası olanlar, Lloyd George'un mulılelif sınıf harp genıilerini 

1 h kk d k . k bi k k teftiş ve zabit ve gemicilerle !erde endişeler tevlit etmekte- «:ti' irtiklip etmeden bi•kaç usn Ü a ın a ı anuıı 'rinci mumileri bu de'illeri suçun ere : Alman"a ile ar.cak "nakavt. 
' Aff d · f d ' lcma<a ve sonra son 12 ay d'r. Bu end~ler ancak !:eye· gün eV\el evdeki resimlerini teşrinin ilk günü tatbik edil- işlendiği gün tesbit ve ihzar - e ercıaiz e en im.. sulhu yapılabileceğ:ni, yeni zarlmd•ki lı.idiselerden elde' 

tin P risteo avdeti ile kaybo- ortadan yok etmiş ve karısını me;e başlanacaktır. Bu ka. ederek mahkemeye müracaat Rahatsız ettim a-aliba.. Almanya'yı yere serdikten edilen tecrübeden istifadeye 
1 bfccektir. Halbuki ba heyet ö'.dürdüklen sonra kaçmıştır. nuna ait hükümlerin C. Müd- etmek imkanına maliktirler. Dedim ve fırladım vapurdan. sonra bu devlet ile sulh mü- matuf olduğunu bildirmiş ve 
tc Parl.sten bı·rıu··rıu- avdet ede- deiumumilerile zabıta tarafın- B J b b h . Şimdi düşünüyorum: b 1 b h .... d' . Ak 

Cinayetin sakı kıskançlık dan ne sureUe tatbik edilece- ununa era er suçun aız zakerelerine girişife i eceğiııi, u seya aıın .. en ısıne • mcmeklcdı·r. oldu"'u <eraı'ti"n ı'şlend·ı,..ı' gu-n - Bu ı.atıa zevzek neresi? denı'z mu-dafaasındaki zayıf de'"ldir. Çünkü Safiye afif "ine daı·r Dahı·ıı·yc Veka"leti' 6 • 6 S k bu " naka\'t " tan sonra da 
,.. 

6 
mahkemeye müracaata müsait Buna "Boriı ü ütl lıazretl.,ri,, noktaları tesbit ve müşahedeye Bir hafta evvel verilen temi- bir kadındır, güzel değildir. vasıta sile Emniyet Umum mü- Alman} a> a harp masraflarını ve bu hususta alınacak ted-

nata göre heyet ayın yirm;sinde dürlüği'e Umum 1·andarma ko. olamıyacağı müstesna haller demek daha muvafık olsa 
lshakın 5 •aşında bir erkek d h' 't'b al ak b gerek. "onluğuna kadar. tazmin elti- birlerı tayine imkan vermiş bu· Y - k . 1 S . d" , mutanlı"'ının mütalaaları alın· a ı nazarı ı ı ara ıoar a 1 d ""' ·1· 1 . . D 

uce omıser e urıyeye on- çocu"'u vardır Karısı da ı'kı' " kd' d C M rece"'ini İngilterenin siyaseti un U5unu 1 ave ey em;ştır. e-müş bulunacak ve intihap ha- " · mak sureti le bir talimatname la ır e ümhuriyet üddei- Ve bir türlü şu muammayı 6 niz B•kanı şu sözlerıni şöyle 
:zırlıklarına başlıyarak 15 teşri- aylık gebedir. yapılmıştır. Bu talimatna- umumisine delillerini ııoksansıı halledemiyorum': olarak ilan ettiğini halırlar'ar. bit.rmişlir: 
nievvelde Suriye par!Amentosu Safiye kocasının kindar na- menin ı,tanbui'da yapı- tesbit edebilmesi için 24 saat- - Acaba beni neden Bul· " Nakavt w ve " Onluğuüa Kanaatimce İngiliz donan-
kurulmuş olacaktır. zarlarından ötedenberi şüphe· lan içtimalarda konpetan lik bir mühlet te verilmiştir. gar gemisine davet etmişlerdi? kadar tazmin ., tabirleri Llyod ması bugün her zamankinden 

lenmekte ve annesine arasıra ı ı d t tk'k "t George'un alnına ap••mış tarı'hl daha kuvvetlidir. Temasta bu!undufumuz res- 0 an arın a e ı ve mu a- Yani C. Müddeiumumili~ da- Yoksa bir muziplik mi var Y .., 
11,1 mahafi in kanaati şu mer- fena bir akibetten korkmakta liiasına vazeddilnıekksuret1 !1e en vasını derhal inkişaf edebilecek bu işte? sözlerdir. Filhakika harp, "na-
kezdedir. olduğunu roylcmekte imiş. iyi ve müsai tatbı. şek mi al- olgun ve tamamile must.ıhzar kavt., ile neticelendi ve Al-

p Hadiseden sonra Safiye muma ihtimam edilmiştir. bir hale getı'rmeden ı'kameı· N. N. Tepedelenli manya ile yapılan sulh te ' ariste parafe edilen mua- • 
d F ancak 15 dakika kadar ~aşa- Meşhut ıuçlar sür'atle ceza- dava etmiyecektir. ruhundaı mülhem olmak su- •onJuımna kadar tazmin. sul-hc e ransa ve Suriyeye yarı J 6-

yabilmiştir. imdadı sıhhi oto- lrındırılacak Vazifesindeki kifayetini, va• retile kanuna istilıdd ettiği hu oldu. Harbi tak.ib eden 
resmi bir teklif mahiyetindedir. mobili geldiği zaman kadın Kanunda meşhut ~uç:arı seri zifesine bağlılığını göstermek ha}atiyeti halkı memnun ede- seneler içindeki milletlerarası 
Bu itibarla her şeyin bittiğine ölmiiş bulunuyordu. ve kısa bir muhakeme usulü- hususunda Türk adliye ve za- cek şekilde temin edeceğine münasebetleri de Almanyanın 
hükmetmek doğru olamaz.Çün- Hadiseye elkoyan zabıta ,.e ne tabi tutan b;r sistem kabul bıtası bu kanunun tatbikatile kanaatim vardır. Bu kana tle Versailles şartlarını ilgaya ve 
kü muahede ancak Fransaoın ve Müddeiumumilik katilin der- edilmiştİI". Meşhut suç sahibi- çok mühim bir tecrübeden deruhde edecekleri önemli buııların mubafazasile alika. 

Suriyenin müstakbel parlamento- desti hakkında derhal teşeb- niıı suçu işlediği güıı C. Mücl- geçmek üıeredir. Bu tecrübeyi vazifede kendilerine muvalfa- dar devletlerin de buna mani 
farından geçtikten sonra tatbik büse geçmi5tir. deiumumisine ve oradan mah- muvaffakiyetle geçireceğine, ki yetler dilerim. olmıya çalışmaları gibi bir 

Bayburt bir 
Kar felaketi 
Geçiriyor! 

AGAÇLAR KIRILDI, MAHSUL 
DONDU, KÖYLÜ ŞAŞiRDI 
Bagburi mzhabirimizdu be/e
lediğimiz tafsilcit garın. 
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23 EylQ~ 

YAZIK! .. 
lstanbul Belediy.-i muhasebe dairesinde açık bulunan 12 

lııeınuriyet için müracaot edenler yüzü geçmiş. Ar•larında bir 
••çme imtihanı yapılacakmış. 

-AÇIK SÖZ 

. ., 1 ... _~; ~-", .. 

Hız ve gücünü vatandaşın sevgisinden alan gazetedir 
=-===============--===============-

~ı~ibi: Etem hzet fENICE. hyı: 757 Her yerde S kuru ı Telefoı No: 20327 - Telrrı' adrel'.: lstn'>JI Açı'< 55, 

3 

Siyaset hali 
katakulli! 

Eli kalem ,tutan herke•in 
müşterek bir iddiası var ya: 

Bu memuriyetlerin maaşı olsa olsa nihayet ayda ya kırk 
liradır, ya elli .. Ve bir Belediye muhasebesine memur oiarak 
Y•rl • şen herhangi bir vatandaş, talih ve tesadüfün fevkalade 
Yardımları olmaua yirmi beş yıl rnnra tekaüt olduğu zaman 
belki de on, on beş lira bir iradla ömrünün son yıllarını ge-

1 Muallim/eı 
Arasında 

Kaybolan 
diploma ve 
sertifikalar 

Dünya efkarı umumiyesinde bir 
çöküntü varmış .. Çöküntü mü? 
Dünya efkan umumiyesi serse- · 
me çevrildi, sersemd Şu oyu
na bakın: 

Zarnllı dünya efkarı umumi-

1 
yesi günlük rızkını nasıl çıkara
cağını hem Üniversitelerde tahsi 
ettiği ali riyaziyatla hesap edip çirebilecektir. . 

İşte başlangıcı ile baglangıcı böyle gözle görülen bir vazife 
için mektep görmüş, mürekkep yalamış "yüzden fazla vatandaş 
heyecan içinde aıra bekliyorlar. 

Osmanlı İmparatorluğu hudutları ArAp ıöllerinin Hiod 
denizleri kıyılarına ve Bosna Hersek sınırlarına dayandığı 
devirlerdenberı Türk cemiyetini kemiren kanaatlerden biri de 
işte bu memurluk z'hniyeti idi. 1908 de meşrutiyet inkılabında 
bu zihniyeti yeni yetişenlerin olsun kafasından çıkarıp atmak 
için müsbet ve menfi hamleler yapıldı. Büyük mikyasta tatbik 
edilen " tensikat ,. lar ve gazetelerle yapılan neşriyat bu yed! 
•ek"z yüz yıllık zihniyeti •Öküp atamadı. 

Büyük harp memur sınıfını her vatandaştan daha çok 
'2di. Bunun naksiyonu olarak harpten sonra Türk gençle
ri,.de dikkate değer bir uyanıklık görüldü. Serbest mesleklere 
karşı meyil ve heves arttı. Ticaret hayatında Türk firmala· 
tına daha oık tesadüf edilmiye başlandı. 

Fakat bugün yine esefle görüyoruz ki on iki kişilik bir 
vazifeye yüz on iki Türk genci başvuruyor. Bu vatandaşlar 
Ş:iphesiz ilk hamlede kendilerince ağır, belki de ümitsiz 
belki de bayağı gorunen serbest mesleklerden kor· 
kara!<, çekinerek devlet kapısına başvurU}orlar. Unu· 
tuyorlar ki yıllarca evvel Kayseriden beş parasız gelen bir 
Ermeni vatandaş ayak tezgahtarlığından, işportacılıktan, kah
veci çıraklığından, tüccar uşaklığından başlayarak günün 
birinde han, apartman sahibi olmu~tur. Bunların sayısı ve 
tahidi o kadar çoktur ki misal getirmiye ihtiyaç yok. Kat'i 
ıurette şunu söyliyebilirim ki devlet kapısını ancak vergi 
\termek vazifeıi e tanıyao yüzbinJerce Musevi, Rum ve Ermeni 
vatandaş bugüne kadar bir gün aç kalmadan fakat hergün 
ınal, mülk, senet sahibi olarak bu mni gök altında yaşa
ınışlardır. 

Şuna kaniim ki biz ancak memurluk zihniyet: nin kafa
ınızdan ailindiği ve devlf'tin memur bulmak için müşkülat 
Çektiği gün iıtimai rüşdümüze erişmiş olacağız. 

Burhan Cahid Morkaya 
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Adliye 

j 

Karısının aşığını öldüren lsmail ı 
hapse mahkum oldu ı 

Silahla soygunculuk yapan 
Süleyman yedi ve Mehmet 

te altı sene hapis yatacaklar 
:k, •ene evvel, bir gün, Dev· 

let Demiryolları hasılat müdür
lüğü odacısı lsma:I Kadıköyün· 
de oturan helva c ı Şükrüyü ka
rısile münasebet tesis ettiği 
İçin üç yerinden bıçakla ya
ralamış, yaraıı, Zeynep Kamil 
hasta nes nele, iki üç saat sonra 
ö:müştü. 

lsmail karısı oleyhinde mah
kemeye ll'liracaat elliıti zaman 
helvacı Şükrü kendisine: 

- Yahu, hala ney e dava· 
lar!a filan ugraşıp duruyor
sun?! l~te, karın, artık benim 
nıetre~im; benimle beraber 
oturuyor; seni islemiyor demiş-
tir. 

lsmai', Tevkifhanede bulun· 
duıu sırada da delilik arazı 
gösterm'ş, fakat, Tıbbıad
lice yapılan muayenesinde 
deli olmadığ'ı hakkında ra
por verilmişti. O zamandan. 
beri devam eden bu da· 

va, ağır ceza mahkemesinde 
dün neticelenmiştir. Şükrünün 
hadisenin vukuundan evvel 
söyledig-i söz, lsmail için şid
detli tahrik ve curmü tahfif 
edici sebep sayılmış, on beş 
sene hapse mabküın olan ka· 
tilin cezllsının dörtte ücü indi
rilerek 3 sene dokuz ay hapse 
mahkum edilmiştir. Katil, ölen 
Şükrünün varislerine de 500 
lira tazminat verecektir. 

Kamyona asılırken 
Siıivride Pirimehmetpaşa ma

hallesinde Haydar Aslanın oğlu 
10 yaşındaki Mehmet evlerinin 
önünde oynark•n taş yüklü 
kamyonun arkasına asılmak 
istermiş, yere düşmüş ve yara• 
lanmıştır. 

4,çı dUkkiınında hırsız 
llı:ykozun Fevzipaşa cadde

sinde Arslanın aşçı dükkanın
daki çekmesinden 50 lira para 
ile bir altın yüzük çalan Ali 
l'akalanmıştır. 

Ezilen hamal 
Meyvahalinde yük taşımakta 

olan Sıvaslı Zekeriyya arka. 
sında yük olduğ-u halde kalas 
iizerindeo geçerken yere düş. 
llıüş ve kasığı çıkmıştır. Teda
vi için Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Kur,un hırsızı 
Cerrdhpaşa'da Nevzad Bah· 

tiyar medresesinin kurşunlarını 
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sabaha karşı söken sabıkalı 
takımından Mustafa, bekçi ta
rafından görü lm üş \'e yakalan-
mıştır. 

Soyguncular 
Gece, solahla sorgun ve 

gasp yapmaktan suçlu iki şe
rirıo dün, Ağır ceza mahkeme
sinde duruşmaları bit i rilmiş, 

1 
hapse malıküm edılmişlerdir. 
Mehmet ve Süleyman adında 
iki şerir bir gece Ramide 
Rifatın bakkal dükkanına git
mişler ve içerde yata<ı çırak 
Mustafa ya 

·- Delikanlı.. Aç da, bize 
ekmek veri Demişlerd i r. Mus
tafa, gece vakti böyle fı<ıltile 
gelen ziyaretçilerden şüphele
nerek kapıyı açmamıştır. Bu 
sırada, kapının önünde iki el 
silah atılmış, ~erirler, Mu•tafa
yı bu suretle korku Uuktan 
sonra ellerinde bulunan bir 
ln_giliz filinta~ile . dükkana gir
mışlerdır. Dukkanda ellerine 
geçirdıkleri bir tabanca bir 
ceket, iki panlalon ve' (81) 
kuruşu aldıktan sonra, l\lusta. 
fayı tehdid etmişlerdir: 

-:- Eğ-er bizi ele verir!en, 
halın haraptır.. Öldürürüz! de
mişler va çekilip gitmişlerdir. 

Onlar gittikten sonra, Mus
tafa jandarmayı h.!idiseden ha
berdar etmiştir. Suçlular ya
kal~nmış. ve suçlarını itiraf 
etmışlerdır. O gece ellerinde 
bulunan lngiliı filintasını da, 
Ramide, Acıçeşmede, Kemer
köprü altında sakladıklarını 
söylemişler; filinta da orada 
~ulunarak müsadere edilmiş
tir. Çalınan eşyayı, Mehmedin 
annesinin Bilpazarında sattığı 
anlaşılmış, onlar da bulunmuş 
ve ıreri alınmıştır. 

Haydutlar, gaspten yedişer 
sene, gece meskene girmek. 
ten de altışar ay hapse mah. 
küm edilmişlerdir. 

Suçu işledikleri vakit Meh
met 18 yaşını bilirmiş, fakat 
21 yaşını tamamlamamış oldu
ğu için eezasının altıda biri 
tenzil edilmiş, cürümlerin icti· 
maı noktasından ikisinin de ce
zalarından bir mikdar daha 
tenzil edi!erek neticede, Süley· 
man yedı sene iki ay; Mehmet 
beş sene, . o~ .bir ay, yirmi gün 
hapse ve ıkısı de müebbeden 
Amme hizmetlerinden memnu
iyet cezasına ,mahkum olmuş
lardır. 

De ğişiklikl~r ı 
Orta tedrı;;t kadrola· ! 
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Berberler Ve Mektep dururken diplomatlar tarafın. 

dan müthiş bir şamata kopa
rıldı: 

- Tehlike var! 
Dediler, bütün milletler 

rının üçüncü 
listesi dün geldi 

Orta tedrısat kadrol;ırının 

İstanbul muallimlerıni a 1aka
landıran üçüncü listesi dün 
muhtelif mekteplere tebliğ

edilmiştir. Bu ı ; steye gDre, iz. 
mir Erkek mUlllim mektebi 
müdürü \ C tabiiye muallimi 
Ri lat Sadettin Haydarpışa li
sesi edebiyat muall mi g-ine, 
Bursa Necati bey orta mektebi 
nakış, dıkiş muallimi Melek Sel
çuk kız san'at mektebi nakış, 
dikiş mua:Lmliğine, E<~işehir 

l i s~si kimya muallimi Raife 
!stanbul kız lisesi kimya mu
allimliğine, Samsun lisesi fızik 
muallimi Seniha lnön orta mek· 
lebi fen bilg-isi muallimliğine, 
Adana erkek muallim mektebi 

ikinci nüshaların ne 
suretle verileceğine 

dair talimatname 
yapıldı 

Yakında lstanbulda açıla- 1 

cak olan berberler mektebine 
bütlln ber/xr/erin girip girme• 
m~si mes~lesi etrafında n111 .. 

zakereler gapıldığtnı J?Örüyo-
ruz. 

Berberler soruyorlar : /çı'
mizde çok acemiler bulunabi .. 
lir. Bunlar meklLbe gitmelidir
ler. Fakat, bunca yıllık usta
lar da mektebe gitmeğe nasıl 
icbc,r edifrbi/ir!tr ? 

' gırtlaklarına kadar silaha 

terbiye ve ruhiyat mu~llimi 
Adi! Kasımpaşa orta mektebi 
tiirkçe muallimliğine, Konya 
lisesi almanca muallimi Mustafa 
Haydarpaşa lisesi almanca mu
alhmliğ'ine, Konya erkek orta 
mektebi tarih çoıtrafiye mual· 
limi Kadıköy üçiincü orta mek· 
lebi tarih ço'{rafiya muallim
l•ıtine, Sıvas lıse<i tarih çoğ
rafiya muallimi Muammer Ça
ta 'ca orla mektebi tarih Çt)ğ
rafiya muallimliıtine tayin edıl

mişlcrdir. 

Yabancı 
diller 

mektebinde 
-- ··· ·-

Tedrisatın sabahları 

yapılması 

kararlaştırıldı 
ün:versitede yabancı diller 

mektebi talimatnamesi üzerin
deki tetkikler nihayet bulmu~
tur. Rektör Cemil Bi lsel'in 
başkanlığındaki komisyon , te t
kiklerin neticesini trsbit <imiş 
ve esaslar üzerinde ladıle lü
zum gôrdüıtü nokta! ırı bir ra
por halinda Maar if \ekaletine 
bildirmiştir. 

Verilen malümata göre, ya
bancı diller mektebi ka 'dırıl

mayacak, yalnız ta'ebenin is
lifa.:lesini tezyit edecek şekil
de yenilık \e doği~iklik yapı
lacaktır. 

Komisyon, mekte be devam 
işini kolaylaşt;ncı tedbirler 
alınmasını da ı.ar.ıri görmüş, 

bu arada akşam kurları tedri
satının sabahle}'in yapılmasını 

muvafık bulmuştur. Mektebin 
tedris ıi•temleri üzerinde ısla

hat mukarrer oldug-u gibi ida
ri teşkilatta da bazı yenilikler 
mulasavverdir. 

Yeni talimatname yılbftşına 

kadar hazırlanacak ve dersler 
başladığı zaman tedrisata eski 
talimatnameye göre devam 
olunacaktır, 

---·---
Bir tutun hırsızı 

tevkif edildi 
Cibali tülün fabrikasında 

hırsızılık yapan ameleden Bay
burllu Mehmet dün Ad!iyeye 
teslim - edilmiş, Sultanahmet 
Birinci Sulh Ceza Mahkeme
since, tevkifine karar veril· 
rniştir. 

lstanbul Ağır ceza 
relsliOi 

lstanhul Ağır ceza mahke
me,; reisi Suat Temyiz aza
lığ'ına tayin edilmiş!i. Bu tayin 
yüksek tasdika iktiran elmiş 
ve kendisine bildirilmiştir. Su
at, yeni \·azifesine yakında 
başlıyacaktır. 

Suadin yerine Ağır Ceza 
mahke!Ilesi reisliıtine tayin edi
len Dokuzuncu ihtisas mahke
mesi r~isi Refik te, bugün, ye
ni vazifesine başlıyacaktır. 

Bu iki deA"erli adliyeciyi teb
rik, yeni işlerinde de muvaffa
kıyetler dileriz. 

Kaybolan diploma ve serti
fikaların yerine verilecek dub
likatalar (ikinci nüshalar) hak
kında Üaiversite Rektödüğü 
tarafından lıazırlana1 ta!imnt-

1 name, Ma1rif Vekaletince tas
dik edi:miştir. Bundan sonra 
diploın1sını ~aybeden bir Üni
versite mezunu, bunu evvela J 
mahalli gazetelerle iki defa 
iliir. edecek ve bir istida ile 
diplomayı aldığı fakültenin 
dekanlığına başvuracaktır. Is· 
tidaya zıyaı tesbit ve tevsik 
eden zabıta rapori'e fotoğraf 

ve gazete de raptedilecektir. 
Fakülte idare komitesinde 

1 istida münderecatını gözden 
geçirildikten sonra bir karar 
verilecek ve bu karara göre 
ikinci nüsha diploma hazır
lanacaktır. 

Dublıkatalar üzerinde ıkiaci 
damgası bu'unacaktır. Muhte
lif fakültelerden bir sene için
de \'erilen ikinci nüsha diplo
malar, aidiyet ve alaka'arına 

güre Sıhhiye, Maarif \e Ad
liye Vekaletlerine bildirile
cektir. 

Dublikatalar, asılları gibi 
ücrete tabidir. Bunları da kay. 
bedenlere 3 ncü nüshalar veril
miyecektir. Anc•k, Üniversite
deki kayıtlorın bırer su•eli 
çıkarılabilecektir. 

Su sahtekarlığı 
1 Suculard~~ nümune 
alınıp kimyahanelere 

gönderiliyor 
Belediye su sahtekar: ıklan-

Bu, şüphesiz: ki memlek·?t 
için en faydalı teşebbüslerden 
biri olacaktır. Fakat, mektebe 
kimltr girecek ? 

işle bütün f;tanbııl berber-
le ini düşündüren 

düşüren mesele.. 

Şehir 
Planı 

ve teltişa 

imar itine floryada 
bir otel inşasile 

başlanıyor 
Şehrimizde bulunan şeh' r

cilik mütehassısı Prost şehir 

planı etrafındaki çalışmalarına 

dünden itibaren ba~lamıştır. 

Bu münasebet!e mütehassısa 

fen heye~tir.in yeei taşındığı 

e>ki Maar.f Nezareti binasın

da bir biiro tahsis edilmiştir. 
Mütahassıs, bundan e\·velki 

gelişinde verdiği direktifler da
hil nde şimdiye kadar yapılan 
iş:eri gözden gnçirmektedir. 

lstanbulun tanare ile hava
dan alınao foto!(raf arı Prosta 
göster;lmiştir. Mütahassıs bun
ları çok beğenmiştir. Şehrimiz
de iki av kadar kalacak olan 

Prost önce Floryanıo imar işlcr;ıe 
meşğul olacaktır. Teşrinievvel 

içinde ikişer p'an dahilinde 
floryada yeni inşa1ta başla

nacaktır. Tren yolunun arka
sındaki geniş araziye ait i stih
li\k muamelesi tamamen biti
rilmiş oldug-undan buraya villa 
şeklinde tahçeli küçi:k evler 
ve birde büyük otel yapıla· 

caktır. Bu hususta şehircilik 

müleha5sısı >akında düşünce

lerini bildirecektir. 

Bulgar 

n n önüne geçmek için esaslı 

tedbirler a1 maktadır. ~levcud 

depo ve su satıcılarından su 
satıcı'.arından su nümuneleri 
al nıp lahlıl için kimyahaneye 1 

gönderilmesine baş aımıştır. 

Bu tahlil neticesinde hiyleli su 
sattığı tesbit edilenler şiddetle 
cezalandırılac•k ve b:r daha 
suculuk yapmaktan menedıle

ceklcrdir. 

1 gazetecileri 
jTUrk matbuat cemiyrtl 
şereflerine' bir ziyafet 

Halkın umumi sıhhat nok
tasından Sıhhat Direktörlüğü 

de bu hususda esaslı şekiide 

meşgul olmağa b.şlamıştır. 

Dil bayramı 
26 eylül cum•rtesi günü ya

pılacak ola• dil bayramı için 
Halkevlerindeki hazırlıklar iler. 
!emektedir. Eminönü Halke
vinde cumartesi giinü saat 
14 de doçent Sabri Esat tara· 
fından bir konferans verile
cek, bunu evin 32 kişilik ot• 
kestrası takip edecektir. Gece 
de Alayköşkünde • i•tiklal,, 
piyesi temsil edilecektir. 

Pire ve Portakal 
Mehmetler 

Hırsızlık ve yankesicilikten 
maznun Pire Mehmetle Porta
kal Mehmet namında iki kar
deş dün adliyeye teslim edıf. 
mişlerdir. Tahkikat üçüncü is. 
!intak dairesine havale olun· 
muştur. 

Bir pantolon hırsızı 
mahkOm oldu 

Orlaköyde, Çayır sokagında 
Caferin bahçesine girerek, 
dıvarda asılı bir pantolonu 
alıp kaçarken yakalanan En. 
verin muhakemesi dün ağır 

cezada bitirilmiştir. Enver'in 
4 - 5 sabıkası vardır. Bunlar 
da nazarı itibara alınarak 
suçlu, bir sene hapse mahkü,,; 
edılmiştir. Bir sene müddetle 
de emniyet nazareli altında 
bulundurulacaktır. 

verdi 
Pazar günündenberi şehri

mizde misafir bulunan Bulgar 
gazetecileri şarefine dün oğ· 
leden sonra matbuat cemiye· 
tinde bır çay zivafeti verilmiş
! r. 

Çok samimi bir ha\•a içind 
geçen bu ziyafet cemiyet rei•i 
Tarık Türk-Bulgar dostluğunu 

tebarüz ettiren bir nutuk söy-e 
leyerek Bulgar gazetecilerini 
setam'amıştır. 

Bulgar gazetecileri namına 

kafile reisi buna mukıı.bel~ 
ederek Tiirk meslektaşlarının 
haklarında gösterdikleri bu 
samimi ve hararetli kabulden 
çok mütehassis o!duklarını 

Bulgaristanın Türk dostluğuna 
büyük kıymet ve ehemmiyet 
verdiğini söylemiştir. Bulgar 
gazetecileri Çar Ferdinand 
v11purile memleketlerine dön
müşlerdir. 

-- -·---
!Yeni tünel binası 

Tünel şirketinin Galata du
rak yerine yaptıracağı ve 
mukaveleye göre hükümete 
ka1acak olan üç katlı kargir 
binanın inşasına Belediyece 
müsaade edilmemi~ir. Buna 
sebep tünel methalindeki yeni 
binanın yapılacağı sahanın dar 
olmdsıdır. Binanın yeni yapı 

talimatnamesine uygun olması 
için burada istimlak yapılması 
icap etmektedir. Bu cihet 
Nafıa Vekaletine bildirilmiştir. 

r-
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Açık Söz'ün ~ 

Sürpriz kuponu 
Bu kuponu kesip saktayını• 

\.~o. 156-157 

Berberlerin mektep işini biz 
de üzerinde durulacak mese· 
le/,.rin basında görüyor t•e 
soruyoruz: 

Bütün usla berberler de 
mektebe devama mecbur 
/ocaklar ını ? 

/ulu• 

Bu nasıl olur ? 

. 
ihracat 
Tacirleri 
Vesika almıyanlar ih· 

racat yapamıyacRklar 
ihracatı murakabe kanunu 

mucibince ihracat yapacak ta
cırlere resika veri;mcsine baş
lanılmıştır. 

Şimdiye ksdar Ticaret Odası 
tarafından 124 kişiye vesika 
verilmiştir. lııracıtçı tacirler 
iki kısma ayrılmaktadır. Biri 
935 senesine kadar ihracat 
yapmış olanlar, diğeri de 935 
den sonra ihracat yapmıya baş· 
layanlardır. Birncilerin mek· 
lep hakları oldu~u cihetle bun
lara vesika verilmekte ve ne 
gibi maddeler ihraç ettikleri ı 

tesbit olunmaktadır. 
ikincilerde ise kanunda 

yazılı evsaf aranmakla ve 
bu evsafı haiz olmıyanların 
hiç bir •uretle müracaatlerı 
kabul edilınemektedir. 

Şimdiye kadar yapılan tah
kikatla ihrac•tçı evsafı olma· 

~ dığı ha 1de 'komisyonculuk ile 
ıhraeat tacirliğini telif ederek 

1 ihracat yapan birçok kimselere 
tesadüf edilmiştir. Bunun için 
bu iş 1 e alakadar olanlar hak
kında tahkikat } a;>ıldıktan 
sonra vesika verilmektedir. 

Bu sene buğday 
stoku az 

Evvelki gün 1672 ve dün 
de 400 ton bug-day gelmiştir. 
Diğer taraflan geçen yıl eylül 
ayında slok miktarı 22 bin 
lon iken bu yıl ayni ayda 
stok 7 bin tona düşmüştür. 

Bu tenezzülün sebebi geçen 
yıl buğday fiatlarının bird~n

bire düşmesidir. Bu yüzden 
zarar gören tacirler bu sene 
daha tetbirli haraket etmeyi 
ve e'lerinde stok bulundurma. 
mayı münasip görmüşlardir. 

PARTi OCAk KONGERELERI 

Dün Bakırköy kaza•ında; 
Çifılburgaz, Küçükçekmece, 
Furuzağa, Yalova; Çenğiler, 

Kurtköy, Kocadere, Laledere,· 
Fatih; Ayvansaray, Eski Ali 
paşa, Yedikule, Beşiktaş, Mu
radiye, Şile, !sa, Çatalca, Ak
alan, Bozdar, Terkos, Silivri, 
Fener, Sinekli, Eminönü; Ho· 
capaşa, Direklerarası ocakları· 
nın kongereleri yapılmış, Par
tili yurddaşlBrın dilekleri din· 
lenmiş, l' eni idare heyelleri 
seçilmiştir. 

Adliye Müsteşarı
nın tetkikleri 
Adliye Müsteşarı Hasan Sa

fiyeddin, dün adliyeye gelerek 
bir müddet müddeiumumilikte 
meşgul olmuştur. Müsteşar, 

bundan sonra, yanında müd
deiumumi Hikmet Onat olduğu 
halde ağır ceza ve ikinci ceza 
mahkemelerine gitmiş, bazı da. 
vaları dinlemiştir. 

Yeni doçentlerin 
imtihanı 

Üniversiteye bu sene alına. 
cak doçentlerin imtihanı ayın 
otuzunda yapılacaktır. Muhte
lif fakültede şimdiye kadar 
oldukça fazla talebe muracaat 
etmiştir. Bilhassa tıp doçent
lıklerine istekli olanlar daha 
çoktur. • 

• 

gömüldüler. tehlike nerede 
kim, ne? bilen yok! Faka\: 

- Eh, denildi, her~es ko
manyasını istif etsin bakalım .. 

Mademki hiç kimsede ta
arurzi bir maksat yok! herkes 
tedafüi! .. 

Bu uğ-urda milletler karama
nın koyununu dahi verdiler. 
Fakat şimdi çıktı oyunu: 

Hiç kimsede taarruz emeli 
yok derken: dünya efkarı 
umumiyesi bir de baktı ki 
halya müstemlike istiyor, Ja
ponya müstemleke isliyor, Al
manya müstemleke istiyor, şim· 
di de Lehistan bile müstemle· 
ke istiyor!. .. 

Dünya efkarı umumiyesi bu 
Ali Cengiz oyununu görür de 
develer gibi (ıhh!) diye çök
mezse ne olsun?. 

Demek şu siya•et hala ka· 
takull !.. 

YaCtlı güresi 
Gelecek ay Tak•im stadyu

munda, gazetelerin haber ver• 
diklerine göre, (yağlı bir gii
reş müsabakası) yapılacakmış ..• 
Kim yapacak amma? 

Asıl yağlı güreş müsabaka· 
'!Ol Cim Londos yaptı giltill 

Bir dermanke
sicilik vak'ası! 

Bir yankesicilik vak 'asından 
dolayı Portakal Mehmet tevkif 
edilmiş! Manasız yere yükselip 
dururken şıı Limon Mehmet 
de tevkif edil~e ne olurll 

Halde halleri 
lstanbul Hali genişletiliyor· 

muş. Yeniden 100,000 lira da
ha sarfedi!ecek imiş. Aşkol

sun, bu ne hal yahu!! 
Serdengeçti 

Pencereden 
düştü ve öldü 

Bir cürUmümeşhut ya. 
pıldı Uç esrarkeş 

yakalandı 
Taksimde Firuzağada Ekrem 

apartmanının üst kat pencere. 
sinde yatmakta olan Yorginin 

13 yaşındaki oğlu Tanaş pen- 1 

cereden aşağıya düşmüş ve 1 

ölmüştür. Çocnğun nasıl düş
tiiğü tahkik edilmektedir. Vak'. 
a ya müddeiumumi muavini ' 
Hayri el koymuştur. 

Esrar ve tütUn 
kaçakçılığı 

Evvelki akşam, Küçükpazar
da, kahveci Feyzinin arka
daşları Osman, Zeki v~ Ka
milde, muh~faza teşkilatı me
murları taı afından vapılan bir 
cürmümeşhutla yüz elli gram 
esrarla 300 paketten !ula ka
çak köylü sigarası bulunmuş. 

tur. Suçlu!ar yakalanmış, tah
kikata başlanmıştır. 

lıkmekteplerde talebe 
kayt ve kabulU 

llkmckteplerde talebe kayt 
ve kabulü için tayin edilen 
müddet dün bitmiştir. Bazı 

::~ı~;a~:::r k~~~a~şi:~un?.1 
caktır. --Türk-lnglliz anlaşmaaı. 

Türk • lngiliz ticaret anlAf- / 

masının tasdik edilmesi üzeri 
ne tacirler geniş mikyasll 
faaliyete geçmişlerdir. 

ihracatın mühim bir kısmı 
tekas yolile yapılacak ve ta.' 
kas yapılmasına imkan görüı.: 
miyen mevad için de klerinı

1 

yolu tercih olunacaktır. 

Şimdiki halde lagiltere mem
leketi mize bilhassa fındık üze
rine siparişlerde bulunmuştur. 

Bundan sonra üzüm, incir 
tiftik, halı, seccade, gülyakJ; 
sünırer, nebati boya, afyoQ, 1 
yaş mey va, yumurta, keton,ko-' 
nevir ve bilcümle hububat il
zerine ilı:racJt yapılacaktır • 
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1936 Sonbaharında lzmir... I! 
Askerlik"'\ ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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kollar· METRESiYİM mülakat I zmirlilerle 
yürüyüşü ırun 

Bir lokanta sahibi olan· 
Bay Hasan özaş ... 

Otomobillerin karda yü
rüyüşleri, ıslak kumda veya 
balçık halindeki çamurlu yol· 
!arda ilerileyişlerine benzer. 

Adi otoların 25 santimetre 
kalınlığındaki kar üzerinden 
ve zincir geçirilmiş dört mot
ris tekerlekli büyük ve kuv
vetli otomobillerin de 35 san
timlik bir kar tabaka" üze
rinden zorluksuz geçebildik
lerini yapılan tecrübeler gös
termiştir. Bu yürüyüşlerde 

sert ve yumuşak karın te
kerleklere tesiri derecesini 
hesaba katmalıdır. 

l.i;;ı;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii::iiiii Yaza n : 1 s k ender F. Serte ili -

Tefrika No. 66 

"Köylülerimiz 15 yll önce parmaklarını yalayarak 
ağızlarını şapırdatarak yemek yerlerdi,, 1

, 

Ben zaten onun vatana ihanetini havsalama sığdırae 
mamıştım amma •• Evrakı bana iade edememesi 

beni pek hakh olarak şüpheye düşürmüştü 

" Halbuki t imdi mükemmel çatal bıçak kullanmaaını öğren• 
dil•r. Köylü müşterilerim şehirlilerden fark11zlaştıl" . " 

Nesrinin sabrı tüken mişti . 

O, Şefiğin yaptığı fe rdi i ş
leri gözünün önüne getirdi. 
Doktor Nec'p Servet yazık ki, 

onu hakikaten anlıyamamıştı. 
9 Eyllıl ... 
lzmirin sokaklarından bir sel 

gibi akıp giden halkı büyük 
firtınalı bir denizi yaran kü
çük bir kayık gibi zahmetle 
ve yorgunlukla aşarak yürüyo
rum. Ağız ları sakızlı, başları 

siyah çarşaflı tütün, incir. üzüm 
işçileri. Renkli atlutan bay• 
ramlık esvaplarını, ırelinlik
lerini giymiş, süslerini ta
kınmış kaylüler, değneğini 
kakarak yürüyen ihtiyar ve 
dizleri titrek nineler, acı 
sarı, badem yeşil~ koyu al el
biseli lzmir halk kızları ara
larında birer lstanbufludan 
f~rkedi : miyecek kadar zarif 
giyinmiş bayanlar ve işçi de-

likanlılar, köylüler, velhasıl bütün 
ha:k biribirine karışmış ve bir 
o l muş ve birbirine iyi kayna
mış bir külçe, çelik, veya 
sajtlam örülmüş bir duvar gibi 
karşıma d ikiliyor. 

- Doktor bey ! dedi .. düş
mana sattığını söylediğiniz ev• 
rakı o gece onun cebinden 
ben çalmıştım. iyi ki bu bahsi 
açtınız.. Şimdi hakikati söy

lemek sırası geldL Bunu o 
bile bilmez.. anlatayım size o 
evrakı niçin çaldığımı ... 

Necip Servet Bey sigara 

paketini cebinden çıkardı: 
- Merak ve heyecan için· 

deyim, hanımefendi! Sabırsız• 
lıkla sizi dinliyorum .. 

Nesrin ahırın köhne duva
rına kolunu dayadı: 

- Şefiği o günlerde çok 

kıskanıyordum.. her zaman 
o uyuduktan sonra ceplerini 
karıştırırdım. 

Halkın birlikte ve beraber 
yürüyüşü ne muazzam bir la.v
ha ... 

Hum Oı •ı Ye rıauoıılın ... Foto Suha 

Harbin şiddet ve mahru
miyeti, tamir ' ve yedek mal
zemesinin noks~nlığı, cephe 
gerisile muharebe hattı ara· 
sında hiç bir fark kalmadığ1 
düşünülürse kışın otomobil 
nakliyatının oldukça müşkül 
ve yorucu olacağını kabul et
mek zararlı olur .. Bu zorluğu 
yenmek için çok çalışılıyor, 
hatta, her arazide yürüye
bilecek ve kuvvetli karlarda 
motris tekerlekleri değiştiri

lerek tank tekerlekleri haline 
getirilebilecek ve kızak ta• 
kılarak kaydırılabilecek oto
mobiller yapılması düşünülü

yor .. işittiğimize göre yapıla· 
rak denenen bu çeşit oto
mobillerin işlemelerinde çok 
noksanlar görülmüştür. 

Bir gece yine böyle onun 

cebini karıştırırken elime bir 

deste evrak geçti •. Çıkardım .. 

ve birer birer gözden geçir. 
dim. Aman Allahım, ne uy. 

durma, ne yalan vesikalardı 
onlar ... 

Her adımda bir: 
- Affedersiniz 
Bir: 
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~ lzmir şehri bir~ 
~an evvel müze~ 

Üzerlerine çekecek bir tarzda 
yemek yerler, bazan parmak· 
!arını, bazan bütün ellerini sa• 
hana banarlardı. Bugün köylü· 
ler de şehirliler gibi çatal bı
çak kullanmasını ve usul ile, 
erkanile yemek yemesini öğ· 
renmişlerdir. 

Otomobillerin kış yürü• 
yüşlerinde, saplanma ve pa. 
tlnaj pek mühimdir. Bunun 
için yürüyüş yapan otomo
billerin aralıklarını ve frenaj 
mesafelerini büyültmek !Azım 
l{elir. 

- Müsaadenizle ... 
Bir: 
- Şöyle durunuz da geçe

yim, 
Sözlerini sarfetmeğe mecbur 

kalıyorum. 

Nihayet daha ileri gidemiye. 
cel!'imi anlar anlamaz ilk rast
geldiğim bir lokantaya girdim. 

V.ıkit biraz geçmiş olacak .. 
Lokanta hemen hemen bom
boş duruyor. 

- Acaba yiyecek bir şey 
bulabilecek miyiz? 

Aşçı ortada duran kapları
nın içine bakıyor: 

- Eh bir kişi doyuracak 
kadar bir şey çıkar diyor. 

- Çok kalabalık günler ga
liba. Bugünlerde çok müşteri
niz oluyor değil mi? 

Lokantanın sahibi olduğunu 
sonradan öğrendiğim bir zat 
beni bir masaya oturturken: 

- Evet diyor, tabii, dokuz 
eylül bu ... bütün civardan ge
len insanlar on binleri geçer ... 

Esasen bütün Fuar zamanı iz mir 
böyle kalabalıktır yal .• 

- Dün akşam ve bugün 
lzmirde yemek buhranı olmuş. 
Gelenler lokantalarda yiyecek 
yemek bulamamışlar; bir çok 
kişi aç kalmış diye işittik doğ• 
ru mu? 

- Hayır, yalan, hiçbir yer
de yemek buhranı clmadı. Biz 
bu günlerde sabahın iki, iki 
buçuğuna kadar açığız ve her 
gelen müşterimize yemek ve
rebiliyoruz. Fuar açıldığı gün
denberi esasen çok kalabalık 
olan şehrimiz dün ve bugün 
en kalabalık ırününü geçirdi. 
Fakat lokantalarda hiç bir sı
kıntı olmadı. Yalnız biz de 
işittik, dün akşam otel buhranı 
olmuş; bazı otellerde yer ya. 
takları bile yapmışlar. 

- lzmire bu Fuar münasc
bctile ge1en ziyaretçiler ade· 
dinin pek çok olduğunu du. 
yuyoruz. lzmir şehri otellerin
de yatak ve lokantalarında 

böyle büyük bir kalabalığı 

doyuracak yiyecek nasıl bulu. 
nuyor. 

- Bu sizin gördüğünüı 
kalabalığın büyük bir kısmı 

= ! 
~sahibi olmahdrr~ 
: Ya~•n : NIZAMETTİN NAZiF : 

i Arkada,ımızın reportajını ; 
~ yarın neşredeceğiz. ~ . : 
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on beş günlük bir biletle se• 
yahale çıkmışlardır. Bir taraf
tan gelir, bir taraftan giderler. 
içlerinden gece kalmıyanlar 
bile bulunur. Yemek mesele-

sine gelince; görmüyor musunuz, 
alayı seyre giden köylülerin 
hemen hepsinin elinde birer 
nevale sepetleri var. 

Onlar yiyeceklerini, bakınız, 
hattA testilerini bile ellerinde 
taşıyorlar. Ve kısmı Azamı dost 
evinde yatıyorlar. 

- Burada şöyle senede bir 
Fuar yapılması lzmir şehrine 
galiba iyi bir kazanç getiriyor. 
Lokantalar da bundan istifade 
ediyorlar değil mi ? 

- Ben kendim bu lokantanın 
sahibiyim. Onun için size şu
nu söyliyebilirim ki en kazançlı 
günlerimiz lzmir Fuarı günle
ridir. 

Fakat bütün mahsul zamanı 
da işler bozuk değildir. Bizde 
Fuar kapanıp mahsul mevsim
leri de geçince buhran başlar. 
Kış mevsimi ölü mevsimdir. 
Onun için kışları bizim işimiz. 
de çok sıkıntı çekilir. 
Köylüler eskiden daha fazla 
bu bükümet civarındaki lokan· 
talara ııelirlerdi. Bu sene bu 
civardaki otobüsler Basmaha. 
neye falan gitti. Ş i mdi bura. 
!arda pek fazla iş yok, müş
teri şehrin dört bir tarafına 
dağıldı. Hemde işin karını gö· 
renler lokantalar açıp durdular. 

- Sizin esas müşteriniz köy
lüler midir? 

- Böyle günlerde elbette 
köv lülerdir. 

- Köylü !erimiz nasıldır. bir 
lokantada amma usulile yemek 
yiyebilecek medeni seviyeye 
yükselmişmidirler? Yani usulile 
yeyip içmesını çatal, bıçak 
kullanmasını öğrenmiş midirler? 

- Köy:ülerimlz bundan on 
on beş sene evveline kadar 
temiz bir lokantaya girdikleri 
zaman bütün nazarı dikkati 

"'Açık Söz .. ün edebi romanı:30 

• • • 
Sen Benim Babam 

D ... ·ı . 1 egı sın . .. 
Y azan: Suat Derviş 

Çünkü biliyor musun çocukların 
beyninde baba mfehumunun, 
b banın gururunu okşayan \'e 
hodbinliıtini tatmin eden ne 
şumullü manası var... Baba ... 
Bir çocuk için Allah gibi bir 
fey ... 

E.rkeklerin en güzeli o, in
ıanların en kuvvetlisi o, en 
ııamuslu adam, bütün dünya• 
ııın saydığı adam, eyi adam 
ve kainatı hürmctk!r bir kor-

ku içinde titreten adam.. ba
ba .. geçen gün Selma ne di
yordu. Biliyor musun? .. 

"- Baba sen varken nasıl 
oluyorda Sultan Rcşadı Padi· 
şah bırakıyorlar... O •enden 
güzel, o senden akıllı, o sen
den üstün deıtil ki ... 

Kahkahalarla gülüyordu ve 
sözüne devam ediyordu: 

- Hakikaten şu bunak hü
kümdarın fevkinde görülmek 

- lzmirde lokantacılar en 
fazla neden müştekidirler? 

- Mezbahadan ..• Yani mez
bahanın eti pek pahalıdır. 
Bizim gibi birinci sınıf olmıyan 
orta hallilere mahsus olan lo
kantalar fakirlere mahsus 
ahçı dükkanları t.u etleri 
pahalı alıp ucuz satmıya mec
burdurlar. Sonra lokantacıların 
işi bozuk gittiği zaman böyle 
bir vaziyette mukavemet ede. 

.bilmeleri için kendilerine mua
venet edecek bir bankaları 

yoktur. Yalnız lokantacılar 
birliği kendilerine muavenet 
edebilir, ancak yirmi beş lira 
ile.. Fakat pek sıkı zaman
i arda bir yardım yapar. 

Birdenbire muhatabım su-
suyor : 

- Fakat bayan siz buraya 
yemek yemeğe gelmiştiniz, di
yor. Affedersiniz sizi lakırdıya 
tuttum. 

- Beni l!kırdıya tuttuğunuı 
için çok teşekkOrler ederim, 
diyorum. 

Çünkü ben gazeteciyim, asıl 
yemek yemek maksadile deıtil, 
sizinle konuşmak için gelmiş
tim buraya. Şimdi bana listeyi 
veriniz de biraz da doyayım. 

Sabahtanberi çalışmış ve iyi 
bir yemek yemeği hakketmiş 

bir işçi iştihasile listeyi bekli· 

Motosikletlerin kar yürü· 
yüçlerindeki zorluklar otola· 
rınkinden azdır. Böyle ol· 
makla beraber Almanlar hay
rete değer bir usul bularak 
motosikletlerle yürüyöşü ko
laylaştırmışlar ve motörlerin 
sağ ve soluna alestik! bir 
askı ile bağlı kızaklar koya
rak icabında kızaklardan is
tifadeyi ve böylece yürüyü. 
şün sekteye uğramamasını te
min etmişlerdir. 

M. Ersu 

Düşünceler 

Herkes için ... 
Yazan: 

Dr. Victor Pauchet 
Günün ilk da kika!arı be
deni terbiyeye hasredilme
lidir. Bundan daha sıhhi 
bir uyanış olmaz ve hiç 
bir şey insanı çalışmak 
için bundan daha İyi ha· 
.ıırlayamaz. 

m m 
Zihni kabiliyetleri sür'atle 
uyandırmak ve uzviyetteki 
uyuşuklukları gidermek 
için ne ilaç, ne de para .. 
Sadece bedeni hareket. 

m ı;ı 

Vücudünüz kadar beyninizi 
de uyandırmak için, her 
sabah üç türlü banyo yap
malııını:r. : 
1 ) Su banyosu, 2 ) temiz 

yorum. hava banyoıu, 3) ışık ban-
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- Ne diyorsunuz ... Uydur· 
ma olduğun nasıl anladınız ? .• 

Nesrin lngilizlerin yanında 

çalıştığını söylemekten çekindi: 

- Bir dastum bana bir şe
bekenin böyle sahte vesikalar 

yaptığını ve iki tarafa satt'ğını 
söylemiştir. Hata tıpkı böy le 
bir tomar evrak bile göste r
mişti. Onları görünce tanıd ı m. 

ıtllUllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllll 

Yeni Bulrnaca 
Bu hafta bulmacamızın şek

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

Bir k u, ismi bula
caksınız, basını ke
since bir milletin adı 
meydana çıkacak. 

Müsabaka müddeti ayın 
25 inci cum.a 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 
edilecek tir. 

HE.DIYELE.RIMIZ 

Bulmacalarımıza gördüğü 

müz rağbet üzerine bu hafta 
hediyelerimizi daha ıiyade 
zeginleştirdik. Birinciye bir 
BiSiKLET, ikinciye bir lotoıt
raf makinesi, üçüncüye gaze· 
temizin bir senelik abonesi. 

Yarın akşam yeni sinema mevsimine başlıyor. Beş kişiye bozukpara çan-
lık proğramda : RONALD COLMANN ve güzel ~~~ü~eş kişiyr kartpostal al-

, 
jOAN BE.NNET tarafından temsil edilen Kırk kişıye muhtelli hcdi-

-M QNTEKARLQ KIRALI- yeler. -

Zengin sahnelerle dolu pek nefis bir komedi. RONA~D l 
COLMANN, oyundaki parlak talii acaba aşka da muvaffak Bulmaca 
olacak mı ? kuponu 

ilaveten : FOX JURNAL ,9 _ 2s Eylül 
iıı•••• .. Fiyatlarda mühim tenzilat vardır. - \ lb===========:!' 

izzetinefsi fazla okşıyacak 
bir şey değil amma ... Bilmiyo
rum. Şu küçük kızın bana kar
şı yarı tapınağı hatırlatan sev
gisi benim hayalta en büyük 
saadetim ... 

Bu saadetin eşi yoktur 
Cavit... inan bana ... Bu saadet• 
!erin en kuvvetlisi ... Selma için 
her şeyi bilen adam benim ... 
Ba~ka çocukları! "Sizi babama 
söylerim,. diye korkutuyor. 
Neden bahsolunsa: •Babam
dan iyi bunu kim bilir? diyor. 
Geçenlerde askeri rüştiyesin

de çıkardığımız grup halindeki 
resmi eHne almıştı. Baktı, 
baktı, baktı ve elini \ıe. 
nim resmımın üzerine ko· 
yarak : "Ben bu mektepliye 
~aracağı m, ondan güzeli yok. 
dedi ... 

Taşkın neş'esile bugün on
da gayritabii bir hal vardı. 

Seni kollarından tutmuştu. 
Ortadaki masanın üstüne koy· 
muşlu. 

- Bak buna, diyordu, yüzü 
daha fazla annesine benziyor 
amma içi, içi ne kadar bana 
benziyor. Sonra şu gülüşu ..• 
Coşkun ncş"eleri, ifrat ve tefrit 
dalgaları içinde çırpınan var
lığı, ağlayışları, gülüşleri, seviş 

ve nefret cdişlerile, ne kadar 
benim çocuğum bu çocuk .. 
Ne kadar benim devamım ... 

Seni öpüyor, öpüyordu .. 
- Çocuk sahibi olmak, ço. 

cuk sahibi olmak amma bir 
çocuğun sahibi kalbinin sevgi
sinin sahibi olmak saadetlerin 
en büyüğüdür inan banal ... 

Sonra koltuğa oturmuştu 
inan bana demişti böyle bır 

saadete malik olmadığın için 
sana pek acıyorum . 

Ona bu sözleri söyleten be" 
ni coşturmak ve nğzımdan bir 
hakikat işitmek ihtiyacımı idi? 
Yoksa benden intikam almak 
ve bütün hakikatleri bildiği 
halde bu çocuğun gönlünde 
bir baba gibi yaşamak hod. 
binliği içinmi kabul ediyordu? 

Ben bu ihtimali düşündüm. 
Ben en fazla bundan kork
tum. Seni bütün bir hayat 
bir evlad gibi sakladıktan 
sonra, bir baba eviada 
sever göründük tensonra bir
denbire seni: " Sen benim 
çocuğum değilsin defol ,. diye 
koğacak ve bizden intikamını 
böyle alacak zannettim... Ve 
o günden sonra içimde böyle 
bir azap başladı. Bu korku, 
senin felaketinin korkusu 
g unun biriııde, senin onun 
ağzından böyle bir şeyi öğre
nebilm~k eııdişesi ... 

/Bitmedi( 

Nec'p Ser\'et haı retini giz
leyemedi; 

- Ha buki ben onları yüz 
elli liraya satın almıştım. Ana· 

doluya gönderecektim.. Şu 
hl lde sizin bu sahte evrakı 

çalışınız çok isabet olmuş. 

- Şüphesiz .. Çünk. ben Şe
fiğ·n ne kadar koyu milliyetçi 
bir genç olduğunu biliyordum. 
Onları cebinden ça'mak 'a hem 
memlekete hizmet etmiş, hem 
de onu müşkül bir vaziyetin

den kurtarmış oluyordum. 
Doktor Necip ellerini başına 

vurarak mırıldandı: 

- Zayallı Şefik.. Demek ki 
onu çok haksız olarak vatan
sızlıkla ittiham etmişim. Ondan 
ayrıldığım gün kendisini neka
dar çok kırdığımı tasavvur ede
mezsiniz, hanımefendi! 

Nesrin susmuştu. 
Doktor Necip şimdi, eski 

arkadaşı Şefiğin masumiyeti 
karşısında büsbütün sarsılmış, 

yaptıklarına ve söylediklerine 
bin kere pişman olmuştu. 

- Ben zaten onun vatlna 
hiyanetini havsalama sığdıra

mıştım amma.. evrakı bana 
iade edememesi beni pek 

haklı olarak şüpheye dü
şürmüştü. Böyle bir vaziyet 
karşısında siz olsanız, arkada
şınızdan şüphelenmez miydi
niz?. 

- Hakkınız var, doktor Ne
cip bey! Böyle yanlışlıklar, 

suitefehhümler her zaman ola
bilir. Şimdi ne yapmak fik
rindesiniz? 

- Valiahi bu gece muhak
kak surette dönmiye mecbu

rum. Fakat, böyle bir h'akikat 
meydana çıktıktan sonra, onu 

görmeden dönmek beni ölün. 

ceye kadar iztırap içinde ya• 

şatmıya kAfidir. Onu herhalde 
görmeliyim .. 

- O halde haydi kalkınız,. 
birlik le gidelim! 

- Nereye .. ? 
- Beyogluna.: bizim apar-

lımana. 

- Aman hanım efendi, ne 
diyorsunuz? beni kendi aya
ıtımla darağacına mı götüre
ceksiniz? 

- Niçin? .. va>.iyetinizi teh
likeli görüyorsanız, emin olu
nuz ki burada kalmakla daha 

çok tehlike ile karşı karşıya 
bulunuyorsunuz 1 Paltonuzun 
yakasını kalciırınız.. isterseniz 
size bir de mavi gözlük vere· 
yim. Bu kıyafette sizi hiç 
kimse tanımaz. 

Doktor Nec p sevindi .. Fa
kat kalbi çarp yor ve diz eri 
titriyordu. Hem Nesrinle git· 

mek istiyor, hem güpegündüz 
de ah ırdan çıkmıya cesaret 
edemiyordu. 

- Ya yakalanırsam? .. 
Diyerek ayag-a kalktı .• 
Üstündeki tozları silkti. 
K.yafetinde şüp~e uyandıra-

cak hiçbir ayrılık yoktu. 
Nesrin: 
- N'çin yaka/anacaksınız? 

dedi. Sizin ne lngiliz nede 
Türk polisleri tarafından aran
dığını duymadım. 

- Bunu nerden biliyorsu
nuz. 

- Bir komşumuz var. ltiliif 

zabıtasında memurdur.. Çok 

iyi görüşürüz onunla. Kalben 

Anadoluya sadıktır. Bize en 

mohrem takipleri bile söyle· 

mekten çekinmez. Size gelin

ceye kadar iıilAf zabıtasının 

takip ettiği öyle mühim adam

lar var ki .. Bunların bir kısmı 

hala muhtelif kıyafetlerle Is. 

lanbul sokaklarında dolaııp 
durmaktadırlar. 

Nesrinin bu güzleri pek boş 

ve manasız değildi. Doktor 

Necip, karşısında beyinsiz bir 

mahalle karısı de ~il. aklı ba

şında ve memleketin siyasi 
vaziyetini yakından gö:en ve 

bilen zeki bir kadın görü
yordu. 

- Pek al!, dedi, Şe'iği bir 
kere daha görmek arzusanu 

yenemiyeceğ:m .. ve sizinle bir

likte geleceğim. 
- Teşekkü r ederim .• O hal

de başınızdaki kalpağı çıkarı

nız. Bir otomobile atlayup Üs

küdar iskelesine inelim. O ' a· 

dan bir fes alır, giyersiniz f 

Malümya, Ecyojtlu sokak arın

da kalpakla gnilmiyor arl ı k. 

- Çok münasip olur .. Va!. 

!ahi ne güze l, ne makul göriiş 
ve düşünüş ' eriniz var sizin!.. 

[Bitmedi] 
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SAN~T 
KiT~P, REfiM. TiV~TQO,MUS'iKf 

San'at Vatanın ı Buldu. Fakat .. 
- Mimariye ait bir nazariyenin lfl1sı müoaıebetile -

Fransızlar: "San'atin vatanı yok.tur. Bizzat san'at, İnsan .. 
/arın mütefekkir ve münevver zümresine koynunu açmıı 

beynelmilel blr vatandır.,, iddiasını o.ıı aokuıuncu asır ortala; 
rında ileri sürmüşlerdi. Bu iddia yirminci asır baslanRıcına, 

daha doğrusu Umumi haprten evveline kadar bıilün dünyaya, 
müsbet ve sanılma• bir nazariye halinde yayılmıştı. Umumi 
harpten sonra değişen birçok içtimai kanunlar gibi san'at na• 
ıariyeleri de altıist oldu. Milli esaslara dayanan yeni ızörıi, 
ve buluşlar, eskimiş ve kendiliğinden yıkılmış olan putlar l(ibı 

bu na•ariyeleri ve bu inanışları silip geçli. 
Şimdi her san' atin bir vatanı var.. ve her vatan kendi 

san'atinin renkleri ve dekorlarile i/tih.::r ediyor. Yeni san'at 
telakkilerine göre mimaride san 'atkar, geri planda kalan bir 
işçidir. 

Yalnız mimaride. milliget değil. fakat, şahsiyet aranmıyor. 
Gotik, Romen, Arap tarzı demekle bir üslüp ifade elmiş olmak 
ktifi gelmiyor. Sebebi basit: Mimari, şahsiyet ile kaim olmıyan , 

ve birçok gü:ze//ifderin bir araya toplanmasile vücuae gelen bir 
3an'aitir. Bir bina hiçbir zaman mimarinin sahsiyetlni gösttr-j 
me:z. Ancak bir devrin, bir milletin mimari üslübunun ifadesidir. 
Bu san'attc bir devrin icabatını ve o kavmin :ekô ve deha .. ınt 
göstermiye muvaffak olmak san'atktirın yegtine gayesidir. Eser 
üzerinde tetkikat yaparken müessirin gani mimarın şahsiyeti hiç· 
bir zaman srrrulmaz ve düşünülmez. Mesela arabesk bir köşk 
yapan mimarın eserindt! arap tarzının bütün motifleri ve en 
ince teferrüatına kadar bu üslüptaki güzellik/er ve hususiqetler 
aranır. Türk mimarisinde koca Sinan gifıi mimarlar istisna 
edilirse, beynelmilel mimaride m çok meşhur olan mimarlar; 
değil, mimarların v ücude getirdiği esrlerdir. 

Ve bunun içindir ki Fransada atı dokuzuncu asır :zihniyetiht 
yaşıyan san'atkarlar bile son gıllarda (san'atin vatanı yoktur!) 
nazariyesini tashihe /azum ızörerek : (Mimaride şahsiyet aran• 
maz.) şeklinde ifade etmek zaruretini duymu,!ard1r. 

lakender F. Sertelli 
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IHAD/SELERARASINDAI 
Pariste bir macera 

'' Papadopulos'u 
öldürdüm!,, 
Dört çocuklu 
9usunu niçin 

bir kadın aevdlğl kom
öldUrdUQUnU anlatıyor 

Katil kadtn ve tiııkı 

Pariste bir aşk faciası ol· 
muş, ti· kadın sevdiği kom· 
şusunu öldürmüştür. Katerin 
Dimilroff evli ve dört çocuklu 
bir kadındır. Komşulannda Pa
padopulos adında bir aile otur
maktadır. Bu ai 'eo in de beş ço· 

cuğu vardır. Kadın altıncı ço
cugunu beklemektedir. Bu iki 
itile öteden beri biribirile pek sa· 
mimi surette görüşmek~e imiş· 
ler.. Kaıerin Dimilroff dördün· 
cü çocuğunu doğurduğu zaman 

bunu Papadopulos Ortodoks 
mezhebi üze re vaftiz etmiş 

ve bu sebeple iki aile ara
sındaki ahbablık, ıamimiyct 

bir kat daha artmıştır. Fakat 
hır müddet sonra bu samimi
yet ve dostluk hududunu aş· 
mış, günün birinde Katerine 
Dimitro!f, Anastas Papado
pulo• un metresı olmuştur. 

Bundan bir kaç ay evvel 
Papadopulosun karısı kocasının 
komşusile ol.ın münasebetin
dcn haberd•r olunca kocasına 
çıkışmış ve bu yüzden arala
rında çıkan kavgada Papado

pulos karısını dövmüştür. Kav
gtı; gürültü, patırdı ma1ıalleye 

ak' etm;ş, komşular yetişerek 

karı kocayı biribirinden ayır. 

mı şiardır. 

Kavga büyüdüğünden polis 
işe müdahale elmiş, neticede 
Papadopulos karısını dövdü. 
ğünden dolayı hapse mahküm 
olmuştur. Eu yüzden iki sami
mi komşunun da araları açı\. 

mıştır. Papadopulos bir müd
det sonra hapisten çıkınca iki 
aile tekrar görüşmiye başla

mışlardır. Fakat bu defasında 
arasıra kavgalar da olmuştur. 

Bundan bir müddet evvel ı 

Papadopulosun karısı zabıtaya 
müracaat ederek kocasını Ka
terin Dimitroff ile birlikte ev-

)erine yakın bir yol üzerinde 

konuşurken gördüğünü söyle· 
miş ve sözünü ispat için de 

birçok şahitler göstermiştir. 

Bundan sonra iki kadın arasın
da müthiş bir döğüşme olmuş· 
tur. Bu defa Papadopulosun 

karısı rakibini şikayet etmiştir. 
Artık iki aile arasındaki 

kavgalar bütün mahalleyi ra
hatsız edecek bir hale ge'miş

tir. Papadopulos, sevgilisini 
çocuklarile beraber kaçırmağa 
söz vermiş ise de, bu hal üze

rine bundan vazgeçmiştir. 

Bununla beraber sevgililer bun
dan birkaç gün evvel bir gece 
biribirile görüşmeğe karar ver
miş'erdir. 

Katerin Dimitroff, o gece 
sinemaya gitmek için kocasın
dan para istemiş ve parayı 

alınca komşuya gitmiştir. Ko

cası da çocuklarını yatırmış. 

kendi de bir kitap alarak ya
tağına uzanmıştır. Biraz sonra 
karısı, elinde bir revolver ol

duğu halde içeriye girmiş ve : 

- Papadopulosu öldürdüm. 
demiştir. Kadın bunun üzerine 
zabıtaya gitmiş, Papadopu-
los'un kendisini terkettiğini 

söylemesi üzerine, arkasından 
dört el eleş ederek aşıkım 

öldürdüğünü söylemiştir. 

Dimitrolfda, çocuklarını ya
nına alarak karakola gitmiş 
ve: 

- Ben de bunlardan esasen 
şüphe ediyordum ve her iki

sini de öldiirmiye karar ver

m;ştim .. fakat her nedense bu 

işi lıirkaç gün sonraya bırak
mıştım ..• demiştir. 

Bu maceranın bir facia ile 
neicelerımesi mukadd~rmiş. 

MUvezzller eraaında 

Açık Sözün 
Koşusu 
(Açık Söz ) ün müvezziler 

arasında tertip ettiği koşu ev

velce esaslarını ve programını 

ilan ettiğimiz veçhile iki kata· 
gori olarak Teşrinievvelln ilk 
haftası içinde yapılacaktır. 

Koşuya girecek olan mÜ· 

vezzilerln fotoğraflarını neşre 

başladık. 

Bugün yukarıdan ve ıağ• 

dan itibaren resimlerini neş· 

rettiğimiz müvezzilerin adları: 

1 - Sirkeci tren istasyo

nunda müvezzi Necdet Akın. 

2 - Beyoğlunda Tünel ba

şında müvezzi Mehmet Ka

sımpaşa. 

3 - Galtasaray satıcıların· 

dan Kasımpaşada Bedrettin 
mahallesinde Müezzinkadri so

kağında 2 numarada Jak, 

4 - Topkapıda gazete mü· 
vezzii Cafer Gobi 

5 - Fatihte gazete müvezzii 

SalAhattin 
6 - Ortaköyde Karaköy 

satıcılarından Salahattin 

Bakalım bUtun bu resım
lerini neşrettiğimiz adsız 
koşuculardan kimler bi
rincilikleri ve mükafatları 

alacak 1 ar ---
Gazete müvez
zilerine garip 

bir taarruz 
Tan gazetesinde çok tuhaf 

bir "çatma. okuduk. Akay 
idaresine hücum eden bu ya

zıda; yaptığı işin kusurunu gö. 
••• 11111111111111 ,,,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•1,11111111111111111111111111111 ren insanların onu kendi ken .. 

Heyecanlı bir 
Boğa •• • 

gureşı 

- . ' 
Cenubi Amerika şehırrerinden birinde çok heyecanlı bir boğa 

güreşi olmuştur. Güreşte boğa, rakibini bir darbe ile havaya 
fırlatmış, güreşci de yere yuvarlanmıştır. Bu esnada pelerini de 

,yere düşmüıtür. Bundan ürken boğa, a-üreşciyi bacaQından ya· 
kalamıştır. Seyirciler korku ve telAştan biribirlerine a-irmişlerdir. 

Mahir bir fotoğrafçı bu heyecanlı sahneyi tesbite muvaffak 
olmuştur. 

dine dfizeltmiye çalıştığı, fakat 
göremezse kendisinin nazarına 
arzedilerek ı anlışın bu suretle 
düzeltilmesi yazıldıktan sonra 
deniliyor ki: 

"Akay vapurları pistir. Akay 
müdürü gelsin de görsün. Ka. 
!abalık pislik yüzünden vapur
larda kımıldamanın imkanı 
yoktur. Çünkü bir taraftan 
müvezziler ilerlememize mani
dir. O ne müvezzidir yarabbi! 
Yolcudan çok müvezzi var 
sanki •• " 

Acaba bu yazının muharriri 
gSrmek istemediği, yoluna mani 

j 
oluşundan şikAyet ettiği mü
vezziin sırtından a-eçindiğini 
düşünemiyor mu? Sabahtan 
gece yarılarına kadar müte
madiyen avazı çıktığı kadar 
bağıraruk gazete satmağa çalışan 

müvezzi acaba kendinden iğ. 
renildiğini halka okutmak ve 
parasını götürüp iğrendiricile

- re vermek için mi çırpınıyor? 
Mademki bu muhterem mu

harririn fikrine göre, yaptığı 
işin kusurunu görmeyen insan
lara onu düzeltmesi için gös
termek lazımdır. O halde sa
yin yazıcının nazarına kendi 
yazılarını arzediyoruz. 

-AÇIK sOz- 5 

SiNEMA 
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ALEMİNDE 

Aljonson " Küçük ıarkıcı., filminin neşeli bir sahnesinde 
• Llle film • 

Küçük Şarkıcı 
Al Jolsun " Küçük Şarkıcı ,, 
adında enfes bir filim çevirdi 
Al Jolsun ismi daima kulak

lara göDül alıcı nağmeleri ha
tırlatır. Her sene eşsiz bir fil. 

mini seyrettiğimiz bu kudretli 
aan'atkar bu sene için de "Kü. 
çük Şarkıcı., adındaki son fil. 
mile bütün gönülleri teshir 
edecektir. 

Amaç Al Jolsunun sesını 
buduna dinletmek olduğu için 

ona filminde b'r radyo yıldızı 
rolü verilmiştir. Bu filminde 
nıusikıye hayran olanlar onun 
bütün ufuk!arı dolaşan ilah! 
sesini duyacaklardır. 

Şarkılariyle bizi hazan saat· 
!arca ağlatan, bazan coşturan 

şarkıcı bu filmınde de gönül
lerimizdeki, sevgi, iztırar\ ha~

ret duygularımızı okşıvacaktır. 

1
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PETER IBBETSON 
Mimsey ve Gogo, iki küçük 

çocuk, biribirlerini ebediyen 
seveceklerine söz verirler. 
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Seneler geçer, Peter lbetson, 
şimdi muvaffakiyetli bir mimar, 
ve "Duke of Towersnin karısı 
Mary tekrar buluşup eski 
aşıklar olduklarını hatırlarlar. 
Duke hiç birşey anlamaz, ve 
Peter tarafından öldürülür. 
Herkesin tahkirine maruz ka
lır. Peter tevkif olunur. Peter 
hapishanede yorgun ve ke
derli uyur ve ruya görür. 

kikileşir. Çoc• klarının bah
çesinde dolaşırken Marv 
gelir, ve gelişinın bir h 1ya et 
olmadığını ispat için ona bir 
yüzük ver;r. H ıkikaten Mary 
yüzüğü hapisarıe doktoruna 
vermiştir. Ve bunun yard.mile 
Peter çocukluğunda Mary ile 
beraber tasavvur ettiği istik· 
balini gorur. Fakat hayalı 
sönmektedir. Marynin hayalini 
kendine yaklaştırmayarak Pe: 
ter ölür. 

Milyonlara mel olan bir filim 

KIZIL KAPTAN 
Holivut' a Yeni 

Valantino Kazandırdı 

Bir Rudolf 

Son seneler
de halk büyük 
a van türlere 
fazla rağbet 

gösterdiğinden 

filim evleri de 
bu şekilde e
serler hazırla
mağa başla
mıılardır. Bun
ların en önün
de başlıbaşına 
bir tarih olan 
Varner Bro
sun"Kızıl Kap
tan" ı ııelmtk· 
ttdir. 

./ 

( Rafael Sa· 

batini) nin ro

manı olan bu 

büyük avantör 

17 inci asrın 

korsan haya

tını en bariz 
şekilde yaşa
tan müstesna 
bir !ilimdir. 

H Kısıl Kaptan " fllminlıı •ev•mU r•rıonu 
Ollvo de Hovllland • L&lo film • 

Bunda o günlerin denizleri 
kana boyıyan korkunç müca
delelerini, kürek mahkümları
ııın öldürücü ha.vatını, nihayet 
bütün bu iztıraplar arasında 

bir güneş berraklığile yükse
len temiz bir aşkı canlandır· 
mışl.ardır. Avantür, aşk, heye
can her safhasında insanı filme 
büyük bir hayranlıkla bağla
maktadır. 

' hususi bir şahsiyet gösteren 
figüranı seçmiştir, bunun lngi
liz donanmasında askerlik et-
tiğini öğrenince kararını tat
bikte tereddüt etmemiş ve 
bu filmin kahramanlı~ını ona 
tevdi etmiştir. Tecrübelerde 
büyük muvaffakıyet kazandığı 
görülmüştür. Filim cesaret ve 
kahramanlık destanlarile süs
lüdür. Kendisi Holivut'un Ru
doll Valantinosu ismini almış· 
tir, ve hergün binlerce aşk 
mektubu almaktadır. Kendisine 

Bu filmi yapmak pek kolay 
olmamıştır. Uzun bir senelik 
hazırlıktan, aylarca yapılan pro
valardan, haftalarca süren ça- son günlerin en parlak yıldız
lışmalardan ve su gibi akan !arından biri olan güzel Oliva 
milyonlardan soıra ancak de- de Havilland arkadaşlık etmek-
korları hazırlanabilmiştir. Kah- tedir. Son gelen gazeteler bu 
ramanı bulmak ta büyük bir artistin Holivut'da esmerlik mo-
mesele olmuş, binlerce figüran, dasını çıkartacak kadar kud. 
yıldız keşfetmekte daima birinci retli bir sihre malik olduğunu 
gelen rejisör Michael Curtiz'in yazmaktadırlar. "Kızıl kaptan,. 
önünde resmigeçit yapmışlar. binlerce artisti, sıyııız milyon-
dır. Nihayet rejisör Erol Flynn !arı, zena-in bir dekor çerçevesi 
isminde geniş omuzları seri ha. içinde sahnede yaşanan müste~· 
reketleri ve atletik vücudiyle na filimlerdendir. 
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SİNEMA HABERLERi 
e Martha Eggerth " Das 

Hofkonzert • , "Köy Konseri,. 
adında yeni bir filim çevir· 
miştir. 

e Güstav Frölich "Hoch· 
bahnhof Gleisdreieck,. adında
ki filmi bitirmek üzeredir. 

e Viktor de Kova, S~si 
Lanner ile " Spiel an Bord ,. , 
"Gemide oyna,. adlı bir filim 
yapmışlardır. 

e Unutma Beni 1.ıminin unu
tulmaz tenoru Be jamino Gigli 
Kathe V. Nagy iie "Ave Ma
ria,. adındaki filimde beraber 
oynamışlardır. 

e Meşhur rejisör King Vi
dor idaresinde Karen Morley, 
Tom Keene ile "Der letzte 
alarm., filmini yapmışlardır. 

e Martha Eggerth, Georg 
Alexander ile "Flandcr Şato· 
su., adında bir filim çevirmio• 
!erdir. Bu filmin musikisini 
Franz Grothe yapmıştır. 

e Anna Sten "Balala11ka. 
filminde Hanry Wteoxon'la 

.ıognamışlır. 

e "Pomp•ini11 son tünl•rl. 
adındaki tarihi filimd• ~I 
rolleri Preston Foıl•rlc Do
rothy W ilson yapmı ,r ardır, 

e Sevimli Franıuı artisti 
Albert Prıjean • Volga at•ılır 
içinde. filminde ı•nc birçok 
filmind• beraber oynadıkları 
güzel Danie/le Darrl•ux ile 
teraher oynamıştır. 

O zaman Peterin ruyası ha-

Mary'nin hayat düşünceleri 
de ?eterin ru~a arının aynı ol
muştu. Pelerin ö;ümünden son· 
ra o da ölür. 

Volga mahkumları 
Geniş ve milyonları barındı. 

ran Rusyanın meşhur nehri 
Volga birçok sınai teşebbüs. 
!erin temeli olduğu gibi zen· 
gin lüks vapurları yolcularına 

da tabiatin güzelliklerini gös
tererek zevk ve şiirin ilham 
manbaı olmaktadır. 

Zevk ve sefahat içinde do
laşan bu gemilerden biri sa· 
hile yakın bir yerde demir 
atıyor. Sahilde kayık çeken 
yedekçilerin hazin şarkıları 

lüks vapur yolcularını eğlen
diriyor. 

Bu yolcular arasında a-enç, 
i'Üzel ve çok şık bir kadın 
yedekçilerin hüzünlü şarkıla

rını dinliyor. Bu sırada gemi
de çıkan müthiş bir yangın 
neticesinde paniğe uğrıı an 
yolcular canlarını kurtarmak 

kaygusile uğraşırlarken yalnız 

başına kalan genç kızı unutu· 
yorlar, esasen fırtınalı denizin 
hücumile parçalanan gemi 
yangının dehşetile <Je büsbü
tün harap olduğundan gemiden 
pek az yolcu kurtulabiliyor. 

Ertesi gün genç bir yedekçi 
Borzine sahilde kadını baygın 
bir halde görüyor. Borzine bu 
kadını tanıyor, senelerce evvel 
henüz hassa alayının par:ak 

bir zabiti iken tanıştığı ve bir 
gecelik ismini bildirmeden mi
safiri olan bu kadının sonra
dan kumandan Goref'in karısı 
ol:luğunu öğrenmiştL Lidya o 
zamanlar sırrının meydana 
çıkmamasını genç zabitten rİ· 

ca etmişti. Karısının geoç za. 
bitle münasebetinden ştiphe

lenen Goref Borzine'i casu•· 
lukla ittiham ederek mahküm 
etmişti. 

Bir gecelik günahının ceza
sını küreklerde sürünmekle 

• 
ödeyen eski hassa zabiti ha;·a-
tının gidişini mahveden kadını 
şimdi baygın bir halde kolları 

arasında ve ölümden kurtul
muş bir vaziyette bulunca m!
ziyi hüzünle hatırlıyordu. 

Etraftan yetişen diğer } e
dekçiler Liı:lyayı bir k\:niğe 
taşıyorlar. Lidya kendine ge
lince onu kurtaran Borzine'i 
fanıyor, eski aşklarını hatırlı· 

yarak onu kaçırmasını rica 
ediyor. Halbuki karısının fela
ketini ve geminin battığını ou
yan kocası kumanda> Coref 
hadise mahalline yeti~iyor, 

karısının yanında eski rak bi 
genç zabiti görünce Lidyayı 

bir an evvel orada' uzaklaştır
mak istiyor. 

Bu defa kadın· Goref' ın ı a· 
lan ittihamlar,nı ispat ediyoı. 

Genç bir zabitin istikbalile oy. 
nıyarak haksız yere casusluk 
cürmünü isnat ettiği meydana 

çıkıyor. Mahkeme kararını ver· 
mezde.ı evvel Goref kendi 
elile cezasını veriyor. 

Borzine eski rütbesine ve 
eski mevkiine yeniden kavu~

muştur. Yine Volga üze·ince 
güzel bir gemi yeni evli !eri 
saadete doğru götürüyor. 

' 

' 
rlolioutun en i:;,.ı a:.ıtü gı'ıfın ROCHELLE HUDSON 
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Mudanyada 

'!.t-·:r. 
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Gaziantepte yarıda bırakı .. 
lan bir bulvar 

Gaziantep (Açık Söz ) - Şehr.n metlıalini teşkil eden rol 
1400 metre uzunluk , .e 20 metre genişliğindedır. Bu yolun 
Kultiir bahçesinden Parti kurağına kadar olan kısmı asfalt dö
şenmiştir. 

Buraya Atatürk bulvarı tesmiye edilm•kle ise de lıcnuz bul
\ ar haline gelmiş değildir. Yolun her iki yanı ne tanzim edilmiş 
\ e ne de ağaçlanmıştır. Buradaki harabeler kaldırılarak yeni 
binalar kurulmalı, burası biç olmazsa şimdilik temizlenmelidir. 

Bulvar üzerindeki çocuk bahçesi de pek bakımsızdır. Hal
buki, bu bahçe, şehrin en güzel mesirelerinden birisidir. 

Antep, herlıale bir bulvara çok muhtaçtır. Bir parça emek 
\ e az para sarf ile metha ide güzel bir bulvar vücude getirmek 
mümkünd ür. 

Yukarıdak i resimde bulvar tesmiye edilen yolu görüyoruz. 

Yunanistan ve Bursada atlı 
Maltaya Bir spor 
Hayvan ihracı Klubü açıldı 

Aydın (Açık Söz) - Malta Bursa ( Açık Söz ) - Şeh-
\'e Yunanistandan fazla sipariş rir.ıizde bir atlı spor klübü 
alınmasından ve çok sevkiyat teşekkül etli. Klüp geçen gün 
yapılmasından ilimizde et Hat
ları yükselmişbr . 30 kuruş olan 
koyun ve kuzu 35, 20 kuruş 
olan sığır eti 25 kuruşa çık
mıştır. 

Dış ticaretin genişlemesinden 
ve köylümüzün ekonomik du
rumuna faydalı olmasından 

bu }Ükseliş ilimizde se\inçle 
karşılanmıştır. 

atıcılar me,·kıinde bir atlı spor 
gezintisi tertip etli. Bu geziye 

klüp üyelerinden başka ~eb
rin maruf bayanları da katıldı
lar. Gezi çok neşeli ve eglen
celi o!du. 

Urfada bir vergi sui· 
istimali mi? 

Urfa (Açık Söz) - Üç ma
liye mü fettişi Ur'ada yap:lan 

bir suii,timalin tahkiki ile meş
guldürler. Verilen habere gö

re bir fabrikaya tarhedilmiş 
olan verıri, vaktinde alınma

mış ve haziııe bundan 30 bin 
lira kadar zarara uğramıştır. 

Urfa varidat müdürü Ferit 
ve ddterdar Arife işte n el 

imar işleri 
Mudanya, (Açık Söz) - Şar· 

bay Galip Ablganın değerli 

çahşmaları sayesinde Mudanya, 
son zamanlarda güzelleşmeğe 

baş'amışlır. l•keleden çıkıld,ğı 
ıaman açılmış olan biiyük \'e 
muntazam meydanlık, modern 
gazinolarla süslenmiştir. Cadde 
düzeltilmiş, iskelenin tamirine 
ve sahil boyundaki harap ev 
ve mağazalar yıktırıhrak mun
tazam rıhtımlar yapurılmağa 

başlanmıştır. Sokakların kaldı· 
rımları da düzelmekte, temizlik 
işlerine dikkat ~dılmektedir. 

Her hafta l•Laubuldan, Bur
sa ,.e civarından Mudanyaya 
gelen halkın burada güzelce 
vakıt geçirmeleri içın her ~ey 
yapılmaktadır. Yeniköyde gü
zel birde plaj yaptmlmıştır. 

!!bayın lensibı üzerine gelecek 
sene lncirdibi me\•kiinde de 
modern bir plaj }aptırılacaktır. 

Belediye rıhtım işine ehem· 
miyet , ·ermektedir. İ<ke ! e ye
niden tamir olunacak, getiril
mesi kararlaştırılan vinçlerle 
boşaltma ve yükleme işleri bu 
günkü vaziyetten kurtarılarak 

dcmiryolu iskeleye kadar uza
tılacak ve bu surellede ithalat 
ve ihracat ma'fafları azalılmış 
olacaktır. 

Aydında bir bomba 
Bulundu 

Aydın {Açık Söz) - Dün 
Aydın istasyonunda ameleler 
kazarken sert bir şeye rastla
mışlar, bunun ne olduğunu 
bilmiyerek bir kaç kazmada 
vurmuşlardır. Sonradan bunun 
itil i bir bomba olduğu anla
şılmıştır. Bomba zabıtaca çı

karılmıştır Bunun Yunanlılar 

tarafından kondugu anlaşıl

maktadır. 

Adana müzesi 
Adana - (Aı;ık Söz) - El

bistan ve ha valisinde top:aoan 
birçok kıymetli eski eserlrr 
Adana müzesine gönderılmek 
üzere rola çıkarılmıştır. 

Balikeslr hayvan 
sergisi 

Balıkesır (Açık Söı) - Ba
lıkcsirde bir hayvan sergı.ı 

açılmıştır. Sergide kazanan 
hayvanlara HOO lira'ık ı kra

miye dağılacaktır. 

•zmlrde bir otobüs bir 
taksi ilo çarpı,tı 
lzmir, (Açık Sö•) - lzmir

de bir otomobil kazası olmuş, 
Alsancak <emtinden gelen bir 
taksi olomob;fi, aynı semtten 
gelen bir otobüsle çarpışmış

lardır. Müsademe net 'cesinde 
otomobil ha rap qlnıuş, l olcu
lara birşe} olmamıştır. 

Bur sada köpekler 
öldUrUlüyor 

çek tiril mi~Lir. 

Adanada bir 
ı Aydın ve kazaları 

katil arasında telefon 
sekiz sene sonra

1 

AÇIK SÖZ 

Yemek 
23 1'ylül ÇARŞAMBA 

Ciger ktbabı - Türlü - Fırın 
makarnası - Meyııa 

Ciğeı'in erkeğini almalı, za
rını soymah, ~inirlerini ayıkla .. 
dıktan <onra, yan!amaşına doğ
ru bir parça kalfaca ke<meli, 

tencereye faz- tJ 
laca yağ ko. ~ ~~ 
yarak harlı bir -C{y;,; 
ateş le yağı ("7 
kaynatmalı. _? f 
Sonra cigerleri unlıyarak kız
gın yağa atmalıdır. Ci~erler 

yagda ancak bir dakika ka
dar ka 1 malı ve derhal süzgeç
li kepçe ile alınarak ağzı ka
palı bir kaba konmalıdır. 

e Yağlı kuşl aşı eti soğuk 
su içine atarak iyice kanatır
sınız. Et suyunu çeker 'eken-

' di yağıyla kalır. Eti yağda bir 
parça kavurduktan sonra, ev
vela fasulyesini, sonra patlı
canını, kabağını ve daha son
ra da bamyasını sırasıyla üst
üste yerleştirirsiniz ve her ka
tın arasına da et ve doğran
mış ince soğan ile dilimlenmiş 
domates koyarsınız. Tene re
nin ağzını hamurl ı yarak ve ye
meğe h'ç su komadan hafif 
bir ateş ii1erinde kaynatır
sınız. 

e irmik makarnasını haşla
dıktan sonra, bir tepsiye dö
ker.iniz. Beyaz peynirle yu
murtayı iyice <alkaladıkt1n 

sonra ortasınd döker ve tek
rar üzerine haş!anınış makar
na koyarak en üstüne } ıı
murta ile irmik çalkal.yar Jk 
fırına verirsiniz. 

Ü7:erine 

23 Eylül ÇARŞAMBA 

IST ANBUL PROGRAM! 
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: Spor musaha
beleri: Sait Çelebi tarafından, 
20: Müzeyyen ve arkadaşları
nın i ştirakile Türk musikisi, 
20.30: Münür Nurettin ve ar
kadaşları tarafından Türk mu
si kisi, 21 : Plakla sololar, 
21.30: Orkestra, 22.30: Aj '"' 
~abr rleri. 
BÜKREŞ 
6,33: !'Jalıah neşriyatı, 13,30-15: 

Plik ve haberler, lb: Radyo or
ke strası, 20,15: Konferans, 20135: 
Aşk ş:;trktları (pJik), 21, 10: Ko-
nutn1al0lr, 2!,:iO: Keman J..on•eri, 
22: Aktüalite, 22,10: Bas şarkılar, 
22, ıı. O: Haberler, 22,45: Küçük or
kestra, 23,45: Fransızca h•berlcr, 
24: Gece konseri. 

BUDAPEŞTE 

18: Çigan musik.._i, 19: Konfc· 
rcans, 19,JO : Orkestra koııseri, 

20,45: Konfcrana, 21,15: Gitar mu
silt.bi, 22,20: Dış liıyasa, 22,55: ı 

Caz.b ... uıt, 2-1: Oda musikisi. 

VARŞOVA 

18.jQ: 1skoçya şarkıları, 18.~0: 
Konuşmalar, 20: Küçük orkeıı:tra, 

21: Plak, 21.30: Konuşmalar, 22: 
Şop enin eserlerinden konsf' r, 
22.30: O ·a musikisi (Moz.art, R. 
Strfiuss), 23: Spor, 23.JS: Küçük 
orkestra, 24: Plik. 

PRAG 
19 .10: Almanca neşriyat, 20.~0: 

Askeri bando. 21.15: Halk mu•i· 
kisi, 21.55: Radyo piyesi, 23: Ha
berler, 23.15: Plik, 23.45: fran.sız.
ca haberler. 

BELGRAT 
20.!.0: Halk şarkdarı, 2L20: Plik, 

2!.30: Pılk, MUah, 22,30: PJlk, 23: 
Haberler, 23.20: Viyolonsel ı.01-

ıcri. 

MOSKOVA 
18.!0: Operadan nakil, 

barııcı dilicrlıı: nakiller. 

ViYANA 

22, Ya· 

(Ayni z manda 49,4 metreli kı .. 
5a daJı;a) 18.]0: Kuartet konseri, 
19.3l: Konuşmalar, 20: Habe rler, 
20.10: Konferans. 20.30: TürK mu-e Bu ~emeklerin 

kavun, üzüm en iyi 
lardand.r. 

sik.isi (Oıkar Dachı, Dıvil Mıthe), 
ıne1 va. 21.20: Verdin n '1Alzir• op~raıı), 

23: H:tıbcrler, 23.10: Hafif musiki, 
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Tuna köprüsü! 
Muahede/erin tadil olunma· 
sını istemiyen devletler, sıkı / 
bir birlik meydana getiriyor 
Bükre~ten (Taymis) gazet~

sine gönderi!en bir muhab r 
mektubunda, geçenlerde Yu
goslav başvekili Stoyadino
viç'in Bükreje yaptığı seyahat 
esnasında iki devltt arasında 

vukubulan anlaşmanın ebem-

gos'av ordu ve donanmasının 
ıhtiyacı olan petrol ve yağ' işi 

de görüşülerek hallolunmuştur. 

Bursa {Açık Söı) - Şehri

mizde e\·elce görülen birkaç 
kuduz ,·akasından dersalmış 

olan Belediyemiz, şimdi ehem· 
miyetlc soka ardaki köpekle
ri itlafa başladı. Şu bır hafta 
içinde kırktan fazla kedi ile 
otuz köpek öldurülmüşlür. 

teslim oldu 
Adana ( Açık Söz ) - 928 1 

senesinde Tu1lada av çiftesile 

Aydın { Açık Söz ) - ilimiz 
telefon hatlarının yeni demir 

direklerle takviye ve ısl&lıı 

için daimi encümen tarafından 
! 100 demir direk satın alın

mıştır. Bunlar '. a Aydın-Çine. 

i mi}elinden blhsolunmakta idi. 

Roman a Yugoslavyaya ilı· 
ti , ac ı olın petrol, benzin, ~ a-
101 ı ağ' ve diğer ı akacak 
mevaddı temin edecek, Yugos
lavya da, Romanyanın bakır 
, ·esaire gibi ham maddelere 
olan ihti ı acını temin edecek
tir. (Taym:s) bundan sonra, 
Romanya ordusunun lam nıa
na~ile silahlanması için Çe 
kos'ovakyanın verdıği kre
di ile, Lehistanla Fransızların 
verdiği kredilerde bahsederek 
umum! bir Avrupa harbi vu
ku bulduğu takd rde, hazır
lıklı bulunmak, müşterek ha
reket etmek ve menfa1tlerini 
elbirlij!'i ile koruyabilmek mak
sadiyle, muahedelerin tadiline 
aleyhtar olan devletlerin sar. 
!etmekte oldukları gayretler
den bir kısmı bunlardır. Ve 
bu husustaki çalışma'ar gün. 
den güne daha fazlalaşmakta
dır,, demektir. 

Susığırlıkta bir fidanlık 
yetittirildl 

l'alıkesir (Açık Söz) - Su
sı~rlıkta tesis edilen fidanlık 

iyi bir şekilde yetişmektedir. 

Geçen sene 18 bin dut ve bin
lerce Amerika asma çıbığı ve 
akasya fidanı dağıtılan bu fi
danlıkta bugün asma çıbığı, 

dat, akasya, katalya, sahra \'e 
iki nevi oklıptüs fidanlarından 
binlercesi mevcuttur. 

çoban Cafer i>minde birini 

öldürerek firar eden Kırşehirli 
Mehmet oğlu Hü•eyin, evvc:ki 

gün yani, lam •ekiz sene 
sonra teslım olmuştur. Hü•eyin, 

lıerırününü vicdan azabile 
geçirdigini ve bu muddet 
zarfında dağlarda ol yemek 

suretile yaşadığını anlatmış ve 
hükümetin elbet bir gün ken
disini yakalıyacaj!'ı korkusile 

titrediginı ve böyle }a~a· 

maktan sa adalete boyun 
eğmeyi daha hayırlı bulduğunu 
SÖ}lemiştir, 

Zabıta romanı: 40 

Altı El Ateş 
İkincisi kadının pek alçak ya
radılışda olduğunu bildiği için 
icabında onu kolaylıkla sus
turmasını bileceğini umuyordu. 
Zaten Klnsman cinayete ka
dar varmadan evvel, ken
disini kurtaracak emin , .•• 
ziyetler varsa onu kabul 
ediyordu. Edmond'u öldürdü, 
çünkü başka türlil yapamazdı. 
Edmond 'un sırrını size ver
miş olduğuna emin olsaydı, 
sizin için de vaziyet öyleydi. 

- Edmond'un elinde bir de
lili olduğunu nereden biliyordu? 

- Hüviyet cüzdanının kay
bolduku günden beri .. Bu cüz. 
danla beraber diğer bazı kü
çük enakda kay bolmuştu .. 

- Ne inanılmayacak şeyler 
bunlar? 

-Ôyle değil, belki izehı güç 
ve karışık bir vazil'et... Ed
mond ile Kinsman Taker'in 

Yazan: Rufus Klng 
ruhu için yapılan dua mera
siminden sonra aparlımana 

girdikleri ıaman, Edmond 
yerde bir cüzdan buldu. Bu 
cüzdanla beraber birkaç kağıt .. 
işte o zaman Kinsman'a aid 
denizci tezkeresini de bulmuş
tu. Çünkü Kinsmanın dört sene 
bahriyede hizmeti vardı. Bu 
tezkerde de Kinsmanın !otol!'• 
rafı bulunuyordu. Kinsmanın 
parmak izleri bulunuyordu. 
Fakat isim Klayn olarak ya
zılmıştı. Memurlarımız sonra
dan bu tezkereyi, çay aldığımız 
salonda, bir halının altında 
buldular. 

- Demek ki buydı? 
- Buydu ne? 

- Krizantemler dediği şey .. 
Şimdi ben iyice hatırlıyorum. 
Bu halının desenleri tamamen 
bir krizantemi andırıyordu. 

Söke ve Nazilli ilçelerine 
doğru hatlar çtkilecektir. 
Ayni zamanda dil!'• r ilçe, 
kamun ve köy telefon hatları

da yeniden ıslah ve tamir 
olunmaktadır. 

Bir çocuk hamam 

!
havuzuna düterek öldü 

Bursa, ( Açık Söz ) - Dün 
yedi yaşlarında Ahmet adında ı 
bir çocuk anasının dikkatsızlığı 
yüzünden Kaynarca hamamının 
büyük havuzuna düşerek öl
müştür. 

Fakat bizim aklımız sadeflere 
sapıldı, kaldı. 

• 
Mis Vinteslon birden bire 

haykırdı: 

- Ne korkunç şey 1 Eğer 

bunu kitapta okumasaydım, 

bu sempatik yüzlü delikanlının 
bu cinayetleri yapacağına bir 
türlü inanmazdım. 

Valkur şaşırdı : 
- Kilapda mı okudunuz ? 

Dedi. 
- Evet. isterseniz bu kitabı 

size de vereyim, okuyunuz. 
"Cinayet ilmi,, isminde bir ki
tap! O kadar şayanı dikkat 
şeyler yazıyor ki ... Ben bu ki
tabı okuduktan sonra caniler 
hakkındaki fıkirlerimi temamile 
değiştirdim. 

Mis Aş, dalgıç Stumf'la bir 
muhaveresinden de bana bah
setmişti, Stumf demişdi ki, dal
gıç elbisesinin başlığı geniştir. 
Gözlüğü ön taraftan kırılmaz. 
Fakat arka taraftan küçük bir 
darbe ile kırılabilir. Buda in
tihardır. Bana öyle geliyor ki, 
bu fikri Kinsma'na te:kin eden 
Mis Aş'dır. Bu kadın katilin 
biran enci ölmesini istiyordu, 

Taymis'.! göre, Stoyadinoviç 
ile Tataresko arasında çok
ta1beri muallakta duran Tuna 
köprüsü projesi yeniden mev
zubahs edilerek en nihayet bir 
sureti halle varı'mıştır. 

Esas itibarile inşasına iki baş 
vekil arasında karar verilen 
köprünün teferrüatı hakkında 

görüşmek üzere elyvm Parisle 
bulunmakta olan Romen mü
nakalat Bakanı Franasoviç 
Romanyaya döndükten sonra 
Belgrada giderek köprü me
selesinin teferrüatı işini Yu-
goslavlarla bizzat görüşerek 

hall~decektir. Bundan başka 

yine iki Başvekil arasında Yu-

sırf kendi emniyet ve sefa· 
meli için .•. Çünkü günün birinde 
Kinsman'ın onu da ötekilerin 
yoluniı göndermesinden pek 
korkuyordu. Denizden bir mer
can dalı istedikten sonra, bu
na daha ziyade inandım. 

Ah Valkur, bu kadını ne ka
dar sevmediğimi tasavvur ede
mezsiniz. Zaten ilk gündenberi 
hoşuma ııitmemişti. 

- Biliyorum. HattA sizi Mis 
Aş'ı yata kabul elmiye mecbur 
vaziyetle bıraktığım için mü
teessirim. Fakat sizi temin 
ederim ki, son dakikaya ka· 
dar Mis Aş benim nazarımda 
şüpheli idi. Bu sebepten ken
disini cinayet mahalline getir
mekte fayda umuyordu. Bö)'le 
keşiflerde birçok caniler tah
kikatı derhal yoluna kol acak 
mühim ipuçları verirler. Şaş
kınlıkları olur, cinayeti birisinin 
üzürine atmağa kalkarlar. Yan
lış birşey söylerler. Polis bü
tün bunlarla hakikata daha 
kolaylıkla erişir. 

- Bir nokta 
Kendi kendime 

daha var. 
affedemiyo-

rum. Erika da aynı hatada 
bulunmuş, Yata doğru yüzen 
adamı ikimiz de Filipe ben· 
zemiştik. Halbuki Kinsman 
imiş. Katil yata kadar ulaşmak 
ve aleyhindeki • son delili de 
ortadan kaldırmak için bey
hude uğraştı, muvaffak ola. 
madı. 

- Batan yata doğru yüz
düğünü biliyorum. Fakat acaba 
yattan ne almak istiyordu? 
Her halde saatini olacak. 
Paje'nin söylediğine bakılıısa, 
katil bu saatine çok ehemmi
yet vermekteydi. Çünkü bu 
saatin kapağının içinde, anne
sinin re~mi vardı. 

- Olabilir. Fakat bunları 
artık öğrenmek mümkün mü
dür? Lahlisiye sandalında 

hepimiz U} uduğumuz sırada 

olup biten şeyleri Öğrenmek 
mümkün olacak mıdır? 

- Belki mümkün olmaya
cak. Yalnız elimizde bir anah· 
tar halkası var. Penbe bir 
ipek parçası var ve meşhur 
fıçıda kalmış sudan bir mık
tan da elimizde. Anahtar hal-
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Edebiyat Anketi:TS 

Milli bir edebiyat 
Yaratabilir miyiz? 

M. Turhan Tan milli şairi 
henüz tanımadığını söylüyor: 

•• - Mıl/iy~tleri karııık bar kızları için lıasret lıayk.ıran 
şairlerin, Paris ka/aşanfanlartna iştiyak lnliyen ediplerin 
kaleminden htye<an değil nur dam/asa milli edebiyat 
teket•t•Ün e1emt!r, ., 

Anketi yapan: Nusret Safa COŞKUN 

"Cumhuri · eı. gazetesin'n çıt 
çıkmı}an bina<ında ve sanki 
bi . iş k odada yatan bir hastaıı 
uyandırmaktan korkar gilıi 
yavaş yavaş yür~yen sakinleri
nin konuşmaları karşısında ben 
lstaııbu'a )eni gelmiş b' r kö:·
lü gibi şa,ırıveriyorum. 

Niıa'llettin Na •ilin te<iri al
tına• olac· k so" günlerde to
puklarıına kuvvet vererek yü
rüruiye a 15lırn. Bunun net:cesi 
olar k okadar gürültülü yürü
yorum ki bilhassa kapalı yerler
de yürüyüşümden çıkan sesler 
ayağına asker postalları geçir
miş b'r türlü yürüyemiyen bir 
çccur:un bunları sürüklemesini 
andırıyor. 

Pek iyi bilm'yorum amma, 
M. Turhan'ın odasını sordu
ğum hademe arkamdan boyu
ma bosuma, buna mukabil aya
ğımdan çıkardığım ses!ere ba
karak muhakkak bir lahavle 
çekmişfr. 

"Cumhuriyet,, muharrirleri 
işittiğime göre bilha.sa Peyami 
Safa pek titiz çalışırmış. iyi ki 
mesai saali \'e değil; yoksa 
bu bir karış ve iki kilo vücu
dün çıkard:j!'ı büyük topuk 
gürültüsüne tahanımül edemez 
ve beni ko'umdan tutunca 
kapıdışm ederlerdi. 

Bütün bu bir ~raba lafügüzaf 
ile demek islediğim Cumhuriyet 
gazetesinin bu sessiz, gürültüsüz 
binasında kafalarını dinliyerek 
oi.oınobil, kam)'·on, tramvav 
gürültüsünden masun bir kafa 
dinçliğ'i içinde çalı ş on muh>.r
rirle•ine gıpta etliğim ve bu 
sessizlığia bana özhi bir repor
laj yapmanın zevkını verdiği 
içindir. 

M. Turh 111 la'1ı yazı işleri 
odas1·1da masanın başında ya
zmnı yazarken buldum. 

T.r.lıi yazı'arı, fıkraları zevk
le okunan de~erli muharrır, 
ar ~ık İ5.l n1i11i almıc; bir makine 
gi bi iılemege başlamış, elini 
'e bu e line yarın, oku}ucu
l:ırına zevk saçac1k cümleleri 
gönderen kaft<ını bir müddet 
alıkoyına'Tla rağmen yüzünde
ki sevimli lebeS<ümü bir da
kika bile ka botmecli. 

Ben st. a le,imi sordum. O 
cernp verdi. Yine tekr ır ede
! m ki üsta dın çok orijioal bu· 
lac,gınıZ' asla şüphe ctmcdi
giın cernp arını bu sahifelere 
geçirmege dekorun sessizliği 
sebep o!du. 

Yokca başka yer'erde ba· 
şıma geldigi gibi <eksen yerin• 
de" , tür:ü şahıslar tarafından 
kesilen bir konu ıma mecburi
yetinde ka'aydım, şüphe yok 
ki ne M. Turhan bu güzel ce
yaplorı verebilirdi ve ne de 
ben kelime kaçırmadan bun· 
lan yazmağa muktedir olur
dum. inşallah bu satırlarım
la ne demek istediğimi bana 
cehennem azabı çektiren bazı 
zevat anlamışlardır. 

Üstada sordum: 
-Sizce milli edebiyat nedir? 
Cevabı kısa ve fakat özlü 

oldu: 
- Milli edebiyat rengini, 

nurunu, ıtrtnı, heyecanını ve 

kasının Takerin cebinden Kins. 
mania mücadele ederken düş
düğ'üne hükmedilebilir. Kins
man bunu gördü, aldı, par
maklarının izi orada kaldı. 
Sonra elinden düşürdü ve 
halka mendilin kaplamaları 

arasında kaldı. Memurlarımız 
halkayı orada buldular. 

- Benim anlıyamadığım şey 
şudur: Kinsman tahlısiye san
dalında Taker'i öldürdükten 
sonra, nasıl oluyor da bizden 
evvel buraya gelmiş bulunu
yor? 

- Onu da anlata vım: Nev
yorka bizden evvel vuıl ol
duğu muhakkaktır. Katibiadil 
Pilodi, siz Nevyorka çıktığınız 
zaman, ona bir telgraf çekmiş 
•e Taker'in kendisine ne kadar 
miras bıraktığını bildirmişti. 
Bu telgrafı, bizzat kendisi 
almıştır. Nevyorkla mütema
diyen telsiz muhaberelerile 
temasta olduğumu biliyorsunuz. 
Öğrendim ki, Kinsman Gre• 

nadon biraz UZdkta bir tayya
reye binmiş. Yatın battığı yer
deki hiiçük adada yerlilerin 
bıraktığı bir sandalı bulmuş 

olsa gerektir, 
[Bitmedi/ 

bir kelime ile sövliyedm, özii
nü mil etin emeller nden, dü · 
şüncelerinden ve duyguların
dan alan edebiyattır. 

- Edebiyatın milli ve ga1· 
rimilli diye ikiye ayrılma.ı 
doğru mudur? .. 

- Edebiı atın mill! ve gay
rimiili diye ikiye ayrılması 
belki doğru değildir. Fakat 
kozmopolıt edebiyat \·ardır. 
Ve bu çeşit edebiyatta milli
yet aşkı, milliyet kaygusu gö
ze çarpmaz, çarpamaz. 

- Milli edebiyatın •·asıfları 
nelerdir? .. 

- Milli edebiyatın vasıfları, 

bizim için, Türk ülküsünü, 
Türk emellerini, Türk haya
tını tebellür ettiren hatlardır. 

- Milli bir edebiyat nasıl 
doğabilir?. 

- Mili! edebiyat milletin 
tarihini safha safha; sahne 
sahne bilen. milletin iktısadi, 
siıasf, bedii ve içtimai tekem
mül ve tekamülü için gerekli 
olan şartlarını kawamış tu-

ı lunao giizidelerin yetişmesile 
ve bu güzidelerin edebiyat 
ile uğraşmalarile vücut bulur. 

Milliyetleri karışık bar kızları 
için hasret haykıran şairlerin, 
Paris kafeşantanlarına iştiyak 
inliyen ediblerin kaleminden 
heyecan değil nur damlasa milli 
edebiyat tekevvün edemez. 

- ~lil:i edebiyat mı vardır 
yoksa millıyelperver edebiyat 
mı? .. 

- Mil!i edebiyat zaten mil
liyetperver ruhlarından, heye
canından doğ.r. Bunlar halik 
ile mahlük gibidir. Ve biribir
lerini itmam eden varlıklardır. 

- Bugüne kadar gelen ede
biyatımızın bir kısmına milli, 
b r kısmına gayri milli diye. 
bilirmiyiz? 

- Eski edebiyatın bir kısm 
sahte lirik, bir kısmı tasavvufi 
idi. Sahte lirık dedıkl•rim b r 
acem ıninyati!rünün altına Türk 
imzası koymak kabilinden şey. 
lerdi. Mevzuu, renk ve hatta 
nefis tablolarda ekseriya meh
sus olan ses, sahte lirik eser
lerde hep yabancıdır. Yalnız 

imza türktür. 
Ta<avvufi edebiyatın ise 

milliyete alakası yoktur. Na
mık Kemalin yarattığı vatani 
edebiyat bütün hararetine, sa
mimiyetine rağmen Türk değil· 
dir. Ve milli sayı amaz. Ha'it 
Ziya Uşaklıgil gibi herhangi 
bir fazıl, milletin edebiyatına 
şeref verecek kadar yüksek 
bir üstat yetiştiren Serveti Fü
nun edebiyatı • esefle sö ylü
yorum - milli olamamıştır. 

Hatta romanlarında mevzular 
ve şahıslar muhite intibak et• 
tir.imek istenilmekle berabe~ 
o edebiyat mahalli bile değil
dir. Yalnız büyük mütefekkir 
ve büyük romancı Hüseyin 
Rahminin eserlerinde mahal i· 
lik tebarüz eder. Ve üstat, 
ekseriya, halkın adetlerini, 
an'anelerini teşrih ettiği için 
milli muharrir sıfatına da her
kesten fazla liyakat gÖ•ter'r. 

- Sizce milli şair kimdir?. 
M. Turhan Tan sordu: 
- Milli şair mi dediniz? .. 

işte bunu henüz tanımadım. 
- Peki üstat. Biz nasıl milli 

bir edebiyat yaratabiliriz? 
M. Turhan Tan sesinin to

nunu fazlalaştırdı: 
- Mılli bir edebiyat yara

tabilmek için "Türklüğü" co~· 
rafyasile, tarihile, iktısadiyatile 
ve bütün inceliklerile öğrenmek· 
Ji~imiz lazımdır. "Türküm. de
mek gerçi hakkımızdır. Fakat 
bu hakkın yanıbaşında topla. 
nan vazifeleri başarmak ve o 
vazifelerin en mühimlerinden 
biri bulunan milli edebiyatı ya
ratmak, milli kültürü elde et
mekle mümkündür. 

!;kin bu kültürü ·en geniş 
mikyasta- elde edelim, sonra 
mili! edebiyatı düşünelim. Bi· 
lirsiniz ki temel olmayınca 

dam olmaz. 
Sessizlik beni okadar s~r

mış ki ben de sanki yukarda 
uyuyan Cumhuriyet başmuhar
ririni uykudan uy:ındıracakmı• 
şı m ve Abidin Da veri seyrine 
daldığı harp gemisi resimle
rinden uzaklaştıracakmışım 
gibi her merdivende birer da
kika durarak, ve (hakkı telifi) 
verilmemiş bir eseri çalmış' 
hırsız gibi etrafı kollıya kol
lıya indim. 

Nusret Safa Coşkun 
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• 
f zmir yaş mey''-_ı_sıa_n_hu_ı _Ha_ri_ci_A_sk,_e_ri_K_ııa_aı_ı _ııa_nı_ar_ı _.l Istanhul Telef on 

Va ihracına Eskişehir garnizonu için 650 ton kok kömürü kapılı zarf.. 

h l la 28·9-1936 gilnü aaat 16da Eskişehir Aı.ST.AL.KO da ah· Dı·rekto··rıu··g"' u··nden azır anıyor nacaktır. Tahmin bedeli 18200 liradır. ilk teminatı 1365 lira· : 

lzmir (Açık söz) - Üzüm dır. Teminat mektupları veya banka mektupları kanuna uy• 
kurumu gelecek sene yaş gun olan teklif mektuplarının içeriıine konmuı Ye teklif mek• 
üzüm ihracı için tetkikler yap· tuplarının ihale günü ıaat 15 e kadar Komisyon Bışkanlıııına 
tırmaktadır. Geçen sene Lond· . verilmesi ve 2490 eayılı kanunda yazılı vesikaların lilzumun• 
raya son şekil ambalajlar içın· 
de gönderilmiş olan 900 ka· da Komisyona ibrazı tarttır. Şartnameler herglln Komlıyonda 
vun ve geçenlerde sepetler görülebilir. (1187) 
içinde Hamburga nümune 
olarak gönderilmiş olan yaş 
üzümler hiç bozulmadan yer• 
terine varmış, iyi fiyatlarla 
satılmıştır. 

Önümüzdeki mahsul mev· 
simine kadar bütün hazırlıklar 
ikmal edilecek, Almanya, in· 

1 

giltere, Belçika ve Holandaya 
yaş üzüm gönderilmesine baş• 
lanacaklır. Yaş meyvalar ya 
frigorifik depoları olan vapur· 
tarla yahut senede ellişer bin 
lira kıymetinde mal yüklene· 
ceği taahhüdü mukabilinde 
vapur kumpanyaları tarafından 
soğuk hava depoları vücude 
getirilen vapur!a,la <evkedile-

cektir. 1 
•zmirde bir ev yıkıldı 

• • • 
Zaradaki alay ihtiyacı için 22SOO!l kilo ekmeklik un kapalı 

olarak elui:tmeye konulmuştur. İhalesi 12 Birinciteırin 936 
P•zartesi günü uat lS te dir. Hepıinin ederi 3037S lira olup 
ilk teminatı 2278 lira 12,5 kuruştur. Şartnameıi Sivas Tüm. 

arttırma eksiltme komlayonu:ıdadır. İstekliler teklif mektup• 
!arını 2490 Gayılı kanuna uygun olarak ihale ıaatinden bir 

!Ulat evveline kada;· Sivas Tüm. Satınılma Komiıyonuna Mık· 

buz karşılığı nroıeleri. "321,, "1497 

* * • 
150000 kil<> Un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu· 

hammen bedeli 15000 lira ve ilk teminatı 1125 liradır. İhalesi 
14 B:rinci t•şrin 936 Çarşa11ba günü Hat 15 te Çorumda 
Ordu evinde yapılacaktır. lsteidiler teminat makbuzlarını bni 

teklif mektuplarını belli ıaıtten bir saat evvel konıiıyon• 

vermiş voya göndermiş olmalıdır. Şartnameyi görmek isteyen• 
ler hergüo öğleden ıonra kerniıyona müracaatla parasız gö. 

rebilirl•r. "315. "1498,. 

l\fohammen bedeli 9965 lira olan 200 kilo bakır top

rak teli, 15000 metre 3 lü 10000 metre 2 li santrnl teli 

5000 metre çelik askı teli 1 1/21 2,2 1/2 m/m lik 8000 
kilo bronz tel, 100 km. çift büklılmüş kapalı bronz tel ve 

27000 adet bakır maoşon kap•lı zarfla eksiltmeye konul• 
muştur. Muvakkat teminat 748 liradır. Şartnameleri her 
gün Malzeme Dairemizden parasız almabilir. Eksiltme 
16-10·936 Cuma, saııt 15 de Direktörlük binas:nda yapl· 
lacaktır. Zarflar o gün saat 14 e kadar l\lubayaa komisyo· 

ı nuna makbuz mukabili verilmiş olmalıdır. •865,, 

\ Deniz levazım Satınalma Komisyonu ilanları \ 
Cinıi 

Şığır eti 
Kuzu eti 
Koyun eti 

Mikduı 

KilÔ 
98725 
14353 

5000 

Tahmin 
L 

2%17 
5741 
2000 

bedeli 
K. 
50 
20 
00 

37358 70 

Muyakkat teminatı 
L. K. 

2801 90 

Yukarda cins ve mikdarları ile tahmin edileo bedelleri ve 

muvakkat teminatı yazılı olan üç kalem yiyecek 29 Eylül 936 
tarihine raatlıyın Salı günü saat 11 de kapalı zarf uıulile 

' alınacaktır. 
Şartnameoi 187 kuruş mukabilinde komisyondan hergün 

Yerilir. 

isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı veıikalarla teklifi 
havi kapalı zarfı belli gün ve ıaatten bir saat evveline kadar Ka· 

~----ı ı sımpaşada bulunan Komiıyon ··b·''~. şkanlığ'ına vermeleri. (1140). 

1 
Selimiye askeri satınalma komisyonu • 

'------------i,.laiii-.. n .. ı .. a;.r•ı,___________ Tahmin rdilen bedeli "19250,, lira olan ''25000., kilo 11de 

1 - 360000 kilo kuru C)t a!ınacaktır. Tahınin edilen b•ıieli 

10372 liradır. 

2 - Şartnamesi Se!imi ; e A: keri Sltına;ma komisyonunda 

hergün görü:ebilir. 

3 - Eksiltme 8 10·936 perşenbe günü saat 15 te Selimiye 

yağı 29 Edıil 936 tarhino rastlıyan Salı günü saat lS de ka· 
palı zarf u ulile alın•caktır. 

Muvakl, l teminat "1443. lira "75. kuruş olup şartoameıi 
konıityood:ı ı her gün parasız verilir. 

istekliler n, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi 
havi kapalı zarfı belli gün ve aaatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan Komiıyon başkanlığına vermeleri.{1141) 

• •• 1 

lzmir (Açık Söz) - Evvelki 
gece fırtına yüzünden Orha· 
ııiye mahallesinde Salibin 11 
numara'ı evinin duvarı yıkıl· 
nıştır. Du,·ar yanındaki kahve· 
ci Ahmedin baraka halindeki 
alçak evi üzerine yıkılmış ve 
damı çökmüştür. Ahmedin 
karısı Ayşe, çocukları 9 ya· 
şında Ar, 2 yaşında Emine ve ' 
14 aylık Perıha'.l enkaz altın· 
da kalmı~·ardır. Kazazedeler 
baygın ve yaralı bir halde 
enkaz altında'.\ çıkarılarak te
davi altına alınmışlardır. 

Mersinde dil bayramı 

Tümen Aıkorlik Daire•i Binarıudaki Askeri Satınılma komis• 

yonuoda olaca1ttır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 

Reisliğinden: \ 

Günü S"lali 

Mırmara Üssü Bahri Satınalma Komisyonu 

T. Bedeli M. Teminatı 

Eksiltme sekli 

1 

hazırlıkları 
Mersin (Açık Söz)- 26 Ey

lülde kutlanacak olan clil bay· 
ramı için şehrimizde hazırl:k· 
lara başlanmıştır. Radyo ile 
verilecek söylevleri dinlemek 
üzere H :ılke' inde ve ~ehrin 
diğer umumi ytrler:nde terli· 
bat alınmaktadır. O gün ~eh· 
rimizde konferanshr venle-

1 ccktir. 

lstanbul Levazım 
Amirliği satınalma 

Komisyonu İlanları 1 

5 - Muvakkat teminat 81S lira 40 kuruştur. Cônoi Ki'osu L. K. L K. -- --
6 - Teklif mektup'arı 8-10-936 perşenbe günü saat 14 de 1 Pirinç 20.000 5000.00 ;l75.00 Kapalı zarf 

K•p•lı zarf 

8-10-1936 
8·10·1936 

10 
11 kadar Sıtınalma komiıyoouua verilmiş olacaktır. Bu saatten Sadeyağ 13.0001105\l.OO 828. 75 

sonra mektup kabul edilmez. ı Z•~tin• 
yagı 5.000 3000.00 225.00 Açık eksiltme 8-10-1936 

Açık ,. 8·10·1936 

14 

15 

11 

7 - Şartoameuio 4 cü maddesinoe iıtellİ.~e.. '9«!Sikılar mu• 

vakkat teminatın konduğu zarr içerisine konulmuş olacıktır. 1527 Zeytin 
Sabun 

6.000 1800 00 135.00 
8.ooo 3o:o o:ı 22s.oo Açık 

" 
9-10-1936 

• •• 
1 - 333000 kilo Saman alınacakt.r. Tahmıo edil>'ı 

8757 lira SO kuruştur. 

bedeli 

2 - Şartnamesi Selimiye Askeri Satınalm.. komiıyonuoda 

hergün görülebilir. 

3 - Eksiltme 8·10-936 perşenbe günü Jaat 11 de S•limiye 
Ttim Askerlik Daire.si. binasındaki Askeri •attnalma komisyo• 

nunda olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf nsulile olacaktır. 

S - Muvakkat teminat 656 lira 84 kuruştur. 

6 - Teklif mektupları 8·10·936 perşenbe günü 
kadar Satınalma komisyonuna verilmiş o'acaktır. 

aonra mektuplar kabul edilmez. 

... t 10. 

l:Ju saatten 

Kuru• 

üı.üm 10 000 2200 00 165.00 Açık • 9-10.1936 11 

Üssü Bahri Koınutanlı~ı emrindeki kara eratı için yukarda 

cins ve ~nıktart yazıh alh kalem erzak şartnamelerine röre 

ekıiltmeleri hizalarında gösterilen günlerde lzmit Tersane Kı· 

pısındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 

Şartnameleri komisyondan bedelıiz. ahnabilir. lsteklilerio 

teklif m•kluplarını ve kanuni belgelerini aynı gün ve saatten 

bir saat evveline kadar komisyon R•isliğine vermel"i (1453) 

lstanbul Telefon 
Direktörlüğünden: 

'1 

I· 1 lstanbul Belediyesi ilanları l • I 
Senelik muhammen 

kirası 

Yol artığı 

l\I. murabbaı İlk teminatı 

Beykoz3a yalı köyü mahalle• 
sinde çifte çınarlar sokağında 
(20 metre murabbaı yol artıgı 
Paşabahçede iskele caddesinde 
(10 metre murabbaı yol artı~ı) 

20 
10 

15 ı, 13 

0,75 

Yukarıda semti senelik ıuuhammen kirası ve ilk te
minatı yazılı olan yol artıkları ayn ayrı kiraya verilmek 

Üzere pazarlığa konulmu~ttır. Şartnameleri levazım mü• 
dürlüğiınde görülür is'.ekli olanlar hizalarında gösterilen 

ilk teminat makbuz vey:ı mekt!lbile beraber S.10·936 Per· 
şembe güniı s:ıat 14 de daimi encümende bnlunmalıdır. 

* * * 

( f{.) (1552) 

Belediyemize ait 64535 N. dan 6'1600 N. ya kadar 
olan makbuzlarla tabsi15.t yapmak üzere müracaatta bulu· 
nuldu!;'n takdirde hamiline para verilnıiyerek kendisinin 
en yakın karakola teslim edilıııeoi ilan olunur. (B.) (1545) 

Yüksek mektepler Ahın 
Satım komisyonundan: 

1 - Adanıı, Oiyarıbekir, Konyn, Erzurum, Ttabzoo Ye 

Edirnede açılacak n'an 6 Akşam Kız San' at oku'u için satın 

alınacak olan 6 kesme ayna, 14 endam duvar aynası, 6 pı· 
rAıvaoa baş aynası. 24 küçük dıvar aynası, 10 paravana endam 
aynası, 6 k•pı lavhası ile muhtelif endamda manken kapalı 
zarf uıulile ekailtmeye konulmuştur. 

2 - ihale 24 eylül 936 Perşembe güııü akşamı saat 16 da 
lstanLuldı Cumhuriyet matbaası karşısındaki Yükıek Mektepler 
Muhasiplik binasında toplanacak olan Alım Satım komisyonu 
tarafından yapı!acaktır. 

3 - Tahmin olunan bedel 2530 muvakkat teminat 190 liradır 
4 - Teklif zarfları ihale için tayin edilen saatten bir saat 

nvel komisyona verilmiş olacaktır. 
S - N ••İlerini, va11fl1rını, kabul teıellüm ve tediye ırt• 

larıaı anian,ak için Beyoğlu Akşam Kı< San'•! okul idaresine 
müracaat edilmesi. ''1117 .. 

İstanbul Üniversitesi Arttırma 
Eksiltme ve Pazarlık 

Komisyonundan: 

Fen Fakültesi kiıııyasrnda 

yıpılacak mısa\ar 

Fen Fa~ültesi kimyasınia 
yapılacak su, lıavagazi te· 

1'1ııvakkat 

teuı:nat 

143 Lira 

Keşif Bedeli 

1895 Lira 

sisatı tamir ve tadılat işi. 133 ,. 1765 ., 
17-9-1936 'rarilıin.ie ayrı .ıyrı ihde edilmek üzere 

pazarlıkla konulmuş olan yııkırı \a yazılı iş' ere talip ç k. 
madı ğından pı,,arlığrn aynı ş~ rait dahilin le 28-9·193Gı 
Panrte'i günü s:ıat 14 de Rektörlükte yapılacağı İlan 

olunur. (1521) 

Pendik Bakteriyolojihanesi 
Direktör} iiğünden: 

1::5-9-936 tarihine müsıdif Cuma günü saat 15 de ls-

idareleri İstanbul Levazım 

Amirliğine baglı müesseseler 

için 580 ton yemlik ve 60 ton 

yataklık saman 5 • Teşrini· 

evvel • 1936 Pazartesi günü 

raat 15,30 da Tophanede sa· 
lınalma komisyonunda kapalı 1 

ıarfla alınacaktır. Tahmin be· 

foli cemanyekün 12500 lira 

ilk teminatı 937 buçuk lira :Jır 

Şartnamesi her gün Komis
yonda görülebilir. isteklilerin 
ı(anuni vesika'a•iyle beraber 

ceklif mektuplarını ihale saa· 

[inden bir saat evvel Topha· 
nede Komisyona vermeleri. 

7 - Şartnamenin 4 cü maddeaiode istenilen veıikalar mu· 

vakkat teminatın konulduğu zarf içerisine konulmuş olaca~ ı-. 
"1528. 

Posta T. T. Fabrikası 
Müdürlüğünden 

1lulıammen bedeli 9700 lira ol:ın 700 adet kurslu, 
100 adet kurssuz telefon makinesi ile 1500 :ıdet lıaruri ve· 

tanbulda Yüksek mektepler mııh < sebeciliğindeki t'lplana-
1 cak knnıi<yon tarafından ihalesi icra kılınacak olan Padok· 

şia, :!000 adet düz ve oluklu santr~l karbonu kapalı za. fla un ınünakasas ı nın tehir edildiği. .1529• 

( 1381 ) 

Peşi k tas Birinci sullı hu· 

knk mahkemesinden: 

İstanbul ınuhakemat mü• 
düriyeti avukatlarından 

l\Iith~tm Ortaköy dere bo
yunda 36 numaralı hanede 

mukim General Vasıf oğlu 

Cevdet aleyhine ikame ey· 

le liiıi 81 lira 43 kuruşun 

tahsili hakkındaki alacak 

dıvası üzerine müdr!eaaleyh 

Cevdet namına gönderilen 

dava arzuhali zahrındaki 

meşrulıata nozaran ikamet• 

gahının meçhul olduğu an· 

!aşılması na mebni berm ucibi 

talep 20 gün müddetle ila· 
nen tebliğat icrasına karar 
verilmiş ve muhakemesi 
17·10·936 tarihine müsadif 

cumartesi günü saat 10 na 

talik kılınmış olduğundan 

meıkur gün vesaatta malı· 

kemeye gelmediğiniz veya· 

hnt musaddak bir vekil 

göndermediği takdirde gıya· 

hında muhakeme icrasına 

karar verildiği tebliğ ma· 
kamına kaim olmak üzere 

ilan olunur. (936-519) 

eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat 728 liradır. - - ------
! 

İstanbul Birinci Ticaret lstanbul ikinci icra memur· 
Şartname eri lıergün l\[alzeme Dairemizden parasız alına. 

Mahkemesinden: is•:ınbııl luğundan: 
bilir. Ebiltnıe 16 10·936 Cuma saat 15 de Direktörlük Parayı çevrilmesine kant 

• J k z ı l '!aliye l\lulıakemat ~lüdür· I bın•sında yapı aca tır. ar !ar o gün saat 4 e kadar J\fıı· verilen stanbulda Kereıteci• 
bayaa Komisyonuna nı•kbıız mukabili verilmiş olmalıdır, liığü tarafından Beyoğlunda lerde sebze hali altındaki ga· 

•
864

, Feridiye Çaylak sokağın· z'no müatecirine ait muht•lif 
da 12 No· lu evde oturan gaz.no etyalırının evlü ün 

imal olunacak 417 tane cloiap için 2,5 X 28 X :-J3o 
eb'adında 6-!0 adet kestane t:ı.Jııas•l~ 3 X 125 X 205 eb'. 
adında 140 adet kontrplak alınacaktır. Bu kerestelerin 
ıııuh:ınım en bedeli 1790 liradır. 

Eksiltme 28·9·9:!6 ıarihine rastl ı yan Pazartesi günü 
saat on beşte yapılacağından isteklilerin m .ıayyen sıatten 

evvel 135 liradan ibaret muvakkat teruinaılarıııı vezneye 
ya~ırdıktan sonra Fabrikada müteşekkil komisyona müra• 
caatları. (1223) 

1 s!~.~:~~~~o~~!~~~:iı:!~~L, 1 
Üsküdar Hukuk Hakimli· 

ğinden : 
Ü;küdarda Selamiali efendi 

mahallesinde 19 No lu hanede 
sakine Fatma Mahmure vekili 
avukat Kami Naıım Dilman 

ve Gılatada Perşenbe pa• 28 inci pazartesi günü saat 
zarında Roma lıanınÔ.'.l 7/ 11 15·16 ya kadar açık arttırma 

yapılacağından gazino içi•de 
No. lıı yazıhane le Tevfik hazır bulunacak memura mü-

İstanbul Defterdarhğından : 
Askeri Malıillerinden : Turan oğlu Hasan, Mahmut oğlu 

Osman, Salih oğlu Şaban, Resul oğlu lskender, Mahmut oğlu 
Ali, lsmail oğlu Hüseyin, Hüseyin oğlu Sami, Abdullah oğlu 
Recep, lbrahim oğlu Durmuş, Mehmet oğlu lbrahim, Recep oğlu 

ŞUkrü, Osman oğlu Durmuş, Mahmut oğlu Ömer, Abdülfeltah 

oglu Mehmet Ali, Kazım oğlu Mehmet, Osman oğlu Hasan, 

Yakup oğlu Ahmet Lütfu .• 

551 numaralı terfıh kanunu mucibince Balta Limanı havalı. 

sinde ikişer yüz liralık arazi verilmek üzere beşinci ve altıncı 

derecede malul olanların meyanından 934 senesinde kura keşi· 
desi suretile isimleri tesbit edil p te henüz arazi almak için 

müracaat etmiyen yukarıda isimleri yazılı malullerin Eylül ni· 

hayetine kadar vesikalarile beraber lstanbul Milli Emlak Mü
dürlüğüne müracaatları ve bu müddet hitamında gelmeyenlere 

tefrik olunan yerlerin bizzarur diğer malüllere verıleceği \'e 

müracaat etmiyenlerin ileride kabili tevzi arazi bulunduğu za· I 
~hakları nazarı dikkate alınacağ~ ilan olunur. (1389)_ 1 

lstanbul Komutanlığ'ı B:rlık· 

leri senelik ihtiyacı olan 64,000 

kilo bulr ur 9. 10. 936 cuma 
günü saat 15.30 da kapalı zarf 

ile satın ahnacaklır. Muham· 

men tutarı 8640 liradır. Şarl· 

n~mesi komisyonumuzda görü· 

lebil r. isteklilerin 648 liralık ilk 

teminat makbuz veya mektup. 

larile 2490 No. lu kanunun 

2. 3. üncü maddelerindeki ya· 
zılı vesaikle beraber ihaleden 

en az 

teklif 
da ki 

bir saat evveline kadar 

mektuplarını Fındıklı-

Komutanlık Satına ima 

komisyonuna vermeleri. (1531) 

lstaubul ikinci icra memur• 
luğundan: 

Paraya çevrilmesi karar 
verilen Kerestecilerde ıeb!e 

hali içinde deniz 11hilinde 
bulunan kahve müatecirine 
aid kahvede muhtelif masa 
ve saire eyliı'ün 28·9·936 pa. 

Nafia Vekaletinden : 1 zartesi giloü saat 15 len 16 ya 

28 Eylı'.ıl 1936 Pazartesi günü saat 15 de eksiltmesi 

yapılacağı ilan edilen 13 kalem atelya tezgahı şartname• 1 
sinde tadilat yapılmasına lüzum görüldüğünden eksiltmeden ı 
kaldırılmıştır. (982) ( 14 74) 

kadar açık arttırması yapıla• 

cağındao kahve içinde bulu• 
nacal< memuruna murncaat 
etnıeleri ilan olunur. (25787) 

ZA YI: Gümüşdere ve Kısır 
kaya köyleri imamlık ve ha· 

1 tarafından ayni hanede mu• 
kim olup halen ikametgahı 

meçhul bulunan Ahmet Naci 
aleyhine açılan hoıanma ve 
mihir ve yoksulluk nafakası 

takdiri daYa11nın icra kılınan 

tahkikıt ve muhakemc!•i so
nunda medeni kanunun 132 
inci maddesi mucibince tara
feynin bnşanmalarına ve şu· 
kadar ki müddeiyenin mihir 
talebi hiçbir esasa müstenit 
bulunmadığı ğibi bo,andık· 

dan ıonra da mühim bir yok• 

sulluğa düşecojii snbit olma

dığ'ından her iki talebinin 
6- 7-936 tarihinde reddine kı. 
rar verilmiş ve işbu ilim SU• 

reli mumaileyh Ahmet Naci. 
nin ikametgahının meçbuli. 
yeli h .. ebile mahkeme divan• 

1 hanesine asılmış olduğu gibi 
keyfiyet tebliğ makamına ka• 
im olmak üzere ayrıca gazete 
ile de ilan olunur. 

tiplik maaş kuponunu mühür• 

lerib beraber kaybettik. Ye· 

nisini alacağıuu:ıdan eıkiıioio 

hükmil yoktur. imam lsmail 

ve Osmanoğlu Hiise1 in. 

aleyhine 35 8ô'/ dosya nıı• 

marasile açılan alacak da· 

vasında otıırr!ıığu yer belli 
olnııyan Tevfiğe il~ı;en ya• 

pılan tebliğat<ı rağmen malı· 

kemeye gelmediğinden hak. 
kında gıyap kararı verile• 

rek kararname mahkeme 

divanhanesine asılmıştır. 

:\lüddeaaleyh Tevfik mah· 

keme ıçııı tayin edilen 

4· 11-36 çarşamba glinü saat 
14 de mahkemeye gelme
diği veya vekil gönderme• 
diği 1 ak tirde muhakemeye 

gıyabında bııkılacağı ilan 

olunur. (935·867) 

Or. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Salı, cumartesi sabah (9 l 2· 
12) saatleri hakiki fukaraya 
mahsustur. Herke•in haline 
göre muamele olunur. 
Yazlık telefon Kaudilii 38 

Beylerbeyi 48 

ı .::caat ~tm~•i -ilin 
olunur. 

(25785) 

Fatih Birinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden : 

Uzunköprll merkez mınt .. 
kasına bağlı Doyran mıntaka
.ında Müsellem meYkiinde 
911 ıicil No lı Ali Oıman'a. 

lstanbul Belediyesi nımına 
ıvukot Ömer Cemil tarafıo· 
dan alerbinize açılan on dört 
lira otuz kuruşun faiz, avukat: 
lık llcreti ve muarifi muha· 
keme ile birlikte tahıiline 
hüküm verilmeıine dair olan 
davada namınıza çıkarttırılan 
davetiyeye verilen meşrubata 
nuaran bulunamadığınız ci· 
betle on beı gün müddetle 
ilanen teblillal icrasına karar 
verilerek davanın bakılmuına 
23·10-936 tarih'ne müıadif 
Cuma günil ıut 11 e bırakıl· 
mıttır. Yevmi mezkur ve oa• 
atte bilesale veya bilvekAle 
Fatih Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemeıinde hazır bulunma• 
nız, bulunmadığınız takdirde 
ahkamı kanuniye daireıinde 
dovanın gıyabınızda bakılaca• 

ğını bildirir davetiye Hukult 
u. M. K. nunun 141 iacl mıdo 
desine tnfikan tebliğ maka. 
mına kaim olmak llzere ilA• 
oluour. (25786) 
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RADYDLARIN ŞAHESERİ 

ANKARA: 
IZMIR 
ADANA 
SAMSUN : 

Vehbi Koç Ticaret Evi. 
Artür Vetter Ticaret Evi. 

BURSA 
KONYA EREGLI 
KAYSERi 
MERSiN 

: Mebmed Hu.,.ıen. 

: Muıtafa Erkek, 
ZONGULDAK : İsmllil Atartan. Abmeo Yük. 

ıel. YaQ'cılar Teclmırul. 

ANTALYA : Veli Kardeşler va Şıı. Türk 
lıtikbal Şirketi 

Ş. RıH l,çeo, Yeni Mağaza, 
C. Celal Ö.~ü • S. Kemal Sezen 
Lüka Ma~ausı. 

: lımail ve Oğulları Cıngıllı 
: Jorj Satel. 

KONYA Ahmed Nec:p Döleo. 
ANTEP Naci ve H. Ahmed Dıi 

Kardetler. 

ESKiŞEHiR 
DİY ARIBEKIR 

: Ha11n Alanya. 
: Celll Ayyıldız, Ayyıldız 
Pazarı 

SAHİBİNİN SES i Beyoğlu İstiklal Caddesi 302 
. '• .. ~ ,·. 

. . - ~ ~ . . ~ ~ '• : -'·· .: ~ . . 

ADEMİ İKTİDAR istanbul / 
barosundan: ..................................... ._ 

ve BELGEVŞEKLİGİNE KARŞI 
Ba,oouıı 189 kütiık sayısınd~ ka-

yıtlı Avukat Mustafa Reşat bir ay A N K A R A 
müddetle n'eslekten rreo'edilmiştir. 

ELİŞLERI SERGiSiNDE . .... 
1 Zührevi ve cilt ~~stalıkları 1 

or. Hayri Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu 

Ağacami karşısında No. 313 

1 
Tel. 43586 

Tabletleri --Her eczanede arayınız. - ---~~:---••il'!'~ 

a ılır 
1 İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

LOtfen çocuklarınızla beraber 
mızı ziyaret ediniz. 

1 İd~reıniz mülhakatında açık ve açılacak olan memuriyetlere 
mağaza- imtihanla memur alınacaktır. İmtihan 1stanb,tlda ve 5-10·936 

Trançkot ve Göbardinlerimiz 
Gençllöln en pratik ve en fazla tercih 

ettiği kumaşlardır. 

Bevoğlunda ER mağazalarında 
Çocuklara mahsus etY• dairesi bUtUn 
lstanbulun en iyi ve en zengin çetitli 
dairesidir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İhtiyaç halinde ve mürihal vukuunda İdaremiz Merkez ve 

mülhakatında tavzif edilmek üzere sırf makine ile yazacak • Dak· 
tilo• memurlar için bir müsabaka imtihanı açılmıştır. 

Bu İmtihan 30-9.936 Çarşanba günü saat 10 da Galatada 
Ömer Abit hanında İnhisarlar Umum Müdürlüğü binasında ya
pdacaktır. 

İmtihana girmek isteyenlerin aşağıdaki evsaf ve şeraiti haiz 
olmaları gerektir. 

1 - Lilakal ilk mektep tahsilini bitirmiş olmak. 

2 - 18 yaşından aşağı ve 35 yaşından yukarı olmamak. 

3 - Sıhhatli ve iyi ahl~k sahibi olmak. 

İmtihana girmek istiyenlerin şimdiden bir dilekçe ile ve yuka• 
rıda 4 maddede yazılı şeraiti tevsik eden evrak ile 3 tane fotoğ• 
rafla birlikte İdaremiz memurin şubesine müracaatları ilan olunur. 

Not : İmtihan günü gelmiyenlerin müracaat hakları iptal 

edilir. (1452) 

Pazartesi günfı saat 13 de Şirkecide inhisarlar l\Iemurin kursu 
binasınd'.l yapıhcaktır. İmtihana girmek isteyenlerin aşa :;ıdakı 

e\·s1f ve ~era"ti lı1iz olmaları ge ·ektir. 
1 - Liakal ort• mektep tahsilini bitirmiş olmak. 
2 - As~ erliğini "Fili veya kı.a hizmetli. bitirmiş olmak veya 

müseccel bulunmak. 
3 - 21 yaşından aşağı ve 35 yaşından yukarı olmamak. 
4 - Sıhhatli olmak, sari hastalıklara bedeni ve akli arızalara 

müpteU. olmamak. 
5 - Eyi ahlak sıhibi olmak. 
Bu beş maddedeki şartların muhakkak tevsi ki gerektir
İmtihan mevzuu şunlardır: 
1 - Hesap Hendese •Hesap: Adadı mürekkebe taksimi {;' (· 

ma. h~lita tenasüp, Fai~, iskonto• Hendese: f.atıhlar, 
hacıml•r. 

2 - Muhasebe •Usulü defteri• 
3 - Coğrafya •Uuınmi ve Türkiye. 
4 - Kitabet "Orta tahsile göre., 

NOT: A - İmtihana girmek isteyenler şimdiden bir dilekçe ile 
ve evrakı uıüsbiteleriyle 3 adet Fotoğrafla birlikte idare
miz memurin subesine müracaat etmelidirler. 
B-B.ından evvel 12·14/8/936 tarihlerinde yapılan imtihanda 
muvaffak olamayanlar bu kere yapılacak imtihana tekrar 
girebileceklerinden evvelki müracaatlarına istinad suretile 
memurin şubesine müracaatla imtihana girme vesikası 

alabilirler. 
C - İmtihan neticesinde aynı derecede muvaffak olanlar 
arasında ecnebi l isanına vakıf bulunanlarla Muhasebe su· 
!ine doğru cevap verenler tercih edilirler. (1451) 

Sahibi ve Umumi neşriyab idare eden yazı işleri müdürü 
Etem izzet Benice 

Basıldı.Q'ı yer : Matbaai Ebüzziya 

• .. 
DAGITILACAKTIR -

Evlerinde çahşan Bayanıar 
Bu fırsattan istifade ediniz! 

Küçük san'atlar arasında bilhassa aile sanayiini teşvik 
için Ankarada 29 fürinciteşrin 1936 da açılacak sergide 
blyan'.arımızın evlerinde vücude getirdikleri : 

DANTEL-OYA-BRODÖRI EL TRİKOTAJI 
ELBiSE· ÇAMAŞIR·ŞAPKA ve BENZERi 

E'e ·ler teşhir olunacak ve seçilecek eserlere 2000 - 1500-
lO:JO liralık mükafatlardan maadı 6 tane 250 ve 40 tane 
de lOJ liralık mükafat dağıtılacaktır. 

HEMEN: 

Elişleri Sergisi Bürosuna Müracaat Ediniz! 

Türk ofis • 4 üncü Vakıf Han • f stanbul 

İstanbul Universitesi Arttırma, 
Eksiltme ve Pazarlık 

Komisyonundan: 
t - Fen Fakültesi Kimya liboratunrlarnıa a 1ınacak ve muhammen 

bedeli 6493,03 lira tutan laboratunr eşya11 ı.ı0.936 Perşembe ırüail 
oaat 15 de Üni venite Rektörlüğilnde kapalı zarf ile ekailtmeJe konul• 
muştur. 

2 - Şartname •• liste her ıriln RektörlOkte ırörillebilir. Mu•akkat 
teminat 487,5 liradır. 

istekliler kanuni vesikalar ile teklif mektuplarını ihaleden bir ıaat 
anıl makbuz mukabilinde Rektörlilt• nrmlt olınaları llumdır. "1262" 


