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Habeşler Asamblede kaldılar Eylul 

24 Cenevre, :13 (A. A.) - Milletler cemiyeti Asamblesi, 39 
- evet • 4 - hayır - ve 6 • müstenkif - ile salAhiyetname· 
!eri tetlı.ik komlayoııunun kararını tasvip ederek Habeş 
heyetinin 17 nol Asambleye iştirakini kabul etmiştir. 

Perşembe 
1936 
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Habeş . .. lAlkazar'ın son kulesi de yıkıldı Anta~ya ve ·~ken~er~n Tü:kl~ri. muhtariyeti idaresi 

Meselesı Lahı 1r - ~ . , - Surıyenın ıstıklalı ıle Akdeniz 
Mahkemesinde // bir demokrat devlet kazandı 

Üçler, beşler konferansından 
Milletler Cemiyetin• intikal 
eden Habeş meselesi, bu ce• 
miyetin de konseyini, asamble
sini ve mütenevvi heyetlerini 
dönüp dolaşdıktan sonra nlba• 
ret Uhey mahkemesine havale 

Yakın Şarkın geni devletini mütalea 
eden iki mühim mülakat neşrediyoruz: 

edild~ 
Bu yüksek mahkeme, 

Milletler Cemiyeti asam-
ble içtimaına Habeş dele
gelerinin kabul edilip edilme· 
melerine karar verecek ve 
dolayısile Habeşistan adile 
müstakil bir devlet mevcut 
olup olmadıjtını da karar al. 
tına almış bulunacaktır. 

1 • Suriye murahhaslar 
heyeti reisi Haşimülata
ainin muharririmize an-

2 .. Fransa Hariciye Ne· 
zareti müsteşarı Vienot'· 
nun anlattığı Suriye ... 

lattığı Suriye .. (Betinci ooylanıı•d•) llktael aayfamı&d•) 

M 1lômdur ki bugünlerde Ce
nevrede, Milletler cemiyetinin 
on yedinci asambile içtimaı 

toplanm,ştır. Habq delege
ler., memleketlerinin müsta
kil bir d•vlet olduğunu iddia 
ederek Cenevre içtimalarma, 
iştirak etmek istediler.ltalya ise 

Son bürçlerinln dalı/ cilnamit/e alıldıtı lıaber vtrllen vı müdafaalarının cuarıt vt merıligi 
bundan böyle da•tant bir menkab• gibi kalacak Alkazar'ın dumanlar içindıkl •on görilnilılırlnd•n 

dedet mekanizmasıHateşistan- p • J c h • • • '111 d • .J• 
da kendi•i tarafından kurulan r arısfen Spanga Um Ur reısının lV6a Tıuı 
hükômetten başka meşru devlet '~ • fl f ı• f k • f d• "" 0 b •t'.J• •ı• 
;~~~~:~:~~e~~vc~~be~ı~:1~= !'aş ıs ere es ım e me ıs e ıgı ı uırı ıgor 
gelerinin içtimalara kabul edil- y h d•ı • •• ld •• 
::,~;!~;~~~ini:~:~!~ı~rin~;e~~~k a u ı erı soyup o ur-
etmek üzere Asambıle tarafın-

meseleyi Lahi mahkemesine 
dan teşkil edilen encümen, bu 'IJ b ı d ı ' 
ha~:~ e~:~~::e~~~nv:;~~~~; m ege aş a 1 ar. 
karar malüm dejtil. Fakat kar
ıılaştıjtı me•ele şudur : 

Bugün Habe~i•tanda millet
ler cemiyetine aza olabilecek 
l"t'arı haiz devlet teşkilatı 
mevcut mu; mevcut dejtll mi ? 
Y mı' mustak·l, ~endi mukııd. 

deratına hlikım, harice karşı 

kc:ıdisini koruyab.lecek ve 
dahide de ıuayi•i -mulıafa2aya 
muktedir bir devlet teşkilatı 

varmıdır? Mılldler cemiyetine 
ariı r.l ıl itmenin şartları bur.lır 
olJuğuna göre, bu iiziılıl!'ın 

devamı için de aynı şart

ların devam etmesi liı

wııgddijti icap etmektedir. 
Habeşistan 1923 senesinde bu 
şartl<rı haiz oldu~u içın iııa 

lJruguvay konsolosunun üç güzel kızı 
Madridde kurşuna dizildi! 

Fransadan gemi·! ' 
ter dolusu top ve

1 cephane gidiyor 

•e ·idi. 
ltalyanın istilasına uğrayın

cay~ kad"r da bu şartların 
rlevanı ettiğine şüplıe yoktu•. 
F •t isi liıı·a uğradıktan son
ra? l~ıc Lalıi mahkeme•inin 
karı \e eceği nce<e'e budur. 

Montevideo, 23 (A.A.) -
Madrid'dek Uruguay Vis kon
solosunun üç kız kardeşinin 

öldürülmesi üzerine Urugu~y 

hükümeti ile Madrid hükümeti 
arasındaki diplomasi münase· 
betlerinin kesilmiş oldujtunu na· 
tık bulunan kararname neşre
dilmiştir. 

Uruguay h\lkümetinin Bur
gos'da mili! müdafaa komite
sini ispanyanın meşru hükumeti 
olarak tanıyıp tanımadığı he· 
nüz malüm değildir. 

Uruoguayı ditu milletlu 
takip edebilir 

~unu hatırda tutmak lazım· 
dır ki Lbhi mahkemesi bu defa Londra, 23 (A.A.) - Sala. 
Mi cııer arası ihtil1fını halle· hiyettar mahafil, Urugudy'ın 
dece, bir mahkeme sclahiye. Madrid hükumeti ile diplomasi 
tıle dejtil, Mill:tler Cemiyeti· münasebetlerini kesmejte ka-
ni hukuk encümeni olarak, rar vermiş olmasının ne de-
reyi alınmak üzere, vazifeye rece vahim olduğunu chem-
d:" el edilmektedir. Ve Habeş miyetle kaydetmektedirler. Bu 
mr' 1 :sinın arıettiği iki safha mahafil Cenubi Amerikanın 
bir!Jırıne karıştırılmamalıdır. dijter devletlerinin de Uruguayın 

Diplomat tutmuş olduğu yolu tutma· 
( nevamı 2 inci sayfada) (Devamı 2 nci •ay/ada) .,, ...................... ,,,, ........ , ..... ,,, .. "E"d;'"b'iğ~'i"A'~"k;"ti;16"' 

Milli bir edebiyat 
Yaratabilir miyiz? 

Orhan Seyfiye göre: 

Yürek 11ılatan ı,lr oabne 
/iç düıman karıuında evlerini barklarını bırakmıı aç vı çıp
lak knlmaga mahküm bir zavallı ail• canını kurtarmaga sava• 
şıyor, Oglu ile gelininin kollarına tutunmuş olan llıtiyar ana• 
nın yüzündeki acı maııaya bakınız!} 

ı1nıı11111111ıı11111111uıııı•ı1111uııumıı111111111ııı111111111111 .. ıuıımu111111111111111ııı11111111111111111uuıı1111ıııı1ııı1t1tuıuuu 

Harbiye bugün 
Veda ediyor 

Hem acı, hem de tok vai S 
olan bu ayrılık lıtanbul irfan 
muhitinde b il y il k b i r ı 
ekıiklik olacaktır 

Kısaca: 
Bet yUz kişiye 
Uç tarcUman 

" - BUyUk bir tica
ret filomuz, yUksak 
bir sanayllmlz, yUk
sek bir ilmi kıymeti 
olan Üniversitemiz 
olmadıöı gibi edebi· 
yatımız da yok. Bun
lar nasıl yavat yava9 
te9ekkUI hallnde ise 
edebiyatımız da 
öyle ... ,, 

Yezidin Atkı ve Kerbell vtık'ası 
Genç kızların romanı 

Orhan Seyfi 

Anketi yapan 

YARIN: 
Kazım Nami 
Nusret Safa COŞKUN 

(Y azııı lkl•clae .. 

Sultan Hamid sarayının 6ntrlkaları 
55 numaralı casus garp cephesinde .. 

AÇIK SÖZ pek yakında edebiyat •e yaıı Alemimizin 
en yüksek töhretleri tarafından yazılmış olan bu Herlerin 
tefrikasına başlıyor. 

Bunlardan bafka: 
1 - Gençler ve llsıl/ler arasında büyük mült.ôfatlı bir 

müsabaka. 
2 - F•dere o/miyarı klüp/er arasında bir turn:wa 
3 - G•nlş mikyasta ve herkesi alakadar edecek bayülc =-~ 

ikramiyeli bir ? ? ? ? ? ? ? 
~ $ 
=uı1111111111111111111111111111111uıı111111111111111111111111uı ıuıuıınıı1111111111111111 11111ıııu1111111uıııı11uııııh11111111tıııııııuıııii 

Berberler kursu idare heyeti reisi 
berberlere cevap veriyor 

Atatrkün tık iıaretlle bir kı•mı Türkiyenin "luvr. 
Mür11i lıaline girecek olan Dolmabalıçe sarayı 
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Sur~y ve ... Fran a • n 1 
Ankara - Memleket ve Dünva Fransa h riciye müsfe-

1 sarı Vie ot ile. mülakat .. 1=s=a=yı=,=,=j8=H=.=,y=.=,d=.=5=k=u=ru"",==7'.=.t.=f=on=M=o=: =20=8=L7=-=r.=.,,=,=af=a=tl=,.=$,=: ==ı.=ıa=n=!u=l=A=ç,=k=S:=ö.= 
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Türk sporcuları Leningradda 
lskenderun ve Antakya Türkleri 

geniş bir idari muhtariyet 
malik olacaklardır •• 

[Fransa ile Suriye arasın
da aktedilen muahedmin 
müzakeTtline iştirak etmiş 
olan Fransa Halliciye N.
z~reti Müsteşarı Vienot 
muahedenİf'I. esasları hak• 
kında sıı ıaqanı dikkat 
b•yanatta bulunmuştur : ] 

Bütün demokrat me:ııelcet:er 
!bu meya•da lngil:cre ve biz 
manda altında bulunan mem· 
leke ler hakkında ayni literal 

dahalesini icabettirmemiş mi 
idi? 

- Tabii. Azlıklarm hiına-

yesi, çok mühim bir mesele
dir. Bugiin akdedilen ittifak 
nıuahedesile biz akalliyetler;n 
hukukunu tekeffül etmiş bulu· 
nuyoı u·r. Bu noktayı ihmal 
elmiş olsaydık, Milletler Ce· 
miyetl Suriyedeki mandamızın 
nihayet bulm~nna asla muv~· 
fakat etmiyecekt'. 

siyaseti takip etmek mccborl- Suriyede, m•sela, şimalde 
}elindeyiz. Suri}ede bu siıa· Türklerlt mesltüa olan ha-
.el bizim için tamamen mukad- vali gibi bazı akalliyctlerin 
derd~ Fransa orada harple1 kesif bir halde bulundukları 
evvel de fikri ve manevi bir yerler', diğerlerinden ayır· 
nüfuza mdikti. Surı}edeki nü- mak l,hımielir. Bu akalli-
fuıumuıun bu derin kök !eri yatler ien!4 bu muhtariyete 
muahedeıin imıasıııı kolı)hŞ- malik olmalıdırlar. 811 mub-
tırmıştır. 5uriyedeki mandamız tarlyri eNaen bunlara fran-
kuV\·cte isfnat ettıai muddet- aız mand•oı altında bulua-
ce bizim tarafımızdan ortaya duldarı zamanda.da nrilmiş 
atılmış olın pre-ısiplerle hürri- idi. Yapılan t crübeler iyi 
yet uğruna bi:ıimle mücadel:deJ netice vermiştir. Buiün 
devam edeceklerdi ve Sur;yeli Buna devamdan batka ya· 
Müslıımanları ebediyen kenni- pacak bir fey kal amışlır. 
ınize dü man yapmış obca - Suriyede, b ııdan başka 
tık. Biz mandamızı, bfr fttıfak datınık bir halele bulu..an 
muabedesi haline ıı;ctirmekle akaJliyetler de vardır. Me-
Fransa ile Suriye arasmdaki dni haklarda miiaavat, bl-
birliği bir kat daha takviye toıırafaae adalet eoularJ, 
elmiş oluyoruz. on! r için en iyi bir netice.-

Bu muahedenin babşeW~ dir. Suriye • Frana maa-
manevl muvalfakiyet, zan ve hecleoi yalnız lilletler Ce-
tabmin ettiğimizden daha faz- miyetl için clefil, Franaa 
Jadır. Muahedenin imza ed 1- içiıı de akalliyetlerln bu 
diği günün akşamı, Suriye milU haklarına rlyaet edilecetini 
partisi ıımuml merkez binası tekefffı.I etmektedir. 

ki 1 ii le - F kat imza ed•len bu Fransız hayra 1rı e s s ıı-
muahede, Sariyedeki manda,a 

miştir. 
Bu muahede ac ba F aran a nihayet veren bir muahededeıı 

içın ne gibi faidcler temin ede. baş a bir~ey detild"r. Bun un 
Lübnana ;ür.:.ul.ı yoktur. 

cektir? - Beıı Ö>le zannediyorum 
Bunda-ı böyle buıunku ikt~ ki Fransa • Liıbııan muahede· 

sadl itilaflar ı erice birtakım •İnın akli bundan daha kolıy 
)eni iktisadi ani şmalar yapı· olacaktır. Labnanda kilçök bir 
!Jcaktır. Eski itıl.lfhr esase-ı H"ri tiyan akall'}eti vardır ki bun
mühim bir me lfaat le in t- tar hıçbir zaman zufüm yapmak 
memckle idi(*). Suriye parası istemiyorlar. Bunun haricinde 

Libnanda ayni prcns'plerle 
fransız parasına bağlı olarak, haklarına riayet edılecek olan 
olduğu ııibi kalacaktır. ve ayrı ayrı birer akall'yel 

Suriyedeki mekleplerimizi de hainde bulunan muhtc!I kliçük 
olduzu gibi muhafaya ve onları me-ıhepler •ali kleri vardır. 

tevsi ve inkişaf ettireceğiz. Mıişterck menfaatlere malik 
Suriyeye karşı takip edeceği- olan Suriye \'e Libnanin bu me-
miz ~iyasetin he1eti umumiye- ,.e1eyi aralarında h3ltetmcleri 
sinde, bu muahede, bence dd- Ulzımdır. Fransa, yalnız hakem 

dl bir zaman mahiyetinddir. Biz vıızlfe•ini giJrecektlr. Orada, 
mandam·zı kuvvet~ dayanarak yeni h kumet bizim ile iş bir. 
devam ettirmiş olsaydık, bey- !iği yaparak asayiş ve aıJalet 
nelmilel siya5clin hulıa a-i lemin hususundaki kabil yelini 
nar.x hır ıama da, s rıye- ıöstermete çal taCAktır. 
de ittişaş ve i•yanlar çıkdrtmı Suriye mıll tinin. bugünkü 

i futa ve ıemay~lleri bl.ıe ümit 
ıöre bilirdik. Bu le l k< · k rı-

verecek bir şekıldedır. lama-
ı>khklar Afrik ıım şimal nde fih Ftaı•anın Akdenizin şark 
bizim için tehi keli olıbiLcek kıyılarındaki vazifesi bltmemiş-
blr heyce n ve muşhl bir va- tir. Bil.tkis, bu vazife a-örün-
ziyet de doturabil rdi. diitüne iÖre, en iyi art'ar 

- Fakat, şimal! Afrik ın içinde yeniden baş amaktadır. 
da 5 riyeclen örnek al ırak ır,. .... ..,. ı.ta .. wld R] 
haklmnm tev i;ni isteınesin- !============= 
den korkıı:uyor mu"'1nuz? 

- Siz, şlm li Afrikanın, 

haldJnn tev 'ini isle=si için, 
Suriye'nin kendı.ıne örMk 
olmasını bekledigini mi zanne
diyorsunuz? 

Bugün Fran SUnali Afri-
kada da liwal blr siyaset 

takip etmeğe mecbur t"U lonu- 1 
yer. Fakat orada vazly~t büs
bütün başka olduğundan bu· 
radaki liberalizmin de başka 

bir şekilde tatbi~i icap eder. 
Mesell Ceza'rin istediği 

şey, ana vatana mümkün mer• 

tebe tamamen temsil etmek
tir. Binaenaleyh biz orada 
Cezairlilerin medeni haklarını 
genişletıuye mecbur bulunu
yoruz. 

Yani Ceıairli Parişli a-ib i 
tam bir Fransız vatandaşı 
olacaktır. 

- Devletlerin Asya ve Af· 
rikadaki mandalarını terket• 
ınelerindcn bazı tehlikeler te

rentit edecetini zannetmiyorımı
ıunuz?. 

~eselA Irakr .. , logilrz :a 
dasına nihayet verilmesi Es 
rilcrle güldani!er arasında 

kıta'e s bebiyet vermemiş-

midir ? S riyed~, harptan 
evvel, Diirzılı:rin maruniyleri 
katliam etmeleri, Fransanın mü-

(*] Fr•o•anı.a: S riyetlen 4t mii-
7on altın çektlil uautul•••ahthr. 

Sinemaları t ftiş 
Sinema'arın açılması ın na

sebetıte belediye m fettişleri 
teftişe b şlamışlardır. Bil iıa9sa 
yanııın tertibatı ve ı~ 1 işler 
gözden ,ıeçı•rlmcktedl1'. 
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Baf m harrlr Y • 
nus adi v Ede· 
biyat anketimiz 

Cumburiyet başmuharriri •Yu
nus Nadi, Cumhuriyet re

f:kimizin baş sütununu • Açık 
Söz,, ün Edebiyat anketini tah
lile bauetmiıti. 

Cumhuriyet Başmuharriri 

"Milli bir edebi7at yaratabilir 
miyiz? n başlıR-ını taşıyan bu 
ya Z1S1nda kendi genı;liğinde 

>ani •kanunu esasinin tekrar 
mer'iyet mevkiine konuluşuna 
tekaddüm eden &-ünlerde,. bir 
vatani edetiyat bahsi ve he
yecanı oldutunu kaydettikten 
sonra Millt bir edebiyatın az da 
< 1 prensip halinde mevcudi-

ctini kabul ediyor ve diyor ki; 

"Milli edebiyattan bahıtet

mek için edebiyatın bir de m lll 
olmıy~111 mevcut ve mefruz 
olacağını kabul etmek icap • 
der. Milli olmı)a:'I edelf,a 
olur mu? Her milletın edeb -
yatı kendisinindir. Herhangi 
bir Miebl eser hana-l dilde ya
ratılmışsa o dili konuşan milli 

Madrid Portekkize karsı 
di 

Moskova, 23 ( A. A. ) - Türk spor heyeti dün akşam Le· 
[ ningrad3 hareket etmiştir. Türk misafirler Le1ingradda 24 • 9 

tarihinde Leı.ingradın S,kJ stla bisiklet klilbü ile yüz kilometre 
ze•inde koşac ki r ve Leningradın Dinamo ye Kramııia Zaria 

takıml ırmdan müteıe'<kil bir muhteLt takımla futbol maçı ya• 
ı pacaklırdır. 25 eylülde güreş ve eskrim müsabakaları yapılı

c~ktır. 

• 
zecrı tedbir • 

ıs 

Bir taraftan da hükumet geınileri 
mühimmat yüklemeğe evam 

Fransadan 
• e ıyor ar 

Uruguay, konsolusu ·· ç ızı ın kurşuna diz" me i 
üzerine Madridle müna betini kesti 

( 1 inci sayfada del'Qm) 

farından endişe etmektedir:er. 
Madrl' Portekize karsı z~cri 

tedbir isliyor 
Morning Post gazetesine Ce

nevreden a-elen bir habere ba
kılırsa, M. Del Vayo Portekiz 
hükumetine karşı zecri tedbir
ler alınmasını istemi~tir. lspan
yol Bakanı protesto hareketin
de bu undutır taktirde esasen 
Habeş meselesinden dolayı iki 

arala a} rılmış bulanan Milletler 

ı 22 kılon:etre ö.esinde bul nan 
Tovijosun zaptında~ sonra, 
ciddi bir mukaveırelle kar ı-

1 ışmak<ızın Tole o'ya ~rıı 
yiirüyü~leri .e devam etrr.elt
ledirler. 

cemiyetinde daha mühim bir 
anlaımaılıtın başa-östefmesine 
mr&ni olınak i:nkiiasrz buluna
caktır. Bu gazele, muharebenin 
Porteki:ı; delegesi 1\.1. Vası:o· 
sellos He yaptıaı b'r mü! katı 
neşrelmektedır. 

Fasla ticari müna••betlcr k~sild 
Rahat, 23 (A. A.) - Aiuilır 

ismindeki Fransız'ın ö!Jür· 1-
ır.esi üzerine Fransa hükümeti
nin yapmış oldu~ tar:ı;iye ve 
taım·nat talebini lspanyo r 
cevapsız bıralcmış oldukla·ın
dan Fas sultam bir emirııa. 
me ısdar ederek lspanyol fa
sı ile Fransız Fut arasında 
her türlü ticari münakalatı 

menelmistir. 

Burgos verici radyosu, Alka
zar'ın lerhava ed.Je<ek müda
fi'.erin imha ed Uiği hakkındaki 
haberi d~n akşam yahı.lamı}lır. 
Valhclol d radyosu dorl kız 1 
tayyareni~ yere düşttr· lduğiinii 
b:I iirmek tedir. 

Teneriff radyosunun bikl'r
diAine göre, Maldga tel :ı i~ 
tasyonu l:;irkaç gündenberi 
hiçbir haber verm~mektedir. 
Kızıll>r tarafından işgal ed ı. 
miş olan bu şehirde bi:iyuk bir 
karışıklığın hükümferma oldu
~ tahmin edılır.ektedir. 

HÜKÜMETÇILE.R ASiLERiN 
TAARRUZU PÜSKÜRTÜLDÜ 

Madr d, 23 (A.A.) - Gua
darramadaki hükümet kuvvet
leri, Gascone mıntahsında 

hükumet hatlarını yarmağa te
şebbüs etmiş olan ası kuvvet
lerini mağlüb etmiş· er ve Mad
ridin su ihtiyacını kısmen le
min etmekte olan lozoya de. 
polarını ele. geçirmişlerdi<'. 

Bu muharebede 400 asi le· 
lef olmuştur. 

ALKAZAR MAHSURLARI 
MÜDAFAAYA DEVAM 

EDiYORLAR 
t1•111111tıııııın111•1"'''"'''"'11111"'n1111"111t11M1111"11111 

Paris, 23 (A.A.) - Scv:l.a 
radyosunun haber verdiğine 

göre, Toledo şehrindeki Al
kazar sarayında bulunan nas
yonalist müdal.ler, hükümel 
kuvvctl!rine karşt çetin bır 

mukavemet göstermekte devam 
etmektedirler. 

Rabat radyosunun bildirdi
ğine göre, Madrit hiikümeli 

mıl •lerı cepheye gitmek husu. 
sunda gitgide artan bir imtina 
gö•lermcktedir. 

ISPANYOL CE\4 LERI 
FRANSADAN MÜt-llMMA T 

YÜKLÜYORLAR 
Paris, 23 (A.A.) - Eko do 

Pari gaııe esi, )'U hab rı ve
riyor : 

Pari9deki sol ceıııh 1 pan• 
yol mahafil nin kanaatine g<Y.e 
Sen-Nazer ônunde demırlı blJ. 
lJnan dört ispanya! gemısı, 
Madrid hükiimetine gönderi• 
len altmış bin tüfek ve ıkı n i
yon kurşunu yiikleme~e hazır 
bı.lunmak tadır hr. 

ASiLER KARARGAHlNIN 
TEBLICI 

Handaye, 23 (A. A.) - Bur
gos yiil:ıek kuma daı>l,ğının 
haber verdiflne gö1e, General 
Franko kuv\'elleri, T<ol donun ı 

Habeş 
Meselesi Lahi 

ahkemesinde 
l inci sayfadan devam 

Bunların biri, ltalya tarafından 
müstakil ı;e Milletler Cemiye. 
tine azA olan b"r devlete kar
şi yapılan tecavüz nıe<elesi. 

Bu meselede hak ve hakgızJık 
üıe rinde hiç bır şc pbe yoktur. 
1 •lya.ıın mutecaviz oldui!'u re'l
meıı tahakkuk etmi' ve hak
kında zec i tedbirler alınmıştır. 

Meselenin ikinci safha" da 
Mi .etler Ce iyetiM ua o.mak 
için la•ı şartları haiz o'a'.\ 
devlet, herhangi se ~ eple bu 
\a r.l .rı ha·z olmakLan çık ı r.,ı 
aza ohıakta devam eıicr mi? 

Yani hal anın tecavüzü me•e· 
le.i a} rı, Habe;istanın M ilet fer 
cemiıetinde aza olırak devam 
edıp e~emıyeceg-i a}rı mese
lelerdır. 

Lahi nıahkeme;i ş'mdı bırin· 
c ı mesele l1e detil, ikın ıne. 
se'• i <: me~gııl olacak ve bu 
hukuki nokta inerinde verece
ği karar ıleride dohyısile Ha
lqistanın n.e>cul olup olma
dığını tayin edecektir. 

Diplomat 

Asiler, el hambereleri ile 
h~cull etmiş'erse de nilıayet 
tıezimete u!ıratılmışt rchr ve 
miıhfm m l<tard ha•p maLıe
mesi tı.rakmı ludır. 

Hükümet kuvvet'eri, 3 kilo
metre il r?emi,lerd·r. 

Paris, 23 (A. A.) - Tenuif 
rady<>su bikl'riyor : 

Madrid h lk cephesi liderl•
ri Fran<aya reçmi 1 rdir. Bun
dan başka, Bar~lon'da Kom
p nis h:ıkilmefne karşı kıyam 
lı2r~keti teyid edılmektedir. 

Keza Lerida iarnizoıı ı>un is
yan ettiğı ve Hueska bölıe in
deki milliyetperverle riltıh•k 

etmek islediği de teyid edili-
1or. 

Kadis rad}•osu, Cumur baş
kanı Azana'nın milliyetperver-

' fere teslim olmak i tcdığini ve 
fakat Largo Kaballero'nun, 
Madrid hükümetinin mücade· 
leye devam edecek kuvvcrt ve 
vasıtalara malık olduğunu ileri 
sürerek, tuna karşıkoyduğunu 
bildirmektedir. 
MUSEVıLERI TOPLUYORLAR, 
PARALARINI AUYORLAR VE 

1 ÖLDÜRÜYORLAR 
Barselon 23 (Radyo tulü 1 

mevc 377) - General Mola ve 
Kabonellanın emirler;ıe Burgo• 
Valladolid ve daha diğer birçok 
mevk.lefde Museviler a lelerife 
birLkle temerkiiı ka'l1larına 
sokulmakta ve bütan zengin 
Musevilerin malim ( tekal:fi 
harbiye) be hane< ı, mii•adere 
ed lmektedir. Bir çok Muse.·i 
zenginl erın hayathrınd.ın ha
ber alınamama~ tadır. 

Kısaca: 
( I inci soy/adan devam ) 

ser1yahları nasıl gezdirir tJe 
miıli varlıjımızc nasıl telkin. 
ed•riz ?.. B•$ yiiz uyyahtn 
basına kudretleri meşkük üç 

l•rcüman vererek ... 
Dün; bu hakikale şal.it ol

dum; bir alay uyyah başla

rında bir kadın iki erkek 
tercüman olrfulıt halde milli 
übidatımız lıaklc.ıntla fikir al• 
mıyor, sokak başlarında kes
tane ııe mı ., ır pişiren ve yt· 
yenlerin resimlerini alıyorlar
dı. Seyyah aant•leri her sey· 
!1ahtan bir pnrça da tercüman 
ıicreli, tercüman parası aldığı 
halde te allı seygah;ı bir ler
ciiman tıerilmeJİ icap ederk•n 
t'e tekarrür etmışken neden 
bö_q/, 1>luyor? 

Acaba, tercüman buhranı mı 
var ? Yoksa seyahat ac.nlele· 
rinde kazan~ az görülüyor da 
tercümarılara veriltctk ücret~ 

lude mi tasarruf ediliyor? 

M. Sami Karayel 

~- ;:~·. ~•"ı'.... .• .:.J.~·. ~ :"~!:;.-: '• .......... h..:.t. ' .... ~ •• ·... - - c 

HaCJlseler· .. ~: .Kqr:şisıl:ida':-:·.Gazetele~ 
v"'r.ıgırı m.1u !Jıur. Y dUı o e9'. r 
yaratılıdğı dılin milletine nis
betle milli mahiyetini almış bu
lunur. Başka milletlerin edebi· 
yatlarından tercümelerin bu 
milli ve gavrimillı edebiyat 
mevzuunda yerleri olamıyaca

tını söylemeR-e hacd bile gö
rüle ez. 

Başka milletlerin edebi eser
lerinin tercümelerinde kıymet 

olarak, onların naklolundukları 
yeni dile çevrilişlerindekl mu
vaffakiyet derecesi ehemmiyeti 
haizdir, ve bütün beşeriyet 

alemindeki fikir ve san'at ha
raketlerini öğrenmekten mili! 
kültürler miistaR-ni sayılmazlar. 
Erns olarak dil lıudııdıınun 

~nçeoe!.dl2i milli edebiyatla

rın mtcmu hey•li bütürı beşe

riyete mal olabile«ek sarı'at 

abide/erile lem oyu~ td~r. 

Bunun haricinde ıml i ve gayrı
milli edebiyattan bahsetme~e 
nasıl imkan bulunabileceğini 1 

dı.ıı 1 am4.u.ııır.ıutlr ı lır«I c:t :ııck 
mecburiyetindeyiz. 

Belkı için için şikAyet ettiği
miz bazı noksanlarımız var. 
Mesela Kurtuluş ve istiklal 
Cidalimizle onları takip eden 
milli hamlelerimizin bin bir saf
hası henüz san'atin ihtimamına 
kav~n caolt ve derin surette 
aşklı ifaclelere mazhar olama
dı. Amma bu yolda hiçbir şey 
yapmadık ta detil. Az da oln 
bu mevzular üzerinde oynamış 
kalemlerimiz, fırçalarımız ve 
çekiçlerimiz olmu tur. ,, 

Yunus Nadinin bu satırları, 

bugüne kadar edebiya• anke
timizde sıralarını ~avmıı olan 
kıymetli münevverlerimizden 
hemen hemen hepsinin teşhis

lerini geri planda bırakacak 

bir fikir sıçramasını ifade el· 
mektedir. 

"Dil hududunun çerçevele
diğı milli edebiyatların mec
mu heyeti bütün beşeriyete 

mal olabilecek sanal iibide:e
rile lemayiiz eder,. demekle 

Yu.ıus ı aoı uutun Kıyrr.eLi 

"insani,. olmakla hulasa edi
lebilecek olan edebiyatın Milli 
hudutlarındaki genişliği ve 
enginliği tebarüz ettirmiş 

bulunuyor. 

Edebiyat, bu cihan hercü
merci içinde, hissizliğin, düş· 

manlığın, kötü hır n katmerli 
nasırlarile zırhlanmış olan in

sanlığımıza ulaşabilen ve ona 
kenôini hatırlatan biricik va· 
sııa değil midir? 

Sütununu yalnız bir a-aze
teci, yalnız bir politikacı, yal. 
nız bir mütefekkir olarak de
lil fakat bütün bunlarla bir
lılcte ve bunların iist"nde bir 
üshibçu ve bir edib olar k da 
işial eden Yımus Nadi anket 
muharririmizin ziyaretinden ev• 
vel dü~üncelerini prcns;p ha· 
!inde, kısaca bildirmiş bu:u
nuyor. Muhterem Başmuharri
r:ıı arkadaşımıza daha detaye 
bir cevap verecetini tahmin 
etmekle müte1elliyim • 

erlerin imtihanı 
Kurs idare heyeti reisi imtihan 

m elesini izah ediyor 
Berberlerin le' aşı devam edi

yor. Belediye ta imatnamesine 
göre, her berber:n tescili im
lıha'l ne icesinde al•clğı eh.ı-

1eınameye istin n yapılır. 

E tJ elnarr.esı o mıy nlar san' .. 
ar men'cdiiirler. Ha uki 
berber er kendı ara13rında şoy. 
le konuşuyorlar: "Bıı bukadar 
yıl'ık berb<rız. Dukkanımııa 

i•le~ her rr şteri ehliyelimiıi 

bi r. Kendi dükkan!Ar.mııda 
ise temizlığin ve fennin bütün. 
yeni ı phrı tamamlanmıştır. 

Arlık biz imtıhan olur muyuz 
ya?. 

Bu me e~e hakkında dün 
Berberler kursu idare meclsi 
reis:nden şu mektubu a!dık: 

AÇIK SÖZ GAZETESi T AHRIR 
HEYETi MÜDÜRLüCO 1 

HUZURUNA 
ilk güııdenberi neşriyatını 

derin bir zevkle takip etmekle 
oldugumuz çok muteber gaze. 
ten izin 23.9. 936 tarihli nüsha· 
sının (Soruyoruz) taşlıklı sü
tununda bizim senelerdenberi 
halline ça'ıştığımoz çok ehem
miyetli bir meseleyi mevzuu 
bahsediyor ve bize sual tevcih 
ediyorsunuz. 

Bizim bu işteki maksat ve 
gayem izi bir cümle ile izah 
etmek lazım gelırse diyebili. 
riz ki AtatLrk Türkiyeslnin bü
tün ilıuı ve san'al aleminde 
} ap ıtı feyizli inkılaplardan 

lerberler zümresi hariç kal
mamalıdır. 

Her meslek ve san'atte ol
du2u gibi berberlikte bu umu· 
mi i'er eme ham! sinde kendi
sine düıen vaııfeyi esa•l. bir 
suretle yaparnk san'alini dün
yanın rr.edc1l ıııenolekctlerin

deki de •eceye yükselln:ek, 
terter'.ikte asır! rdanberi de· 
vam ede1 (ala;! l ğa ) bir ni· 
haj et vererek •an'ate ılmi, 

ıe niği 'e teoriyi esa<lı bir 
surette sokmak ... Eu ga} enin 
husulü hiç kimse inkar edemez 
ki ancak ve ancak mek:eple 
mümkun olab 1 r. Biz san' atın 
bütün inceLk >e mahare le·ini 
istiı enle·e öğretmek için kurs 
açtık. Meır Jel< ette hakiki ıl.nin, 
hakiki san' dlin nurundan isti
fade elme:C isteı e .!eri kur· 
•umuz 'evinç ve muhabbetle 
kabul eder. 

Biz bili islisn:ı bütün kalra 
\e ustaların bu kuf'tan istifa
deleriııi bizzat ke ·ıdi me1fa
aıleri nıuklezasındao görürüz. 

V la 1 et Bele:liıe tal malna. 
mesinin har,llr kısmının 15 ci 
madrles"nin 8 incı fıkrasında 

(Pe•! erle•in te<c llerinin imti-

Klod Farer 
am Ehrimen 

Klod Fareri Türklük zaviye
sinden hakiki hüviyeti ile gör~
rek bütün "Ehrimen,, li~i ile 
tebarüz ettiren yazımız Kema
lizmin Babıali caddesinde ya
ra:tığı yüksek intibahıtl teza
hürüne bir vesile oldu. 

Onu bundan evvelki geliş
lerinde "Büyük Türk muhibbi 
aramızda bulunuyor l • gibi 
manşetlerle knrşılamayı iti
yad edinmiş bulunan ga
zetelerde şimdi tam bir J.1-
kaydi var. Kıymetli arkada7ım 
Burhan Cahidin, Orhan Seli
m'in kaleınleri iyi iÖrüşGn 

safında seferber. Ve Haber 
gazetesi irşadımızla hareketi' 
gelerek • Farer" adını taşıyan l 
caddeye bir başka ad veril
meıoini teklif elmiş bulunuyor, 
Bu mes'ut intibahı sevinçle 
karşılamamak ve henüz sütun
larında bu mevzu:ı temas et
memiş olan arkadaşlara bu 
intibahı terennüm etmenin sı

rası ııeçmemiş olduğunu söy
lememek bizim için bir hata 
olurdu. 

Karadavud 

han netrcesinde alacakhrı eh
i(}. etnameı e müsteniden icrası 
ve ehliyetnameyi haiz olını

yanl ırın icrayı san'allen me· 
r.edilecekleri sarahaten yazılı
dır. ) Bunda usta veya kal
f a'ardaı herhangi bir kıs
mının istisna edileceğine dair 
b:r kayıt mevcu1 olmadığına 
nazaran suallnizde mevzuuba
hseltiğiniz (Eunca yıllık usta. 
lar) ın bundan istisna edilemi. 
yecek 'eri Aşikardır. 

Kursumuz devam mecburi
yeti mevzuu bahsolmakaızın 
müracaat edenlerden kültür 
idaresince tasdikli müfredat 
proiramına göre yapıla~ imti
handa ehliyeti anlaşanlara dip· 
!oma vermekten imtiııa etme
mektedir. Ehil olmıyanhra ge
linct: Bunlara derecelerine gö
re kursun kalfa veya usla 
sınıflırından birine devaml•rı 
Uzumu bildirilır. 

Bununlı beraber umum ls
lanbul tertcr esnafının 1935 
seıesinde aktettiği kongrede 
heyeti umumiyenin mukarre
ratına güzel san'atl ır sırasına 
girmiş olan bu temiz san'alı 
ehi yctsizl k ve liyakatsiz! kleri 
yüzünden körleJerek halkın 
sihhalinin ihlal ne sebebiyet 
veril-.emesini temin için bun· 
dan böyle dükkan açacak kim
selerin behemehal kurstan 
diploma almış bulunması şartı 
e.as! olarak kabul ettiği gö
rülmektedir. 

Binaenaieyh e•nafın bu ka
rarı heyet• umumiyes le bizzat 
vermiş ol:nasına göre kursun 
bu hususta hiç kimseyi icba
roıa esase ı Uzum kalmamış 

demektir. Zaten memleketin 
her tarafında permanat işlerin
de görühıekte olan müe,sif 
kazalar ve bu yüzden meydan 
alan dedikodular da kursun 
bu memle'<et le ne kadar Li
zun.lu bir il m ve teknik mü
essesesi olduğunu ispata kafi
dir. Saygılarımın kabulünü rica 
ederim. 

lstanbul Bsrberler kursu 
idare mec!isi başkanı 

Ihsan Gargüre 
[Bu me•elc hakkında ber

l:erlerin de ayrı ayrı fikirlerini 
soruyoruz. Her isleyen cevap 
verebilır ve bu cevaplır "Açık 
Söz,. sütunlırında ncşre:l.fe-
cektir. 

Genç 
Harbiyeliler 
Giderken ... 

Harbiye mektebi tal~bPsi bu 
gün Ankaraya hareket ede
cektir. Bulün talebe dün akşam 
mektepte toplanmış yü:ı; ikifse

nedenberi kahraman Türk ordu 
suna binlerce kumandan ve zabit 
yetiştiren P ngaltı hubiyesi
nin t..rilıi taleb ye anlatıl ıştır. 

Tal!be bu sabah mera,imle 
eski mekteplerini terkedecek. 
önde muzika oldujtu halde saat 
9 da Taksime giderek Cum
huri1et abide•ine bir çelenk 
koyacaktır. Burada mektep 
komuta ı bir söylev verecek, 
buna bir talebe mukabe'e e:Je
cektir. Bund n sonra mektep 
bandMu önde oldu u halde 
Beyoğlundan köprüye inileuk 
vapurla Kadıkôyüne geçi!e
cektir. Geııçler boradan me. 
rasimle Haydarpaşaya ieçecek 
ve h . ast trenle Ankaraya 
iİdeceklerdir. ----

SOVYET SEFARETI iN 
TEKZiBi 

Şehriınhdeki Sovyet sefareti 
Barselona gönderildik! bahse
dilen 200 Sovye t tayyaresi 
haberinin asıl ve esası olmadık 

nı dün iazetemize bildirmiştir.'-
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1 l~f?AN' 
Cürmü meşhut Hız ve gücünü vatandatın sevgisinden alan gazetedir 

=========================================-================================================-
Bir hafta ıonra Türkiye Adliyeainde yeni bir devir başlıyor. 

Meşhut cürümler hakkındaki kanun ay batından itibaren 
tatbik edilecektir. Bu kanuna göre Belediye budutlaı·ı içinde \ Salılblı Etem luet EENICE Sayı: 158 Her yerde S kuruı Teleloo No: 20827 - Telrn? adreı': l•tl~'>tl Açık S3ı 
işlenen cürümler mıntakalara ayrılan müddeiumumiler tara• ======== ============================ 
fından derhal tahkik edilerek şahitleri, raporları ile cürmü y ı K .. it.. 1 ilk k il 
:ıe:ı~~~ h;:~:~:ü v:r::~:\:ı:.::k:m yirmi dört ... t içinde il enı E b' k I . ul ~r o u ar 

Bu kanun cezai noktadan olduzu kadar terbiye ve ahlak ene 1 a a lıyet mektep erı 
cephesinden de müessirdir. Bugüne kadar gözönünde geçen 1 Tramvay ' l Altı yıla 
birçok lıidiselerde meşhut ve kat'i deliller elde edilmeıine 

rağmen istintak ve b.hkikat dosyası tekemmül etmediği için Kadrolarında genı·ş dogv 1·şı"kl'ıkler ~ı~:~~::'.;:rıa~::;;u::;ü:ao~,i ~:~:mı·e:~~:r~~ı;::~ir::~~::ı~r~ Arabaları G Çıkarılacak 
:;b~çtüt~:::rı0:di;:;:ü~a h~:;r~~; ~=;~f

01

~~~~:uka~:~::.~d7!~~ DUn tecrUb; edlldl ve Bir Kısım Muallimlerin Ders' Maarif vekAleti bu cihe-
ı>ek te ahlaki olmıyan yollara giriyor, hakikatin çehresini çok mahzurlu .. üld" s k 

gor . .. aatlerı· de 24 de çzkarzlaca ti de tetkik etmektedir de~iştirmek için bin türlü çarelere başvuruluyordu. 
Yeni kanun cürüm ana11rını bütün tazeliği ile muhafaza ı Maarif \eka!eti, li'e taiısili-

tden vak'alar üzerinde müddeiumumiyi harekete getiriyor ve Ecnebi \'e azlık mektepleri- m ış l ı r. Vekaletin noktaina>arı nın 1 J seneden 12 seneı e çı-
adalet yirmi dört saat zarfında hükmünü veriyor. ! ..J nin kadroları üzerındeki hazır- her ne kada r mual l ım mektcbı k a rı'ılla sı meselesi üzerinde 

Bu sür'at herşeyden evvel adaletin heybet ve asaletini ~ / !ıklar ilerlemektedir. Bütü n mezünlerin in deslerinın 24 sa- henüz bir karar vaılmiş o!ma-
tebarüz ettirecektir. Gadre, zulme, kin ve intikama kurban mektepler, isimli kadroları ate ı blağı ise de hak rr.ükte- nt> kla Leraber , 81iyeli tetkik 
olanların başı ucunda lıeskin kılıcı ile bir sıyanet melikHi maarif müdürlüğüne ,·ermiş ler- se pli muallimlerin de kadar e 'mek lc dir. Bu lı ususta şi mdi. 
gibi duran adalet hükmünü derhal vermekle gönüllerde ıztı· dir. Maarif , ·eka'etinin son bir harici bırakı ' masını emreder den bır şcy söy lenemezse de 
rabı da teskin etmiş olacaktır. emrine göre, ecnebi \'e azlık ma hıyelle degil:J r. , ilk mek teplerin 6 sene} e çı-

Diğ'er taraftan hırsa, heyecana, herhangi bir muvazenesiz· 1 mekteplerinde muallimlik e\'· Bu iti barla bazı kadroilrın karılarak a rı.a tedri sat ilk 51• 

liğe kapılarak cürüm işlemeyi itiyııd edinen veyahut işledi~! salını haiz muatlimlerin ders· tamaır.en değiştirilmesi , .e üze. 
cürmü zamanla ve zamanla bnaber araya giren uyufturucu !eri 24 e iblağ edilecektir. An- rinde hakkile işlenmesi İcab 
amillerle hafifletmeyi düşünenler de Öğrenecekler ki o keskin cak, ecnebi azlık mektepl .. ri etmektedir. lstanbııl Maar.f Mü. 
kılıç başuçlarıodadır ve nih;ıyet yirmi dört saat sonunda rehberine göre, muallim mek- dürü Tevfik Kut, ecnebi ve 
cürümlerinin cezasını çekmiye başlıyacaklardır. Bu itibarla teplerinden mezun olmayan ak a ll ı> e t mektepleri kadrola• 
ıneıhut cürümler kanununun adliye hayatımız için olduğu muallimlerin hakkı müktesep- rını bı7.Zat inceliyor. 
kadar cemiyet hayatımız için de terbiyevi bir fa.ileti olduj!unu (eri ,.e hizmetleri nazarı itibere Kadro hazırlıkları yakında 
ıöylemek çok doğru olur. ! 

Burhan Cahid Mor kaya alınmakla beraber bun! ara şi mdi bitirilecek 'e stanbul ecnebi 
okuttuklarından fazla ders ve- \'e ekalli}et mektepleri kad-Sanıimi bir okuyucunuz imzasile mektup gönderen kariime• 

Alaka ve sevginize tefekkür ederim. rilmesine imkan yoktur. Ve- roları büyük bir cetvel halinde 
B. C. kale!, muhtelif mekteblerde Vekaletin tasdikine arzedile-
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Adliye 

Karısını tabanca ile öldüren katil 
cinayetin sebeplerini anlatıyor 

dersi olan muallimlerin bütün cektir. Bu mektep !erde tedri· 
derslerinin bir mektebde top. sat başlamıştır. Muallim kad-
Jandırılması esasını da tanaip 1 rolarında , ·e günlük mesaide 
ettil!i için \'aziyet ortaya yep- şimdiki ha.ide hiçbir değişiklık 
yeni bir mesele çıkarmıştır: yapılmasına müsade edilme· 

Senelerden beri meslekte ça- mektedir. Halen mektep ferde 
lışmış \'e bir hakkı müktesep \'BZİfe gören muallimler, ge-
kazaomış muallimlerede, .\!es- çen sene ki kadro ile tavzif 
!ek mezunları gibi 24 saat edilenlerdir. 
ders \'erilebilecek midir ? Yeni ders senesinde ders 

nı f dr.rslerinin bu kısııııda 

okııt ıı lına<ı \'e lise p rogra mla
rın d an bir sene!ı•, cüzün de 
orıa t~drisat proğ ramların a 

i'avesi surctile bir d eğişikliya

pılabil ecegi tahmin ed ,li yor. 
Net ice, Veka letin teı k'kle ri ni
hayet bu ~ dtığu zaman be llt 
olacaktır. 

Dün de bıldird igimiz gibi, 
Maarif Vekaleti, yabaocı diller 
mektebinin lüzumuna kanidir. 
Mektebin tedrint , .e idare 
programlarında yapılacak i•la. 
hat hakkında pek yakında tat• 
bikata geçı l,cektir. Önümüzde· 
ki ders yılından itibaren lstan
bul ve Ankara hukukları 4 se-
neye çıkarılacaktır. 

Bundan sonra Anupaya gön. 
.:lerilecek olan talebe Üniver-Hakimler arasındaki nakil, 

tayin ve terfi listesi çıktı 1 

Tramvay şirketinin me\'cut 
arabalarından iki tanesini ta
dil ettitini yazmıştık. Dün bu 
arabaların tecrübeleri yapıl

mıştır. Vali ve Belediye reişi 
Muhittin Üstündağın da bulun
duğu bu tecrübelerde yeni a
rabalar muhtelif noktalardan 
beğenilmemiştir. Evveli kapı

larının tek oluşu mahzurlu gü
rülmüştür. Sonra otomatik şe
kilde kapanan kapılarda her 
zaman tehlike olması ihtimali 

Birçok mektep idareleri, 24 saatlarini arttırmak isteyen mu- site mezun ları arısından seçile-

j isliğine eski Trabzon ihti•as? 

1 

mahkemesi hakimi Cafer KA
mil, temyiz mahkemesi rapor
törlüğüne Ahmet Lutli, ls
tanbul sulh hakiırliğine Ay-

mevcuttur. 

Bunun önüne ıreçmek için 
tünelde olduğu gibi kapıların 
ya\'aşca kapanması icabetmek
tedir. Ayrıca kapıların kenar
larına kalın lastikler de koy
mak lazımdır. Bu suretle el, 
ayak sıkışsa bile fazla ezilme• 
miş olacaktır. 

saat ders fasılasını ,.e faydalı aitim mektebi mezunlarının ar- cek tir. Bu sene gönderilecek 
bir şekilde okut:naya liyakat zuları is'af olunacağı gibi talebe miktarı benüz teabit e-
gösteren mualli !eri kadrola- diğer açık dersler, evvela, mu- dilmemiştir. 
rına a l mışlar, diğ rlerinin bas- atlimlik kanunu vasıflarını haiz 
ka yerlere nakillerini istemiş- Lise mezunlarına, sonra, kurs 
!erdir. mezunu olup ta birkaç sene-

24 saat ders meselesi yü- denberi ecnebi \'e akaJliyet 
zünden bir kısım mekteplerin mekteplerinde muallimlik eden 
kadrolarında hayli değişiklik ehliyetnamelilere te\·di edile· 
olmuş, mektep idarelerinin cektir. Bu suretle, senelerden• 
kendılerinden memnun olduQ'u 

Belediye 
Levazım 
Direktörlüğü 

3 

Bir kasap dükkanında 
keşfi yatımız! 

Büyükadada ~u haşmetlü et 
ı hazretlerinden kursağımızın da 

kam alması için, bir parçacık 
el almak zımnında bir kasab 
dükkanına girdik, yahut ırir· 

mek şerefi bize de nasip oldu. 
·Okuyucuların tebrikitını el· 
bette kabul edeceğiz! Bizim 
kasaplırda, meger, insanın ilmi 
ha} vanattaki cehli amma belli 
oluyor! 

flfohakkak ki soyulmuş, kar
şınıza asılm ı ş türlü türlü ha)'• 
\'anların ne hat \'anı oldukla
rını anlamak ı çin müşterinin de 
mullaka soyulması lazımgele
ceğ'i anlaşılıyor l 

Asılan hayvanın koyun mu, 
dagkaracası mı veya dat
keçisi mi veyahut la şu şehir 

içinde son zam:ınlarcla sıksılt 
avlanan serseri köpekler mi 
olduğunu kestirmek için (Dar
vin) nazariye•ini çok iyi bil· 
mck gerek! 
Hay vanların ı,ıplak e!Jeri 

üstünde • öld rik len sonra sün
ne t edilmişhr gibi. ma\'İ bi
rer kuşak görd ük. Hay,-anı 

ed r;p çe•·irince bunıın bir ya
zı o!acağı anlaşılıyor, f2kat: 

- Dahilek yaresulall ab! 
Veya: 
- Maşallah! 

Gıbi bir }azıyı bir türlü sö
hnıedikl Elbette bu dild(n 
anlaması lazım gelen, e<a<en, 
profe.<Ör (Darvin) e pek ben
zi ı en kaııaba sorduk: 

- Bu yan ned.r'? 
- Karaağaç mezbahası dam-

gası 1 
- Okı:nıııuyor 1 
- Acele vuruyorlar da ba-· 

yım 1 
- Demek Stenografi l B~ 

yazıyı yazanlar okuyup yazma' 
bilmiyorlarsa bari parmakla
rını bassınlar! Yahut, bu ııca
ip ı azılar elbet birşeylerdir, 

ne yapıp yapalım, bu yanları 
okuyabilmek için ecnebi müte-~ 
hassıs gelırtelim l 

Alim kasap, bilmeyiz ne 
demek i•tedi; fakat bir alim 
rahaUığile : 

-Meral etmeyin bayım, de
di, çok adam bunlara bakıyor. 
Okuyorlar, bayım, okuyorlar!!' 

Serdengeçti • 
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Dün, Balatta oturan tram
•ay biletçisi 26 doğumlu Osman 
oğlu lshakın karısı Safiyeyi 
tabancayla vurarak öldürdü
g-ünü yazmıştık. lsnak, dün, 
Sultanahmet birinci sulh ceza 
mllbkemesinde sorgusu yapıl· 
dıktan sonra tevkil edilmiştir. 
ishak, dün yapılan sorgu es· 
nasında demiştir ki: 

dın azası Nail, birinci Tica
ret Mahkemesi reisliğine ls
tanbul azası Mustafa Faiz, 
Temyiz mahkemesi azalığına 1 

lstanbul Birinci Ticaret reisi 
Memduh, Şile müddeiumumili
ğine Beşinci icra memuru Ra
sih, Söğüt müddeiumumiliğine 
Altıncı icra memuru Turgut, 
Giersun Asliye mahkemesi aza- 1 

lığına lstanbul Sulh Hakimi 
Mehmet Ali, Gürün müddei
umumiliğine Balıkesir Sorgu 
Hakimliğinden açıkta kalın 

Lütfi, lstanbul Asliye azalığına 
Asliye aza mülazimi Nazmi, 
lstanbul aza mülazim liğine Te
fenni hakimi Cihat Hıkmet ta. 
yin, nakil 'e terlı edilmişlerdir. 

Belediyenin bulduğu bu ku
s~rlar şirkete bildirilmiştir. 

Şirket belediyenin istedikleri
ni yaptıktan sonra ikinci bir 
tecrübe daha yapılacaktır. Bu 
tecrübe muvaflakiyatle neti
celerdiği takdirde yeni araba
ların işlemesine \ 'C tramvay 
şirketinin diğer arabalarını da 
buna göre tadil etmesine mü
sade olunacaktır. 

muallimlerin dersleri haddi 
azamiye iblağ edilerek diğer 
muallimler kadrolara konul ma-

beri emek veren muallimlerin 
refah \'e huzur içinde vazife ' 
görmeleri imkanı hazırlana- ~~--....... --- ·----..,.,' 

Şehir planının 
ana hatları - Safiye, on iki senelik 

karımdı. Son iki senedir, ah
lakında bir değişiklik, bir gay
ritabiilik görüyordum. Bir gün 
belinde bağlı olan bir kese 
içerisinde bir mektup buldum. 
Bu mektup, bir aşk mektubu 
idi ve karıma yazılmıştı. Oku
duktan sonra kendisine : "Bu 
hedir? Utanmıyor musun? Ben
den ne fenalık gördün? dedim.O 
mektubu elimden kapıp kaçlı. 
Daha evvelki gay ritabiil ık ve 
şüpheler,bu kat'i delıl, muvaze· 
l\emi bozmuştu. Kendime ha
kim değildim. işte, tabancamı 
çekerek ateş-ettim ve ... öldür
düm. 

Öldürdükten sonra yola çık. 
lım. Eminönü polis merkezine 
geldim. Suçumu itiraf, beni 
tavkif etmelerini rica ettim. 
Beni, sarhoş zannettiler. iddi
amı nazarı itibara aıp kabul 
ttmediler. Sonra,! bir inzibat 
memuruna raıtladım. Orıa da 
hali hikaye ettim. Ve beni 
merkeze teslim etti. 

HAklmler arasında 
Hfıkim ve müddeiumumiler 

'rasındaki nakil, tayin ve ter
filerin listesi yüksek tasdika 
iktiran etmiştir. Bu değişik
likler şunlardır: 

9 numaralı ihtisas mahke· 
mesi hakimliğine, mülga 8 nu
lnaralı ihtisas mıbkemeai hi· 
itimi Atıl tayin edilmiştir. Atıl 
burada olmadı§'ı için, gelin· 
ceye kadar, kendisine ikinci 
Ceza Mabkemeai reisi Kemal 

\lekllet edecektir. 
Suadin temyiz azalığ'ına ter

fii!e inhilil eden Ağır Ceza 
lnahkemesi reisliğine 9 numa
ralı ihtisas mahkemesi hakimi 
Relik tayin edilmiştir. Refik, 
l'eni vazifesine bugün başlıya. 
taktır. Diğer tayin, terfi ve 
nakiller de şunlardır: 

Hopa hakimliğine, eski Ho
llıı hakimi Mehmet Şevket, ls
.tanbul müddeiumumi muavin· 
liğine Lüleburgaz müddeiumu
lııisi Fehmi, lstanbul asliye i
ıalığı.na Ilgaz hakimi Nuri 
lcars ağır ceza mahkemesi re-

Hırsız elektrikçi 
Galatada bir sigorta şirke. 

tinden halı çalan elektrıkçi 
Arif yakalanarak müddeiumu
miliğe teslim edilmiştir. 

Mahküm oldu 
Bakırköyünde Ya.ova ote

line lsmailin içerisinde ( 100) 
lira değerinde eşya bulunan 
bavulunu götürürken savuşan 
hamal Hasan, dün, asliye ıkin
ci ceza mahkemesinde 2 ay 
hapisle 50 lira para cezasına 
mahküm edilmiştir. 

Tevkif edildl 
Koltukçu Düzceli lsmail, 

gece Şalak apartımanına hır
sızlık yapmak üzere ırirnıiş 
fakat bir şey çalamamış, ka~ 
çark en de bekçinin karısi tara
fından görülmüş ve zabıtaca 
yakalanmıştır. Dün, Sultanah. 
met Birinci Sulh Ceza Mah
kemesinde ) apılan sorgu ne
ticesinde tevkıfine karar ve
rilmiştir. 

MehkOmlar 
lstanbuldaki mahkumlar 145 

kitap alarak imzalamışlar ve 
lmrali hapishanesindeki mah
kumlara, gidecek heyetle be
raber gönderilmesi için teslim 
etmişlerdir. 

Bir mecmua toplat
tırıldı 

MPropaıranda. ismile ilk nüs
hası çıkan bir mecmuanın neş• 
riyalı müstehcen mahiyette gö
rülmüş \'e müddeiumumilıkçe 

toplattırılmıştır. Gala tada, Da
küı matbaasında basılmış olan 
bu mecmuanın sahibi mahke
meye verilecektir. 

Po !is --
Ana oğul 
zehirlendiler 

On yaşında bir çocuk 

1 

kazaen tüfekte 
yaralandı 

Galatada Karabaş mahalle
sinde Üçüncü Dere sokağında 

25 numaralı evde oturan Me
cidin karısı Maryam ve ço• 

cuğu Mehmet, yedikleri taze 

fasulya ile zehirlen m;şler ve 
her ikisi de Beyoğlu has tane
sine kaldırılmışla,dır. 

DUştU 
Kandilli temizlik işleri ame. 

lesinden Taşköprülü Memiş 

tramvayla Kadıköyünden Bağ• 
larbaşına ıriderken atlamış, yere 
düşerek muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. 

Keza 
Betiktaşta Yıldız caddeıinde 

oturan Kema~ av tüfeğine 
saçma koyarken silah ansızın 
ateş almış \'e 10 yaşında Et

hem isminde bir çocuğun sağ 
kolundan yara!anmasına sebep 
olmuştur. Kemal yakalanmıştır. 

Sarhotluk 
Taksimde Pire Mehmet so

kal!ında Yusuf bey apartma. 
nında oturan Adil, kendisini 
bilemiyecek kadar ~arhoş ol
muş, kainbiraderi Zeki ile kav
ga ederek kendisini tatanca ile 
sağ ayal!ından yaralamıştır. 

Zeki polise müracaat etmiştir. 
Tahkikata haşlanmıilır. 

caktır. 

Sıhhat Bakanı · Bir tahsildar 
kayboldu DUn tetkikler yaptı 

ve .Ankaraya döndU 
Trakyadaki göçmen işlerini 

tetkik ederek şehrimize dönen 
Sıhhiye Vekili doktor Refik 
Saydam dün Sıhhiye Müdür
lüğüne gelerek bir müddet 
meşgul olmuş \'e akşam An
kara trenile hareket etmiştir. 
Doktor Relik Saydam Derince 
, .e lzmitleki göçmenler \'azi
yelini de teftiş edecek , .e 
sonra Ankaraya gidecektır. 

Dil bayramı 
Eminönü halkevi b i r 
program hazırladı 

Dördüncü dil bayramı mü
nasebetile Eminönü Halkevi 
bir proğram hazırlamıştır. Bu 

proğrama göre, Halkevi aza
ları, 26 Eylül Cumartesi günü 

saat 16 da ev salonunda bir 
toplantı yapacaktır. Toplantı, 

Halkevi orkestrası tarafındın 

çal.nacak istiklal marşile açı
lacak, Kurultay marşı söylen• 
dikten sonra doçent Sabri 
Esat tarafuıdan bir söylev 
verilecektir. Bunu konser takip 
edecektir. Gece saat 20 de 
Alay köşkünde bir müsamere 
tertip olunacaktır. 

Beynelmllel çocuk 
hastalı kları kongeresl 

24-temmu&-937 de Parlste 
toplanacak olan Beynelmilel 
çocuk hastalıkları kongeresin
de Türkiyeyi temsil etmek 
üze re murahhas azalar çağı· 
rılmıştır. 

ÖIUm 
Ayvansarayda Hatip Musta. 

fapaşa mahallesinde Hançerli 
Ali sokağında oturan Hüseyin 
Balattan gelirken Mahkeme
allı caddesinde düşerek öl
müştür. Sektei kalpten öldüğü 
anlaşılmıştır. 

Hesapları da düzgün 
çıkan tahsildar 
aran maktadır 

Belediyenin Beyoğlu şubesi 
merkez tahsildarlarından Remzi 

1 bir haltadanberi ortada yok
tur. Fakat belediye mürakip· 
!eri tarafından kayıbın hesap
ları üzerinde tetkikat yapılmış 
\ 'e prüzsüz olduj!u görülmüş
tür. Tabsildar.n Balıkesire git· 
tij!i zannolunmaktadır. 

Elişleri sergisi 
Elişleri sergisi hazırlıklarına 

de\·am edilmektedir. Dün de 

1 
sergiye iştirak etnıek üzere 
müracaat edenler çok kıymetli 
elişleri ~tirmişlerdir. 

Sergiye iştirak için şimdiye 
kadar bir çok kimseler Tica- 1 

ret Oduına müracaat etmiş
lerdir. 

Bursaya gitmiş olan senayi 
müfettişi Daniş bugün şehri. 
mişe gelecektir. 

Ticaret mUzesi .An
karaya naklediliyor 

Ticaret ve iktisat mektebin· 
deki Sanayi \'e Ticaret müzesi 
Ankaraya nakledilecektir.Dün
den itibaren müzede nakl ha
zırlıklarına başlanmıştır. Dört 
gün zarfında bu iş bitirile
cektir. J 

Belediy~ ·Evkaf 1 
ihtilafı 

Belediye ile Evkaf arasındaki 
pürüzlü işleri halledecek olan 
komisyon çalışmalarına devam 
ediyor. Ancak komisyon dün 

mutad toplantısını yap1mamış
tır. Çalışma müddeti son defa 
altı ay temdid edildiğinda \ 'C 

Kamutay da yakında açılaca
ğından komisyonun mesaisini 
bir an e\'vel bitirmesi rica 

1 
edilmiştir. 

MaLır.ucı.n unye i!çebaylı. 
ğına tayini üzerıne açık kalan 
lstanbul belediye.i levazım di
rektörlül!üne Erzurum idarei 
hususiye direktörü Emin Zeki 
Coşkun !ayin edilmiştir. 

Emin Zeki Coşkun daha 
evvel Emniyet Genel Direk
törlüııü Le\•azım \e Üçüncü 
Şube Direktörlüklerini yapmış 
değerli bir gençtir. 

Bütün ,·azifelerinde çalı~

kanlığile kendini sevdiren, a
mirlerinin daima takdirlerini 
kazanan genç idareciye yeni 
vuifesinde muvaffakıyetler 
dileriz. 

Sadullah GUney 
,ehrlmizde 

lktısad \'eklıleti deniı mils· 
teşarı Sadullah Güney Anka
radan şehrimize gelmiş ve dün
den itibaren şehrimizdeki de
niz mü~>eselerinde tetkikat 
y apmağa başlamıştır. 
Müsteşar birkaç gün ~onra 

Anknraya dönecektir. 
--···--

İstanbul un 
Kurtuluşu 

lstanbulun Kurtuluş bayra· 
mını kutlularua programını ha
zırlamak üzere gelecek halla 
bir komisyon toplanacaktır. 

Bayram coşkun teı~huratla kut
lulanacakiır. 

Yakında bir avan pro
je hazırlanacak 

Şehircilik mütehhassısı Pro•t 
şehir planının hazırlanması et
rafındaki çalışmalarına ehem
miyetle devam ediyor. Müte
hassıs Florya için de bir pro
je hazırlayacek \'e bunun 
derhal tatbikine geçilecektir. 

Mütehassıs, şehir p'Anının 

ana hatlarını dıı. şimdiden ta. 
yine karar vermiştir. Birkaç 
aylık çalışma sonunda bu hu
susta bir proje hazır

lanmış olacaktır. Mütehas
sısa yardım etmek üzere 
yardımcı bir komisyon teşkil 

edecektir. Pro•l gittikten son
ra da bu komisyon çalışmala

rına devam edecektir. Bunun 
için mütehas"s yeniden but 
direkı;ller \'erecektir. 

Değirmenler 
Çuval be ına muamele 

vergisi alınmasını 
istiyorlar 

Muamele \·ergisinde tadili~ 
isli yen sana}·iciler Ticaret Oıla· 
sında toplantılarına devam edi. 
yorlar. Dün de değirmenciler 
içtima etmişlerdir. 

lstanbul de~irmencileri pi
yasadaki fiallere a-öre saı11 
üzerinden muamele \'ergisinc 
tabi tutulmaları yüzünden is
tihsal mıntakalarındıki Ana· 
dolu değirmencilcriııin çunl 
başına keııdilerinden 25 kuruş 
noksan vergi vermeleri suretile 
hazinenin zarar gördüğünü id· 
dia etmektedirler. 

Netice itibarile değirmenci
ler bir .sene içinde vermiş ol
dukları muamele vergisi ye• 
ktinu esas tutularak çuval 
başına bir \·ergi miktarı t~· 

bit edilmesini istemektedirler. 
Bu talep tetkik edi!mckteedir •• 

i
t Açık Söz'ün 

Sürpriz kuponu 
Bu kuponu kesip saklayııu• 
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iç pazar bahisleri: r'-=========""\ 
Askerlik 

Kuruyemişlerimiz Dağ 
muharebesi 

Herkesin dediğini ben de 
söyleyim: Kurukayısılarımız 

nefistir. Fakat, nefis olan bu 
kuru kayısılarımızı şöyle isteye 
isteye, doya doya, tadını çı· 
kara çtkara yiyebilir misiniz ? 
Yiyemezsiniz. Çünkü: Malatya· 
nınki kenarda dursun, orta 
malın· hem de ikinci nevinin. 
kilosu 120 dir 1 inanmazsanız 
bir kuruyemişçi canılığından 

içeriye bakınız. 
Şimdi beraber hesaplı yalım: 
Bu kayısının; kilosu değil, 

allı eski okkalık batmanı, om· 
da en çok onadır. Biz miras• 
yedilik edip kilosunu . on sa· 
yalım. iki kilo yaştan bir ki
lo kuru çıktığına göre kurusu 
y irmi eder. Buna yüzde yüz 
kar koyalım, eder kırk. Kilo
da beş kuruş nakliye ve am • 
balaj masrafı, kırk beş. Kilo· 
da beş kuruş komis, on, elli. 
Kiloda beş kuruş dükkan ki
rası, elli beş. Kiloda beş ku

Yazan: AKA GündUz 
iki zincir incir alıp çiviye 

asamazsınız. Çünkü: işçisi miş
çisi, ambalajı mambalajı, va
puru mapuru dahil, Triyestede 
kırka satılan inciri Ankarada 
seksene, Erzurumda • söz mi
sali • yüz doksana alırsınız. 

Buna da ne yapıyoruz? Gene 
gelsin şeker. Yirmi beş kuruşluk 
şeker, beş kuruşluk süt, on 
kuruşluk incir, gene kaynatıp 

kaşıkla! Onunda herbirini dör· 
de böleceksin, yoksa çoluk 
çocuğun yarısı açıkta kalır. 

Bir kutu Karaburun üzümü 

Umumt harp bile ova ve 
dağ taarrzlarından birinin di· 
ğerine üstünlüğünü kestirip 
atamadı.. Ancak, bu harpte 
birçok devlet ordularının ya
yıldıkları cephelerdeki arazi 
vaziyetleri, dağ muharebele
rinde, dağ taarruzlarında uğ
ranılan müşküliitın büyüklü
ğünü ortaya çıkardı. Bugün, 
orduların teşkilatına giren 
dağcı kıt':ıların daha hazer
den büyük itinalarla yetişti· 
rilmesine çalışılıyor ve bu 
uğurda sonsuz emekler sar-

alıp imrenmekten şişen bur- fediliyor. 
nunun erişeceği rafa koyamaz- Bu kıt'aların hususi bir 
sın. Ya Kastamonuda yüzedir, proğrama göre talim ve ter-
ya Maraşta iki bin dokuz yüz biyeleri ne derece esaslı olur-
seksen altıya! E .• ne yapacak· sa, dağ muharebelerinde uğ. 
sın? Gelsin şeker, gelsin su, ranılacak müşkiilat önlenmiş 
çek beriye mangalı! ve dağ kıt'alarına verilecek 

H f h f h f b . b vazifeler hakkile başarılmış 
oşa , oşa , oşa ... arı u 

hoşafl3rın yağı yaldızı olsa; o olur. Zamanımızda, bu teşki. 
da yok! lata ehemmiyet veren dev-

Dutkurusu? fıkara işidir, !etlerin her yılın bışında dağ 
ruş vergileri, altmış. 

Hesabı nekadar 
satılmaz) ArmHt kurusu? kavut kıt'alarına manevralar yap. 

savur. olur, yenmezi Ayva kurusu? tırdıklarını görüyoruz. Hatta, 
ganca tuttuğumu görüyorsu- tatsız olur, kar getirmezi bu kıt'alara küçük topçu bir-
nuz. Gene altmıştan yukarıya likleri de vererek uzun kış 

k 
Üstüne üstlük gene müsteh· çı amıyor. Halbuki haddiniz yürüyüşleri talimlerile, ya•a 

b
. k"l ı lik suçludur: Kuru yemiş - ala· , varsa ır ı o a mağa yelteni- ve topçu efradını ayni mak-

. y madığımız için c!eğilde • alma-nız: üz yirmi. satla yetiştirdiklerini işitiyo-

ş k 
· d d dığımız için hamiyetsizin başı 

e er ım a ımıza yetişme· ruz. 
miş olsa ömrümüzde kuruka- biz oluruz, iç· pazarı biz kör- Harbin ilanı usulü kalktı. 
yısı yiyemiyeceğiz. Bereket letiriz. Şekerle hoşafını kay· ğına ve harbi göze alan dev-
versin şekere. On iki buçuğa nattığımızdan ötürü pahalı (!) Jetin ilk fırsatta düşman top. 
yarım kilo tozşeker alıyoruz, şekere para veren akılsız raklarına ayak basacağına 
yedi buçuğa da 125 gram ka- gene biz. Sanki şeker ucuz göre bu manevraların baskın 
yısı. Kayısıları ikiye üçe bö- değildir, sanki düşman ülke· tarzında yapılması maksada 
lüyoruz. Ediyor yirmi. sinde çıkan düşman malıdır, pek elverir. Talimlerin kışın 

Yüz para!ık ta kömür, yirmi sanki biz bu memleketin öz devamlı yürüyüşler icrası su. 
iki buçuk. Bir kilo bedava su- evladı değiliz de bu düşmanca retile dağlık arazide yapıl-
yu da kattık nıı işte iki kiloya propagandayı yapan gafiller ması ve kıt'alar yetiştikçe 
yakın bir kayısımsı hoşafı. Ço· öz evlattır. ufak meseleler tertibi ile za· 
luk çocuk iki üç öğün atsın Bir masal vardır: Hani bir bitlerle efradın daj!' muhare-
kaşığı, ve(memleketimizin nefis milyarder banker varmış, bir ?~lerin~ . alıştırılmaları harp 
kurukayısısını yiyoruz!) diye gün kasasına girip kapısını ıçın muhım bir kazançtır. 

Dü5ünceler 

Herkes için ... 

Yazan: 
Dr. Vic ıor Pauchet 

Her zaman genç kalmak 
mı istiyorsunuz? Neş'eli 
İ'bsanlarla düşüp kalkınız 

ve başınız daima yukarıda 
olsun .. Neş'esizlik, insanın 

vücudünden evvel ruhunu 
öldürür. 

[!) I!I 
insanların karakterlerini 
giydikleri elbiselerden keş· 
fetmek mümkündür. Bütün 
ömrünce koyu renk elbise 
giyenler : çok gülmiyen 
bedbin kimselerdir. Açık 

renkli elbise intihap eden· 
ler: daima neş'eli ve nik
bin olurlar. 

m m 
Fırtınaları ve bozuk hava
ları en mahir kaptanların 

bile ekserlya"vaktinde koş
fedemedikleri ve aldandık
ları vakidir. 
Hayatla mücadeleye atılan 
insanların bir gemi kapta
nından daha ihtiyatlı dav• 
ranmast Jizımdır. 

(!J [!) 

Sabahları gözümüıü açtığı

mız zaman ilk yapacağımız 
iş • bir fincan çaydan 
Önce • temiz havayı içer 
gibi teneffüı etmek olma· 
lıdır. 

m m 
Tembellik· eli ayağı tutar 
ve beyni işler bir adam 
için • ayıpların en bilyü· 
ğüdür. Karıncaların faali· 
yetinden olsun ibret alalım. 

ili ili 
Yaşamak tüphesiz her fer
din hakkıdır. Fakat, yurdu. 
na ve yurddaşlarına faydalı 
olan insanlar kendilerini 
yaşamağa çok daha layık 
addedebilirler ve bu imti• 
yazla övünmek onların 

yaşamak hakkı kadar aziz 
haklarından biridir. 

etsin kuruntuyu! kapamış, anahtarı dışarda M E Ü 
Tutalım ki kurukayısı an· unultuğu için açlıktan ölmüş. l~~~~~~~~~·~~r~s~~l wııııumıuuuııııııııııuDQKio'R
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cak asılzadelere mahsustur. Ya işte biz müstehlikler de buna IKITABLAR ARA 1 karaeriğin kurusuna ne diye· benziyoruz. Şu farkla ki biz SlNDA !sırmalar 
lim? Mübareğin de kilosu sek· dünyanın en nefis kuruyemiş-
sene. Etme canım! derseniz, !erini yetiştiren memleketleri- Balkanlar ve TUrkler 
bakkalda salhnan etiketine ba- mizin ortasında içi hoşaf dolu Yazan, Yat•• Nabi 

kınız. Gene şeker imdada ulaş- insan kurusuna döndük, Ucuz Ş~ir_ve muharrir Yaşar Nabi 
masa iki kaşık hoşafını içemi- şekerle bedava su olmasa içimiz yem bır eser neşretti : Balkan• 
yeceğiz. de çatlak tekneye dönecek. hır ve Türkler. 
•••ınu111111unmıııı11111•111•••11uııııu•1111111ııııııııııımııııı•••ınııııınıııııııııuıuııu•nıuııı111Hııııııı11111111111ııuı•1111 Yaşar Nabi şimdiye kadar 

Maarifte tayinler 

Kadrolardaki değişiklikler dün 
alakadarlara bildirildi 

Orta tedrisat kadrolarının 

mütemmim listesi de dün ala· 
kadarlara tebliğ edilmiştir. 

/stanbuldan taşraya tayin 
edilenler 

Bu listeye göre, Üsküdar 
kız san't mektebi tarih coğ· 
rafya muallimi Zatiye Selçuk 
kız san'at mektebi tarih coğ
rafya muallimliğine, lnönü or· 
ta mektebi riyaziye muallimi 
Seniha Ankara kız lisesi riya
ziye mualllmliğine, Pertevniyal 
lisesi fizik muallimi Kemal Kon 
ya lisesi kimya muallimliğine, 

lstanbul kız liseai coğrafya mu
allimi Remziye Tekirdağ orta 
mektebi.tarih coğrafya muallim· 
liğine,Beyoğlu akşam kız san 'at 
mektebi biçki dikiş muallim staj
yeri Melahat hakkı Trabzun 
kız ean'at mektebi biçki diki~ 

muallimliğine, Konya orta mek
tebi Türkçe muallimi Zeki Fatih 
orta mektebi Türkçe muallim
liğine, lstan bul akşam kız 
san'at mektebi biçki dikiş mu
all:m stajyeri Hayriye Halil 
Edirne akşam kız san'at mek
tebi biçki dikiş muallimliğirı.e, 

Beyoğlu akşam kız san'at mek· 
tebi Moda muallim stajyeri Mu
zaffer Ziya Trabzun kız san'at 
mektebi Moda muallimliğine, 

lnönü ortamektebi dikiş biçki 
muallimi Emine Müzeyyen Rize 
ortamektebi biçki dikiş muaJ. 
limliğine, Haydarpaşa lisesi 
fizik muallimi Kenan Edirne 
lisesi fizik muallimliğine, Eren. 
köy lisesi fizik muallimi Sabit 
İ'artevniyal lisesi fizik mual
limliğine, Kumkapı ortamek. 
tebi Türkçe muallim stajyeri 
Şaziye Berrin Ankara birinci 
ortamektep Türkçe muallim 
5tajyerliğine. 

Taşradan lstanbula tayin 
edilenler 

Erzurum lisesi riyaziye mu
allimi Ihsan Bakirküy orta-

mektebi riyaziye muallimli
ğine, Konya kız muallim 
mektebi musiki muallimi Sa. 
biha Neyire Çatalca orta• 
mektebi musiki muallimliğine, 

lstanbul Erkek muallim mek· 
tebi idare memuru Salahattin 
ayni mektep katipliğine, An· 
tep Lisesi riyaziye muallimi 
Bekir Süleymaniye Orta mek
tebi riyaziye muallimliğine, 

Vefa Lisesi Fransızca mua ilimi 
Hüsamettin Haydarpaşa Lisesi 
Fransızca muallimliğine, Sam. 
sun Lisesi eski muallimlerinden 
Salih. Rtza Kumkapı Orta 
mektebi yardımcı muallimliği

ne, lstanbul Erkek Muallim 
mektibi baş muallimi Ihsan 
Haydarpaşa Lisesi müdür mua
vinliğine,Gelibolu Orta mektebi 
fen bilgisi muallim muavini 
Makbule Erenköy kız lisesi fen 
bilgisi muallim muavinliğine 

Gelibolu orta mektebi yazı ve 
Fransızca muallimi Salih Emir
gan orta mektebi yardımcı 
muallimliğine, Selçuk kız sanat 
mektebi Fransızca muallimi M. 
Zeki !stanbul mıntaka sanat 
mektebi Fransızca muallimli
ğine, Kırklareli orta mektebi 
resim muallimi Sırrı lstanbul 
Gazi Osman Paşa orta mek. 
tebi resim muallimliğina. 
Açıktan lnyin edileni.
Kabataş lisesi idare memur

luğuna Ahmet Emin, Kasım· 
paşa orta mektebi fen bilgisi 
muallimliğine Nahide, lstanbul 
Erkek muallim mektebi resim, 
elişleri muallimliği •tajyerliği
ne Şükrü, lstanbul Kız lisesi 
İngilizce muallimliğine Fatma 
tayin edilmişlerdir. 

Yenicten tayin edilonler 

Yüksek muallim mektebinin 
bu seneki mezunlarından Ihsan 
Yozgat lisesi riyaziye, Melahat 
Samsun lisesi edebiyat, Meh· 
met Kütahya lisesi riyaziye 
muallim stajyerliklerine tayin 
olunmuşlardır. 

bir hayli şiir, manzum ve men. 
sur piyes, bir iki tane de Ro. 
man vermişti. Fakat bu sefer
ki kitabı, şimdiye kad~r mu
harriri bize tanıtan çizgilerden 
bambaşka ve onun janrını çiz. 
diğ-imiz hudutlar dışında ka
lan derin bir tetkik ve tahlil 
eseridir. 

Balkanlarda yaptığı seya. 
hatten avdet eden muharrir 
bu yabancı diyarlarda, yaban
cı olmasına rağmen birçok 
yerlerinde Türklük kokan top• 
raklarda gördüklerini ve duy· 
duklarını yazarken, bu yazıla. 
rın ııııe_ttayin bir seyahat ya
zısı; bızde Ankaraya kadar 
yapılan küçük, adi bir 
seyahatte bile yazılması adet 
hükmüne giren klasik bir se
yahatname olmamasmı düşün
müş, gezdiği topraklann tarih· 
sel değerlerini, nüfus, din, li
san, edebiyat, iskan meselele
rinide tetkik etmek suretile iç· 
timal bir eser yazmayı kur
muş, " Balkanlar ve Türkler 
meydana gelmiş.. n 

Çocukluğunun büyük bir kıs
mını da Balkanlarda, Balkan
ların en karakteristik yerlerin. 
de geçiren muharrir, esasen 
oralarda esen havaya sinmiş 

olan ruh pek yabancı olmadı
ğı için, kafasındaki çocukluk 
hatıralarının kopuk şeritlerini 
bu seferki olgun ve genç gö
rüşünün objektifine takarak 
ekledik ten sonra; edebi ve ilmi 
bir iddiası olmadığını söyle. 
mesine rağmen bize, coğrafya 
kitaplarından başka yerde 
te adüf edemiyeceğimiz, ve da. 
ima müracaatımız zaruri olan 
bir mevzuda ilmi ve cidden 
edebi olan bu eseri sunuyor: 

Balkanları daha yakından 
tanımak, oradaki Türk tesir
lerine yakından şahit olmak, 
haıtA oradaki fikir cereyan
larını öğrenmek istiyenler için 
Balkanlar ve Türkler çok de
ğerli bir eserdir. Balkanların 

sosyal ve kültürel oluşunu çok 
güzel tebarüz ettiren bu kita• 
hın seyyal üslilbu, tertip ve 
hadiseleri bağlayış şekli cid· 
den derin bir tetkikin mah· 
sulüdür. Bu yüzden "Balkan• 
lar ve Türkler.., insanı sıkma. 
dan, yormadan okutuyor. 
Yaşar Nabiyi kütüphane· 

mize kazandırdığı bu eserden 
dolayı kutlularız. 

Nusret Safa Coşkun 

Beygir, köpek, böcek, yılan 
ve emsali hayvanlar ısırdıkla
rı zaman vücutte yara ve be· 
re hasıl ederler. 

Beygir dişinin yarau büyük 
v_e tehlikeli olabilir. Yara ye. 
rınden su akar ve ekseriya çı
banlar hasıl olur. 

Bu yaralar içine biraz ka
furu ilave edilen su veyahut 
bir iki damla asidfenik damla. 
dılmış su ile yıykanır ve yara 
kırmızı parlak bir renk kes. 
b~derse, bir d?ktora gösterip 
suratle tedavisıne ehemmiyet 
vermelidir. Hatta bu dereceyi 
buldurmadan doktora müra
caat etmek daha muvafıkttr. 
Eğer yara sivrisinek, örüm. 

cek, arı gibi hayvanların ısır· 

masından mütevellit ise oka· 
dar tehlıkeli olmamakla bera· 
her ziyade ıztırap verir ve 
yara mahallini şişirtir. 

Tedavisi için yara mahalline 
bakıp bö~eğin iğnesi kalmışsa 

cımbızla veyahut tırnakla tu• 
tularak çıkarılır. Bundan son. 
ra içine üç dört damla siı ke 
veyahut asidfenik iliıvesile 
yapılan sirke veyahut asidfe
nikli su ile yıkanır. 

Bunlar bulunamadığı takdir
de, bir kaştk suyun içine 8° IO 
damla nişadır ruhu (amonyak) 
damlatılarak ıstrılan mahalle 
sürülür. 

Köpek ısırmasına gelince, 
eğer hayvan süphe!i değilse, 

usulen tedaviye müracaat e· 
dilip yara mahalli sıcak su 
ile yıkanır ve yukarıda bahset· 
tiğimiz antiseptikler kullanılır. 

Eğer hayvandan şüphe var
sa derhal kuduz hastahanesine 
mtiracaat etmelidir, 

)sıran bir köpeğin hastalıklı 
olduğunu gösteren bazı ala
metler vardır: Hayvan bir ke" 
re ısırdıktan sonra, tekrar bir 
tarafa veya yuvasına çekile
rek ısırmağı andırır yeni bir 
hareket göstermez. Kim ça
ğırırsa, gelir. Fakat hareke
tinde betaet vardır. 

Başını omuzlarile ön iki 
ayakları arasına büzer, adeta 
kaldırmağa cesaret edemez. 
Mütelaşi tavırlar gösterir. Ba. 
rınmak için başka bir yer 
arar gibi ne yapacağını bil
mez. Sonra oradan ayrılıp baş· 
ka bir yer taharrisine çıkar. 

Kuyruğunu bacaklarının arası

na alır. Etrafına pek garibane 
bakar. Hareketi mütereddida. 
nedir, sesi kısılır ve pek pis 
olur. 

!sırma bahsine yarın da de· 
vam edeceğiz. 

BEN KİMiN 
METRESiYiM 
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Çok rica ederim Hanımefendi, artık yeter ! Onu bu 
~e.rece düşmüş görmekten · nefret ediyorum ve 
tıtrıyorum, hayır .. Hayır .. O benim kardeşim değil 
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Doktor Necip Beyoc:'Jlun· 
da kiminle karşılaşıyor? 

Otomobil içinde.. Beyoğlu 

caddesinden geçiyorlardı. 
Doktor Necip Servet, To

katlıyanın kapısı önünde du
ran bir gence rastladı.. Bir
denbire vücudünde hafif ür
perme duydu. 

işin garip ciheti şu idi ki, bu 
genci Nesrin de tanımıştı ve 
düşünmeden mırıldandı: 

- lstanbuldaki milliclleri in· 
gilizlere ihbar eden gaddar bir 
hafiye .• 

Necip Servet şaşaladı: 
-· Ne diyorsunuz, Nesrin 

Hanım? Sahimi bu söyledik· 
!eriniz .. ?" 

Nesrin ayni kelimeleri tek
rarladı: 

- insafsız bir casus de
dim ya .. 

- Latife ediyorsunuz .. Çün• 
kü o benim kardeşimdir. 

- Asıl benimle istihza eden 
sizsiniz, doktor beyi Öyle sefil 
bir mahluk, sizin gibi vatan
sever bir adamın kardeşi ola
maz. 

- Sizi şerefimle temin ede
rim ki, bu genç benim karde
şimdir. Fakat. .. 

Necip Servet kabına sığmı· 
yordu. 

O, kardeşini beş yıldanberi 
görmemişti. Nesrine sordu~ 

- ismini biliyor musunuz 
onun .. ? 

- Sezaiyi tanımaz mıyım .. 
onun kim ve nasıl bir mahluk 
olduğunu size ilk önce ben 
söyledim. Fakat, böyle ahlak 
düşkünü bir gencin sizin kar· 
deşiniz olacağını havsalama 
sığdıramıyorum doğ'rusu .. 

Doktor Necip içini çekerek 
mmldandı: 

Gerçek kanın ahlak üze-

Askerlik işleri 

3 32 doğumluların 

yoklamalar ı 

Kadıköy Askerlik Şubesin

den: Şubemizde kayıtlı 332 
Doğumlu ve bu dağumlulardan 
muameleye tabi diğer doğum
lulardan yerli ve yabancdarın 
askerlik yoklamaları Kadıköy 

hükümet binaısındaki asker
lik meclisinde hergün olduğu 

evvelce ilan edilmişdi. Bu yok
lamada Eylül 936 sonunda bit· 
miş olacağından çabuk müra
caat edilmesi gerektir. 
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BULMACA 
Yeni Bulrnaca 

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

Bir kuş ismi bu la• 
caksınız, baeın ı k e
since bir milletin adı 
meydana çıkacak. 

Müsabaka müddeti ayın 
25 inci cııma günü akşamına 
kadardır. O vakte kadar ce
vaplarınızı " lstanbulda Açtk 
Söz gazetesi bulmaca memur· 
luğuna" gönderiniz. Cuma ak
şamı kur'a çekilecek, netice 
ertesi ğünkü gazetemizle ilan 
edil~cektir. 

!:§_DIYELERIMIZ 

Bulmacalarımıza gördüğü 

müz rağbet üzerine bu hafta 
hediyelerimizi daha ziyade 
zeginleştirdik. Birinciye bir 
BiSiKLET, ikinciye bir fotoğ· 
raf makinesi, üçüncüye gaı.,. 
temizin bir senelik abonesi. 

Beş kişiye boıukpara çan
tası, beş ki~iyr kartpostal al· 
bümü. 

Kırk kişiye muhtelıl hedi· 
yeler. 

Bulmaca 
kuponu 

19 • 25 Eylül 

rinde büyük tesiri varmış. O 
benim övey kardeşimdir. Ba
bam, annem öldükten sonra 1 

yan kardeşim yok.. Bırakınız 
kapa , alım bu faciayı ... 

bir ermeni kadınile evlenmiş.. Nesrinin apartımanına var-
Sazai bu kadından dünya 1 a mışlardı. 
geldi. Küçükken bütün husu- Dok tor Necip Servet çok 
siyetleri benim çocukluk ha- yorgun ve bitkin b;r halde .. 
lime çok benzerdi. Babam ken. Maroken koltuklardan birine 
disini Almanyaya tahsile gön. oturdu. 
darmişti. Beş yıl var ki, onu - Bir kadeh konyak içebi-
gürmedim. lir miyim, hanımefe1di? 

Bir kere bundan bir buçuk Nesrin derhal kendi elile bü-
yıl önce birisinden bir mektu- feden bir şişe çıkardt: 
bunu almışdım. Mektubda bana - Binr kadeh içelim .. Hava 
şunları tavsiye ediyordu; "aga- serin .. Biraz üşüdünüz galiba .. ? 
bey Osmanlı lmperatorluğu Doktor Necip üç kadah kon• 
artık tarihe mal olmuş bir yağı ardı sıra yuyarhdıktan 

devlettir. Türkiyenin herhanği sonra, birdenbire ka~larını ça-
bir devlet mandası altında tarak Nesrinin yüzüne baktı. 
yaşamasından başka kurtuluş - Dünyada en büyük adam 
Y?lu yoktur. lstanbulda böyle kimdir, bilir misiniz ? 
bır teşekkül varsa, hemen bu - Hayır ... 
teşkkiile gir ve bu gayenin - Henüz yer yüzüne böyle 
husulüne çalış!,. ben bu mek- bir adam gelmemiştir. Fakat, 
tubu aldıktan sonra onu şimdiden kestirilebi 'ir k' , Türk 
kardeşlikten tort etmeyi inkılabını başaracak olan Mus· 
bile düşünmüştüm • • Çok tafa Kemal yirminci asrın en 
gücüme gitmişti onun bu tav- büyk adamı olacaktır. Hele 
siyesi. şu düşmanı Türk topraklann-

- Bence bir telakki ve dü· dan kovmıya muvaffak olursa. 
şünüş meselesidir. Kusuru yal- Sigarasını yaktı.. Sözüne 
nız bundan ibaret olsaydı, af- devam ett : 
!edilirdi. O, o kadar çok Tür. - Ondan sonra dünyanın 
kün canını yakmıştır ki.. Bir ikinci bir büyük adama daha 
kaç tanesini anlatsam, dinle- ihtiyacı var.. Bir fen adamına 
meğe tahammül edemezsiniz; ihtiyaç var. 
tüyleriniz ürperir. Nesrin gülümsedi: 

Necip Servet başını önüne - Fen adamı mı dediniz? 
iğdi: - Evet. Öyle bir fen ada-

- Keşke görmeseydim onu. mı istiyorum ki, icat ettiği bir 
Nede olsa, anamız ayrı amma.. alet ile insanların kafasındaki 
bir babanın oğullarıyız. Onun en ma!:rem fikir komprimelerini 
zaif ruhlu ve vatansız insanlar birer birer çekip çıkarsın ve 
gibi, lstanbu! kaldırımlerında açığa vu•sun.. Yani en gizh 
serseriyane dolaşacağını aklım- düşüncelerini bile kitap okur 
dan geçirmezdim. gibi okusun., işte beşeriyetin 

- Serseri gibi dolaşmıyor böyle bir halaskara çok ihtiyacı 
maalesef. Mütemadiyen lngiliz- vardır. Görüyorsunuz ki, bir 
ferden para çekiyor .. hargün insanın bu asırda kendi kardeşi 
bir rapor.. hergün bir yalan hakkındaki bilgi ve duygulan 
uydurarak temiz ve milliyet- bile çok yanlış ve eksiktir. 
perver Türklerin canını yak- Ben kardeşimin ne m"I oldu. 
maktan zevk duyuyor. ğunu, neler peşinde koştuğu· 

- Çok rica ederim, hanı- nu, neler düşündüğünü şimdi 
mefendi, artık ı eteri Onu bu sizden öğren;yorum. Ya yaban-
derece düşmüş görmekten cılar hakkındaki malümattm 
nefret ediyor ve titriyorum. ne dereceı e kadar dogru ola-
Haytr .. Hayır.. O benim kar· bilir? Ah, böyle b;r alet ol-
deıim değil. Size yalan söyle- saydı elimde ... 
dim, Benim yeryüzünde yaşa- [Bilmedi] 
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SAN~T 
KiT.b\P .. RES'iM. TiVATROıMU.fiKr 

lzmlr şairleri : 3 

Ruh i Baba 
Ruhi Baba gerçi /zmirde 

doğmuş değildir. Fakat /sia'l
bulda bulunduğu sıralarda 
hasla ( Sultan ) Murat ile 
arasının igi olması Yıldızı 

gocundurmuş ve lzmire sfl· 
rfllmüştür. Ondan sonra ölün
ciye kadur lzmirden ayrılma• 
mış ve orasını ikinci bir vatan 
ittihaz etmiştir. 

Ruhi baba 1244 yılında Is· 
tanhulda doğmuş ve 1317 yı· 
lıncla 73 yaşında lzmirde öl
müştür. Bundan dolayı kendi
sini lzmirli sayabiliriz. Kendi 
ilmi ve irfan ile maruf eski 
şeyhisltimlardan Zeynelabidi· 
nin oğludur. Meclreseden çık
madır. Arapça ve Farsçayı 

mükemmel bilir. Bir müddet 
kadılıklarda bulunmuş Edirne. 
de, Bağdatta naiblik yapmıştır. 

iz mire sürüldükten sonra u• 
zun müddet avukatlık yapmış
tır. Kendisi Nazenin iari· 
kinin ileri gelen kuvvetli mür
şitlerinden biri idi. Ruhi ha· 
banın muhiti memlekette ta
nınmış kalem ve fikir erba
bından mürekkepli. Kendisin• 
den nasip alan pek çok yük· 
sek şahıslar vardır. Ve bunlar 
arasında meşhur avukatlardan 
Aron, Yorgancı Vartan, Aram 
gibi Ermeni, Rum ve Yahudi· 
lor de bulunabilir, Ruhi baba 

1 
şair Eşrejin en çok sevdiği 

şahsiyetlerden biridir. Ve Es· 
re/ le kendisinden nasib alan
lardandır. Baba şen ve ha~a
tm bütün kahır ve iztırabına 
sadece gülerdi. 

Ruhi bey babanın pek çok 
ve kıymelif şiirleri vardır 

içle~inde (nefes) i pek me~ 
hurdur: 

Nice bir dağdağai dehrlle 
berbad ol1.lım, 

Yüril meyhaneye zahit biraz 
abad olalım, 

SereUnı ktlşei meyhaneye bir 
eski ha.!ır, 

Deat urup camı ceme gussadan 
a'lad olJhm. 

Kızını piti muganıo sen alıp 
oğlurıu beu, 

Ôylo bir din ulu,sıu ki.fire 
damad olalım 

Hançeri tiğı gazapla gezelim 
ey Ruhi 1 

Kande bir var ise içmez ona 
callad olalım. 

Şair Eşref, Ruhi bey baba
nın ölümü için yazdığı hazin 
bir merSiyegi şöyle bitirir : 

Eırefa au:ılşli bin mersiye yazmak 
far% iken, 

Ah istllly1 gam yazdırdı böyle 
muhtasar. 

Sahibi l•oa aşer geld~ dedi 
tarlhinJ, 

Ruhu Ruhi eyledi Firdevsi lliyı 
makar. 

1. H. , 
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Atatürk'ün bir işaretiyle 

Türkiyenin de bir 
Luvr'u oluyor! 

Dolmabahçe Veliahd dairesi 
resim ve heykel müzesi oldu! 

Büyük bir muvaffakıyet kazanmış olan elli yıllık resim ve 
heykel sergisinin bu kıymelleri arlık müzede her zaman ge

zilip tetkik edilebilecektir 

Güzel San'atler Akademi- heves eden ve istidatları olan 
sinde bundan bir ay evvel gençlerin resim kü\Wrlerini 
a~ı lmış olan elli senelik Türk tamamlıyacak bir müzemiz 
resim ve heykel sergisi bu olacaktır. Çünkü; bu müzede 
gün kapanıyor. F.kat Türk üç kısım vardır. Birisinde dü-

resim sanati için büyük bir ne kadar münevverlerimizin, 
hadise olan bu serııinin ka- sanat meraklılarımızm meçhuli 
p nması, açılmasından daha olup saraylarda ve memleke. 
miihim, daha hayali ve daha tin ötesinde berisinde dağınık 
çok kıymetli b r hadisenin kalmış yabancı ressam'arın 

b şlaması demektir. Çünkü, orijinal eserleri, birisinde bü-
şimdiye kadar Türkiyenin si- yük yabancı ressamlardan 
yasf, iktısadi, kültürel, sosyal kopye edilmiş eserler, üçün-
sal.alarındaki kalkmaları ta• cüsünde de Türk ressamları-
sa, vur ve tahakkuk ettirmiş, nın eserleri bulunacaktır. 

olan Reisicümhur Atatürk, 
Do'ma bahçe ~ arayınm veliaht 
dairesinin, Türk resim ve hey· 
kel müzesi ha \ine konulması 

için kültür bakanına talimat 
vermiştir. 

B5ylece nihayet Türkiyeninde 
lir "Louvre,.u oluyor demek
dir. Ve arlık şimdiye kadar 
muhtelif cemiyetler ve res
mi daireler tarafından satın 

Dünyanın her tarafında ol
duj!"u gibi müze her yıl sergi
lerde sanat kıymeti bir jüri 
tarafındao tesbit edilen eser-
:e i satın alacak ve hiç şüp• 
hesiz bu Türk resim ve hey
kel sanatkarlarını teşvik eden 
ve istikbaierinden ümitlendiren 
bir vasıta olacaktır. 

Türk sanatkarları ve Türk 
alınr-rak öteJe beriye atılan sanat muhipleri Alatürkün bu 
tablola ı, teşhir edilecek bir jestini hayranlık ve minnelle 
yerimiz ve güzel sa ıatlere kar.şılar:ar. 
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Filistinde ihtilalcileri 
kim idare ediyor? 

Fi/is/inde bir lnglliz asker! kamyonu 

( Deyli Telgraf) gazetesinin 
Kudusden alarak yazdığına 

göre, Filistindeki müsellah A
rapların başında Fevzi Kavukçu 
isminde bir Arap reisi vardır. 
Köylerde, daj!"larda gizli ta
hassungahlar yapan Arap çe
tekri, son haftalar zarfında ln
giltereden gelen müsel!ah kuv
vetlere karşı hazırlıklı bulun
mak üzere Filistin balkanların 
da siperler kazmışlardır. 

Bir metre genişliğinde derin 
dıvarlar halinde taştan inşa 

olunan bu siperlerden bazılarını 
görmüş olan mütahassıs lngi-

ı 
liz zabitleri, inşa tarzı ve giz. 
lenme tertibatı itibarile bun~ 

!arın en modern nümunelerdcn 
olduklarını söylemişlerdir. 

Fevzi Ka;..ukçu seyyar sıh. 
hiye teşkilatı ve ilk imdad ve 
sargı çeteleri de teşkil etmiş 
olup, erkanı harbiyesi tarafın

dan vakit vakit, mutat olan 
asker! stiller ile yazılmış teb
lij!"ler dahi neşretmektedir. 

Teşkilatını, lngiliz muhafız. 
!arından saklayabilmek için 
gizli olarak meydana getir• 
mekte olan çete reisi Fevzi 
Kavukçu, bütün Filistin fellllh-

-AÇIK SÖZ- 5 

Kalpazanlar Kralı S~riy~ heyeti . başmürahhası 
dun hır muharrırimize dedi ki: 

lngilferede meşhur bir k~lpazan "Antakya ve İskenderun un 
yakayı ele verdı kendisine mahsus olan muhtar 

Bu adam 83 yaşındadır. Hapishanede bulun· 
dufju zaman bile sahte para basmağa muvaf· 

idaresi devam edecektir 
fak olmuş, nihayet hapse mahkOm olmuştur S • d • • • .. •• 

lngilterede sahte evrakı nak- burada yankesicilik tahsil et- urzge e genı re J ım taay yun etmek uzere .. 
diye basıp sürmekle tanınmış miş ve çıngıraklı mankeni soy- • 
James Wilson adında bir kal- mak tecrübesinde muvaffak ol- Bu re Jim demokrasi ve parlmantarizm prensiplerine istinat 
pazan nihayet yakayı ele ver• muştur. Onun ilk hırsızlıj!"ı bir edecek olan bir cUmhuriyet idaresi olacaktır 
miş ve hapse mahküm olmuş- adamın cebinden aşırdıj!"ı yüz Suriyenin istiklali için Pa-
tur. sterlingdir. Wilson bu yüzden risde Fransa hükumeti ile mü-

James Wilson dünyanın her bir yıl hapse mahküm olmuştur. zakeratta bulunarak bir mua-
tarafında tesadüf edilen ve JNGILTEREDE JŞBAŞINDA hede imzalıyan Suriye murah· 
alelade sahte kağıt para imal Wilson bundan sora asılla- has heyeti dün sabah saat do-
eden kalpazanlardan dej!"ildir. r,ndan tefrik edilerniyecek de- kuzda şehrimize geldi, 
Bugün 83 yaşında olan bu recede mükemmel yapılmış, Haşim Etta~inin riyaseti al. 
adam " Kalpazanlar kıralı • sahte evrakı nakdiye basmıya tında olan heyetten yedi kişi 
adını taşımaktadır. başlamış ve az zamanda lngil· gelmiştir ki, onlar da Cemil, 

Bu adamın sahtekarlıkları tere bir sahte para istilasına Sadullah Cabiri, Faris Hori, 
lngiltere zabıtasını senelerce uj!"ramıştır. Wilson bu işi ga- Naim Antaki, Edmon Ribat, 
işgal etmişti. Zabıta, bütün yet mahirane bir şekilde idare Ahmed Sait Lahham namların-
lngilterede adeta yaj!"mur gibi elmiş, zabıta bu sahte para- daki zevattır. 
yağan sahte kaj!"ıt paraların !arı basn matbaayı, onu idare Dört gün evvel istikbal için 
Amilini aramakla meşgul ol. Suriyeden sureti mahsusada 
muştur. Tedavüle çıkarılan şehrimize 25 kişilik bir heyet 
sahte paralar o kadar çok ve gelmiştir. Dün sabah Sirkeci 
hakiki paralardan o kadar fark· istasyonunda, bu heyet ile, Is-
sız idiler ki lngiltere bankası tanhulda yaşıyan Suriyeliler, 
bu işle baş edememiş, bu ada· Irak Sefiri, Fransız Sefareti 
mın yüzünden evrakı nakdi· Müsteşarı, Vali muavini Aıiz 
yenin bir kısmını piyasadan Hüdai murahhas heyetini is· 
çekmek mecburiyetinde kal• tikbal ettiler. Ekspres istasyo-
mıştı. na dahil olunca, Suriyeliler üç 

KALPAZANLAR KRAL! defa Arapça (yaşa, yaşa, ya. 
KiMDiR? şa) diye baj!"ırarak vagonun 

James Wilson Umum! harp- penceresinde görünen heyet 
ten evvel kalp para basmaj!"a Azalarını selılmladılar. Ha· 
başlamıştır. Yavaş yavaş bu şim Ettaşi istikbale gelenlerin 
işte ihtisas sahibi olmuş, ma- ellerini ayn ayrı sıktıktan 

hir bir ressam olması hasebile, sonra, heyet aıaları otomo• 
evrakı nakdiyeyi, asıllarından billerle Perapalas oteline git· 
tefrik edilemiyecek bir şekilde tiler .. 
taklide muvaffak olmuştur. , MURAHHASLARIN SEViNCi 

Kalpazanlar kralı, Avustralı ı YÜZLERiNDEN BELLi .. 
zengin bir çiftçinin oğludur. ·Suriye heyeti murahhasası 
Babasının binlerce koyundan reisi Haşim Etaşt ile görüş-
mürekkep sürüleri vardı. Babası mek üzere Pcrapalas kapısın-
öldüğü uman Wilson'a 15 bin 'Katpaunıor Krah • d~n içeeri girerken, mesrur ve 
lngiliz liralık bir miras hissesi C EY Mi S V i L SON beşuş çehreli Suriyelilerin hol 
isabet etmişti. Diğer üç kar- ve geniş merdivenlerden bir 
deşi de on beşer bin lira almış· edenleri bir türlü ele geçire· 
!ardı. memiştir. 

Wilson 0 zamanlar at ko· Nihayet 1912 senesinde ya-
şularına meraklı olduğundan kayı ele vermiş, 10 sene hap-

se mabküm olmuş ve Wayt 
at yetiştirmekle meşgul olmuş adasına nefyedilmitir. 
bu maksatla ahırlar tesis et- Wilson boş durmuyor 
miştir. Wilson yarışlarda oy• Wilson hapishanede de boş 
nadıj!"ı oyunlar sayesinde ev• durmamış,orda da lngiltere ban-
vela pek çok para kazanmış kasına ait evrakı nakliyeyi mu-
ve servetini arttırmıştır. Son- vaffakiyetle taklit etmiştir. Vilson 
ra meşhur bir doktorun kızile burada kendisi kadar mahir bir 
evlenmiş ve iki çocuğu olmuş- kalpazanla tanışmış ve ondan 
tur. Fakat Wilson'un zenginliği haylı yardım görmüştür. 
çok sürmemiştir. Bu adamın, ahiren mahke. 

Bu adam, kendisini kumara mede verdij!"i ifadeye nazaran 
Wilson hapisanede bulunduj!"u 

ve içkiye vermiş, müteakiben sırada, resim yapmak behane-
yarışlarda kay betmeğe baş- sile bazı resim malzemesi te-
lamıştır. Aı zamanda bütün darik ederek hücresine getir. 
servetini on parasına kadar miş ve bu suretle her nevi ev-
kaybetmiştir. rakı nakdiyenin el ile resmini 

Wil•on, bundan sonra adi çizmiştir. 
tabakadan insanlarla düşüp Wilson, nazarı dikkati cel• 
kalkmaj!"a, geceleri barlarda betmemek için, ara sıra baş gar-

diyanın da portirelerini yap. 
sarhoş olmağa başlamıştır. mışlır. 
Bunun üzerine dostları kendi- Bunlar hapishaneden çıktık. 
sinden yüz çevirmişlerdir. dan sonra bir fabrika açmış. 
Wilson 1893 senesinde lkarı· !ar ve boyuna sahte para bas-
sını ve çocuklatını alarak or• mışlardır. işte bu sırada lngiJ. 
tadan kaybolmuştur. tere bankası, tedavülde bulu-
Y ANKESJC! l/K TAHS/l nan evrakı nakliyesini geriye 

EDiYOR çekerek şekillerini ve resimle
rini dej!"iştirmej!"e mecbur ol· 

Wilson bir müddet sonra unu· 
tulmuştur. Fakat günün birinde 
Duncan Robert adıyle Glasko
da be liri vermiştir. 

Wilson, o zaman lngilterede 

r.ankesicilik öğreten muallim· 
erin derslerine devam etmiş 

Jarı arasında dolaşmaktadır. 

• Geçen gün toplanan Arap 
Ali komitesi, lngiliz Komiseri 
tarafından umum Arap kon
gresinin yasak edllmesi üze
rine Filistinin istiklAli uj!"runa 
sonuna kadar mücadeleye de· 
vama karar vermiştir. 

Londradan son gelen ha
berler, lngiliz dahiliye, müs
temlik&t ve harbiye nazırlarile 
hariciye müsteşarından mürek
kep olarak teşekkül eden bir 
komisyonun, Filistin meselesini 
görüşmek üzere Sir Con Si· 
monun riyasetinde, hava kuv. 
vetlerl Mareşalı Sir Teirenes 
ile muavini Nelingtton'un da 
iştiraklle toplandığını ve bu 
komisyonun müzakeresinden 
sonra Filistinde daha bir möd. 
det idare! örfiye ilan olunma• 
masına karar verildiğini bil· 
dirmektedir. 

YENi INGILIZ KUVVETLERi 
GELMEGE BAŞLADI 

Kudüs, 23 (A. A.) - içinde 
lngiliz takviye kıtaatından 1400 
kişi bulunan Laurantie vapuru, 
bu sabah Hayfaya gelmiştir. 

muştur. .. .. 
71 YAŞINDA BUYUK BABA 

1924 yılında Wilson artık 
ihtiyarlamış, yaşı 71 i bulmuştu. 
Bununla beraber boş durmu
yor, sahte evrakınakdiye bas
makta devam ediyordu. Son 
zamanlarda oturduj!"u mahal· 
lede kendisini, kendi halinde 
yaşayan, sakin bir ihtiyar 
olarak tanımışlardı. Bu ihtiya
rın yegane iptilası resim yap
maktı. Hatta arasıra mahalle 
çocuklarına para verdiğinden 
çocuklar kendisine " büyük 
baba,, diye hitap ederlerdi. 

Wilson son muhakemesinde 
hakimin sorduğu iki suali ce
vapsız bırakmışmıştır. Wilson 
bunları bir sır olarak muhafa
za etmekte ve kendisi ile be
raber mezara gömüleceğini 
söylemektedir. Bunlar da ha
pishanedeki evrakı nakdiıeyi 
ne suretle bastığı ve çocuklR• 
rının nerede bulunduğudur. 

Wilson hakime demiştir kiı 
- Çocuklarını mesuttur.On

ların birer yuvas. vardır. Ba
balarının kim old junu bilme
lerine asla lüzum yoktur. Size 
onların nerede Lulunduklarını 
söyleyemem. 

Bu sırrı, beraberimde meza 
götüreceıtim ... 

Wilson, ne kadar mahir bir 
kalpazan olursa olsun nihayet 
her defasında maıtlup olmuş, 
kanim ve adaletin pençesinden 
kendini kurtaramamıştır. 

5.urlye he)'etl Sirkecide k•rtıhyanlar 
arasında 

aşağı bir yukarı inüp çıktık· 
ları görülüyordu. Belli idi ki 
Suriyenin on dokuz yıllık bir 
mücadeleden sonra hürriyet 
ve istiklale kavuşuşu bu insan• 
!ara başka bir şevk, başka bir 
enerji ve faaliyet aşılamıştı. 

Beş, on dakikalık bir intizar
dan sonra, zeki bakışlı he• 
yet reisi Haşım Ettaşı ile 
Karşıkarşıya bulunuyoruı. Şark 
usuli döşeli geniş oda da hey' eti 
mürahhasa azal arından bazı

ları da var. ilk önce, Suriye 
hey'etlnin başmürahhası gayet 
fasih bir Türkçe ile, • efendim, 
benim kulağım bir parça ağır 
işitiyor, IOtfen bir parça yük
sek konuşunuz, buyurunuz, 
sorunuz ,. diye söze başladı. 
SURiYELiLER TÜRKLERE 

CANDAN BAGLIDIRLAR 
- Biz Türkler ve Türk ga

zetecileri Suriyenin hürriyet 
ve istiklale kavuşmasından do
layı zatıalinizi tebrik etmekte• 
dirler. Bütün Türkiye Suriyeli 

Suriye heyetini karıılamak içla Suriyedea ıehrimize gelen heyet 

kardeşlerimizin bu milli ve ı Bu hususta kararlaştırılan yeni 
büyük muvaffakıyetinden do- bir şey var mıdır? . 
layı fevkalade memnundurlar. - Aktolunan muahede mu-

- Muahedenin imıa sından cibince Fransa devleti elindeki 
ve Türkiye hudutlarından içeri bütün manda hak ve salahi-
ırirelidenberi Türk kardeşleri· yellerini iki sene zarfında Su-
mizden görmekte olduj!"umuz riye devletine devredecektir. 
muhabbet, hoşnudi, ve meser• Suriye üç sene sonra da 
ret bizi fevkalade memnun ve Cemiyeti Akva'lla aza ola-
mütehassis etmektedir. Zaten rak girecektir. Suriyede, Mı-
Türk kardeş ve komşularımı- sıra benzer bir nevi müsta-
ıın bizim istiklale kavuşma- kil mutasarrıflıklar gibi, san. 
mızdan çok memnun olacak- caklar mevcuttur. Anıakı a ve 
tarını biliyorduk, çünkü Surİ· lskenderundaki vaziyette öyle-
yelilcr de Türkiye, ve Türklere dir. Orada idari ve mali muh-
ve Atatürke karşı fevkalade tariı•et vardır. Antakya ve Is· 
muhabbetle bağlıdırlar. Müs- kenderunun kendine mahsus 
takil bir Suriyeder. Türkiye'ye olan idari ve mal! muhtariyeti 
hiçbir zarar gelmiyecej!"i tabii ·dedij!"im gibi· vardır ve dc-
olduğu gibi, Türk kardeşleri-

vam edecektir. mizden de Suriye'nin fenalık 1 1 
örecej!"ine hiç kimse ihtimal SUR YEDE ASKERL K 
vermez. 

Esase n malumunuzdur ki Türk 
ile Arap arasındaki kardeşlik 
rabıtaları başka hiçbir millet 
arasında olamayacak gibi kuv· 
vetlidir. ( Arap Medeniyeti ) 
diye söylenen eski siviliıas
yonda Türklerin çok büyük 
hissei iştirakleri vardır. Bina
enaleyh, 1300 seneye dayanan 
bu kardeş millet arasındaki 
rabıta ve kaynaşıı!R çok sağ• 
lam ve derin esaslara müsle· 
nittir. Biz Türkiyenin bugünkü 
terakkiyatından, azametinden 
cidden ve fevkalade mem
nun ve mesrur olmaktayız. 

Büyük Atatürke karşı olan 
•aygı ve muhabbetimiz pek 
büyüktür. Türklerin de bil. 
mukabele bizim ist klal ve 
hürriyetimizden ve ilerleyişi

mizden memnun olacakların
da kanaatimiz berkemaldir. 

SURIYENIN YENi iDARE 
ŞEKLi 

- Suriye devletinin yeni 
idare şekli ne olacaktır? 

- Suriye devletinin yeni 
idare şekli bugünkü milletlerin 
terakkiyatını temin eden de· 
mokrasi ve parlmentarizm 
prensiplerine istinat edecek 
ve buna göre bir rejim tesiı 

edilecektir. 

iNTiHABA TA BAŞLANIYOR 
- Şu halde intihap olacak; 

acaba yakında mı? .. 
- Evet, biz Şama varır var

maz intihabata başlanacak
tır. intihabat yapıldıktan sonra 
meclis toplanacak, meclis, alel
usul demokratik idarelerde oJ.. 
duj!"u gibi, yeni hükümeti in
tihap edecek ve Cumhur reisi• 
ni de beş sene müddetle bu 
meclis intihap edecektir. 
FRANSA YA NE GiBi RÜÇ-

HANLAR VERiLDi'.' 
- Yeni akdetitj!"iniz mua

hede de, Suriyenin Fransa ile 
olacak müstakbel münaseba. 
tında, Fransaya bahşedilen 

rüçhan hakkının mahiyeti 
nedir ? .. 

- istiklaline kavuşan Surye 
ile Fransa devleti arasında bir 
dostluk ve ittifak muahedesi 
aktedilmiştir. Bu muahede ah
kamına göre, iki devlet, dost 
ve müttefik suretile yekdiğe· 
rinin menafiini korumakla mü
kelleftirler. Bir tecavüz ve 
harp vukuunda ve beynelmilel 
siyasi meselelerde karşılaşıla
cak müşküllerde iki hükümet 
el birliğile zorluklara çare ara
yıp bulacaklardır. 

ISKENDERUN • ANTAKYA 
- Antakya ile lskenderunun 

muhtariyeti idareye malik ola
caklarına dair olan Türk • 
fransız anlaşmasının eski mad. 
dei mahsusası ne olacaktır. 

- Yeni Suriye devletinde 
mecburi askerlik usulü o:a
cak mı ve Suriye ordusu te
şekkül edecek midir? 

- Bütiin Suriyede Fransız. 

!arın askerleri vardır. Biz 
Fransız ordusuna muavin ola
rak yerli ahaliden kuvvetler 
toplayacağız. Bu kuvveller 
müstakil Suriye ordusunun 
temelleri olacaktır. Çünkü der
hal bir Suriye ordusu tesis 
edebilmek imkan ve şeraitine 
mal.k dej!"iliz. 
SURiYE VE ŞARK GRUPU 

- Müstakil Suriye devleti 
Türkiye, frak, Efganistan ve' 
lran arasındaki yakın şark 
grupuna girecek midir? 

- Bu mesele, Suriye dev
leti teşekkül edip Cemiyeti 
akvama aza olarak dahil ol
duktan sonra düşünülecektir. 
Biz henüz teşekkül devrine 
girmekteyiz. l<i buçuk milyon 
nüfusu olan Suriyede şimdiye 
kadar hemen hemen bütün 
Suriyelilerin dahil bulundukları 
(Blok nasyonal) bir kitiei va
taniye vardı. Bu kitlenin bü
tün hedef, maksat ve gayesi 
memleketin istiklalini tem n 
etmek idi. On dokuz yıldır 
bütün mücadelelerimiz hep bu 
uj!"ura matuftu. Demin de de
dij!"im gibi, Şama varınca der
hal intihabata başlıyacaj!"ız. Par. 
lamentoyu toplıyacaj!"ız, devlet 
reisi ayıracaj!"ız ve yeni bir Su
riye devleti kuracağız .. 
MÜSTAKBEL CUMHUR REiSi 

Müsaade ederseniz şunu da 
soralım. Acaba, müsıakbel 

Cumhur reisi kim olacaktır?. 
Bu henüz bilinemez, bunu· 

parlamento intihap edecek.(bu
rada heyeti murahhasa azaları 
söze karışarak "Haşim beyden 
başka kim olabilir? Bize istik· 
lalı o kazandırdı. dediler ve 
gülüştüler. 

- Müstakil Suriye harici 
temsil hakkını haiz olduğuna 

nazaran, ilk sefir göndereceği 
memleket Türkiye mi olacak
tır. Genç Suriye devleti mü
messilini ilk defa olarak ara· 
mızda görmek '°'kine biz 
Türkler acaba nail olabilecek 
miyiz. 

Muhterem reis bu sual ve 
temennim üzerine güldü ve 
esasen fazla rahatsız elmemek 
için ayrılmak üz.:re olduj!"umıız, 
dan "lşallah .. işallah,. diyerek, 
istikbalde Suriyelilerin Türk
lerle bir kardeş ve komşu sıfa. 
tile sık sık görüşmeleri te• 
mennilerinin ve Türk milletine 
(kendisini aj!"zile mümessili aza. 
ma) Atatürkümüze karşı olan 
muhabbet ve sevgilerini te'kit 
ederek elimizi sıkarken cuma 
sabahı Haydarpaşadan hareket 
edeceklerini de söyledi. 

Necmeddin Deliorman 
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el işi Gaziantepte • • 
sergısı 

Gaziantep (Açık Söz) - ilk mekteplerin açtıkları elişi ;er-
gisi büyük bir rağbet görmüştür. . . . 

Yavruların büyük emeklerle vücude getırdıklerı es~rler,. çok 
takdir edilmiş, sergi binlerce vatandaş tarafından gezılmıştır. 

Yukarıdaki resimde sergiden bir köşe görülmektedir. 

Alacak 
Yüzünden 
Cinayet 

lzmir (Açık Söz) - Çeşme 
kazasının Alaçatı nahiyesinde 
bir cinayet olmuştur. Memiş 

oğullarından Ali oğlu Ahmet 
bir alacak yüzünden Ali oğlu 
Mustafayı tabanca ile öldür
müştür. Mustafa Katakulli la
kabile tanınmıştır. Geçen yaz 
} anındaki iki kadınla Çeşme 

plajındaki kahvelerde şarkı 

söy lemekte idi. 

lzmirde şild 
maçları 

lzmir (Açık Söz) - Geçen 
pazar günü şild şampiyonası

nın dömi final maçları yapıl

dı, ilk maç Altay • Ege spor 
arasında idi. Bunu Altay takı· 

mı 5-2 kazandı. Göztepe-lzmir 
spor arasında yapılan ikinci 
maçta lzmir spor Göztepeyi 
2· 1 yendi. 

Aydın san'at mekte
binde yeni bir pavyon 1 

("ehrı"n mu .. stakbel planı yapı- Aydın <Açık Söz> - Ay- ı k'1 dm san'at okulunda ı eniden 

l kt • d "d b yapılan marangozluk pavyo-

Trabzon şehrine su 
isale ediliyor 

QCa ır şzm l en azı nunun yapısı bitirilmiştir. Ke-

d' J 1 • 1 f •ı • şif tutarı 14,000 lira olan bu-Ca ueıer genışıe l zgor pavyonu, okul öğretmen ve 
talebeleri bizzat yaparak yalnız 

Trabzon (Açık Söz)- Trab
zon, yajtmuru çok ve güneşi 
az o!an bir şehirdir. Semasında 
bulutlar eks:k olmaz. Bu yüz• 
den rutubeti de fazladır. Sahil· 
leri dik ve meyilli ve kısmen de 
binalarla kapalı olduğundan 

denize inmek ve onun mavi 
sularını seyretmek biraz güç
tür. Bütün hayat ve harekat 
Belediyenin etrafında toplan· 
mıştır. 

Belediye ieleri 

lağımlarda ıslah olunacaktır. malzem~ fiyatı olan 3,500 li-
( Kadri Mesud _Evren) zam_a~ raya mal etmişlerdir. Zimd. de 
nında yapılan ışlerden bırısı tesviye pavyonu yapılmaktadır. 
Şems otelinden denize kadar A d d . I I f"I 
evvelce amuden açılmış olan Y ın a ınc r er 1 me 
Atatürk caddesine geçen yıl alınıyor 
parke döşenmesidir. Di~eri de Aydın (Açık 5.ö'.) -. Yu.rdu-
Beledi e parkının bir park !l'ı~zda yctışe.n urunle'.ın hlım· 

.. Y . . . ını almak uzere Turkıyeye 
mutehassısı tarafından şımdıkı gelen Amerikalı Mister Jiilyen 
cazıp hale konulması ve bu Brayn ve asistanı Mis Radiger 
parkın etrafındaki şoselerin da evvelki gün Aydına gelciiler. 
parkeye tahvil olunma'1dır. Dün incir bölgesini dolaıardk 
Yıldan yıla bu parkeler şahrin incirin a~açtan . kopnıasından 
i!erisine doğru uzatılacak ve vagona yuklenesıye kadac ge-

Saat 12,30 Plakla Türk mu. 
sikisi. 12,50 Havadis. 13,5 p. 
lakla hafif müzik. 13,25 Muh· 
telif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı : 

Saat 18,30: Çay saati ve 
d tns musikisi. 19,30: Konferans 
Doktor Sal m Ahmet tarafından 
20: Türk musiki Heyeti tara
fından Klasik eserler. 20,30: 
Rıfat ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi. 21: Plakla so
lolar. 21,30: Orkestra. 

BÜ KREŞ 
b,30: Saı .ah neşriyatl. 13,30 · 15 

Plak ve haberler. 19: Mot-ıol or· 
kestrası. 19,50: Konferans. 20. 10: 
Konserin devamı. 20,30: Aktüalite 
20140: Pıak, (Aşk şarkıları) 21, 10: 
Konferans. 21.25: Rad,yo orkestra· 
sı. 22,30: Haberler. 22,45: Şarkılar . 

23.10: Konser nakli . 23,4S: Fran· 
sızca - Almanca haberler, 

BUDAPEŞTE 

18,30: Radyo s1lon orkestrası. 

19: ~por. 19,45: Ziraat. 20: Eğlen
celi pl3klar. :l0,30: Konferans. 21: 
l\1usikili piyes (Dic ~chöneGaleıec) 
23, IO: Haberler. 2:-4,30: Çigan mu
sikisi. 23,50: Konuşmalar. 24,30: 
Dans pliklar. 

VARŞOVA 

18: Hafif orkestra. 19' Konuş· 
malar. 20, JO: Radyo piyesi. 20,40: 
Az tanınmış balet musikisi. 21,30: 
Konuşmalar. 23, lS: Dans p\9.kları. 
24: Danı musikisi. 

PRAG 
19,4~: Almanca hab!rler · Söz· 

1cr, 20,2S: Karışık şarkılar. 21 130: 
Radyo opereti. 23, t5: Şrammel 

musikisi. 

BELGRAT 
21: Konser. 21,50 PIA.k. 22: Kon· 

ser. 23: Haberler. 23,20: Hafif mu· 
siki nakli. 

MOSKOVA 
20: Konser nakli. 22: Yabıuu.a 

dillerle konuşmalar. 

~~~~o~~~~ 

Bartında 
Trabzon belediyesi münaka

şalı bir ha al içindedir. Bu
nun sebebi Trabzonda beledi
ye işlerinin oıdukça zahmetli 
ve güç olmasıdır. Trabzon 
ha kı gibi münevver ve derin 
görüşlü bir zümreye iş beğen

dirn.e. pek zordur. Münaka· 
şa ve tenkitten kurtulmak ko
lay de~ildir. Onun için bu· 
ranın urbayları daima düşünce 
ile hareket etmek ve her zaman 

şehirdeki şoselar kaldırılacak· çirdiği ameliyeleri filme aldı!ar. 
tır. Yeni hükümet binası önün- Fıstık mahsulü bol 
deki cadde ganişletilmiş ve 16 Gaziayıntap: (Açık Söz) -

Mektepsizlik 
j Bartın (Açık Söz) - llkmek· 

ha ka he ao vermek mecburiye
l'rıdedır er. Şimdiki reis (Kadri 
Mesut Evren) beş yıldanberi 
va1ife başındad c r. Ve çok şu
urlu bir şekilde belediye}i ida
re etmekted'r. Şehrin büyük 
ihtiyaç! rından biri olan suyun 
getirılmesi için vaktile iki proje 
yapılmıştı. Bunlar pahalı oldu
ğundan şimdi bunlardan hangi
sinin tatbik kabiliyeti olduğu tet
kik olunmaktadır Değirmendere 
suyunun filitre edilerek geti
rilmesi kararlaşmış gibidir. 
Bnnun için de bir su mütehas
sısı beklenmeKtedir. 

Müstakbel şehır planı için de 
bir teşebbü< vardır. Mevcut 
haritalar 1 500 ve 1 2000 mik-
yasında olduklarından müstak
bel plana elverişli değildir. 

işte bu nok•anı telafi için 
1 1000 mikyasında bir harita 
yaptırılmak üzeredir. iç Ba
·kanlıjtınca bu harita lastik 
edildikten sonra plan işi de 
eksiltmeye konulacaktır. Şeh· 
rin müstakbel planı yapılınca 

metreye çıkarılmışlır. Bundan 1 Fıstık, bu sene çok mebzuldür. 
başka (Zaganos) köprüsünden rekolte üç milyon kilo l:adar
ileri soğuk suı a giden iki mezar- dır. Bu yüzden memlekete iki 
lık arasındaki dar yol, metruk milyon lira gireceği tahmin 
mezarlıktan dokuz metre alın- edilmektedir. 
mak su .. tile genişletilmiş ,.e lzmltte bir fudbol 
etrafına ıhlamur ağaçları dikil
miştir. Erzurum ve Taksim 
caddeleri arasındaki taksim 
mezarlığı da bir park haline 
getirilmek üzere projesi ya· 
pılmış ve işe de başlanmıştır. 
Mumhane önünde (50) metresi 
denizde olmak üzere yüz metre 
uzunluk \'e beş metre geniş
lıkte bir betonarme iskele 
yaptırılmıştır ki bu iskele Tra. 
buzonun tüccar eşyasının en 
çok yüklendiği bir iskeledir ve 
(8000) liraya mal edilmiştir. 

Belediyenin büdçesi {120) bin 
lira üzerinden tanzim edilmiş
tir. Bu büdçenin çerçeve•i için
de beledi~ e işleri büyük bir 
dikkatle takip olunmaktadır. 

lstanbuldan Erzin
cana giden çocuklar 

Bir takım kimsesiz genç co
cuklar mektebe girecejtiz diye 
lstanbuldan Erzinc;rna gidiyor
lar 'e orada mektebe kabul 
edilmediklerinden perişan bir 
halde lstanbula dönmek için 
belediyeye baş vuruyorlar. 
Belediye bur.lan iaşe ve sevk 
etmek için büyük bir sıkıntıya 
ugramaktadır. Bu vatan çocuk· 

maçı 

lzmit (Açık Söz ) - Tak
viyeli Fenerbahçe B takımı ile 
lzmit idman yurdu A takımı 
arasında bir fudbol maçı ol
muştur. 

Maçta General Mürsel ve 
Amiral Mehmetali ve kalaba
lık bir halk kütlesi ha zır bu
lunmuştur. idman yurdu kuv
vetli bir şekilde Halıçtan Şük· 
rü, Darüşşafakadan Mehmet, 
Karagümrükten Enver, Gölcük 
spor, idman yurdu, ve ak yeş 1 
spordan Tayyardan mürek
kepti. 

Maçtan evvel idman yurdu 
sporcuları bir geç;tresmi yap
mışlardır. Maç lzmit idman 
yurdunun mağlubiycti!e neti-

1 
celenmiştir. 

!arının böylece süründürül-
meleri pek çirkik oluyor. 

Mektebe kabul edilip edil
miyeceklerini anlamadan böyle 
uzun ve zahmetli seferlere çı
karılmaları çok elimdir. Ben 
bu gibi hallere her zaman te
sadüf etmekteyim. Binaen aleyh 
bu münasebetsiz seyahatlere 
bir nihayet verilmesi çok mü
nasip olacaktır. 

Zabıta romanı: 41 akşam meseleyi kapıyalım .. ve 
cıözleri karanlıklara daldı. 

Altı El Ateş 
Çünkü Greıiada bir sandaila 
vardığını biliyoruz. 

Üzerinde pijaması vardı, 
d~mek isteyorunı ki, orada böyle 
bir sandalda pijamalı bir adam 
nazarı dikkati celbetmekten 
hali kalmamıştır. Oranın polis 
amirlerine ne hikaye uydurdu
ğunu bilmiyorum. Henüz bu 
teferruatı öğrenmedim. Fakat 
uydurduğu hikayenin gayet 
mukni olduğuna şüphe yok. 

- iyi amma, tayyareye 
ha gi para ile bindi? Bu scy
yahat, hem de tayyare ile 
epeyce pahalıdır. Halbuki Kis
man'ın üzerinde elbisesi bile 
yoktu. Sonra Kisman ailesi 
zengin de dejtildir, biliyorsu. 
nuz. 

- Helsinor binmezden ev• 
vel epey çalıştı. Bundan 
başka aylığını da almıştı. in· 

Yazan : Rufua Klng 
"san parayı, halta pijamxnın 
. altında da kolayca saklaya• 

bilir. 
- Fakat niçin ora gazete· 

!eri bundan bahsetmediler? 
- Zannedersem, Glaveston 

gazeteleri bir Amerikalı deli· 
kanlının maceralarından bahs 
ettiler Lester Kennedy isminde 
olduA'unu söyliyen bugenç bir 
deniz kazasından mucize kabi· 
!inden kurtulmuş. Kinsnan Ga• 
la veston'dan trenle Nevyorka 
geldi ve oradan da doğru 
Lamot adasına gitti. 

- Annesinin ölümü hakkın. 
da polisin malümatı vardır 
zannederim. 

- Elbette .. Kinsmanın ora. 
da büyük bir cürüm İiledijti 
anlaşılmıştır. Annesini ölıimü ... 

Mis Vinteston sözünü kesti: 
- Rica ederim, dedi, bu 
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Petitizabel köyü yılfardanberi 
sakin ve rahat bir köydür. 
Penbe veyahut doğrudan doıt
ruya beyaz badanaya çekilmiş 
küçük evlerinin keyfini kimse 
bozmaz. Cüne~ll mezarlığı yaz 
kış bir çiçek bahçesi ıcibidir. 

Bazan köylüler aralarında eğ
lenceleri balı~ avları tertip 
ederler. Denize girmek iste. 
yenlerin güneşten istifade için 
geç vakte kadar pl~j!arda 

kaldıkları görülüyor. Ondan 
sqnra grup grup köyün yer 

altı ndaki bir lokantasında top· 
Ianırlar. Orada yamek yerler. 
Bu yemek listesi hiç değişmez. 
Mis Vinteston ile diğer yatta 

bulunanlar bunu bilmeyorlardı, 
ikinci Helsinorun bütün yol
cuları, ılık bir yaz sabahında 
güvertede toplanmışlardı. Kap. 
tRn Paye demir atılması için 
emir verdi. Küçük limanın rih. 

terde talebe kaydine başlan. 

mıştır. Şehrimizde mektebe 
yazdırılacak 500 de fazla ço

cok rnrdır. Halbuki ikisi beş, 

biri dört ve diğeri üç sınıflı 
dört ilkmektebin talebe kadro
larındaki açık ancak 150 ka-

dardır. Bu vaziyete göre bu 
sene şehrimizde 350 kadar 
çocuk mektepsiz ka!acak de
mektir 60 • 70 hatta 90 mev
cutlu sınıfllr vardır. 

Bu sene yeni bir mektep 
ihrlasına da imkan olmadığı 

gibi mevcut mektep binaları 

şube açmıya da müsait degıl

dir. Bu vaziyet karşısında 

maarif idaresi ittihazı lazım

gelen tedbirleri tetkik etmekle ' 
meşgu!dür. 

Gaziayıntapta üzüm 
korutına işi 

Gaziayıntap (Açık Söz) -
Ayıntap, üzüm mıntakalarımız- j 
dandır burada (32) çeşit üzüm 
yetişir. Şehirde kurulan içki 
fabrikası ihtiyacını hep bura 
dan temin etmektedir. 

Üzümler şimdiya kadar, 
fenni suretle kurlulmadığından 
fazla para getiremiyordu. Bu 
cihet alakalıl ırın nazarı dikka
tini celbetmiş ve bu yıldan 
itibaren üzümlerin fenni surette 
karutulmasına karar verilmiştir. 

tımında bir kalabalık birikmiş-: 
ti. Güzel yatı yakından gör
mek isteyenlerde sandallara 
atlamışlar. çala kürek yakla

şıyorlardı. Bundan daha tabii 
bir manzara olamazdı. 

Halbuki az sonra yatı bir. 
denbire gazeteciler, !ilimciler 
ve fotoğrafçılar istila etmiş 

bulunuyorlardı. Taymis gaze· 
lesinin hususi muhabiri bir 
taraftan !ilimler çevrilirken Mis 
Vintestonla konuşuyordu: 

- Zavallı matbuata karşı 
biraz insaflı davranmanızı rica 
edecejtim Mis 1 Hiç olmazsa 
sizin ağzınızdan birkaç şey 
yazalım. 

Mis Vinteslon cevap verdi : 
- Azizim benim, gazete

cilerle aram pek o kadar iyi 
değildir. Bir gün bir resmimi 
basmıştınız. Ne kötü resimdi o? 
size söyliyecejtim bir tek söz 
varl Yatı derhal boşaltmak! 

Taymisin muhabiri şaşırdı : 
- Sizin gazetelerde çıkan 

resiminiz mi? Onunla benim 
alakam yok madam. 

Seyfiye Orhan •• gore: 
• - Büyük bir ticaret filomuz, yüksek bir senayiimiz, 
yüksek bir ilmi kıymeti olan üniversitemiz olmadı~ı 
gibi edebiyatımız da yok-, Bunlar na~.ıl yavaş yavaş 
teşekkül halinde ise edebıyatımız zda oyt.. .. ,, 

AnketiyapanNusret, Safa COŞKUN 

(Akbaba) nın yazı işleri oda
sına girdiğim zaman, Mithat 
Cemal, Orhan Seyfi ye Yusuf 
Ziyayı minimini çaydanlıklarla 
önlerinde duran çaylarını yu
dumlıyarak, üçünü de • kiloca 
biribirlerinden farksız oldukları 
için - gamsız, tasasız insanlara 
mahsus bir lakaydi ve huzur 
ile kolluklarına gömülmüş gü
nün meselelerıni münakaşa 
ederken buldum. 
Kapıdan henüz girmiştim ki • 

Yusuf Ziya: 
- Bakın dedi, ne tesadüf.. 

Mithat Cemal de burada; he· 
men kendisinden cevap alınız. 

Askere bedel verildiğini bi· 
lirdim amma anket içiıı şimdi
ye kadar Refik Ahmed müs· 
tesna kimsenin bedel verdi
ğini hatırlıı amadığım ve bu 
son moda bedelden haberdar 
olmadığım için bir an şaşırdım. 

Mithat Cemal de şaşırmıştı: 

- Hayola dedi. Ne olu· 
yoruz, neye cevap vereceğiz? .. 

Yusuf Ziyanın cevabına mey
dan vermeden atıldım: 

- Üstadı zaten ziyaret ede
cektim. Fakat bugün sıra sizde 
vadinizi halırlatırım. 

Yusuf Ziya (bedel) in suya 
düştüğünü görünce bu sefer 
Orhan Seyfiye döndü' 

- Gel dedi, ~u ankete ce· 
vabı daha müsait bir zamana 
bırakalım .. 

Sonra bana dönerek : 
- Sizi de çok yorduk a m

ma.. hem benim söylemem 
farzı ayın değil yal.. 

Görüyorsunuz. nekadar çok 
işim var ... 

Benim cevabıına ıneydan 

vermeden Mithat Cemal : 
- Canım dedi, senin işin 

varsa Orhan Seyfi söylesin .. 
Hem ben de dinliyeyim de ba
kalım anketin mevzuu ne imiş 
onu öğreneyim .. 
Leke sabunu ilanı gibi kol· 

ıuğumun altında gezdirdi~iın 

matbu sual listesinden birini 
Mıthat Cemale uzatırken yan 
gözle Orhan Seyfiye baktım. 

Yüziinde, önünde yığılı du· 
ran bir sürü tashihe, ki şeı e 
rağmen beni bir ikinci defa 
yormak külfetini göze alamı
yan, 
vardı. 

müsaadekar bir ifade 

- O halde dedim; üstal, iş 

başa düştü. 

Gönüiden sesler şair. büyük 
fedakarlıklar yapmak ka· 
rarıoı vermiş bir insan 
edasile, önündeki klişelori 

tashihleri bir kenara itti, göz
hiğünü düzeltti, piirosundan 
derin bir nefes çekerek: 

- Buyurun dedi. Hemen 
sordum: 

- Sizce milli edebiyat nedir, 
ve edebiyatı milli ve gayr: milli 
diye ikiye ayırabilir miyiz? .. 

Orhan Seyfi, yelejtinin ce· 
binden çıkardığı paralarla belki 
de bana (vakit nakittir) sözünü 

Gazeteciler, Mis Vintestonun 
emrine rağmen yatı ancak bir 
kaç saat sonra.boşaltabildiler. 
Geminin her köşesinde bir re· 
simleri çekildi. Bütün tftyfalar 
bilhassa ge'.enleri karşılamağa 
memur edilen çavuş Murfi 
dehşetli bir sorguya çekildiler. 
Gazeteciler ne malumat ko· 
pardılarsa, ertesi sabah bu 
malumat iri puntu harflerle 
gazetelerinde neşredildi. 

Bir hafta sonra Mis Vintes• 
ton Valkurdan Valdroftaki 
apartımanına gelmesini rica 
ediyordu. Hakiki cani hakkın
daki fikirlerini anlatmak isti
ycrdu. 

Valkur geldi. Geç kalmış 
bir yazın son ılık ba vası içinde 
traçaya oturdular. 

Mis Vinteston dedi ki : 
- Biliyor musunuz, ben bu 

müthiş faciayı ne zaman daha 
iyi anlamıya başladım. Yallan 
küçük sandala binip te kaya. 
!ara doğru geldiğim zaman .• 

Gözleri karşısında yükselen 
ellişer katlı binalara daldı. 

nııatırlatmak için olacak-oynar. 
ken, Yusuf Ziya cevap verdi: 

- Milli edebiyat herhalde 
gençlerin yazdıkları olacak, 
çünkü manzum, mensur küf
rediyorlar ; sanki edebiyatla 
vardır bu? .. 

Orhan Seyfi, Yusuf Ziyanın 
bu esprisine gülen Mithat 
Cemalle bana bakarak, cevap 
verdi: 

- Benim kanaatimce milli 
edebiyat tabiri edebiyatımızın 
yabancı tesirlerden kurtulmak 
için yaptığı harekele verilen 
isimdir. 

Bu tabiri milliyetperver ede
biyatla karıştırıyoruz zannede
rim. Biraz daha izah edeyim: 

Divan, edebiyatı Fars edebi
yatının tesiri altında kalmış, 

büsbütün orijinal bir edebiyat 
olamamıştır. 

Tanzimattan sonraki edebi 
harekete garbi taklit şeklinde 
yürümüştür. işte bundan son· 
ra her iki tesirden kurtula. 
rak orijmal bir Türk edebiyatı 
yaratmak için yapılan hare
kete ver.len isim bu olmuştur. 
Şüphe yok ki bir milletin ha

kiki sanatkarlarının vücude 
getirdiği bir edebiyat şu veya· 
hut bu vasıflarla milli veyahut 
gayrimilli diye ayrılamaz. Fa
kat henüz kendi benliğini bul
mamış, ı abancı tesirleri taşı
yan, orijinal olmıyan bir ede
biyattan ayrılmak için böyle 
bir tabir kullanmak pekle yan· 
hş olamaz sanırım. 

Milli edebiyat tabirinden ba
zıları ihtimal türkçü, halkçı, 
milli duyguları terennüm eden 
bir edebiyat manası anlıyor
lar, bunun haricinde kalanla
rın gayrimilli addedildiğini 
sanıyı)rlar. Tabii bu doğru de
jtildir. Fakat benim izah etme· 
ğe çalıştığım manada bu keli
meyi kullanmakta ne mahzur 
vardır? .• 

Bizim eski tdebiyatıınız lim
met devrine aid bir edebiyat· 
tır. Ona ancak bu devrin ede
biyatı o'.arak bakabiliriz. Asıl 
Türk edebiyatı bütün tesirler
deo kurtulduktan sonra kendi 
orijınal şeklini ve dünya ede· 
bi} atları arasındaki mevkiini 
bulabilecektir. 
Şu halde benim telakkiıne 

göre bu ncktadan Türk ede
biyatını devirlere ayırabilmek 

itibarile böyle bir is'm'e tav· 
sif edebiliriz. 

- Milli edebiyatın vasıfları 
ne'erdir?. 

- Milli edebiyatın vasıfları 
onun orijinalitesl ve beynelmi. 
lel kıymeti olabilir. Zaten 
böyle olmayınca dünya ede
bivatları bakımından bir Türk 
edebiyatının varlığından bahis 
bile edi'emez. 

Naoıl ki bugün hala bu bahse 
girm~ğe cesdret edemiyoı uz. 

- Hangi şartlar altında 
mil li bir edebiyat doğabilir? .. 

Orhan Seyri purosunu tablaya 
bastırırken cevap verdi: 

- Bir milletin lisanının, san· 
atinin, medeniyetinin ilerle
mesi için lazımgelen şartların 
altında. 

Bu devirleri geçmedikten 
sonra nasıl ki, biz bu tekamül 
safhalarını yaşıyoruz. Türk 

Heyecanını tutmak için nefsine 
hakim olmıya çalıştığı anlaşı· 
lıyordu. 

- Sandalıma binipte kaya· 
lara doğru geldiğim zaman, 
Taker gözlerimde canlandı. 
O kadar iyi hasletleri olmakla 
beraber, o kadar kusurları da 
olan bu adam ••• Ve birdenbire 
anladım ki, katil olsa olsa 
Kin•man o la bilir. Aynı zaman• 

da onu Laytan'un simasile dü· 
şündüm. Küçük adada bir bo
a yılanı öldürmüş. 

Gözlerimde boa'yı değil, 

Takeri öldürmesi canlandı. Ka· 
tilin yüzünde hiçbir korku ifa
desi yoktu. Fakat müthiş bir 

kin taşıdığı kolaylıkla anlaşı· 

lıyordu. Buna da pek geç kav· 
radım.. Hatıralarım teselsül 
ede ede ••. 

- Daha iyi izah etseniz ... 
Mis Vinlesten biraz tered

düt elti. Valkur'un izahat is
temeden kendisini anlıyacajtını 
ümit etmişti. 

f Bilme<!!..J. 

Eminönü Halkevi memleket· 
teki bütün pehlivanlar arasın
dan, Türkiye başpehlivanı seç
mek için 10 Teşrinievvelde Tak· 
sim stadyomunda bir müsaba
ka yapmata karar vermiştir. 
Birincilıği kazanan Türkiye baş 

pehlivanına 1000 iira, ikinci ve 
üçüncü gelen pehlivanlara da 
ikişeryüz lira verilecektir. Mü
sabakaya iştirak eden pehli
vanların kayıdlarına Eminönu 
Halkevinde başlanmıştır. Ana
doludan gelen pehlivanlar 
olel'erde misafir edileceklerdir. 
iaşeleri de Halkevi tarafından 
temin edilecektir. 

milleti kendi varlığını duyına

ğa başlıyor, lisanını yabancı 

dill~rin esaretinden k~ı tarıyor, 
kendi harf!erini seçiyor, her 
sahada istik'aline doğru yü
rüyor. Edebiyatı da bunların 

ara ;ındadır. 
Büyük bir ticaret filomuz, 

yüksek bir sanayiimiz, yük
sek bir ilmi kıymeti olan Üni
versitemiz olmadığı gibi ede
biyatımız da yok. Bunlar nasıl 
yavaş yavaş teşekkül halinde 
ise edebiyatımız da öyle . Biri 
için var diğeri için yok de· 
mek imkansızdır. 

- Eskiler de dahil olduğu 
halde bugüne kadar geçen 
edeb'yatımızın bir kısmına milli 
bir kısmına gayrimilll diye
bilir miyiz? ... 

- Eski edebiyatın mevcut 
olan kısmı yazılı, mektup olan 
kısmıdır. Bunu divan ede
biyatı diye anlatıyoruz. Diğer
lerine ge'ince o folklor denilen 
nevidendir. Mektup değildir. 
Asıl san'atkariarın yetiştilti 

edebiyat bu olamaz. Halk ede· 
biyatı, mevcut şekli ile bir 
kıymet sayılmaz. Orijı'lal Türk 
edebiyatını yaratmak istiyen
ler için bir memba olmak iti
barile yürünecek istikameti 
bize gösterdiği için değerlidir. 
Yoksa bir saz şairini dünya
nın büyük, yüksek san'atkar
larile yanyana koymak ve on· 
!arla mukayeseye kalkışmak 
kimsenin hatırı ıdan geçmez. 
Bunlar bir edebiyatı orta yere 
koyabilmek için lazım olan ib
tidai un,urlardır. Asıl san'at
kar yüksek, münevver, kud
rel li insandır. Bir milletin en 
güıidesidir. O, bu unsurları a• 
lır, onları terkip ederek bir 
san'al eseri vücude getirebilir. 
Yoksa bu ba,it ve ibtidai mal
zemeye asıl san 'at gözüyle ba· 
kamayızl.. 

- Sizce milli şa'r kimdir?. 
- Aşağı ı ukarı, milli şairi 

biraı evvel söylediklerimle 
tebarüz ettrdim sanıyorum • 
Yalnız şunu söyleyeyim ki, 
milli şair harpten, köylüden, 
Anadoludan, şundan bundan 
behseden şair elbette değildir. 
Yüksek bir kıymet olarak 
heynelmilel dünya sanatkar!arı 
arasında yer tutab·,ıendir. 

Onu hepimiz dört gözle 
bekliyoruz. 

- Milli edebiyatı nasıl ya· 
ratacağız ! 

- Bu sualinizin cevabını di
jterleri arasında verdim. Ti.ca
ret filomuz, sanayiimiz, Uni-. 
versitemiz nasıl teşekküle doğ
ru gidiyorsa edebiyatımız da 
öyle .. 

- Peki üstadım". On sene 
sonra ticaret filomuzun bu gün· 
künün bir misli, sanayiim;zin 
iki misli, Ü ıiversitemizin Allah 
kısmet ederse ruh ve sistem 
itibarile bugünkünden çok baş
ka olacağını ümit edebiliriz. 
Fakat edebiyatımı7.dan da ümit 
lenebilir miyiz? Bugünkü ne
sil, yeni yazıcılar bu ümidi ve-. 
riyor mu size ? •• 

Orhan Seyli ayağa kRlktı, 

Odanın balkon kapısından bir 
müddet caddeyi seyretti. Du
daklarını ısırdı ve sonra: 

- Maalesef ded~ Bugünkü 
nesil bu ümidi çok az veriyor, 
Çünkü bir gayeye varmak için 
insanın idealist olma~ı lazım. 

dır. Gençler gayelerine ulaş• 
tık!annı sanıyorlar. Ve kendi
leri hakkındaki hükmü başka
larından beklemiyor, biperva 
kendileri veriyor. 
Düşünüyorum da gençlere 

hak vermek lazım. Çünkü öy
le bir devir yaşıyoruz ki ço· 
cuktan en büyük siyasi adam• 
!ara kadar herkes cart curt 
atıyor. HattA Hitler, Vuroşilof1 

bile .. 
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~ YARIN: 1 
~ Kazım Nami Durunun ~ 
~ cevabını okuyacaksrnı-r:. ~ 
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Paralar 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Litet 
Belçika Frangı 
Drahmi 
lıviçre Frangı 
Leva 
Florln 
Kron Çek 
Şilin Avusturya 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Peııgo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Kron lsveç 
Altın 
Banknot 

~ Satış 

635. l40. 
124. 126. 
165. 165. 
158, 
80. 
21. 
8)6. 
22. 
82. 
lH. 
22.00 
14. 
28. 

20. 
22. 
13. 
48. 
32. 
31. 

957. 
242. 

164. 
84. 
23. 

820. 
23. 
85. 
90. 
24. 
16. 
30. 

23 
24. 
16. 
52. 
34. 
33, 

9!'>8. 
243. 

Çeki er 

Londra 
Nıevyork 
Paria 
1Vlil5.no 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
c;;'>fya 
Amaterd. 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
Var9ova 

1 Budapett• 
Bükreş 

Belırrat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholın 

Kapanış 

640.00 
0,7923 
12.06 
ıo.ıo; 

4,701~ 
83.7023 
2,4390 
64,665 
1,1749 

19,2012 
4,2025 
7,0968 
1,9779 
4.21" 
4.2324 

107.566 
34.772 
2.6694 

24.8825 
3.0384 

lstikrazla.!... 
Kapanış 

, Türk Borcu 1 Peş;n 23. 725 
" " 1 Vadeli 23.85 
,, ,, ll Peşl1' -.-

" ., JI V adell 21.925 
Erıranl -.-
Sivas Erıurunı 1 -.-

" ,, il -.-
ı.uı.ru• dahili -.-

Esham 
lı Bankall Mil, -.-
" ,t N. -.-
" ,, Hamilinı:ıı -.-
Anadolu 0/0 60 -.-
Merkez: Bankası 82.-

T ah v il .S t 
Açılış. Kapanıı ----AnaColu Peşin 1 -.-· .t2. -

,, Vadetl 1 
Peşin il 

: Vadeli U 
,, mümesıil 

-.- -,--.- -.-
-.- -.-

ııııtıııııuııı11111ıııı•111ııııt11ı1111111ııuııııııı111ııuıııı1111111 

ı~t.ınbul Bel~iy~I Tepebaşı ti· 
{'-L· m.• t yalrosunda 
,mıtt ~ya l'OSU Dram kısmı 

~iilılijfılllm r!~f a~~~~i~ 

11!~:::!!! T~s~~~:~ 
viren : M. Şükrü Erdem. 

Fransız tiyatrosunda operet 
kısmı DUDAKLARIN. 

Yazan: Yves Mirande 
Müzik: Maurice Yvain, Türkçeye 

çeviren : Ekrem Reşid 
Çocuk kısmı : FATMACIK. 

Yazan : Afif Obay, 
Müıil< : Fehmi Ege 

Devredilecek ihtira 
beratı 

" Şimendifer vesaiti nakli· 
yesinde dingil uclarına doğ

rudan doğruya yaslanan yatak 
parçaları için bakır halilasın· 
dan terekküp eden bir mad
de., hakkındaki ihtira için alın
mış olan 17 Ağustos 1932 tJ.· 
rih ve 1684 numaralı ihtira 
,beratının ihtiva ettiği hukuk 
bu kere başkasına devir veya. 
hut icara verilmesi tekli! edil
mekte olduğundan bu hususa 
dair fazla malümat edinmek 
isteyenlerin Galatada Aslan 
han 5 nci kat 1-4 numaralara 
müracaat eylemeleri ilan olu
nur. 

Or. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde (2 
den 6) ya kadar lstanbul Di
vanyolu ( 104) yeni numaralı 
hususi kabinesinde hastalara 
bakar. 

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

Yazlık telefon Kaudilii 38 
Beylerbeyi :.ıs 

-----
Devredilecek ihtira 

beratı 
" Bilhassa raylar üzerinde 

müteharrik vesaiti nakliye mil 
·yataklarına yağ verme usulü • 
1 hakkındaki ihtira için alınmış 
1 olan 18 Haziran 1931 tarih ve • 
1253 numaralı ihtira beratının 

•ihtiva ettiği hukuk bu kere 
başkasına devir veyahut icara 
verileceği teklif edilmekte ol
makla bu hususta fazla malii· 

'mat edinmek isteyenlerin Ga. 
ı latada t.slan han 5 nci kat 
1·4 numaralara müracaat ey. 
Jemeleri 118.n olunur. 

AÇIK SÖZ- 7 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresi i 'anları f' lstanbul Defterdarhğından: 
Muhammen 

kıymet 

Lira Kr. Görüleri lüzum üzerine Devlet Demiryolları hesabına A vru
pa ya gerek hohşule ve gerekse teknikuma tahsile gönderilecek 
talebe için evvelce ilan ed~len kayıt müddeti 28 - 9 - 936 

• 
tai·ihine kadar temdit edilmiştir. 

Devlet Demiryolları hesabına Cer Mühendisi yetişmek Ü· 

zere Avrupaya Hoh~le tahsiline gönderilecek beş talebeye 

ait müsabaka şartları : 

1 - Türk olmak. 

2-Yaşı on sekizden küçük ve yirmi beşden büyük olmamak. 

3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadı-

gına ve memleketin her hangi bir tarafında çalışmağa mü· 

sait bulunduğuna dair Devlet Demiryollarının " Ankara " 

"Haydarpaşa,. "Eskişehir., "lzmir,. ve "Adana.,daki Sıhhi he

yetinden veya Deylet Demiryollarına kabul olunacak memur

larda bulunması l.izımgelen sıhhl şartları gösterir matbu sıhhi 

rapor muhteviyatına uygun olarak "tam teşkilatlı bir hasta· 

haneden., alınmış sıhhat raporu ile anlaşılmak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mektep'erden müsaba

kaya girmek isteyenler mekteplerinden bir güna ilişikleri ol

madığına dair vesika göstermek. 

5 - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitme•ine mani 

olmadığına dair alakadar Askerlik Şubesinden vesikayı haiz 
olmak lazımdır. 

6 - Talipler 28·9·936 tarihine kadar istida ile lst~nbul 
Mühendis Mektebi Müdiirlüğüne müracaat edeceklerdir. 

7 - lstidaya bağlanması lazımgelen vesika. 

A • Nufus kliğıdı veya musaddak bir sureti. 

B • Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müshile ve Lise 

şahadetnamesi. 

C - Hüsnühal vesikası "en son mektebin vereceği hüsnü· 
hal varakası ile o tarihten sonra çalıştığı yerlerden ve aynı 

zamanda mahalli polis dairesinden birer hüsnühal varakası 

alınacaktır. 

D- 4 X 6,5 büyükHiğünde 6 fotoğraf. 

E • Aşı şahadetnamesi 

F - 3,4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik. 

H • Babasının adı nedir ? Nerede olduğu, sağ ise şimdiki 

ölmüş ise ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? Ve 

nerede çalışmıştır ? Şimdiki veya ölmeden evvelki meslek 

veya mu!lluriyetiııdcn önce daha nerelerde ne gibi işlerle ve 

ne vakitler bulundu ? Bunları gösterir bir tercümeihal varakası. 

8 - Müsabaka imtihanı tersimi Hendese, tahlili riyaziye, 

tahlili makine, Resim hattı, Fizik, Kimya ve Türkçeden ola· 

caktır. Bu derslerin şümulü Mühendis Mektebi üçüncü sınıfına 

kadar olan programlara göredir. 

9 - Müsabaka imtihanı : 

1-10-936 Perşembe gilnü 

2.10-936 Cuma giinü: 

saat 9 • 12 Tersimi Hendese 
" 14-17 Fizik, Kimya 

9-12 Resmi hattı 
" " 13-17 Tahlili Riyaziye 

Tahlili makine 

3.10.936 Cumartesi gunu: ., 9-12Türkç~.Almanca. 

10 - imtihanda aynı dererecede not alanlardan lisan bilen

ler tercih edilir. 

11 - Müsabaka imtihanında kazanan taliple! Avrupadaki 

tahsillerinin neticesinden sonraki mecburi hizmetleri hakkında 

Devlet Demiryolları idaresinin istiyeeeği şekilde taahhütname 

vereceklerdir. 

12 _~il planı: Avrupada idarenin göstereceği fabri

kalarda bir sene staj ve bu müddet zarfında da lisan öğrenil

mesi, idarenin tayin edecelti Hohşulenin makine şubesinden 8 

Sömestirlik tahsili ikmal ve 6 ay zarfında imtihan vererek 

diploma almaktır. 

13 - Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer hususat hak. 

kında Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden ve işletme 
Müdürlüklerinden ve Mühendis Mektebi Müdürlüğünden istiyen

ler tafsilatı lazıma alabilirler. 

Devlet Demiryolları tarafından Cer kısmında çalıştırılmak 

üzere Avrupaya teknikum tahsili için gönderilecek "20., tale

beye aid müsabaka şeraiti : 

1 - Türk olmak. 

2 - Yaşı on sekizden küçük ve yirmi beşten büyük 

olmamak. 

3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadı-

hal varakası ile o tarihten sonra çalıştı~ yerlerden ve ayn1 

zamanda mahalli polis da.resinden alınacaktır.,, 

D - 4 X 6,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf. 
E - Aşı şahadetnamesi 
F • 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik. 
H • Babasının adı ? Nerede doji"duğu? Sağ ise şimdiki, öl-

müş ise ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir ? ve 

nerelerde çalışmıştır ? Şimdiki veya ölmeden evvelki meslek 

veya memuriyetinden önce daha nerelerde, ne gibi işlerde, ne 

vakitler bulundu ? Bunları gösterir bir ebeveyn tercümeihal 
varakası. 

8 - Müsabaka imtihanı Liselerde temamen okunan hesap, 

hendese, cebir, müsellesat, kimya, fizik ve türkçeden yapıla· 

caktır. 

9 - Müsabaka imtihanı : 

5-10-936 Pazartesi günü: saat 9-12 Kimya, fizik 

" 13-17 Hesap, Cebir 

6-10-936 Salı günü: ,. 9-12 Türkçe, Almanca 

" 13-17 Hendese, Müsel· 
lesat. 

10 - imtihanda aynı derecede not alanlardan lisan bilen• 

ler tercih e lilir. 

11 - lıı dhanda muvaffak olanlar Avrupada Teknikum 

tahsili gör ':eden evvel Dev'et Demiryo!lan Eskişehir atelye

sinde 6 al staj göreceklerdir. 

12 - Eskişehir atelyesindeki staj müddeti zarfında staji· 

yerlere iki buçuk lira yevmiye verilecektir. 

13 - Müsabaka imtihanında kazanan talipler, Avrupadaki 

tahsillerinin neticesiııdeıı sonraki mecburi hizmetleri hakkın

da Devlet Derniryolları idaresinin isteyeceği şekilde taahhüt• 

name vereceklerdir, 

14 - Tahsil planı: Altı ay Eskişehir atelyesinde staj, bir 

buçuk sene Avrupada idarenin göstereceği fabrikalarda staj 

ve lisan öğrenilme•i, iki buçuk sene de idarenin göstereceği 

teknikumlarda beş Sömestirlik makine şubesini ikmal ve diploma 
alınmasıdır. 

15 - Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer hususat hakkın

da Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden ve işletme Mü

dürlüklerinden ve Mühendis Mektebi müdürlüğünden isteyenler 

tafsilatı lazıme alabilir. (946) (1372). 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK .PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

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

Büyük ikramiye 200,000 liradır ı 
Ayrıca: 30.000. 20.000.15.000 
12.000, 10.000 liralık ikramiye
lerle ( 50.000) liralık iki adet 

mükafat vardır ... 

Pendik Bakteriyolojihanesi 
Direktörlüğünden: 

25-9-936 tarihine müsadif Cuma günü saat 15 de İs

tanbulda Yüksek mektepler muhasebeciliğindeki toplana· 

cak komisyon tarafından ihalesi icra kılınacak olan Padok• 
un ınünakasasının tehir edildiği. cl529> 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ı 
Satınalma Komlsvonu IU!ınları 1---..;;;;.;:~~-.;;.;.;...__ı 

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

936 günlü Gazetelerde ilan edilen dört kalem saç, elektrolit 

ve Fosforlu Bakırlarla Tutyaya aid ilanın hükmü yok• 
tur. "1379• 

lstanbul levazım 
Amirliği satınafma 

ğına ve memleketin herhangi bir tarafında çalışmağa müsait 1 
bulunduğuna dair Devlet Demiryollarının "Ankara., "Haydar·u-' 
paşa.., "Eskişehir. "İzmir. ve "Adana. daki sıhhi heyetinden 

veya Devlet Demiryollarına kabul olunacak memurlarda b :., __ K.o.m,,i.s;;.y.o.n.u.1.ıa.n.ı.a.rı--..ı 
lunması lazımgelen sıhhi şartlan gösterir matbu sıhhi rapor D•fterdarda bir numaralı 
muhteviyatına uygun olarak " tam teşkilatlı bir hastahaneden., Diklmevinde mevcut ve köh· 

Sultanahmet 3üncü Sulh Hu· 
kuk mahkemesinden : Binnaz 
ve çocuklan tarafından Gedik
paşada Pehlivan sokağında 

Azak zade apartımanında 18 
numarada mukim Ayşe aley. 
hine açılan "250. iki yüz elli 
lira alacak davasının cari du .. 
ruşmasında Anenin ikamet· 
gahının meçhul bulunduğu mü· 
başiri tarafından verilen meş• 
ruhattan anlaşılmasına binaen 
ilanen tebligat icrasma ve mu. 
hakemenin 5-10-936 pazartesi 
günü saat ona talikına muha· 
kemwe karar verilmiş oldu • 
ğundan yevm ve vakti mez· 
kürda bizzat gelinmediği ve
yahut musaddak bir vekil 
göııderilmediği takdirde gıya. 

ben muhakemeye devam olu
nacağı ilanen teblig olunur. 

alınmış sıhhat raporu ile anlaşılmak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden müsaba· 

kaya girmek isteyenler mekteplerinden bir güna ilişikleri ol· 

madığına dair vesika göstereceklerdir. 

5 - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mani 

olmadığına dair alakadar Askerlik Şubesinden vesikayı haiz 

olmak. 

6 - Talipler 28·9-936 tarihine kadar istida ile lstanbul 

Mühendis Mektebi Müdiirlüğüne müracaat edeceklerdir. 

7 - lstidaya bağlanması lazımgelen vesaik: 

A • Nüfus kağıdı veya musaddak bir sureti. 

B • Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite. 

C • Hüsnühal varakası " en son mektebin vereceği hllsnü-

neye ayrılan köhne kamyon, 

yangın tulumbası, telefon, fo• 

tin u ıaire ki cem'an 55 ka• 

lem etya 5 Biriociteşrin 936 

Pazartesi ~üaü saat 14,30 da 

Tophanede Satınalma komi,_ 

yoaunda açık ekıiltme ile 1&• 

tılacaktır. Tahmin bedeli 134 

liradır. Teminatı 21 liradır, 

işbu eşyalu Dikimeviade gÖ• 

rülebilir. !.teklilerln belli 1aat• 

te koıaiıyoaa gelmeleri. 

•no. •1428. (25802) 

Dayehatun: Büyük yeni han alt kat eski 37-38 
yeni 36-38 sayılı iki odanın 1. '2 şer 
payları. 

Araavotköy: Kireçhane sokağı eoki 18 M. yeni 20 
sayılı evin tamanıı. 

Kıaalıada : Aziziye mahalleai karanfil sokağı 
eski 10 yeai 7 sayılı 215 metre ve 
47 desimetre murabbaı ananın 1 S 
payı. 

Kınalıada : Aziziye mahalleıi teşvikiye sokağı eski 
1 sayılı 956 • metre ve 13 desimetre 
murabbaı arsanın 1/5 payı. 

Kınalıada : Aziziye m~hel!esi yazıcı oğlu sokağı 
eski 4 sayılı 1241 metre ve 13 desi
metre murabbaı arsanın 1/5 payı. 

Kınalıada: Aziziye mahallesi Livadyayi cedit 
ıokağı eski 1 oayılı 424 metre ve 62 
desimetre murabbaı arsanın 1/5 payı. 

Kınalıada : Aziziye mahallesi karanfil sokağı eski 
8 sayılı 1273 metre ve 88 deıimetre 
murabbaı arsanın 1/5 payı. 

Kınalıada: Aziziye mahallesi şevkiye sokağı es

ki 5 sayılı 1269 metre ve 86 desimet• 
re murabbaı ars•nın 1 '5 payı. 

Kına hada: 

Kınalıada : 

Kın alında ı 

Kinalıada ı 

Kına!ıada : 

Kınalıada: 

Kınalıada: 

Kınalıada: 

Kıoalıada: 

Kınalıada: 

Kınalıada: 

KıDalıada: 

Kınalı ada: 

Kınalıadar 

Kınalıada: 

Kınalıada: 

Kınalıada: 

Kınalıada: 

Aziziye mahalleıi ağaol sokağı eski 
4 sayılı 485 metre 53 desimetre mu• 
rabbaı arsanın 1/5 payı, 
Azi•iye mahallesi Ağasi sokağı eski 
1 sayılı 798 metre 69 desimetre mu• 
rabbaı arsaDın 115 payı, 

Aziziye mah1llesl zeytinlik sokağı es· 
ki 72 sayılı 322 metre ve 37 desimetre 
murabbaı ananın 1 S payı. 
Muradiye mahalleol Liman sokağı 173 
metre v<, 52 deıimetre murabboı ar
sanın 1.5 payı. 
Muradiye mahallesi Limon sokağı 121 
metre 24 desimetre murabbaı arıanıa 
1/5 payı. 

Muradiye mabellesi çarşı sokaıtı eoki 
64 sayılı 823 metre 40 desimetre mu· 
ra bbaı anının 1/5 payı. 
Muradiye mabılleai altıncı ıokak H• 

lıi 3 ••yılı 399 metre 34 deıimetre 
muro bb.. ar11nın 1, 5 payı, 
Muradiye mahallesi Muradiye ıokaıtı 
eski 6 sayılı 382 metre ve 10 deıl• 
metre murabbaı ananın 1/5 payı. 
Muradiye muhallesi Muradiye sokağı 
eski 4 sayılı 1353 metre ve 75 desi
metre murabbaı ananın 1/5 payı. 
Muradiye mahallesinde Muradiye so
kağı eıki 12 sayılı 1068 metre ve 75 
desimetre murabbaı arsanın 1/5 payı, 

Muradiye mahallesi Muradiye sokağı 
eski 11 sayılı 397 metre ve 50 de• 
si metre murabbaı arsanın 1/5 payı. 
Muradiye mahallesi Muradiye aokaıtı 
e.ki 7 sayılı 369 metre ve 46 desi· 
metre murabbaı anamn l 5 payı. 
Muradiye mahallesi Muradiye sokağı 
eski 4 sayılı 270 metre murabbaı ar
ıanın 1/5 payı .. 
l\luradiye mahallesi Muradlre sokağ'ı 
eski 3 sayılı 574 metre ve 60 desi• 
metre murabbaı arsanın 1/5 payı. 
Çarşı sokağı eski 66 sayılı 54$ met. 
re 87 desimetre murabbaı arsanın 

1/5 payı .. 
Cedidlye sokağı eıki 1 aarılı 1379 
111etre murabbaı anamn 1/5 payı. 
c~didiye Sultaniye sokaa-ı eıki 5 
sayılı 344 metre 76 desimetre mu• 
ra\>baı ananın 1/5 payı. 
Kılıççı sokağı eski 33 sayılı 574 
metre 60 desimetre murabbaı arsa-
nın 1/5 payı •• 

610 00 

800 00 

13 00 

38 24 

74 47 

21 23 

63 69 

63 50 

131 09 

79 87 

13 36 

1 o~ 

5 00 

49 40 

20 00 

30 57 

54 ıs 

42 75 

31 80 

29 55 

10 30 

23 00 
32 75 

55 16 

13 80 

23 00 

Kınalıadaı Cedidiye mahallesi Cedidiye sokağı 102 32 
eski 1 1&yıh 2558 metre ve 11 de-
simetre murabbaı ananın 115 payı. 

Kınalıada: Cedidiyo mahallesi Kılıççı ıokağ'ı 23 00 
eski 1 sayılı 574 metre 60 desi· 
metro murabbaı ananın 1/5 payı. 

Kınalıadaı Aziıiye mahalleıl zeytinlik sokağı 15 72 
eski 56 ıayılı 279 metr~ ve 54 de• 
ıimetre murabbaı ananın 3116payr. 

Kınalıada: Aziziye mahallesi Livadya sokağı 17 13 
eski 5 7 Hyılı 244 metre ve 77 de-
simetre murabba• ar.anın 3-16payı. 

Kınalıada: Aıiıiye mahallesi Karanfil sokağı 10 00 
eski 58 •ayılı 265 metre ve 17 de. 
simetre murabbaı arsanın 3/16payı. 

Kınalıada: Aziıiye mahallesi Şevkiye •okağı 12 23 
eski 59 aayılı 326 metre ve 37 de· 
ılm~tra murabbaı arsanın 3/16 p>yı. 

Kınalıadaı Aziziye mahalleıi Yazıcı sokağı eı· 8 64 
ki 60 nyılı 230 metre ve 41 desi• 
metre murabbaı ıınanın 3/16 payı. 

Kınalıadaı Aziziye mahallesi Te9rlliye ıokağı 12 10 
eaki 61 oayılı 321 metre 77 desi• 
nıetre marabbaı arsanın 3/16 payı. 

Kınalıadaı Aziziye 111rhalle1i Ağası sokağı eaki 71 20 
5 aayılı 297 metre ve 64 deıimetl'e 
murabbaı arsanın 1/6 payı. 

Kınalıada: Aziziye mahalleıi Sultaniye sokağı 21 14 
eıki 3 oayılı 528 metre ve 63 de· 
si metre murabbaı ananın 1, 5 payı. 

Kınahada: Cedidiye mahalleli Sultaniye ıoka· 16 41 
ğı eıkl 4 .. yılı 410 metre ve 26 de. 
ıimetre murabbaı araanın 1/5 payr, 

Yukarıda yazılı mallar 2-10·936 Cuma günll aaat 14 d~. 
peşin para ve açık arttırma ile aatılacaktır. Satıı bedeline is-\ 
tikrazı dahili n •/o de bet faizli haafae tahvillaride kabul olu•• 
nur. Taliplerin % yedibuçuk pey akçelerin! vakti muayyenin• 1 
den enel yatırarak Defterdarlık Milli Emlak MüdOrlüğlladej 
mllteıekkll utıı komisyonuna mllrrcaatları. (M.) (1570) 
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8 AÇIK SÖZ , 24 Eylıll 

SON MODELLER ÜZERİNE 1SESi 
Yorr•n t•lnmları, cihaz takımları, Bayan ve Baylara çamaıır takımları, römJ.,kleri, 
pijamaları, rop dötımbrları ıurdl mahıu1ada y•pmakta oldujumdan muhtuem 
halkın bir defa rllrmelerlnl rica ederlın. 

Dİ REKTÖRLÜGÜNDEN: 

Sipahi otlu Hasan Hüsnü Buna Paaara 
Sultan Hamam 4• 24 Beyojlu latU.!AI caddaıl 376 

ı - ille, Orta ve Lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve yalısıı talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayld için berrün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 

Eski FEYZIATI------... 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda 7eni talebe 

alınacajl'ından okula girmek !stiyenlerin biran evvel müracaatleri tavsiye olunur. 

: 1 

4 - lstiyenlere kayld şartlarını bildiren tarifname gönderilir, 

Yatılı 'tatısız Şehzadebaşı. Polis karakolu arkasındı;t. Telefon: 22534 

Kızlar ve erkekler için ayrı bölüklerde: Ana. ilk Orta ve Lise sınıfları 

Kayıdlar başlamıştır. Kayıd ve tafsilat için hergün mektebe ve yalnız tafsillt almak için Yeni postane 

arkasında Basiret hanında Özyol idarehanesine ıııüracaat :di~ebilir. İsteyenlere mekteb tarifnamesi 1 
gönderilir. Arnavudköy. tramvay caddesi Çıftesaraylar. Telefon ı 36.210 

--------·----,----~~----~....,,--------·----, 1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları - Zührevi ve cilt ~astalıklan 
Diyarıbekirde yaptırılacak yapılar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş· Dr. Hayri Ömer 

tur. Keşif bedeli 325501 lira 97 kuruştur. ilk teminat parası 16770 lira ô t ı eden sonra Beyojl'lu 
10 kuruştur. ihalesi 7 birinciteşrin 936 çarşamba günü saat 15 tedir. Ağacaml karşısında No. 313 
Şartname, plan ve keşifnamesini almak isteyenler 16 lira 28 kuruş Tel. 43586 

mukabilinde M. M, Vekaleti satınalma komisyonundan alırlar. Eksiltmeye 

gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen ve 

Bayındırlık Bakanlığından alınması icap eden fenni ehliyetname ile şartna

mede istenen ve behemehal verilmesi mecburi olan vesaikle birlikte 

teklif ve teminat mektuplarını ihale saatinden en geç bir saat evveline 

kadar Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma komisyonuna vermeleri. 

Hayırsever bir 
babahk arıyorum 
Karamanda orta mektebi bitirdim. 

336 doğumluyum. Annemden başka 
kimsem yok, Fakiriz. Kuleliye gir

mek üzere gelmiştim. Muvaffak ola
madım. Beni evlat edecek ve oku
tacak bir hayırsever insan arıya. 

rum, Bu yüksek kalpli zatın lstan
bul, Tavukpazarında 33 numarada 
(ölü lbrahim oğlu Fevzi) adresine 
bir kart göndermesini dilerim. 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Bakırköy Emrazı Akliya n A.ablye hut•hHeıi içio lllıuınu olaa 1500 
t•kım pijıma açık ekıiltmeye kooulmuştur, 

1 - Ekıiltme Cağaloğ'.unda Sıhhat ve 1çtlınal Muoenet Mildllrllltll 
bin&11uda kurulu komiıyonda 7·10-936 gilnU sut 15,30 da yapılacaktır. 

2 - Beher takım pijımı için 28() kuruş fiyat _tahmin Ya takdir 
ediimittir. 

3 - Munkkat g•rHti 315 liradır. 

4 - lateklilar t•rtname H numuneyi hergOo komiıyoodan rörebillrler. 
5 - İıteklller cari ıeneye ald ticaret odası veoikHiie 249() ıayılı ka • 

nunda yazılı belgeler n bu ite yeter muvakkat rarantl makbuz vay• 
banka mektubu ile belli riin va oaattı komlıyoua gelmeleri. "1463,, 

1 
Fabrika fıatına satılıyor 

* • :(< 

(311) (1432) 

Garnizon hayvanatının ihtiyacına sarfedilmek üzere bir milyon kilo ot 

6·10-936 salı günü saat 15 de kapalı zarfla alınacaktır. Şartnamesi Anka
ra Levazım Amirliği Satınalma komisyonundan isteklilere 212 kuruş mu• 

kabilinde verilir. Tutarı 42500 lira olup ilk teminatı 3178 lira 50 kuruştur. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 ncü maddelerindeki vesikalarla ilk 

teminat makbuz ve teklif mektuplarını havi zarflarını kanuni şekilde tan. 

z.im ederek ihalenin yapılacağı belli gün ve saatten · bir saat evveline ka

dar mezkur komisyona vermeleri. "313" "1429-

Asri Mobilya Mağazası AF~~:~ 

• • • 
Garnizon hayvanatının ihtiyaçlarına sarfedilrnek üzere 814000 kilo sa

man 7.10.936 Çarşamba günü saat 11 de kapalı zarfla alınacaktır, Şart

namesi Ankara Levazım Amirliği Satınalma komisyonunda görülebilir. 

Tutarı 16280 lira olup leminah muvakkate•i 1221 liradır. isteklilerin 2490 

sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesikalarfa ilk teminat makbuz 
ve teklif mektuplarını h'lvi zarf'arını kanuni şekilde tanzim ederek eksilt
menin yapılacağı saatten bir saat evveline kadar mezkilr komisyona ver-

meleri. "312,, "1431,, 

M. M. Vekaletinden: 
M. t.I. Velı:Ueti Emakin inşaat şubesinde münhal bulunan lıir 

mühendisliğe mühendiılilı: di~·lomasını haiz bir mühendis alına• 

calıtır. En sen verilecek maaş 300 liradır. Talipler şeraitini öğren• 
mek ve fada malilmat almak için her gün An'k:arada M. M. Veki· 
leti inşaat Şubesine müracaat edebilirler. "307,. Ml378 8 

Üçüncü İcra Memurluğundan: 
Fua:lın tasarrııfıın :la buhınan ve Emn iyet Sandığına birinci 

derecede ipotekli olup tamamına 4280 lira kıymet takdir edilen 

Unkıpanı eski Hızırbey yeni Hacıkadın mahallesinde imaret sa• 

bunhane sokak 531 aJa 7 ıursel eski 8,8 No. yeni 10, 12, 14, 16 
kap• No. lu bir tn •afı Zehra hane ve bahçesi bir tarafı Hafız 

Mehmet Emin vereseleri arsast hir tarafı Hür:nüz bahçesi kısmen 

b1kkal Ahmet bahçesi bir tarafı umumi yol ile mahdut ilci ahşap 

hanen"n satılmasına karar verilmiştir. :Mezkur evlerin ev3afı aş•· 

ğıda yaztlıdır. 10 No. lu kısım: Kapıdan girildikte zemin çimento 

bir taşlık bir bahçe bir heıa yııkarı katında bir sofa üzerine iki 
oda. 12 No. lu kışım: Kapıdan girilince bir kuyıı bir sarnıç. Ze. 
min kat: Bir taşlık bir od:ı bahçede bir mmfak. Birinci kat: Bir 
sofa iızerine bir oda hir hela. !kinci kat: Bir sofa ve camlı 
bir eda diğer bir oda, 14 No. lıı kısım. Uermer bir antre ve bir 

sofa üzerine 2 oda. B:rinci kat: Jlir sofa üzerine biri camekanlı 

sofadan bölmeli dört oda bir hela. Bodrum: Zemini karesimen bir 
mutfak bir taşlık bir kömürlük aynca bunun altında temel kıs

mında bir kömürlük mevcuttur. 16 No. lu kısım: Bahçe içindedir 

kapıdan girildikte kares:men bir taşlık bir hela iç içe iki oda bir 
mutfak ruevcuttnr, Bahçede bir kuyu bir çam, dut, incir, kiraz, 

hurma al!'acı vardır. Umum mesahası 566,50 m2 bundan 280 m2 b:na 
kalanı bahçe olan evler açtk arttırmaya konmuştur- .'\rttırma peşindir. 

Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti muhammenenin % 
'1,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat ınek· 

tubumı hamil olmaları icap eder. l\I ütera ki ııı vergi, tanz! fat, ten· 

viriye ve vakıf borçları b)rçluya aittir. Arttırma şartnamesi 

11·11·936 tatihine müsadif Çırşanba giınii Dairede mahalli mah· 
susuna talik edilecektir. Birinci artttrınası 26-11-936 tarihine mü• 
sadil Perşenbe günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edi. 

lecek. Birinci arttırmada be"del, kıymeti muhanıl!!enenin % 75 ini 
bulduğu takdirde üstte btrakılır. Aksi takdirde son arttırmanın 

teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temb't edi
lerek 11·12·936 tarihine ınü>adif Cum~ günü saat 14 ten 16 ya 
kadar Dairede yapılacak ikinci artttrmı ne ic~sinde en çok arttıra• 
nın üstünde bırakılarnktır. 2004 numaralı İcra ve İflas k~nununun 
126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit -0lruıyan 

ipotekli alacaklarla diğer aliikadaramn ve irtifak hakkı sahipleri· 
nin bu haklarını ve hususile faiz ve masar'fe dair olan iddialarını 

ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı miısbitelerile bir
likte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu 

sicillerile sabit olnııyanlar satış bdclinin paylaşmasınian hariç l<a
ltrlar. Müterakim vergi t~nviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Be· 
lediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur, 
20 senelik vakıf icaresi tavizi ve tellaliye müşteriye aittir. Daha 

fazla malumat almak istiyenlerin 34/1271 numqraJı d:>syada mev• 
cut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporıınu görüp 
anlayacakları ilan olunur. (1583) 

.yaımazden evvel PERLODENT dış ,ı 

macununu kullanmak suretile ağızmızı 

yıkamayı kendinıze bir vazife biliniz. 

PERLODENT kıyas kabul etmez b•• 

muzaddı taaffilndOr.· 
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Betonarme köprü inşaab eksiltme ilinı 

Nafıa Vekaleti 
Şose ve köprüler reisliğinden: 
Evvelce eksiltmeye çıkarıldığı halde istekli çıkmadığın lan 

ihale cd lememiş olan Balıkesir vilayetinde Aydın • İzmir yolu 
üzerindeki Altınova köprüsü inşaatının kapalı zarf nsulile yeni· 
den eksiltmesi 1/10/936 perşenbe günü saat 16 da Nafıa Veka· 
leti Ş)se ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

İnşaatın yeni yapı lan k~şif bedeli 27000 liradır. 
Eksiltme şırtnaınrsi ve buna miiteferri evrak 135 kuruş mıt• 

kabilinde Ş~se ,.e Köp ü'er Re " sli~inden alınabilece~i gibi iste· 
)enler bu ş•rtnameled Balıkesir Nafıa Müdiirlüğüne müracaat 
ederek görebilirler. 

Muvakkat teminat 2025 liradır. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı 
nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik ehliyet 
vesikasını haiz olmaları ve bizzat mülıen !is olmadıkları veya bir 

mühendisle beraber bu işe girmedikleri takdirde asgari on metre 
açıklığında betonarme bir köprü yapmış olduklarına dair vesika 
ibraz etmeleri lazımdır. 

Teklif mektuplarının 1110 '936 perşenbe günü saat 15 şe kadar 
Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi l:iıımdır. 

CILDlNizl 

Tehlikeden koruyunuz. 

Her hangi bir kremin ona 

lüzumu olan gıdayı verece

ğini zannediyorsunuz bu tec• 

rübe size pek pahalıya mal 

olabileceğini derhatır edi. 

niz. Hiç pir krem size Krem 

Pertev kadar sadık kalamaz. 

•855• •1201• 

lstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Hayd•rpaıa Nümuoı baotahanelioa lô.ıım ola" 12 kalem Rontren 
filim H c•ml•rı açık eksiltmeye konulmuıtur • 

1 - Ekıillme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Mildür· 

lilğil binasında kurulu komiıyonda 7·10-1936 Çarıamba güoll aut 15 de 
y~pılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat : 2060 liradır. 

3 - Muvakkat raranti: 154 lira 50 kuruştur. 

4 - istekliler tartoam17I ve Hileyi komloyondan görebilirler. 
5 - lotekliler cari 11neye •ld ticaret odaaı veıikaolyle 2490 sayı(ı 

kanunda yaıılı belgeler ve bu lıe yeter munkkat teminat makbuz veya 
banka mektubu ile blrlıkte belll rUn ve ıaatte Komiıyona relmeleri. 

(1450) 

Mesud bir tesadüf 1 AN K AR A 
neticesi olarak bir 

kimyagerin 
Cildi beyazlatmak 
için şayanı hayret 

bir keşfi 
Parisli bir kimyager, laboratııva• 

rında tecrübe ve melekeler:e meşııul 
iken tesadüfi olarak kolu üzerine 
düşen biraz "Beyaz oksijen,, in be
yazlatıcı bir hasaası oldu~unu gÖ· 
rerek hayrette kalmıştır. Cildin kır· 
mızılıkları ve leke!eri hemen zail 
olmuş, be,az, sal ve açık bir cild 
meydana çıkmıştır. Birçok kadınla· 
rın yüzlerinde tecrübe edilmiş ve 
cildlerini 3-5 !evin daha beyazlatmış 
ve yumuşatmış ve vücudün nazik 
ve son derece itina edilmiş azala· 
rına tamamen benzemiştir. 

Hususi imtiyaz olarak bu "Beyaz 
oksijen,, (yağsız) beyaz ' yeni\Toka,ı. 
lon kreminde mevcuttur. Cilde niiJ. 
fuz ve bütün siyah benleri hal ve 
izale eder. Açık mesameleri kapa· 
tır ve tene yeni ve kamaştırıcı bır 
manzara verir. Beyaz reogindeki ye. 
ni Tokalon kremine bu şayanı hay
ret "Beyaz oksijen,, in ilave edilmiş 
olmasına rağmen fiatı arttırılmamış

tır. Hemen bugünden kullanmağa 

ba;l1yınız ve seri ve müsmir le c· 
rübelerini görünüz. 

Ademi İktidar, 
Bel Gevşekliğine 
en tesirli bir il~ç SE,RVOIN'dir. 

ihtiyarlara gençlik, yc.rgunlara dinç

lik verir. Taşraya posta ile 185 ku
ruşa gönderilir. Sirkeci Merkez 

eczanesi Ali Rıza. 

Sahibi ve Umumi neşriyatı jdare 
eden yazı işleri nıüdürü 

Etem izzet BENiCE 
Ba.,/Jıfı g•r : Matbaa/ Ebüzziga 

Mekteplile.-i ne 
Kitap ve defterleri

nizi en iyi şeraitle Ma
arif vekaleti karşısında 
AKBA- kitap evinden 
tedarik edebilirsiniz.İz
dihama mahal kalma. 
mak üzere şimdiden 
kitaplarınızı alınız. Te
lefon 3377 
Kadıköy sulh icra memurluğun

dan: Hayrinin diğer hissedar Zi,an, 
Nigar, Kemal, Nafaa, Periha. llhami, 
Sabahattin, Nazmiye, lsmail, Neyir, 
!fakat ile şayian ve müştereken 
mutasarrıf oldukları ve 1400 lira 
kıymeti muhammeneli Haydarpaşada 
lbrahimağa mahallesinin sarıçlar 
çeşmesi caddesinde 61 No. lu hane 
ma bahçe ile ayni mahalde 120 lira 
kıymeti muhammeneli 57 No. ahır 
ve samanlığın Kadıköy birinci su'h 
hukuk mahkemesinin ilamına müs
teniden izaleyi şuyuu zımnında Ka
dıköy sulh icrasında ve tarihi ilan• 
dan itibaren dairede 20 giin müd
detle ashabı müracaata açık bulun· 
durulan satış şartnamesinde hudut 
ve evsafı yazı[; olduğu şekilde peşin 
para ile 26· 10-936 tarihine tesadüf 
eden Pazartesi günü saat 10 dan 
12 re kadar satılacaktır. Yevmi 
mezkürde satış bedeli kıymeti mu
lıammenenin % 75 şini bulmadığı 

taktirde en son arttıranın teahhiidü 
baki k~lmak üzere müıayedenin 15 
gtin temdidi ile 10· 11-936 tarihine 
tesadüf eden sah günü saat 10 dan 
J 2 ye kanar devam ile en çok art• 
tırana ihaleyi katiyesi icra kılına

caktır. Mezkur miişa~in satış tari
hine kadar haliye ve sabıka bina, 
evkaf ve belediye vergi borçları 

ile 20 senel"k evkaf icare,i ve resmi 
dellaliyesi hissedarlarına ve ihale 
pulu müşteriye ait olacakl'.r. Ve 
taliplerin % 7,5 pey akçesi verme
leri lazımdır. icra ve iflas kanunu
nun 126 ıncı maddesi mucibince 
ipotek •ahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların gayrimenkul üzerin· 
deki haklarını hususi ile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evrakı 
müsbiteleri i!c 20 gün içinde icra 
dairesine müracatla bildirmeleri aksi 
halde hakları tapu sicilleri ile sabit 
olmadıkça satış bedelinin pay !aş
masından hariç kalacakları ve daha 
fazla malumat almak isteyenlerin 
dairemizin 936 11145 No. lu dos• 
yasına müracaat eylemeleri lüzumu, 
i!An olunur. 


