
ÖZ 
Sayı: 159 Birinci yıl her yerde nJ••• li kuruş Telefon No. 20827 2S Eylıil 

lskenderun - Antakya 
Özbeöz 280,000 Türke manda 

boyunduruğu ' vurulamaz, 
Türk milletine daima her yerde ve 

herhangi satıh üzerinde olursa 
olsun yakışan daima : lstikl81dir •• 

Antakya 

280 bin Türke 

muhabirimiz son • • 
vazı yeti bildiriyor 

' Boyunduruk 
Vurulamaz 

Suriye mandadan kurtulur• 
ken oradaki Türk kesafeti· 
ne Suriye mandası ve Su• 
riye boyunduruğ'u vurula· 
maz, Türk milletine daima, 
her yerde ve her satıh üze· 
rinde yakışan daima 
istiklaldir. 

lskenderun ve Antakya gibi 
özbeöz iki Türk beldesinin 
Suriye-Fransa anlaşması mev· 
zuu bahsolurken yeniden mu· 
kadderatiarını tayin etmenin 
blr emri vaki olduğunu ilk 
önce ortaya atan Açık Sözdür. 

Dayandığı hudutsuz milliyet• 
perverlik hi9 ve prensiplerinin 
taşkınlığı içinde telki biraz da 
pervasızca ne şriyat yapmış 

olan Açık Söz, eğ'er bugün 
yine ayni hi• ve prensip coş· 
kunluğu ile lskenderun sancal!'ı 
Türkleri ve müstakbel idaresi J 

hakkında lstanbula gelmiş bu• " 
lunan Suriye mürahhas he· 
yetinin beyanatı karşısında 
teessür duymakta olduğunu 

ifade ediyorsa bunu da ye
rinde ve haklı bulmak gerektir. 

Türk Antakyada 7'ı1rk t1.erıçli~i asil ırklarının ,,. kardeşlerinin ve büyük Türk tıırihinin 
en üotü11 zo:.feri 3T Aiu•'os ta/erini kuutlulyorlar 

[ Antakyadakl huauıt muhabirimizin -16nderdiğl resimlerden J 

Suriyeyi uzun mücade'e yıl
lırından sonra, kendi kendisi. 
ni kurtarmış ve yakın bir İs· 
tikbal içinde Cenup hudutta. 
rımızda yer almış müstakil 
bir devlet halinde göreceğiz. 
Sevindiğimiz bu sıralarda 

dost Fransanın merkezinde 
o istiklalin ve kurtuluşun mü· 
zaker sini yapmaktan dönen 
heyet reisinin ağzından: 

Etem izzet Beneic 
(Devamı 2 inci sagfaı/a) 

Edebiyat anketi: 17 

Kazım Nami 
Söylüyor 

1 üık l~kend.run İçin istiklü/ istemekte ısrar eıliyorur. 
Tar/hı'.' en yüksek medeniyetine sahip olan bir mil• 

lelın çocukları dimdik başlarını l'sla bir "man• 
ıla?/" nın boyunduruğuna uzatamazlar 

(HUSUS! MUHABiRiMiZ Suriyelilerin Fransız mandası 
KEMAL SACIDDEN) altından kurtulmağa ne dere. 

Antakya 19 EylQI ce susamış olduklarını ve Pa. 
Tarablus Şamdan buraya ka· riste imzalanan muahedenin 

dar olan seyahatim, bana (Devamı 2 inci sa/ada) 

u111111111111rıııııı1111ııı11u11111111111111111111111111111111111111 

SON DAKiKA _ 

Musolini şimdi 
Ne yapacak? .. 
MUst•kll bir Habe· 

tlsten kelm•dığını 
ispat edebilmek için 
ltalyantn 6 ay daha 
harbetmesl icap edl· 
yor •• 
-Son telg-raflar 2 nci sayfada---
Çin-Japon 
Harbi! 

"e'l"r"'"s·ü1 .... 15·1ı·m·a;iı·ı .. 11 .... ıa·t1·: 
Japon Bahriye Nazırı 

söylüyor: 
"-Artık Japonya i· 

çin Çine karşı ha· 
rekete geçmek 
2amanı gelmişt i r.,, 

[ Üstat Kazım Naminin ce• 
vapiarı bugün 6 ncı sayfadadır.] 

Yarın: ValA Nurettin 

kikine başlandı 
Şoförler cemiy.etinin bütün es

ki hesapları tetkik ediliyor 
lstanbul Otomobilciler ve 

şoförler cemiyeti heyeti idaresi 
935 senesinde yapılan bir sui 
istimali meyda çıkarmış ve 
bundan bir müddet evvel tah· 
kikat yapılması için Ticaret 
Odası esnaf bürosuna müra
caat etmiştir. Büro, işin tahki- l 

kine bir mürakıbı memur et
mişse de araya fenn! muayene• 
!erin girmesi, tahkikatın müna
sib bir vakte tehirine lüzum gös. 
termiştir. 

Yolsuzluk tahkikatına Bele. 
diye Müfettişlerinden Osman 

( Devamİ 2 inci sa/ada} 

Tokio (Radyo) -Şanghayda 
bir Japon askerinin öldürül· 

mesi ile Çin· Japon ihtilafı çok 

had bir safhaya girmiştir. Ja· 
pon kabinesi fevkalade bir 

toplantıda bu işi müzakere 

etmiş ve J•pon bahriye nazırı 
beyanatta i)ul.unarak: 
-Artık Japonya için Çine 

karşı harekete geçmek zama
nı gelmiştir •• 

Demiştir. .. ' 

Uçüncü_ Dil Kurultayı ne gaptı ? .. 
1 

. Şanghay, 24 (A.A.) - Japon-
i yanın Nankin büyük elçisi, 

'Çin otor[teieri Çin· Japon mü· Yarı!' bu çoR mühim ve kıymetli makale serisinin 
neşrıne başhyor·uz. Okuyucularımız için bu yazılar 
büyük bir eheml'.l"iyetle karşılanacak değerdedir 

• 

• 

·nasel:etlerinin yeniden tesisi 

için yapılacak olan miizakere· 

leri geciktirdiği takdirde Nan· 

kin 'den ayrılacağını Çin hü· 
bildirmiştir • 

1 
1 
1 
• 
j 

l 
. l 

103 yıl /stan~ula vaTlıjıgla iln veren w Tilrlı: mlllıtinl ı:af erden zaf•r• götfirtn Harbig• 
mektebi dün bu ıehirdelı:I tarihini kapadı .,, buııinı1n kızıl ıafafında bndl tarihinin ilk say· 
fasını Cı1mhuriyetin lı:ıib.,ı olan Anlı:arada açtı, Bu resim dalma gertç ve dalma dinamik or• 
dunun delikanlılarını alag sancaklarının dimdik uarlıtı ve , göl• gükselen lıeyheli ar• 

dında /ştiklcfl cadrl .. inılen geçerken gösteriyor •• 

/', Almanların · Atina'da 
l ,~I sıkı bir faaliyete geç-
i ı1~~~J...ır::::: 1 . tikleri bildiriliyor 

/Yunan Başvekili şimdiden ltalyaya 
meyletmiş 

bulunuyormuş ! 
Alman propaganda nazırı 

Göbels Atina'da bulunuyor, 
Fransızca Le Temps gazetesi 
son ba~makalesinde bu seya. 

hat! ve umumi vaziyeti göz• 

den geçirerek lngiltere kralı 

ile doktor Şahtın ve Türkiye 

ı dış işleri bakanı Dr. Aras'ın 
general Metaksas ile temasla• 
rındaki maksat ve düşünceler! 

tahlil etmektedir. 
Balkan Antantı devletlerinin 

Yunanistana karşı husu olma• 
!arını tavsiye eden Le Tempı'ın 

bu makalesini bugün 5 inci 

sayfamızda bulacaksınız. Yunan Kralı Yorgl 
ı•============o============= 

~....,___.,Asiler iki güne kadar 

v ·lntla. lntıbalarnıdan : 

Atatürk ordusunun gençleri 
fJeıla çelengini taşıyorlar -
Harbiyeliler gür sesleri/• 
Cümlıuriyet abidesinde marş 

söylüyorlar - Hagdar paşaya 
geçiyorlar - Haydarpaşadan 
istasyona giriyorlar. 

Yazısı beşioci sayfada 

Kısaca: 
11 Klod Farer,, adı 
sokak ismi olarak 

kalmalıdır •• 
Bir iki gün evvel Klod Fa. 

rer hakkında •Açık Söz,. de 
çıkan bir yazımız K/od Farer 
hakkında yapmış olıluğunwz 

N. N. Tepedelenli 
(Devamı 2 n'ci sayfada) 

ilk mektep 
Müfettişlerinin 
Mıntaka•arı 
Jesbit . ~ildi 

/Yazısı 5 inci sayfada/ 

hercepheden Madride 
! hücu·m edecekler 
' HUkQmet kuvvetleri Alkazar, Toledoyu tama· 
men lteal etmiş, dört yUz asi oldürülmnştUr 

r:.~-~ 

--
-

(936 da dünyanuı ne halde 
oldı.ığunu ıöatcren bir Bulgar 

arikatürü 
[Yausı ı inci Hyladal 
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r 
Son Dakika 

L Ankara - Memleket ve Oünva Gürültüye pabuç 
Bırakmamak 

Lokarno konferansı 
gene suya düştü 

Milletler Cemiyeti asam-
Habeşistanda harp b 

li oyun oynamış iki devlet va- • 1 d tek a ba 1 ad 
blesi, evvelki gün, Habeşistan 
hakkında hiç beklenmedik bir 
karar verdi: Habeş delegeleri
nin ltalya tarafından ileri •ii
rülen itiraza rağmen, asam
ble içtimalarına iştirak edebi
leceklerini karar altına aldı. 

f:r::~d:eş~:~i~::isiv:ı!:~~= ita ya matemli bir sükut içi e . . . r r ş ı ı; 
ça Avruka i~leri.ne ai~ ~ç~ir . • I ta/yan ordusu eni Habeş 1 

meseıe haııedııemıyeceğı gıb• bır Habe"lerin asambleye kabulü. ltalyaya karc.ı mevcut •• .... • • g 11 
hissin hakim olduğunu anla- T ~ T h k f k 1 n 

Bu, meseleyi Lahey mahkeme
sine havale etmek gibi bir 
idarei maslahat siyasetini an
sızın tersine çevirerek alınmış 
bir karar olduğu içindir ki en
teresandır. 

dıklarındaıı kendilerini agır infialin devam ettiğine bir delil addedfliyor ! u ume ının mer e-
satmıya baş~adılar. zine dog" ru taarruza başladı 1

1' 
Almanya birçok şeyler el- A lm ya b eıı·ceyı· <"ovyetlerı·n 1 

de etti: Ren mıntakasının tan· an U ll Jı Addis-Abeba 24 (A. A.) - Mareşal Grazianinin kumandaSI k 
kimini unutturdu. Silahlarını b • ~ • l k •• f • altındaki kuvvetler yaJ!'mur mevsiminin hitamı dolayısile teskin 1 

ır za erı o ara gos erıyor hareketinini e:e alarak göre istikametinde ileri yürü1üşüne o 
arllırdı. Şimdi de sömürge is- başlamıştır . 

Her şeyden evvel bir nokta 
tebarüz ettirilmelidir: Karar 
Habeşistanın ne hukuki, ne de 
fili vaziyetini değiştirmiyor, 

tiyor. ltalya dR birçok şeyleri B ı· 24 (R d ) B ı· [ k 1 ı B l · t P am M ı f er ın, a yo - er ın, ı r1111111111111111111•1111111111111111111111111111uııımuıııı~ a mış ır: u garıs an, an a, . ı ano 24 (A.A.) - TO"Scano vapuru Ş i mali talya vilayet· 
kazandı: Zecri tedbirleri ilga M lletl"r Mecl"•inio son kara• M 

1
. • · Siyam, Yenezüella, lsviçre ve lerıne mensup 620 ameleyi hamilen Cenova'dan Şarkı Afrikaya 

~t~;:~: ~:~~~~ m~::;~t~~~~ ;:~iy~~~ ~~~r•;e~k~i~t::~~~: i u so 1n1 ı ı p~7~~~~ murahhası M. Meıta hareket etmiştir. e e e 
ilhakını lanıttırmaya çalışıyor. dir. Rus mürahhasları böyle Nasıl bir cevap e Habeşistanın kabulü me \elesi- L . d'd d 1 o ·ıd .k 

Binaenaleyh ltal.ııaya karşı 
bu meydan okuma Habe-

Bunlardan bir kısmı, Fran· bir neticeyi elde etmek için k 7 l) nin daha ziyade bir usul. m~· enzngra a a - yeni l 1 

büyük bir kuvvet sarfelmişler- verece . : selesi oldu~unu be ,ıan etmıştır. l ' . 
sadan koparılmış konsesiyonlar, dir. Rusyanın bu neticeden ~ HALK NECAŞIYi ALKIŞLAD Lenıngrat, 24 (Hususi muhabırimi•deıı)-Takımımııın bütün t 
bir kısmı lngillereı e rağmen maksadı şudur: v •• • ~ Cenevre, 24 (A.A.) _ Sela- gayretine rağmeı Leningrad muhtelitile yaptığımız bugünkü maç- ' 

şistan meselesinden ziyade 
Avrupa politikası takımından 
ehemmiyell .dir. 

ltalyanın Habe~istanda gi. 
riştiği macera, harp sonrası 

polıtika hayatında yeni bir 
devir açtı. ltalya evvela Fran
sa ile aplaşarak Habeşislanın 

istilasına ba~!Jdı. Fakat bu 
istılaya karşı lng;ltere şi ddetli 
bir vaziyet alınca Fransa, bir 
idarei maslahat !siyaseti takip 
ederek bir taraftan ltalyayı, 
diğer taraftan da lngillereyi 
idare etmeğe çalıştı. Bu, her iki 
taTafı da gücendirdi. ltalya, 
Habeşistanı istilaya teşvik edii
dikten sonra Fransa tarafın· 

dan yarıyolda bırakıldığı gibi 
bir his altında kaldı. lngiltere 
de Habeş istilasına karşı gel
mekte Fransanın kendisine lü· 

elde edilmiş vaziyetlerdir. Altı Garp devletlerindeki tefrika- Eger Gore hukümelıne ~ hiyetler komitesinin kararı. ' la 1-0 kav betlik. Stadda 40,000 kişi vardı. eskrim müsabaka-
aydanberi devam eden müş- nın devamını temin etmek ve karşı b"ll' ltarp açarsa i j LahR, e divanına müracaatın !arı Yarın 18de, güreı müsabakalırı da gece 20,30da yapıhcak-

E kab·11·, tatbik olmadı"ını beyan tır. Bunların neticeleri bisiklet yarışları ile beraber 26 Eylül ge-lerek ltalya-Almanya taarruzu bilvesile Rusya karşısında bir · ı 0 

karşısında lngiliz -Fransız cep- Garp devletleri blokunun tee•- bu İS en az 6 ay siirer ~ e!ınek~edir. Bu k~rarda böyle ce saat yirmide Leningrad radyosile tebliğ edil ecektir. 
süsüne mani olmak. ' E bır muracaahn dıvan tararırı.. A fl f 1 • • A f • 

hesi gerilemektedir. Rus murahhaslar heyeti bil· _ Cenevre, 24 (Radyo) - Bu ~ I dan bir karar ittihaz edilince- e ıerzmzz znaya 
bn~'.~ı:~;:nav:, ı~~r:~;yak:; ~~·:s:i~~i!~~~~.1~~e~e~::;i~~~ ı ==_=· ~~:i~!1~~~~m~;l~i~e:~e~s~~~ i1 ~·l~l~aı~~~~~~! ı:~ırrahbhu·ı~1~: vardılar 

1 1 . . . k . . . C . : malan mı yoksa bulunmama· At' 24 (A k S b h d ) R 1 A mese e erın tanzımme arşı çük devletlerin büyük devletler l~gekrı?ın Mdletler emıy.~- ~ hrı mı gibi bir mesele ortaya ına, çı özün ususl mu abirin en - omanya ı t· 
lakayıt kalmak tehdididir. Av- üzerinde yaptıkları tazyik ile lıne. ıştıraklerı hakkında dun=.= çık•rabı"lec•.k idi den"ılmektedir. lctlerle beraber geldik. Atina altı m.llctin bayraklarile süslen-

. ı · k b b ld d·ı · 1· B ı· · 1 l d miş haldedir. Yunanlılar Balkan olimpiyadlm için fevkalade rupa ış erıne arşı u o S· e e e ı mış ır. unun ne •cesı ver.len kararın ta ya a uyan- § Komı"tenı·n kararında bu ka- h 1 k ·· ı d' 1 B A b lk' 1 ı M'll ı · azır gorme <le ır er. ugün ıı~tlerimiz ilk antrenmanlarına 
triik•İyon siyasetinden vaz- e 1 ta yanın 1 et er cemı· · dırdı"ı akisler burada alaka i= rarın habeşı"stanın hukuku vaz- b 1 d 1 A - · ·· · ı 'k '" ·d k B 1 Y yetinden çekilmesi her halde E " aş a ı >r. ntre:oor uçuncu u umı elme tedir. u gar ve u-
geçmek için lıalyanın ileri ltalya ile Garp devletleri arasına § ile ıakib edilmekte ve ~uso- ~I iyetine mütea!lik olarak şimdi- goslav atlet takımları yarın gelecektir. 
sürdüğü son şart Habeş b'r tefrika sokulmasıdır. ~ ininin buna karşı nasıl bırmc- j, den verilmiş bir hükmü ta- Leningrad, 24 (A.A.) - Tiirk spor heyeti Leningrad istas• 
de!egelerinin Milletler Cemiyeti lTAL YADAN SES ÇIKMIYOR ; kabe!ede bulunacağı beklenil- i l zammun etmemekte olduğu yonunda, Lenibgrad sovyeti ikinci başkanı M. !vanov, dış iş-
asambile içtimaınaalınmamaları Roma, 24 (Radyo) - Mil- E mektedir. E

1 
bilhassa tasrih ediluektedir. leri komiserliği mümessili vinstein, spor kurumları mümessili 

idi. Habeş delegelerinin içti- Jeller Cemiyetinde verilen ka- E Musolini'nin üç şekilde mu- ~ ı Komite m~z.ake~atta bulu- ve gazeteciler tarafından selamlanmışlard<r. Gar binası Türk 
maa iştirak etmeleri için rey r

1
ar hakkında matbuat müdür- - kabele•i tahmin ediliyor: i nurken ne1 çaşının ıkl~me.~ _et- ve S::ıvyet bayraklarile süslenmişti, Bando, her iki memleket 
üğünün gazetelere verdiği di- 'E 1 _ C miyeti Akvam ko- i mekle o duğu ote ın onune 

1 

miı;; marşlarını çalmıştır. Sovyet sporcuları Türk heyetine bu-
veren devletler, ilalyanın obs· rektif bu mevzu üzerinde hiç ~ . e h 

1 
,

1

, büyük bir halk küt'esi toplan- ketler vermişlerdir. 
trüksiyon siyasetinde devam bir fikir beyan etmemekten i- ~ mısyonlarından . mura_h asa· ~ mış ve kendisini alkışlamıştır. e • e 
tehdidine karşı meydan oku· bareltir. Gazeteler yalnız ha- ı ~=-: rmı çekerek yıne azalıkta ~ Milletler cemiyeti kordorların 
muş vaziyettedirler. vadisi kaydetmektedirler ve devam etmek. ~ da büyük bir hareket ve he- 1Yemen Şark Blokuna iltihak etti 

hiçbir mütalaa ilave etme- 2 _ Cemı'yetı' Ak\•amdan E_ ye can eseri görülüyordu, . ltalyanın Lokarno konferiın- ! ı -
mektedirler. talyayı böyle ya- 1 ~ büsbütün çekilmek. ~ L_?ndr~, 2~ ,(A. A.) - Sı· Kahirf' (Radyo).-Türkiye, lran, Irak, Afganistan arasında 

::~"':~di~rt:~~~~~a bulun- sına iştiraki beklenemez. Esa- kından alakadar eden bu me- I'=-· 3 _ Cemiyeti Akvamın ~ I yası muşahıt e•, Cenev~ede teşkil edilen Şark Blokuna, Yemen hükümeli de iltihak edece· 
'" sen birkaç defa texhhura uğrı- selenin bu derece sükünetle kararlarını tanımamazlığa ge· ~ Habeş ı:nur~hhaslarını~ Mıllet. gioi bildirmiştir. 

ltalya dostluğunu kazana. yan bu konferansın toplanabi- karşılanması hayret uyandır- ı =:_;= 1 kH b istanda yeni asker! ~ ler cemıyet! _asambl.esı~de bu· 
mıyan ve ıngiltere dostluğunu ıeceği şüpheli idi. maktadır. ere a eş .. = lunmaıarı ıçın v•rılmış olan 11.11. ır B ş k ·ı · e malı· 
k b d F 1 Londra gazelelerl. ltalyaya j =:_=:_ harekata başlamak ve mus- el kararın Lokarno konferansının lY~ lS a Ve ı l V ye 

ay e en ransa, bir aral•k Çünkü talya, konferansa b · t h' = k · 
karşı bunun bir tokat teşkil takbel Ha eşıs an namına ıç e toplanmasını bilamel im ansız AT B ı • "d • 

siyasi yalnızlık içinde görünü- iştirak etmek için Habeşista- elliğini kaydediyorlar. Karar ı = birşey kalmadığını H.liyat ilı; ~ ' kılmakta olduğu ve çünkü bu ıvazlrl er ıne gz zgor 
yordu. Bundan Almanya isti- nın Milletler Cemiyetinden l.ıgilterede iyi bir inlıba bı- ~ ispat etmek: Bö} le bır askerı ~ ~ kararı~ ı:nu~akka~ surelle !tal. Berlin, 24 (A.A.) _ Mısır Elçiliği, Başbakan Nahas Paşa 
fade elti. Ve Lokarno muahe- ihracını şart olarak ileri •Ür· rakmıştır. ~ harekatın e~ azda~ altı _a.y de· El yanın ıstın~afmı ıntaç eı le, e· ile Finans Bakanı Makram Paşa ve ınaiı, et'erinin re•mi olmı· 
desini yırtarak Ren nehrinin düğü gibi, Almanya da zım- Cenevre, 24 (A. A.) _ Ha- ı ; vam edeceğı tahmın edılıyor. ; ceğı mutalaasında bulunmak- yan üç gu· nlük bir ikamet Cuma akşamı Beri n'e geleceklerini 
boylarını tahkl·m edecex.1•01

· S R b .. d it 'il t ., t k'f ,111 ,, 11111111 "'11"''"""''11ıı••nu•n•••ı11uıı•nıı•••nnıu•11••- tadarlar ,. nen ovyet usya ile Fransa eş ışın e a ı mı e mus en ı · · bildirmiştir. 

bildirdi. Fransa Lokarno mua· orasındaki misakın feshini İS• Bir suiistimalin Alt 1 k l 
hedesine dayanarak lngillere- leıniştir. Belki de yarın başka 280,000 Türke manda boyun- ınıar açırı ıgor ••• 
nin ve halya'nm yardımını şartlar ileri sürerlerdi. Millet. Tahkikine Paris, 24 (Radyo) - Fransadan bürük rnıkyasta a:tın ihraç 
isteyince her ikisinin de par- !er cemiyeti kararı bu yolda durug" u urulamaz ' B 1 ld edilyor. Eeş gün içinde on milyon sterlinlik altın kaçırılmıştır. 
maklarını kaldırmıyacağı anla- tehditlerle konsesiyon ko- V • • • aş anı 1 Iskonto tiatı üçte:t beşe çıkarılm ı ştı r. 
şıldı. parmak siyasetine karşı ahn· (Tinci snyfadan clevam) 

1 

dir. Otelde kalmama müsaarle /Tinci sayfadan devam} .
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!talya ile!Almanya, Versay b. · t · · M d h ·ı f b ln Ur e OgUn UrU mış ır vazı1e, yanı amıyane b"t• S . d de ece b' etmiyen ve beni zorla evinde ve em u ı e esna üro-
sistemine taraftar olan Fransa b" 1 - .. 1 ,. b b k u un urıye e ne r "" . d 

ta ır e guru Luye pa uç ıra • yük bir •evinçle karşılandığını misafir eden eski bir aske~lık sun a~ Nejat memur edilmiş ~Urulamaz 
ve logiltereye karşı ayn ayrı mamaktır. k d b b l ve ıeftı"ş he c' e'ı' 20 gu··n evvel 

anlattı. Ka• h at ve kah otomo- ar a aşım unu ana şoy e , 
zamanlarda birer muvaffakiyet- Diplomat ı k'k b ı H 
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A ·ı •k• •• k d M d •d "- Dündenbcri tam bir ha- lahkikiyenin bir iki güne ka-
Sl er ı ı gune a ar a rı e bi~:na:;,:mbe~~i~:: öi~~e beriqe yal kırıklığı içindeyiz. Paris dar nelicelenffreceği bu yol-

h d ki 
.. müzakere'erinin sonunda san• s:uzluk ve sui istimal işi me~'u .. •• serpınti halinde bulunan erme-UCUID e ece er s cak için büsbütün başka ne- liı eıı 0 ri tahakkuk ettirecek-

Saint • Jean - De-Luz 24 (A. 
A.) - Burgos'da~ bildirildiği
ııe göre nasyonal•sller, bir iki 
güne kadar bütün cephelerden 
Madrid'e hücum edecekler
dir. Toledo'ya doğru yapılan 

ileri harekeli devam etmektedir. 

General Molaya sui-
kast mı? 

Pa•i• 25 (A. A.) - Figaro 
gazclesiain ispanyadaki hu
susi muhabiri, henüz leeyyüd 
etmemiş olan bir haber vermek
tedir, 

Bu habere göre general 
Mo!aya bir ecnebi tarafından 
suikast yapılm•ştır. Haber, Is. 
pan}'ada heyecan uyaodırmışUr. 

Hükumet Alkazrı ve 
Toledo'yu işgal etti 

Madrit, 24 ( A. A. ) - Dün 
hükumet tarafmdan neşredil
miş olan b;r tebliğde Alkazar 
de Tolede'in halkçılar cephesi 
milisleri tarafından kamilen iş
gal ed ı l miş olduğu bildiri:ınek
tcdir. 

Blargo Caballero, Toledo'ya 
gitmiş ve hükumet kuvvetlerini 
tebrik etmiştir. 

400 asi öldUrUldU 
Madrit, 24 (A. A.) - Hüku

met kuvvetleri asilerin Oviedo 
önündeki ileri mevzilerine fa-
sılasız hücumlarda bulunmuş
lardı. Birçok asker firarileri 
hükı1metç:Iere iltihak etmiş-
1, ·rdir. Estramadure'deki miLs-
ler, Cuesta ve Las Abezas 
mevkilerinde bulunan asilere 
hüoum etmişler ve bunlardan 
400 kişiyi öldürmüşlerdir. 

Somosierra Cephesinde hü
kümet kuvvetleri vaziyetlerini 
tahkim etmişlerdir 

Dün Talavera yakininde sev· 
külçeş bakımından ebemmi
yetsiz bazı müsademeler olmuş
tur. 

Paris ( 24 Radyo) - ispan
yada şimdi asker! hareket 
iki nokta üzerinde yani Tole
do ve Madrid üıerinde te• 
merküz etmektedir. Madrid 
bir taarruza karşı müdafaaya 
hazırlanmaktadır. Bu meyanda 
bütün kanaller açılmış, nehir
lerin yatakları değiştirilmiş ve 
Madrid etrafındaki arazi su 
ile bastırılmıştır. 

Kısaca· 
{l nci sayfadan devam] 

neşriyat ile Babıôli caddesin
de Kemali•t intibahın tezahü
rüne ves;/e verdiğimizi bildir· 
mlştik. Bermutat ir şadımrzla 
harekele gelen Haber garetesi 
imparatorluk Türkiyesinin mu
lıiplerinden Klod Farer'e ve
rilmiş olan bir şerefin deva· 
mına artık lüzum kalmadığını 
kaydederek flÜya kendisini bu 
mevzuda bizden daha ön ve 
daha müfrit bir planda fl.ÖS• 
termek istemİ$iİ. 

Haber gazetesi ile yine agni 
kanaatte görünmek istemeyiz, 
zira, Mz intibahın en büyük 
şartlarından birinin de tarih· 
/er ve ôbideler olduğunu bi
lenlerdeniz. Kaniiz ki, Farerin 
hakiki hürıiyetini tebarüz ellir
diğimiz andan itibaren Türk 
cemiyetinde bu ada karşı be
lirmiş olan nefret bu adın bir 
teneke parçasmda bir köşe
bıışında göze rıurmakta devam 
etmesi/e her gün bir parça 
daha artacak, bir parça daha 
Hkleşecektir. 

Haber gazetesini Türk mil· 
/etinde Farer,e t.ıe Farer gibi· 
lere karşı da yalnız belirme-
sini değil kökleşmesini de 
istediğimiz kin ve nef-
retin devamında faydalı ola
cak bir vasıtadan bizi ve 
lstanbul şehrirıi mahrum et· 
mek çocukluğunda ısrar etme• 
mesini islel'ie. 

Nlzamettin Nazif 

niler, çerkesler, Marnni'ler, ür-
ticeler ummakta idik. Bizi, lir. Verilen malumata göre yaniler, Yakubiler üzerimde, 
idari rüşdünü üç yıl sonra ta- birçok tahsilat makbuzsuz 

büyük bir endişe içinde 
b · b mamlıyaca"'ı söylenen bir kü- yap•lmış ve irat muhasebe 

imişler gibi ir ıntı a " 
bıraktılar. Yeni 'muahede çük devletin himayesi altında defterlerine işlenmemiştir. 

Yaşatmak, yani Suriyelilere bizi Para verenlerden bazılarına ile istiklale kavuşan Suriyede-
ki hakim unsurları bu azlık- medeniyet yoluna sokmak gibi da !:ususi makbuzlar verilerek 

bir vazifeyi yükletmek doğ· resmi makbuzlar kullanılma-
lar kendi menfaatleri için tam 
bir tehlike halinde görmek-
tedirler. 

Bir kısmı Cemal Paşa tara
fından himaye görerek burada 
işlerini genişletmiş ve bir kıs
mı ise Fransız himayesi altın

da göç ederek Marsilyadan ve 
Amerikanın muhtelif yerlerinden 
buraya yerleşmiş bulunan Er-

meniler ve düne kadar mandater 
devletin polis, jandarma ve kol
cu olarak Suriyeliye musallat 
elmiş olduğu Çerkesler sanı. 
rım ki birer birer Suriyeden 
uzaklaşmak hazırlığına ba~la

mışlardır. Bunların arasında 
Vatanilerin on sekiz yıldanbe· 
ri birikmiş olan mil:ı bir kini 
tatmin etmek için uzun zaman 
beklemiyecekleri kanaatinde 
olanlar bulunduğu gibi mühim 
bir k<smı da Fransız mandası 

altındaki çalışma ve kazanma 
şartlarını kaybedeceklerini bil· 
dikleri için başlarının çaresini 
aramaktadırlar. 

Antakyaya ulaştığım zaman 
ke'ldimi Suriyede gördüğüm 

kalabalıklardan büsbütün baş
ka bir insan muhiti içinde 
buldum. Burada ahlak, telakki 
ve dil ayrılıklarından önce 
göze çarpan şey şudur: 

Antakyalıların Suriyede bir 
bayram yapıldığının hiç te far
kında olmamış gibi görünme
leri. 

Evet, burada istiklal bayramı 
ile en ufak bir alaka duyulmadı 
ğı gibi fazla olarak ta bir yeis 
ve bir asabiyet hissedilmekte-

rusu pek ağır geldi. Buna ta- mıştır. B.lhassa, evvelki sene-
hammül edemeyiz. Kimden me- ler içinde tanzim edilen bütçe-
deniyet öğreneceğiz? Eğer An- lerin gelir ve gider kısımla-
t~kyada 18 yılda Fran~a bir rında calibi dikkat yolsuzluk. 
değişiklik olmadığının farkına lara rastlanmıştır. Şimdiki he. 
varmışsa bunun tek sebebi ol· yeti idare, cemiı etin bütün 
duğunu da bilmelidir. borçlarını temizledikten başka 

- Nedir bu sebep? bankaya bin liradan fazla bir 
- Sormağa ne hacet. Bizzat para yalırabildiği halde, eski 

Fransız mandası ... Biz 18 yıl· heyeti idare'.erin binlerce 
danheri Abdülhamidin devrin- liaralık varidatı da'ma mas-
den daha mutlak bir istibdat rafla tevazün ettirme3i ve 
içinde, etrafımız Çerkes ve hatta yeni senelere borç 
Ermeni hafiyelerle çevrilmiş, bırakması evvelki sene hesap-
köylerimiz Çerkes jandarma- !arının da tetkikini ic.'.lp ellir-
Jarla tazyik edilmiş olarak mişlir. 
yaşadık. Ana vatanda yaşıyan Belediye Müfettişleri, he-
Türklerin bilmesi lazımdır ki sapları tamamen gözden ge-
bizi bundan böyle ne Fran- çirmiş, 935 den itibaren daha 

evvelki senelerin de irad ve 
sanın, ne Suriyenin, ne de masraf fişlerini tetkika baş. 
herhangi bir yabancı un- lamıştır. Esnaf Bürosu müra. 
surun vesayeti altına sok• kıbleri tarafından tasdik edil-
mak imkansızdır. Böyle bir miş olan evvelki senelerin pi-
şerefsizliğe katlanamayız. lanço ve hesabları, cemiyet 

- Nasıl bir idare istiyor- kayıtlarile karşılaştırılmakta-
dır. Noksan ve yolsuz olan bu 
hesapların evvelce ne yolda 
tetkik edildiği ve nasıl imza
landığı da araştırılacaktır. 

sun uz 
- Baık alarmı bilmem. Fakat 

ben şu iki şekilden birini iste
rim. Ya tam bir muhtariyet, 
vahut... doğrudan doğruya 
Türkiyeye iltihak. Ve yahut 
üçüncü bir şekil de bulunabilir. 
924 muahedesile kabul edilmiş 
olan idare hususiyetini Türkiye 
mandası altına vermek. 

Neden bizi cenubumuzda ya
şıyan bir milletin vasiliği al
tına sokmak istiyorlar da şi

malimizde yaşıyan ve Avru• 
panın sayılı medent devlet
lerinden olan Türkiyenin vasi
liği altına vermiyorlar?,, 

Muhatabımın noktai nazarı 

Müfettişler, evvelki idare 
he,etlerinin mesuliyetlerini tes. 

bit edecek, bir iki güne kadar 
hazırlayacağı raporu Beledi. 
yeye vereceklerdir. 

ve dileği Türkiyenin noklai na
zarına uygun mudur, değil mi
dir bilmem. Ben onun samimi 
sözlerini olduğu gibi buraya 
naklediyorum. Fakat, her ha). 
de umumt intıbaım şudur ki, 
Antakyalılar bir manda değil, 
bir istiklal veya bir ilhak bek
liyorlar. 

f 1 inci sayfadan devam J 
- lskenderun sancağı man

dası da Fransadan Suriyeye 
geçecektir. 

Gibi bir söz işitmek haki
katen lskenderun Türkleri ka· 
dar onların mukadderat ve 
hayat arile çok yakından ala
kadar olan bizleri de şiddello 
müteessir edecek bir hlidiscdir. 

Nihayet Türkiyenin en çetin 
mücadele şarfarı içinde bütün 
bir husumet dünyası ile savaş
tığı günlerde bile Ankara i
tilafnamesi yap•lırken husus! 
bir idareye tabi olmasında ıs· 
rar ettiğimiz ve bunu da ka
bul ettirmiş bulunduğumuz ls
kenderun sancağı ve 280,000 
Türk için aradan geçen uzun 
yıllardan sonra ve bugünkü 
şartlar içinde bir adım geriye 
atarak Suriye mandasına razı 
oiunabileceğiııi akla getirmek 
insafsızlığın ve hata!• düşünü
şün en büyüğü olur. 

Dost Fransanın bile bütün 
ümitlerimiz ve arzularımız hi
lafına yıllardır lskenderun 
sancağına vermiş olduğu muh
tariyeti idareyi hüsnıi istimal 
edilemez görürken, bu idarenin 
şimdi bir akalliyet idaresi ha
linde Suriyeye terkedilmesini 
duymak, tasavvur halinde de, 
fiil ha !inde de olsa ancak İm· 
kansıılığın ifadesi şeklinde 
karşılanabil"r. 

Herşeyden önce bin bir ıztı
rap içinde kıvrandığını ve 
günden güne söndürülmeye 
doğru götürüldüğünü yakın
dan gördüğümüz ve bildiği
miz lskenderun sancağı Türk
lerinin böyle bir kararı bütün 
insaniyet aleminde ve Millet· 
ler cemiyeti karşısında pro
testo edeceklerine emin bulu-
nuyoruz. 

Suriyedeki idare şekli değişir 
ve dost Fransa tarafından 
mevcut manda bir ittifak ve 
istiklal haline konurken isken· 
derun sancağı için yeni idare 
şekli ancak ve ancak onun 
Suriye mand'llsına bir akalliyet 
halinde tevdii değil, .tam İs• 
tiklal olur. Yirmi yıldır An· 
kara muahedesi ile bir muh-

tariyeti idarh•ve sahip olan 
fakat, bir türlü bu muhta
ri)etine fi'en hakim olama
mış bulunan lskenderun Türk
lüğü için cenup hududumuzda 
ve yanıbaşunızda sadece müs
takil ve lıiikiJn bir idare gör
mek istediğimizi açıkça söyle-' 
miyP. mecburu;:. lskenderun , 
Türk'ül!ü için bunun dışında 
bir telakki realiteye tabanla
bana zıt olur ve asla kabili 
hazım değildir. Bu yolda en 
iyi,; ve eo doğruyu söyliyen 
doktor Aras olmuştu: 

- l<keoderun sancaıtı 
mahalli bir idare görmek 
yoruz .. 

için 
isti-

Ve.. biz Suriye murahhas 
heyeti reisinin beyanatı karşı
sında yine Türk milletinin he
yeti umumiyesinin bu bahis 
üzerinde en sarih ve apaç.k 
noktai na1arı olarak yeniden 
bu cümleyi tekrarlıyor ve ha
tırlatıyoruz. 

Suriye mandadan kurtulur
ken oradaki 280,000 Türke 
ve özbeöz Türk toprıtklarına 
Suriye manda" ve Suriye bo. 
yunduruğu vurulamaz. Türk 
milletine daima, her yerde ve 
herhan~i satıh üzerinde olurın 

olsun yakışan daima istiklaldir! 
Etem izzet Benice 

Vefat 
Sabık Galata Paket gümrü

ğü müdürü; Yanyalı Hayred
din Paşa kerimesi ikbal hanı
mın zevci, Borsa acentalann
dan Selim oğlu Refik beyin 
pederi 

Selim oğlu Tevfik bey 
Dün gece vefat eylemiştir. 

Cenazesi bugünkü cuma günil 
saat 10.5 da Cıhangir Su
sam sokağındaki hanesinden 
kaldırılarak öğle namaz, Ba
kırköy camiinde eda edildik· 
ten sonra Bakırköy aile me
zarlığına defnedilecektir. M~ 
rasime iştirak etmek lstiyen• 
!er 10'5 da eve veya 12 de 
Bakırköy camiine gelebilirler. 
Allah gariki rahmet eyleye. ' 
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llrPAN' 
Bir garip piyango 
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Hız ve gücünü vatandatın sevgısinden alan gazetedir 

3 

jeiz söylemiyoruz, 
-. ... ~şehir mütehassısı 

söyliyor! 
Tiltün inhisar ldare&i çıkardığı birkaç çeşit sigaralardan 

Lirini ötekilerden fazla sürmek için garip bir piyango icat !===================================================== Sokaklarda terbiyeli yürü
mek, etrafına alık alık bak· 
mamak, yerlere tükürmemek, 
eşek tuvalethanelerine acele, 
yani stenografik abdest etme
mek, abdestten sonra elbise• 

•iti. Yenice paketlerine birer kupon koyuyor. Bunları toplı
~anlara hediyeler veriyor. Ayrıca büyük ikramiyesi de var. 
l<oskocaman bir otomobil. 

inhisar idareıini böyle bir çeşit sigara paket'erini öteki
[ lerden fazla ıürmek için piyango tertip etmiye mecbur eden 
ı nedir ve kimdir? 

1 

Dünyanın her tarafında ticaret firmaları mallarını sürmek, 
•ağbet kazanmak için müsabakalar, piyangolar tertip eder, 
ikramiyeler verirler. Fakat bütün bunlar rekabet fikrile, ra
kibin elinden müşteriyi çekmek hırsı ile yapılır. Bizim Tütün 
inhisar idaresi acaba hangi rakip firmaya karşı malını böyle 
otomobilli pi} ango'arla korumak ihtiyacını hissetti. 

Piyasada geçen bir mal ki rakibi yoktur. inhisar altındadır. 
liarcı alemdir. Böyle tıkır tıkır para demek olan bir malı 
kime, neye ve hangi tehlikeye karşı ikramiyeli piyangolarla 
ılgorta etmek ihtiyacı duyuluyor ve bunun için de füzuli bir
takım masraflar yapılıyor. 

i Eğer maksat znten mevcut olan muayyen sımf müşteriyi 
lnemnun etmekse paketlere ikramiye kuponu koyacak yerde 
tütünün kalitesini yükseltmek şüphesiz daha makbul bir te• 
•ebbüs olur. 

Yok eğer inhisar idaresi başka cins ve isimdeki sigaralarını 
Yeniceye rakip görüyor ve onun için bu zahmetlere giriyorsa 
diyecek yok. Böyle ince ve yüksek bir ticaret şaheseri önünde 
eğilmek lilzımgelir 1 

Burhan Cahid Markaya 
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ADLiYE 

Adliye vekili bugün 
İmralıya gidiyor 

Zonguldağa maden ocakla
rında çalıştırılmak Üzere 

ı 500 mahkum gönderilecek 
Bugün, Adliye vekili Şükrü \ 

Saracoğlunun riyasetinde bir 
heyet lmralıdaki hapishaneyi ] 
teftiş etmek üzere, lmrali ada· , 
sına gidecektir. Heyet, saat 
sekizde köprünün Karköy ka· 
yık iskelesinden kalkacak olan 
Moda d~nizcilik klübünün 
Bayar il motörile hareket ede· 
cektir. 

Amerikan maslahatgüzarı 
Mister Hovlend Şov vekile 
refakat etmektedir. Heyet, 

lekilden maada kamutay maz. 
bata muharriri Kocaeli saylavı 
Salahaddin Yargı, lstanbul 
müddeiumumisi Hikmet, ha· 

pishaneler umum müdür muavini 
Mutahhar,adlyie vekaleti hususi 
kalemi müdürü Şakir ve umu. 
mi hapishane doktoru ibra· 

' him Zatiden mürekkeptir. He
yete, ikisi foto~rafçı olmak 
ı1zere, beş. altı gazeteci ar
kadaş da refakat etmekte• 
dir. Motör çok süratli olduğu 
için, heyetin bu akşam dön· 
mesi de muhtemeldir. Bu 11k· 
şam dönülmediği.takdirde, ya
rın dönülecektir. 
Hapishaneler umum müdür mua. 

viniMutah!ıar lmraltdan döndük
ten sonra Zonguldağa gidecek, 
orada, maden ocak'armda ça• 
lıştırılmak üıere ilk parti ola· 
Jak gönderilecek 4-500 mah· 
kumun yatacakları yeri temin 
hususunda yapılacak hazırlık· 
!arla meşgul olacaktır. 

Amele olarak çalışacak 

mahkumların hakkedecekleri 
gündeliklerin bir kısmı iaşe 

ve sair ihtiyaçlarına l..arşılık 
tutulacak, kalanı, her amele 
hesabına bankada açılacak 
bir hesabı cariye kaydedile
cektir. Böylelikle biriken pa· 
ra, mahkumiyet müddetini 
tamamlıyan ameleye, serbest 
bırakılırken verilecektir. 

Takas· sul istimali 
davası 

Piyasada ve ticaret alemin
de oldukça büyük dedikodu· 
!ar uyandıran meşhur takas 
sui istimaline ait dava Asliye 
üçüncü Ceza mahkemesine 
verilmiştir. Davaya ait evrak 
tetkik edilmektedir. 

Davanın 50 • 60 kadar maz• 
nun ve ala.kadarı vardır. Bu 
maznlın ve alakadarlardan 
t.irçol!'u muhtelif yerlerde bu
lundukları için tarafeyn teşek
külü mühim bir mesele teşkil 

etmekte; bu yüzden davanın 
intacının çok uzun süreceği 
tahmin edilmektedir. 

Hamalların 480 lirası 

ne olmut? 
Pi ya.a ve tacirlerden topla. 

dığı 480 lirayı hamallara dağ'ı• 
tılması için hamalbaşıya ver
memek ve zimmetine geçirmek 
snretile vazifesini sui istimal 
ellil!'i için mahkemeye verilen 

Sirkeci istasyonu ha malları 
katibi Mustafanın ınulıake. 

mesine Asliye Üçüncü Ceza 
mahaemesinde dün deyam edil. 
di. Sirkeci garı hamaiları kolba
şısı Hasanla onbaşı Resul şahit 
olarak dinlendiler. Şahitler, iki. 
si de iddiayı teyit elliler. 
Mustafa, bunların şahitlil!'ini 

kabul edemiyecel!'ini söyledi. 
Diker şahitlerin de çal!'ırıl p 
dinlenmeleri için muhakeme 
başka güneutalik edildi. 

Sahte Doktor 
Doktor olduğunu söyleye• 

rek, meyhanede tanıdıl!'ı bir 
zatın karısı Haseneyi mua• 
yene etmek üzere evine giden 
ve sonra doktor olmadığı, bir 
hastahanede memur olduğu 

anlaşılan Feyzinin muhake
mesine dün Üçüncü Ceıa 
mahkemesinde bakılmıştır. Da· 
va, evrakın tetkiki için başka 

bir güne bırakılmıştır. 

Bir celsede biti
rilen dava 

iki ay kadar evvel, Sultan· 
ahmette, Arastada yapılan haf
riyat yerinde hırsızlık yapmak 
üzere mühendisin odasına gi
ren Halis yakalanmış, mah
kemeye verilmişti. 

Dün, Üçüncii Ccıa mahke
mesinde yapılan duruşmasın. 

da, Halis, sarhoş olduj:ıunu, 
sarhoşlukla ne ıaptııtını bil. 
medil'fini söylemiştir. Neticede 

' hırsızlııta teşebbüs suçundan 
bir buçuk sene hapse mahkum 
edilmiştir. 

Bu dava bir celsede bitiril
miş olması itibarile, adliyeci. 
likte sür'at bakımından ehem
miyetli bir meseledir. Son ay 
içerisinde, ayni mahkemede, 
birkaç dava daha bir celsede 
bitirilmişti. 

.,M~·;;~·ı·;·· ··· ................... .. 
Vergisinde 
Tadilat 

Muamele vergisinde bazı 

deıtişiklikler yapılmasını isti. 
yen sanayi erpabı toplantıla. 
rına devam ediyorlar. Dün de 
müskirat amilleri içtima et
etmişlerdir. Bugün kimyevi 
madde üzerine iş yapan labo
ratuvar sahipleri ve sonra da 
ağaç sanayii erbabı toplana
rak dileklerini Ticaret Odasına 
bildireceklerdir. 

Toplantılar önümüzdeki Salı 
günü nihayet bulacaktır. Sana· 
yicilerin şimdiye kadar tespit 
edilmiş olan dileklerin Çar• 
şamba gününde~ itibaren toplu 
bir halde tetkika başlanacRk · 
tır. Ticaret Odası Sanayi Şu. 
besi kendi mütaleasile birl ı kte 

neticeyi Vekalete arzedecektir. 
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SORUYOR(iz 
Kültür 

Şişhane 
Faciasının 
Muhakemesi ~ ya kadar yükselmiştir. Buna § 

§ sebep Anadoludan mal gön- § 

Seyyah, gene 
seyyah, hep 

seyyah 

ilk 
Tedrisat 
Programları 

§ derilmemesi hakkında evvel- g 
Kazada yaralananlar ~ ce yııpılan müracaattır. Fa· ~ 
Tramvay Şirketinden ~ kat bu yükseliş piyasada § 
85 bin lira tazminat ~ memnuniyetle karşılanmamış· ~ I 

Geçen gün limanımıza bir 
seyyah vapuru gelmişti. Sey· 
yahlar .rnbahleyin çok erken 
karaya çıkmak ;.,./emişler, fa
kat gümrük memurlarının ye .. 
diderı evvel İşe başlamadıkları 
cihetle seyyahlar vapurdan 
rıhtıma çıkarılmamışlardır. 

Komisyon işi bitirdi; 
projeye muallimlere 
rehber olacak notlar 

konuldu 
istiyorlar 

Geçen Şubatın 26 ncı gecesi, 
Şişhane yokuşunda bir tram
vay faciası olmuş. vatman 
Fahrinin idare~indeki bir Fatih
Harbiye tramvayı yoldan çık
karak devrilmiş, bu yüzden 5 
vatandaş ölmüş, 30 kişi de, 
hafif, ağır yaralanmıştı. 

Dün, Aıtırceza mahkemesin· 
de, bu tüyler ürperlici facia· 
nın mahkemesine devam edi
lecekti. 

Facianın mes'ulü olarak mu· 
hakeme altına alınan vatman 
Fahri, salonda yoktu. Yolladı· 
ıtı bir telgraf okundu. Bu tel· 
grafta, Fahri, havanın muha
lefetinden dolayı celseye yeti
şemiyeceğini bildiriyordu. 

Şahit olarak malılmatına 
müracaat edilmek üzere davet 
olunan Hasan da gelmemişti. 
Hasanın zo-.la getirilmesi ve 
maznun Fahrinin de mahke· 
mede bulunması için, dava 
22 birinciteşrin saat on beşe 
bırakılmıştır. 

Avukat Adnan Cemil, kaza• 
da yaralananlardan, müekkil· 
!eri Kadriye ve Üniversite 
talebesi Abdullahtan sonra, 
Hasibe namına da bir tazmi
nat davası açmak üzere bir 
istida verdi. 

Bu istidala, mesulü bilmal 
olan tramvay şirketinden 5000 
lira tazminat istenmekteydi. 

Bu beş bin lira y le yalnız 
Adnan Cemilin müekkillerinin 
şirketten istedikleri tazminat 
mikdari 8500 lirayı bulmuştur. 
Bu paranıu 60000 lirası Kad
riye, 15000 ni de Abdulla ta. 
rafından istenmektedir. 

Daha başka tazminat iste
yenler de olduğu ve olacağı 
söylenmektedir. 

.!:.E 1 is 

Sekiz yerinden 
Yaraladı 

Cinayetin sebebi 
kıskançlıktır 

Evvelki gün Galatada ağır 

bir cerh vakaası olmuştur. Ha. 
dise şudur: Galatada Mumha. 
ne caddesinde mermerci Mi· 
halin yanında çalışan Yusuf 
adlı bir genç komşu dükanda· 
ki Koçoyu bir iş meselesin. 
den aralarında çıkan kavgada 
bıçakla sekiz yerinden ağır 

surette yaralamıştır. 
Yaralı hastahaneye kaldı· 

rılmış, suçlu hakkında tahki· 
kata başlanmıştır, 

Geçimsizlik Yüzünden 
Evvelki gün Kadıköyünde 

Rasimpaşa mahallesinde Azi. 
ziye sokağında 94 numau!ı 
evde oturan makinist Osman, 
karısı Hatice ile geçimsizlik 
yüzünden kavga etmiş ve bir 
aralık tabanca ile zavalbyı sol 
bacağından ağır surette yara· 
lamıştır. Yaralı Haydarpaşa 

Nümune hastanesine kaldırıl· 

mıştır. Suçlu yakalanmıştır. 

Sahte Paşa zade 
Anadoluhısarında, bundan 

12 sene evvel gayibolan Fuat 
paşanın oğlunun bulunduğu 

şayi olmuş ise de meselenin 
aslı şudur: 

Bundan bir buçuk sene evvel 
Romanyadan gelen Recep adlı 
bir adam kendisine Fuat paşa 
zade gaip Cemil süsü vere· 
rek bu ailenin efradından ol. 
duğunu iddia etmiştir. Bu ada
mın ayni şekilde üç sabıkası 
daha tesbit edilmiş ve hak· 
kında tahkikata başlanmıştır. 

= lır. § 
. _Şimdilik Yunanistan, Fô· ~ I 
lıstın ve Avusturyaya az ~ 

· ~=·= miktarda ihracat yapılmak· § 
tadır. § 
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Bugünlerde limanımıza bir· 
kaç seyyah vapurunun daha 
g'!leceği haber verilmekle ve 
seyyahların yine erken çıkmak 
istemeleri ihtimali kar~ısrnda 

ne gibi tedbirler alındığı oku
yucularımız tarafından sorul· 
maktadır. 

Londraya 
Vapur Başka memleket/ere giden 

seyyah kafilelerinin ıi.ı:am i 
Türkofisln mUracaa- yardım gördüklerini yazan 

tile ayda ikiye Avrupa gazetelerine, ancak bu 
çıkarıldı gibi müşkülıitı ortadan kal· 

dırmakla müsbet ve mukni Tacirlerin şikayeti ve Türk· 
ofisin müracaatı üzerine acen· bir cevap vermiş oluruz • .Sey· 
leler Londraya vapur seferle· yahlara her türlü kolaylığı 
rini arttırmışlardır. göstermek, seyyah celbi husu· 

Evvelce ayda bir vapur haJ sunda yapılacak leşebbuslerin 
reket ederken bundan sonra başında olmak gerektir. 
on beş günde bir vapur kal· Gelecek seyyahların da ayni 
dırılacaktır. Bu karar alınır· ôkıbele uğramaları ve aleylıi· 
ken lzmirin vapur ihtiyacı mlzde hiç yoktan menfi pro
bi!bassa göz önünde tutulmuş• paganda/tıra meydan verilmesi 
tur. Çünkü lzmirden lngilte• ihtimalini düşünerek soruN•• 
reye mühim mikdarda üzüm, ruı:: 
incir sevkine başlanmıştır. - Ara•ıra limanımıza gele· 

Ancak acenteler vapurların cek •eyyah kafilelerinin iıtedik· 
limanda beklememeleri için ihraç leri saatle memleketimize ayak 
maddelerimizin daha evvelden basabilme/erinde rıe gibi mah· 
hazırlanmasını rica etmişlerdir. :zurlar fJardır? Bu imkıinsı:zlık 
Bu cihet tacirlere bildiri!- hakikaten birkaç memurun 
miştir. saat yediden önce iıe başlıya• 
~ maması gibi· fındık kabuğunu 

El ve ev işleri 
sergisi 

doldurmıgan ·bir sebeplen mi 
ileri geliyor 7 

Burasını anlamak istiyoruz. 

lstanbul 44 üncü mektepte 
ilk tedrisat programını tetkik 
ederek yapılacak değişiklikleri 
lesbitle meşgul bulunan komis
yon, dün akşam işini bitirmiş· 
tir. Komisyonun hazırladığı 
program projesine göre, bun· 
<lan sonra ilk mekteplerde la· 
biat ve eşya dersleri ayrı ayrı 
okululmıyar<:k tabii bilgi
ler namı altında beraberce ted
ris edilecektir. Hesap ve hen
dese programları hafifleştilmiş 
hesaptan mürekkep faiz, hen· 
deseden de küre bahisleri 
tamamen kaldırılmıştır. Türkçe 
grupuna dahil derslerdeQ yazı, 
müstakillen okutulacaktır. Re· 
sim ve d şleri programlarına 
iş kursunda elde edilen peda· 
gojik netice ve esaslar ilave 
edilmiştir. 

Tarih dersinin hafifletilmesi 
ile Ankarada bir komisyon 
meşguldür. Beden terbiyesi ve 
musiki programları Rondlarla 
zengin bir hale getirilmiş.tir. 

Yeııi ilk tedrisat programı 
hedefler, prensipler diye ikiye 
ayrılmış. her dersin gayesi 
anlaşıldıktan sonra tedris şe· 
kil ve vasıtaları hakkında da 
muallimlere rehber olacak not. 
lar konulmuştur. 

Maarif müdUr 
muavinleri 

Maarif müdür muavinlerin. 
den bazılarının vazifeleri 
dej!iştirilmiştir. Ecnebi ve 
azlık mekteplerine bakmakta 

El ve ev işleri sanayii se,.. 
gisi hazırlıklarına devam edil· 
mektedir. Şimdiye kadar bir· 
çok aileler sergiye iştirak için 
Ticaret Odasına müracaat et• 
mişlerdir. Bu hususta tetkikler
de bulunmak üzere Bursaya 
gitmiş olan sanayi müfettişi 

Daniş de dün şehrimize dön· 
müştür. Bursa sergiye çok ge. 
niş mıkyasda iştirak edecektir. 

Dul yetim maa,ıarı olan müdür muavini Nurullah 

D 1 t
. •

1 
k 'dl terfian orta tedrisat işleri 

Şimdiye kadar kısmen me· 
vaddı iptidaiyelerini ve bazen 
de kendilarini hariçten ithal 
ettiıtimiz maddelerin yerlisine 
tesadüf edilmiştir. Bilinmiyen 
bu maddeler de sergide teş. 

bir edilecektir. Bu arada Ro
men bluzu denilan kıymetli el 
tezgahı işlemesi, dağcılık kun. 
duraları ve kayaklar da var
dır. 

Buğday Fiatları 

yükseliyor 
Sert l;ıuıtday fiallarında ye• 

niden bir yükselme göze çarp
maktadır. Buna sebep ihracata 
devam olunması ve dış talep
lerin artmasıdır. Evvelce beş 
kuruş olan satış fiatı 5 kuruş 
27 santime yükselmiş ve bir
kaç gündenberi de 5 kuruş 

60 santimden ihracat yapıl· 
mıya baslanmışllr. Buıtday 
mahreçleri arasında Fılıstin, 
Kıbrıs, Suriye ve Yunanistan 
bulunmaktadır. Son zamanlar,. 
da şimal memleketlerinden de 
talepler vaki., olmıya başta. 
uııştır. ---
Dil bayramı 
Beyoğlu Haikevi bir 
program hazırladı 

Beyoğlu Halkevinden: 
Türk dili bayramını kutlu. 

lamak üzere 26 eyliil 936 cu
martesi günü saat 21 de Be· 
yoğlunda istiklal caddesinde 
Nuruziya sokal!'ındaki parti 
kurağında Evimizin gösterit 
salonunda bir tören yapıla· 
caklır. Törenin programı şudur: 

ı - istiklal maşı. 
2 - Hıfzı Tevfik Gönensay 

tarafından konferans ( Türk 
dilinin ilerleyişi bakkıuda) . 

3 - Gösteril: ( Yanlışlıklar 
seri,i) Vodvil, 2 perde. 

Bu törene bütün yurtdaşJa. 

rımızı çaıtırırız. Çağrı kartları 
evimizin tepehaşındaki merkez 
kurağında dal!'ıtılır. 

u, ye ım ve mu e aı ere muavinlil!'ine tayin edilmiştir. 
verilmekte olan üç aylık ma· Nurullalıtan inhilal e.:ien husu. 
aşların tevziatına dün akşam 

si, azlık ve yabancı mektep 
son verilmiştir. Şimdiye kadar işleri muavinliğine başmüfet. 
maaşlarını almayanlar mekkez tiş Şevki eski işi de uhdesin· 
mal müdürlüklerine müracaat de kalmak üzere getirilmiştir. 
ederek istihkaklarını alabile- Muavinler, bugün yeni vazife. 
ceklerdir. !erine başlayacaklardır. 
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Yeni tra.mvaylar 
54 yolcu alabilen bu araba
lar, kazaların önüne geçile

bilecek tertibatı havidir 

Yeni tramvay arabalarından biri 

Çarşamba günü sabahı Vali 
ve Belediye Reisi Bay Muhid· 
din Üstündağm riyasetinde 
Belediyenin başlıca memurla. 

rından müteşekkil bir heyet 
Şirketin şebekesine ilave etmek 
islediğ'i çok yolcu alabilen ilk 

büyük arabaları Şişli atelyele
rinde muayene etmiştir, 

Şehir planını tanzim etmek 
üzere bugünlerde gelen meş• 
bur şehirci Proustda komis· 
yona iltihak etmişti. 

Arabaların görünüşü pek 
güzeldir ve taksimat itibarıle 

Üsküdar tramvaylarına benzi
yor. 

Uzunlukları 9,65 metredir. 
lki dingil arasındaki me!afe, 
arabanın istikrarını ve yürü· 
yüsünün rahatlıi!ını arttıracak 

bir surette 5 metreye çıkarıl· 
mıştır. 

Yürürken pek iyi kapanan 

geniş kapılı büyük sahanlık· 
lar sayesinde bu arabalar 17si 
oturmuş olmak üzere 54 yol· 
cu alabiliyor. 

Halkın duraklarda bekleme• 
mesi için yolcular önde birinci 
ve arkada ikinci olmak üzere 
iki mevkie taksim edilmiş· 
tir. 

Bu arabalar, sade olmakla 

beraber avrupanın büyük şe· 

hirlerinde bu hususla görülen 
bütün tekemmülatı \'avidir ve 
büyük kabiliyetlerile kapıla

rının yeni tertibatı bakımından 
lsıanLul tramvay şebekesi 

için mühim bir terakki teşkil 
etmektedir. 

' !erinin düğmelerini resmi ilik· 
lemek, kadınlara az çarpmak, 
ahcaklı görünce telaş etme· 
mek gibi edeblerden ibaret 
değil midir? Şimdi buna bir de 
tabancalı belediye polislerinin 
(saıtdan çark!) kumandası i
ıa ve edılmiştir ki bunu isıemi
yecek, bütün lstanbul hal.<ının 
stadyom meydaııında gösteriş 
çıkışı yapan bol elle beslenmiş 
sporcu takımları gibi yürüyüş 
yapmalarını arzu etmeyecek 
kim olabilir? (sokak bir mek· 
tepdir ) sözü hiç de boş laf 
del'fil. Sokak mektebinin tatil 
saatlerinde ise, bizde, yalnız 

nakil vasıtalarına deıtil, kal
dırımlarda ahaliye de mahsus 
işaret ınemur!arı olduğunu gör· 
mek seyyahlar için de güzel 
bir manzara değil midir?! Va· 
kıa, belediye polislerimizin şu 
iki üç günlük tecrübesinde 
hiç umulmıyan bir ne
tice de meydana çıktı, meğer, 

lstanbul halkının çoğu sokak. 
ta yürürken uyurmuş. 

Eyi amma: lstanbul cadde· 
lerinde ölüm nerden geliyor 
diye etrafına alık alık bakın· 

mamak, bu asırda caddelerin 
nezafetini görüp te tükürme· 
mek, kaldırımda kadına 

değil, hatta tramvaya çarp. 
mamak mümkün mü ki? 
Binaenaleyh lstanbul balkı ne 
yapsın? Sağdan yerine hava
dan yürünecek denilse daha 
mümkün! 

Kaldı ki evvela afişler • işa• 
ret tabelaları falan gibi şeyler 
asıp şehirde yürüme nizamını 

halka bırakmak, ondan sonra 
bütün bu propagandalara rağ· 
men terbiyesizlık edenleri po
lis kuv\'etile yola getirmek ge
rek iken işi ilk al!'ızda polis 
kuvvetile başarmıya ukraşmak 
bu işin olmamasını istemek 
deki! midir? 

Zira biri çıksa da: 
- Bayım! pekala saj!:dan 

değil havadan yürüyelim am
ma hangi yollarınızda? .• 

Diye sorsll belediye polisi, 
belediye işleri kılavuzundan 

ne cevap bulup ta verebilir? 
Baksana, koca şehir müta

hassısı M. Prust beyanatında 
ne diyor: 

- lstanbulda (mürur ve 
ubur) un tanzimi bugün müm
kün değildir! 

Biz söylemiyoruz lstanbula 
p!iin yapan şehir mütahassısı 

söylüyor!. 
Serdengeçti 

beraber çok eski tarihi adla. 
rın muhafazasına karar ,-eril 
miştir. 

e Belediyenin yeni tekfin 
•·e teçhiz işleri talimatnasi ay 
başında tatbik edilemiyecek.' 
tir. Buna sebep talimatname· 
nin icabetlirdiği teşkilatın he
nüz tamamen hazırlanmamış 

olmasıdır. Ayrıca mezarlıklarda 
da bazı hazır !ıklar yap.iması 

k ararlaştırı!mıştır. 
e Tacirlerin limandaki ma

vna azlıl!'ından şikayeti üzerine 
Türk ofis müdürlğü tetkikat 
yapmaktadır. Ve ihracat mev. 
siminin başlamış olması dola. 
yısile mevcut mavnaların ih
tiyaca kafi gelmediği anlaşıl- 1 
makta ise de liman umum mü· 
dürlüğü bu ciheti daha evvel
den düşünmüş ve yeniden ma
vna almağa karar vermiştir. 



4 

İstanbul mektuplan: 

Alemin derdi: 
Kafamı gerdi! 

Yazan , Osman Cemal Kaygılı 

Dün akşam, şöyle, gürültü
süz patırdısız, dırıltısız zırıltı· 
sız, harıltısız, hırıltısız ve şa· 
rıltısız, şırıltısız (yani içkisiz 
miçkisiz J teptenha ve kafa 
dinlendiren, iç açan, yürek ta· 
zeliyen

1 
sinir yelpazeliyen bir 

yere çekileyim de . biraz ken •. 
dimi dinleyim, bıraz kendı 
kendime inleyim; salt kendi 
kendimle başbaşa kalayım; iç. 
ten gelme, kendi tatlı hülya· 
Jarıma dalayım! Dedim .•. 

Ve müsaadenizle öyle yaptım. 
Zaten ben arasıra hiç deği lse 
ayda bir iki dala ö;- le yap
mazsam, tanrının günü, alemin 
bin türlü hayühuyu ile ger· 
gin bir davula dönen kafam 
çoktan: 

- Güüüüml 
Di}e patlBidı. 

• • • 
Akşama yakın tam istediğim 

sessız, tenha, rahat, kafa din· 
lendirici, iç açıcı, yürek taze· 
leyici, sinir > elpazeleyici yeri 
bu l muştum. 

Ooohl artık dinleniynr, din· 
lendikçe ferahlanıyor, rahatla· 
nı ı or, hayala yeniden doğmuş 
gibi oluyordum. Etrafımda 
canlı mahlük namına bir alay 
serçe, bir iki düzine tavuk, 
horoz, hindi ve ortadaki ha· 
vuzda yüzen beş on balıktan 
ba~ka kimsecikler yoktu. 

Di ıı lenmek, hele bu mey· 
simde, akşama doğru böyle 
bir yerde kafa dir. lendirmek, 
yorgun bir adam için, dünya 
n imetlerinin en tadına do vul
mazlırından biri oluyor. De· 
d em yaşındaki (Andrejid) dün· 
ya nimet'erinin yüzl<.rce çe .. 
şidinden bahsediyor ve bun· 
l .: rın birçoğunu tattıj);ını, bir· 
çogundan da tatmak isle· 
diğini söylıiyor. O nimetle rin 
hepsi, d ilerim kendinin ol
sun; bana bunlardan, şi md ı l i k, 

biri yeler de artar bile: Sessiz 
sadasız, gürültüsüz patırdısız, 
h a rı l tısız hırıltısız, halla (şR rıl

tısız şır.ltısız) bir ~erde me· 
sela, dün akşamki oturduğum 
atkestanelerinin altında, son· 
baharın yarı ılık, yarı serin 
havasını tıbkı anamın memesi 
gibi yüreğime, çigerlerime sin· 
dire sindire ve doya doya 
emerek bir müddet dinlenmek .. 

* • * 
Orası ne güzel yerdi yahu! 

insan orada ne sağı düşünü
yor; ne solu ... Akla ne faşist

lk geliyor ne Marksistlik ... 
Hitler gürlemiş, Voroşilof 

güğremiş, lspanyollar böğür
müş ltaJ , anlar öürmüş Ja· 
ponya Cinlılere saldırmış, 
Portekizler kazan kaldırmış, 
Bel ;ıka telaşta, Loid Coı ç traş· 
la, Avrupa karışık, Asya ba. 
rışık, Amerika dalgada, Afri. 
ka şimdilik alarğada ... bütün 
bunlar, orada, o elediğim yer
de kimin umurunda? 

insan öyle yerde: 
- Adam sen de diyor, dün· 

yayı ben mi düzelteceğim? Ne 
halleri varsa görsünler! Hem 
meş!ı.ur sözdür: 
"El~e gelen düğün bayram!,. 
ş;mdi burada, bu sessiz sa

dasız, gürültüsüz patırdısız, 

harıltısız hırı l tısız ve (şarılt,sız 
şırıltısız) güzelim yerde böyle 
şeylerle kafa yormaya ne lü
zum var ? Oooh 1 hele ben 
şöyle, tıpkı anamın memesi 

imiş gibi sonbaharın yarı serin 
yarı ılık havasını içime sindire 
sindire ve doya doya emerek 
biraz kafamı, ruhumu, sinirleri· 
mi din lendireyim 1 

* •• 
Uykudan biraz önce, özel 

banyosunun ilikler kalafatlıyan 
kolonyalı suları içinde ballı 
dalgalar geçenler gibi, ben de 
artık sonbaharın yarı serin, 
yarı ılık hava.ı içinde kendi· 
mi, vermiştim kendi dinlendi· 
rici, ferahlandırıcı, rahatlandı· 
r.cı hulyalarıma .•. 

Bir aralık gözüm, önümdeki 
masanın üzerinde darmadağın 
duran bir sürü gazete, mecma, 
kitap ve defterlere ilişti. 

Baktım, olmıyacak, önümde· 
ki bu içleri yazı dolu kağıt 
yığınları, beni burada da ra· 
hat bırakmıyacak; bunlar, be· 
nim burada da lerahlığımı ka
çıracak ... Hemen kalktım, ga• 
zetelerden birinin ilk sayfasın• 
daki (Titüleskoyu zehirlemiş· 
lerl) (ispanyada yeniden üç ki· 
şi kurşuna dizildi!) gibi baş
lıklara ilişen gözlerimi, karşı• 
daki çiçeklerin arasında ba· 
yanlarına yem ikram etmekte 
olan horoza dikerek bütün ga
zete, mecmua, kitap ve defter
leri sımsıkı bir tomar yapıp 
onları arkamdaki yaşlı bir a
ğacın nemli kovuğuna soktum. 
Soktum amma, sen misin bunu 
sokan? Aradan birkaç saniye 
geçti, geçmedi, benimle şöyle 
böyle uzaktan birer merhabaları 
olan iki babacan damdan sap· 
sıı balta düşer gibi yanıma 
düştü ve biri daha selam ver
meden ağacın kovuğundaki bi· 
zim tomara yapışıp masanın 
üzerine fırlattı: 

- Sen, bunları yaza okuya 
onlardan bıkmışsındır. Bıktı· 

ğın da onları dertop edip 
ağaç kovuğuna sok mandan 
belli! Aç bakalım şun l arı birer 
birer de ahvali alemden ne 
hater, ortalıkta ne var, ne 
yok, Alman, l, panya işleri ne 
oldu, ispanyadaki dalgada 
hangi taraf kazanacak, yeni
den bir büyük muharebe çıka
cak mı, çıkmıyacak mı? Al· 
manların mı teyyaresi çok, 
Ru5ların mı ? 

Haydi bakalım, ne duruyor
sun, gazetecibaşı, anlat yahu, 
bizi biraz tenvir et, malüm ya, 
biz de her nekadar oı urya· 
zarsak da, sizler daha iyi bi· 
lirsiniz. 

Gazetelerdeki yeni havadis· 
!eri bir de senin ağzından 

dinleyelim. 

Şimdi patlar mısın, patlamaz 
mısın? Mecmualar, defterler, 
kitaplar bana lazım oldukları 
için on lan kendim ayırdım, 

geriye kalan gündelik üç ga. 
ze leyi önlerine sürdüm ve ya. 
landan elimle çenemi tuta
rak: 

-Ah, dedim, demindenberi 
burada dişlerimin ağrısından 

kıvranıp duruyordum. Sancılar 
artık dayanılmaz hale geldi, 
ben dişçiye gidiyorum, müsaa
denizle .• gazeteler size kalsın, 
okuyunuz! 

Ve yürüdüm ... ve yürürken de 
onlara içimden bir hayli ka· 
lay bastım 1 
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Motörlü kıt'aların kar üze· 
rinde yürüyüşleri oldukça zor 
ve yorucudur. Fazla karla 
örtülen yollar açılmadıkça 
güçlükler artar, yapılacak 
baskınlar gecikir ve bekleni· 
len tesirler de o nisbette 
azalır. 

Koşusu 
Tefrika No. 68 

Bugün de koşuya gire· 
cek satıcılardan bir· Bakınız .. Bakınız .. Gölgelerden biri karşiki apartma· 

Karları temizl~mede insan 
kuvvetinden istifade çareleri· 
ni aramak maksada ' yetmez. 
Çünki ; bir kürekçi 20 • 25 
santimelre kalınlı~a varan bir 
kar tabakasının 5 metre ge
nişlik, 20 metre uzunluğunda· 
ki kısmını ancak bir saatte 
kaldırabilir. O halde, çeşit• 
!erini aşağıda , sıraladığımız 
kar temizleme mekinelerine 
ihtiyaç vardır. 

1 - Koşulu kar makine
leri 2-6 atla çekilir, 70 san• 
timetre kalınlığında bir kar 
tabakasını kürelerler ve 3 
metre genişliğinde, 3 kilo
metre uzunluğunda bulunan 
kısmı bir saatte temizleye
bilirler. 

2 - Oto kar makineleri 
hafifdir. % 16 milinde bu· 
lunan 44 kilometrelik bir yo
lu 10 saatte açarlar. 

3 - Tnrbinli kar makine· 
!erinin randmanları yüksek• 

tir. Karı yolun iki tarafına 
atarken ve bir saatte 10 ki· 
lometretik kısmı kürelerler. 
Zamanımızda bazı Demiryol. 
!arı idarelerinin kullandıkla• 
rı rotatif kar makineleri bu 
tiptir. 

Bazı ordularda, ayni işi 
görebilecek şekilde yapılmış 
traktörlerin kullanıldığını gö· 
rüyoruz. Fakat bunların 6000: 
8000 kilometre yürüyüşten 

sonra tekerlekleri kullanıl· 

mayacak bale geldikleri tec· 
rübe ile anlaşılmıştır. 

iş başa düşdükten sonra 
adi kamyonlarda kullanıla· 

biliyor. Kamyonlara bindiril
miş kızaklı bir kı tanın 127 
kilometrelik bir kar sahasını 
8,5 saatta temizleyebildiğini 

yapılan tecrübeler göster· 
miştir. Fakat motörlü kıta· 
!arın sürat ve tesir şiddet
lerinden hakkile istifade i· 
çin bunlara iptidai vasıtalar
la yol açmanın zararlı ola
cağım daima göz önünde 
bulundurmak lazımdır. Bu 
gün, bu kıt'aların dağlık a· 
razide, karlı havalarda ya• 
pacakları harekat hakkında 

beslenilen kanaat şudur: 

"Kışın motörlü silahların 

uğrayacakları güclükler, diğer 
sınıflara göre büyük ve da
ha tesirli olamaz.,. 

M. Ersu 

-----~ 
BULMACA 1 

Yeni Bulrnaca 
Bu hafta bulmacamızın şek· 

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

Bir kuş ismi bula. 
caksınız, baeını ke· 
since bir milletin adı 
meydana çıkacak. 

Müsabaka müddeti ayın 
25 inci cuma günü akşamına 
kadardır. O vakte kadar ce. 
vaplarınızı " lstanbulda Açık 
Söz gazetesi bulmaca memur· 
!uğuna,. gönderiniz. Cuma ak· 
şamı kur'a çekilecek, netice 
ertesi ~ünkü gazetemizle ilan 
edi lecektir. 

HEDiYELERiMiZ ------

kaçının resmini nın basamaklarına çıktı ve gözleri sizin 1 

neşrediyoruz aPartmana dikilmiş .• Bizi tecessüs ediyorlar galiba! ~ 
' [ Mdueuilere ıatıı yapmak 

imkanı wrilmelidir j 

" Açık Söz,, ün müvezziler 
arasında tertip ettiği koşu 

büyük bir memnuniyetle kar
şılandı. Koşuya girmek istiyen 
gazele satıcıları, daha şimdi
den isimlerini kaydettirpıekte 

biribirile rekabet etmektedirler. 
Heyecanlı olacağına şüphe 

olmıyan bu koşuya iştirak 

edecek müvezzilerden bugün 
altısının resimlerini neşredi· 

yoruz: 
1) - Fatihte Zincirlikuyuda 

lodos sokakta 15 numarada 
Fatih Mehmet, 2) • Orman çift· 
liğinde Akın, 3) • Kasımpaşada 
Salamon [Beyoğlu satıcıların· 
dan] 4 ) • Kum kapılı Osman 
Yıldırım [ Eminönü satıcıların. 

dan J · 5) • Karagümrüklü Mus
tafa [Şirketi Hayriye iskele· 
sinde satıcı] 6) Beyazıt Emin. 
bey mahallesinde Styfi. Diğer 
resimleri neşre devam edeceğiz. 

Müvezzilerin 
Hürriyetini 
istiyoruz! 

Dünkü nushamızda, müvez. 
zilere çatan Tan gazetesindeki 
neşriyatın doğru olmadığını 

misallerle ispat etmiştik. Fa
kat eselle öğreniyoruz ki, 
sayın Akay direktörü mü vezile· 
rin Kadıköy iskele•inde gazete 
satmalarına mani olucu ted
birler almış bulunuyor. Polis 
ikinci şube müdürlüğü de za
vallı gazete satıcılarının Akay 
iskelelerinde dolaşmalarına ma· 
ni o im ağa başlamıştır. 

Nesrinin apartımanı 
önünde 

dolaşan gölgeler .. 
Gece.. 
Doktor Necip Servet, Nes

rinle başbaşa oturmuş konu
şuyordu .. 

- Şefik bu gece gelir mi 
acaba .. ? 

- Çok umuyorum.. Dün 
gece gelmemişti. Bu gece mu. 
hakkak gelecektir, 

-Ya gelecek memurlar itilaf 
zabıtasına mensup olurlarsa?. 

- Yine o iki kelime ile on. 
!arı da savabilirim. 

Necip Servet ca'li bir gü
lüşle yerinden kalktı: 

- Keşke ben Çamlıcadan 
inmeseydim, Nesrin hanım 1 
biraz önce nekadar memnun· 
dum .• nekadar sevinmiştim bu· 
raya gelişime. 

- Acaba sizin dairenize mi 
gelecek .. ? 

Diye soran doktor şimdi 
büsbütün telaşa düşmüştü .. 
Benzi . balmumu gibi sar~r· 
mıştı. 

- Öteki gölge sokak ka· 
pısında nöbet bekliyor 

Diyerek revolverini cebin
den çıkardı, 

- Ben ne lngilizlere, ne de 
fstan bul hükümetinin polisine 

- Canım biraz cesur olu· teslim olamam, Nesrin han ı m! 
nuz .• benim evime her zaman eğer beni zorla a l ıp götürmek 
bü yüklerden birçok misafirler isterlerse, gelen memur'arı kur· 
gelip gi•ler. Siz de bir misafi- şunla yere serip kaçmağa le· 
rim olursunuz.. eğer ge'en şebbüs edeceğim. Kaçmağa 
olursa, verecek cevabı ben lıi· muvaffak olamazsam, kendi 
lirim. Fazla düşünmeyin ve beynime de bir kurşun sıkmak-
biraz cesur olun, rica ederimi ta ırecikmiyeceğimi bilmel.sinit. 

Gölgelerden biri bu sırada Kapıda ayak sesleri işitili-
Nesrinin apartıman kap,.ından di •• 
içeriye girmişti. {Bitmedi/ 

- Üç gündenberi Çamlıca· 
da ıreçirdiğim sıkıntılı hayatı 
ömrüm oldukça unutamıyaca· 
ğım, Nesrin hanım! Ne iyi ol· 
du da beni oradan kurtardınız. 
Fakat, buraya sırf sizin zeka
nıza ve vadinize güvener•k 
geldim emin olunuz! eğer beni 
tekrar -geldiğim gibi· emni. 
yetle yola çıkarmağa muvaf. 
fak olamazsanız, İşle o zaman 
mahvoldum <lemektir. 
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- Hiç merak etmeyin de
dim ya.. Şimdilik lstanbulda 
benim evim kadar emniyetli 
bir yer yoktur.. ve anadoluya 
geçmek için benim bildiğim 
yolları hiç kimse bilemez. 

Birer kadeh konyak içtiler. 
Nesrin devam etti: 
-Şefik şimdiye kadar,benim 

gösterdiğim yoldan Anadoluya 
sayısız adam kaçırmıştır. 

- Ne diyorsunuz .. Şefik bu 
kadar yararlık gösterdi de· 
sen ize ... ? 

- Şefik mi? bence yarının 

istiklal tarihi onun hizmetini 
sonsuz şükran duyğularile kayt 
edecektir. Şefik, anadan doğ. 
ma inkıliibcı ve anadan doğ· 
ma istiklalcidir. 

Doktor Necip Servet bu 
sırada perdenin arasından so. 
kağa bakıyordu. 

Birdenbire yüzünü buruştur. 
du. 

Nesrin sordu: 
-Ne var .• Şelik ıııi geliyor 

yoksa? 
- Hayır. Sokarcda dolaşan 

gölgeler görüyorum. 
Nesrin yerinden kımıldamadı: 
- Çok evhamlısınız doğ• 

rusu. Hakkınız var .. Her geçen 
yolcuyu sizinle meşğuldür sa• 
nıyorsunuz? 

Necip Servet başını pence· 
reden ~yırmadan mırıldandı: 

- Hele biraz geliniz bura. 
ya •• Bunlar yolcuya benzemi· 
yor hiç. 

- Ne olabilir canım?! 
- Bakınız .. bakınız •. gölge• 

lerden biri karşıki apartmanın 
basamaklarına çıktı ve gözleri 
sizin apartmana dikilmiş .• bizi 
tecessüs ediyorlar galiba 1 

Nesrin pencereye koştu .. 
Perdeleri düzeltir gibi bir 

vaziyet alarak sokağa şöyle 

bir göz atlı. 

Necip Servet rüya görmü· 

yordu .• 
iki adam gölgesi sağa sola 

uzanıyor, fakat apartmanın 

önünden ayrılmıyordu. 
Nesrin dudaklarını büktü: 
- Herhalde bizim için me• 

rak ve tereddüt edilecek bir 
şey yok, doktor beyi 

- Ya ne olabilir .. ? 
- Altkkatımızda şüpheli bir 

Memleketten mektuplar: 

Şirin, fakat susuz bir
1 

kasaba: Edremit 
----·----

Halk kireçli sular• içmektedir. Bu 
yüzden mif;le ve bağır-

sak hastalığına tutulanlar çoktur. 

f •• 

Edremitin umumi manzarası 

Edremit, [Açık Söz) - Ed. 
remit hastanesi hekimi, kadın 

doktor:arımızdan Bayan Bedia 
Ertemalp'dır. Bayan Bedia ka· 
dın ruhunun olaoca incelik ve 
hassasiyetile hastanenin inli· 
zamına ve h a stalarına ş11fkatle 

bakmaktadır. 

Haftanın cumartesi, pazarte 00 

si çarşanba günleri "polikilinik., 
cıvar kaza ve Edremid köy 
ve kasabasından miiracaat 
eden hastalara ayak vizitesi 
yapmaktadır. Hastahane yirmi 
yataklı olup ihtiyaç hasıl oiun· 
ca beş yatak daha ilavesi su· 
retile 25 yatağa çıkarılmaktadır. 

Hastahanede senede ayak 
vizitesi olarak 5000 den fazla 
muhtac kimsenin muayeneleri 
parasız yapılmakta ve fakir 
olanların ilacıda belediye ta• 
rafından temin edilmektedir. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu 

su! piyasaya çıkarılınca talibin 
çokluğu hasebile !iatların yük
seleceği ve şimdiden İstanbul 
ve lzmir piyasalarından alivre 
satış'ar için gelen tüccarların 

yüksek fiatla bağlandıkları sÖy• 
lenmektcdir. 

Memleketin hududu 
Tabiatın o!Jnca güzeli ği 

sinesinde toplanmış olan lu 
muhitte içmeğe salih su yok
tur. Halk soğuk tulumba na
mı ver ı len istıısyon civarında
ki kireçli suyu içmektedir. 
Şehre senelerdenberi beklen· 
diği halde İyi su b r tü.Jj ge
tirilemem i ştir. Susuzluk yüzün
den halk arasında mide, bğır· 

sak hastalıklarından muztarip 
kimselere tesadüf olunuyor. 
Nasıl olunmasın ki, kireç ıabi
atile mide ve bağırsakta ken· 
diliğinden beton gibi teressüp 
ediyor. Bu şirin memleket için 
su işi günün en mühim bir mes 
elesidir. Muktezi tedbirler ala
rak acilen halkın bu dertten 
kurtarılması ve umumi sıhha
tııı temin edilmesi çok lazımdır. 

Edremnte gayretli 
bir gazete bayii 
Edremit umum gazeteler 

Bulmacalarımıza gördüğü 

Bu bir haksızlıktır. iddia e· 
dildiği gibi müvezzi gazeteyi 
satmak için halkı iz'ac edemez. 
Biz Tan gazetesinin hatasını 

tamir etmesini beklerken, bu 
defa kendisi polisin müdaha· 
!esile karşılaşıyor. 

aile oturuyor. Hatta geçenler• 
de bunlardan birinden sivil 
memurlar vesika bile sormuş
lar .. ·Herhalde onları takip edi· 
yorlardır. 

Edremitte mühtaç fakir ço
cuklarından 85 mektep çocu
ğuna iki senedenberi hergün 
sıcak yemek verilmektedir. Bu 
kurumun başında bulunan hü· 
kiimet tabibi doktor Kamil 
Emin bütün kuvvetile çalışarak 
yurt yavrularını sevindirmek. 
tedir. 

Edremit postahane&i 

·~=====~mıı 

1
, •Bu akşam Yeni bir büyük film'ı 

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

Beş kişiye bozukpara çan
tası, beş kişiye kartpostal al
bümü. 

Ôyleya, bir gazete ki, kendi 
gazetesini halka satmak için 
çırpınan adamdan şikayet e· 
der. Pek tabiidir ki, polis de 
vazilesini yapmağa ve bu şi
kayetleri tetkika becburdur. 
Fakat bu tetkik neticesinde 
tatbikata geçilirken dikkat et
mek lazımdır. 

- içime bir şüphe girdi 
doğrusu. Burada geceyi hu· 
zurla geçiremiyeceğim. 

- Garip bir tesadüf bu. Si
ze hiç yoktan üzüntü veren 
bu tesadüf ..• 

Edremit poslahanesi kasaba 
kenarında eski ve çok harap 
bir binadapır. Bu bina her za. 
man yıkılmak tehlikesine ma
ruzdur. Bu idarenin devairi 
hükümet ve tüccar muhitine 
yakın olması icap ederken 
merkezden uzak aykırı bir 
semtte bulunması halka güç
lük vermektedir. Postahane 
merkezi bir mahalle nakledi· 
lirse çok iyi bir iş yapılmış 
olacaktır. 

bayii Gıyasettin gazelelerin 
satılması hususunda büyük bir 
sürat göstermekte ve yaptığı 
teşkilat sayesinde posta gelir 
gelmez gazeteleri kasaba ve 
uzak köylere kadar yetiştire· 

rek bütün civar halkının dün· 
ya haberlerini vaktile almala
rına ve köylü'erin tenevvürüne 
hizmet etmektedir. Hatta ga<ete 
okumak hevesini duymayanla· 
rın bile kendine has bir tarz 
ve usul ile gazete okumanın 
faidelerini anlatmaktadır. 

1 p EK veriyor: 
Sineması VQLGA MAHKÜMLARI 

> Rus aşkı· R~s heyecanı· Rus şarkıları· Çarlık devrinin ( 1 
müdhiş zulümleri en nefis ve ihtişamlı dekorlar arasında I 
bir aşk ve ihtiras macerası. Mükemmel RUS-KAFKAS ve 
ÇIGAN ORKESTRALARI. 

Yaratanlar: PIERRE BLANCHAR·CHARLES VANEL·VERA KORENE 
DİKKAT: Bu filmimizin batka .1inemalarda evvelce ilin edilen 

yahutta gösterilen filmlerle hiçbir alakaıı olmayıp çevrilmesi he
nüz 2 ay evvel bitmlt YEN! BiR FiLMDiR. 

Ayrıca: .Paramount dünya haberleri -Fı-aosız-Suriye muahede• 
nameai•Son moda saç tu.valetJeri-Holanda Prenaesi Jullana 1 oın nl
,an merasimi .. Nurenberg kongresi - Büyiik maçlar vesaire ... 

Kırk kişiye muhtelif hedi
yeler. 

Bulmaca 
kuponu 
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r Açık Söz'ün '°'ı 
Sürpriz kuponu 

Bu kuponu kesip saklayını• 

No. 159 1 -

Acaba, müvezzilerin Akay 
iskelelerinde gazete satmala· 
rına mani olan polis ikinci 
şube direktörü veya memur· 
ları bu ciheti tetkik edip mü. 
vezzilerin halkı rahatsız ettik
lerine kanaat getirmişler midir? 
Muhterem Emniyet Direktörü 
Salih Kılı cın bu meseleyi 
gözden geçirip müvezzilere 
eski hürriyetlerini vereceğini 

umuyoruz. 

Necip Servetin neş'~si kaç
mıştı. 

- Her ihtimali düşünmek 

gerek, dedi, eğer evinizde teh
arriyat yapmağa kalkışırlarsa, 
ne yaparız? 

Nesrin omuzlarını silkti : 
- Kapıma gelecek en yük· 

sek zabıta memurunu bile iki 
sözle derhal geri çevirebilirim. 
Beyhude üzülüyorsunuz! 

Doktor Necib hayretle genç 
kadının yüzüne baktı: 

Edremidin münbit toprak
ları mütenevvi mahsul yetiştir
mekle çiftçinin yüzünü hüldür· 
mektedir. 

Zeytin mahsulünün kışın şid· 
detli soğukları dolayısıyle az 
olacağı söyleniyor. Yeni mah· 

Sıtma mUcadelesl 
Edremit köylerinin ekseri

sinde son zamanlarda sıtma 
ziyadeleşmiş, bu mühlik has
talığın daha ziyade sirayetine 
mani olmak üzere bir müca· 
dele şubesi ihdas edilerek fa· 
aliyete geçilmiştir. 
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Yunan siyaseti değişiyor mu? 
Almanların Atinada faal bir politikaya 
geçtiği ve bu hareketin Balkanlarda büyük 

bir alaka ile takip edileceği bildiriliyor 

Alman propaganda nazırı Atinada 
'l'emps gazelesi, son nüsha

s ·ndaki başma'< alesini Alman
yan n siyasi faal yetine hasret
miştir. Bu gaıeteye göre Al
manya, d ip 'omasisi elyevm 
orta ve şarki Avrııpada bl:
yük bir faaliyet göstermekle 
ve bilhassa Almanyanm ya· 
kın bir istikbalde Avmturya, 
MacJristan, küçük iti'iif ve 
Balkan antantı cihetinden emiıı 
olm k end ' şesi izhar etmekte
dir. Bundan maksat Almanya
nın Orta Avrupada siyasi ve 
iktısad! hegemonyasını tesis 
etmektir. 

Trmps bundan sonra Hitle
rin Nurenbergde söylemiş ol
duğu nutuklardan bahsederek 
di} or ki: 

- Psikolojik idrakten mah
rumiyet ve Alınan metodunun 
kabalı ğı, Almanyaya. elde et
mek istediği menfeatleri kay
bettirmiştir. Nurenbergte söy
lenen şiddetli nutuklar Avru. 
pada ve Arnerikada, Hitlerin 
husule getirmek istediği tesirin 
bilakis tamamen zıddını tevlit 
etmiştir. Bilhassa bu tesir 
'\nglo- Sakson memleketlerin~ 

)eyahaline büyük bir ehemmiyet 
verilen A'.man propaganda 

nazrrr Gobbels 

de pek fena olmuş ve Skan
dina vya memleketlerinde, orta 
ve şarki Avrupada, nasyonal 
sosyalist kongresinde söyle
nen nutuk'.ar, yeni endişeler 

doğurmaktan başka bir netice 
husule getirmemişti r. 

Almanya, do~rudan doğruya 
temaslar tesis etmek, bilvasıta 
propagandalar yapmak suretile 
diplomasi sahasın<la mahirane 
entrika! ı r çevirerek bunu ta
mir edeceğini zannetmektedir. 

Fakat nimresml ağızlardan 

;,aki olan tavzihler Hitlerin 
nutnklarından hasıl olan tesiri 
izale edememiştir." 

Temps bundan sonra Al
manların Çekoslovakyada, Ma
caristanda ve Balkanlarda si
yasi faaliyetlerde bulunduğunu 
ve Almanya Har;ciye Nazırının 
Budapeşteye vaki olan seya
hatini kaydettikten sonra bu 
ziyaret hakkında diyor ki: 

"Ô,le zannediliyor ki Von 
Nurath'ın Budapeşteye vaki 
ziyreti, Amiral Hortinin Hitlere 
Berchtesgaten'de vaki olan zi
yaretinin mabadidir. 

Almanya ile Macaristan ara
sında bir ittifak mevcut değil
dir. Bununlaberaber bu iki hü
kümet, aralarında dostane mü
nasebatta bulunmaktadırlar. 

Bandan anlaşıldığına göre, iki 
hükumet arasında münasip bir 
zsmlnda ittifak şeklini alabi· 
lecek müttehit bir siyaset ta
kibi mevzuutahisdir. B:r Macar 
gazetesi iki hükümet hariciye 
Nazırları arasında, Macaris
tana müsavi askeri haklar 
verilmesi meselesinin mevzuu. 
bahsolmadıgını yazıyor. 

Olabilir, çünkü, Trianon mua· 
hedesi hilafına olarak Maca
ristanın silahlanması, Alman
yanın küçük antanta karşı ta
kip ettiği siyaseti ihlal edecek 
tesirler husule getireceketir. 

Fakat şurası da kayde şa , an- J 

dır ki Von Neurath'in Buda-
peşteyi ziyareti, Avnstur 1 a 
Hariciye Na.z ı r ı nın Roın ada 

Musolini i'e,. vaki olan ziyare
tinde verdikleri kara•ın arife
sinde vaki olmuştur. Romada 
mü lakatında Avusturı•a M ca
rislan ve ltalya arasında Viyana· 
da bir konferans top 'anmasına 
karar verilmişti. Van Neurath' 
ın bu konfer.rns hakkında 

Macaristandan bazı teminat 
almak istediği şüphesizdir. 

Almanya hariciye nazırı Bo· 
dapeş.tede meşgul iken birden· 
bire Alman propaganda Na. 
zırı Göbbels'in Yünaııistana 

gittiği görülüyor. Almanya 
propaganda nazırı şu anda 
Atinaya vasıl olmuş bulunuyor. 
Bu seyahet de ehemmiyetten 
ari değildir.,. 

General Metaksasın dik
tatörlük idaresini kurduğu 
gündenberi Yunan harici si
yasasında bazı dalgalanmalar 
hisedilmektedir.İngiltere kra. 
lı Sekizinci Edvard "ın "Şar
ki Akdeniz bahri üslerin. 
da büyük bir alaka tevlid 
etmiş olan son ziyaretinin .. 
Atina hüküınetinin dış siya• 
sasındaki eski veçhe ve te• 
mayllllerin kuvvetlendirilme· 
ai manasına geldiği de bir 
çok taraflardan ihsas olun• 
muştur. Zira Cenaral Metak· 
sas'ın ltalya tarafına kayı
vermek için aarih bir arıu
ıu vardır. 

işte şu ande propaganda 
nazırı Göbbels'in Atinada 
lulunmaıile Almanya da o
yuna girmiş oluyor. Bir 0"" 

yun ki Doktor Şaht'ın Yu
nan payitahtındaki son zi· 
yar~t esnasında ~n hurda 
noktalarına kadar inceden 
inceye hazırl a nmış olduğu 

muhakkaktır. 

Diğer Balkan Antantı 

devletleri bu mesele üzerin .. 
de gayet dikkatli buluna• 
cakları şüphe.izdir. 

Bütün bu diplomat 'k çal ış
malar Alman Hiıkumetinin ga
yet esaslı bir program ile 
hareket ettiğini ve giriştigi 

her işte görülen dikkat ve 
itinalı sistemle bu prgramı 

tatbik etmekle bulunduğunu 
gösteriyor. Lakin Almanya
nın ihmal ettiği veya unutur 
gibı gözüktüğü bazı ruhi 
amiller vardır ki bun lar ha
zan en iyi şekilde kurvlmuş 

olan Sİ) asi arzuları da altüst 
edebilirler." 

Göbels Atinadan son· 
ra Sofyaya da gidecek 

Solya (Hususi muhabirimiz
den) - Cumartesi gününden
beri Atinada olan Alman pro
paganda nazırının şerefine Yu
nan başvekli General Metak
sas verdiği bir ziyafette iki 
millet arasındaki eski rabıta. 
!ardan bahsolunmuştur. Göbels 
Yunanistanda on gün kaldık· 
tan sonra Almanyaya döner
ken Sofyaı a da uğrayacaktır. 

MAARiF . -
ilk tedrisat teftiş mın 
takaları değişiyor 

Yeni teftiş mıntakalarile 
her mıntakaya verilen mü

fettişlerin listesini yazıyoruz 
llk tedrisat teftiş mıntaka

larında değişiklikler yapılmış

tır. Teftiş şebekesinin daha 
kuvvetli bir randman vermesi 
çareleri araştırılmış ve Maarif 
Müdürü Tevfik Kut 'un baş

kanlığında yapılan bir toplan
tıda yeni teftiş mmtakaları ile 
yeni müfettişler tesbit edil
miştir. 

Bütün lstanbul ilk tedrisat 
muallimlerini yakından alaka
dar eden yeni listeyi tam 
olarak bildiriyoruz : 
MÜFETTiŞ NAZIM HAKKI: 

lstanbul 1, 2, 44, 49, 5, 6, 9, 
10, 42, 7, 8, 41 inci mektep
ler. Müfettişin çalışma yeri 1 
inci mektep. 
MÜFETTiŞ ML.IHARREM: 

lstanbul 3, 4, 47, 59, 61 inci 
okullarla Çatalca kazası mer
kez ve köy mektepleri çalışma 
yeri: Birinci mektep. 
MÜFETTiŞ T.EVFIK GÜREL: 
lstanbul 11, 13, 18, 56, 63 üncü 
mekteplerle Silivr , kazası mer. 
kez ve köy mektepleri. Çalış
ma yeri lstanbul 13 üncü mek
tep. 
MÜFETTiŞ SAM!: lstanbul 

22, 30, 31, 32, 34, 50, 51, 65, 15, 
17, 19, 20, 27, 53, 60, ve 62 nci 
ilk mektep ler. Çal ı şma yeri 
13 üncü mektep. 
MÜFETTiŞ SADRI: lstanbul 

23, 33, 35. 36, 37, 38, 39, 46, 
57 inci ve Alibey köy, Küçük 
köy ilk kollariyle 12, 14, 16, 
40, 54 ve 55 inci ilk mektep
ler, Çalışma yeri Eyüb 36 ncı 
ilk mektep. 

MÜFETTiŞ MANSUR: 21, 
24, 25, 26, 28, 29, 43, 45, 52, 
58, ve 64 üncü ilk mektepler 
çalışma yeri lstanbuı birinci 
mekteb, 

MÜFETTiŞ AHMET HAM
DI: Bakırköy 1, 2, 3, 4 üncü 
okullarla Yeşilköy, Mahmut 
bey nahyelerine bağlı köy mek
t,.ep!eri. Çalışma yeri Bakırköy 
birinci mektep. 
MÜFETTiŞ FEYZi: Büyük. 

çekmece nahyesi merkez ve 
köy okulları. 

MÜFETTiŞ SÜLEYMAN 
EDiP : Beyoğlu 12, 35, 47, 17, 
42, 44, 49, 50, 29, 48 inci mek
teplerle Kemerburgaz nahiye
sine bağlı köy okul arı ve Da
rülaceze yatı mektebi. Kağıt
hane ilk mektebi. Çalışma yeri 
Beyoğlu 29·uncu ilk mektep. 

MÜFETTiŞ HURREM: Bey• 
oğlu 3, 4,5,6,7,8,9, 10, ll,21, nci 
mektepler. 
MÜFETTiŞ ŞINASI: Bey

oğlu 13,31,32,37,45,1 ve 2 nci 
mektepler 
MÜFETTiŞ CEMAL! Beşik

taş 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 
24, 34, 38, 39, ve 46 ıncı mek
tebler. 

MÜFETTiŞ ŞEFiK : Beşik
taş 25, 26 ıncı mektebi erle Sarı. 
yer Kazası 14, 30, 36, 41 inci 
mektebler ve Merkez Nahiye. 
sine bağlı köy ve yatı mek· 
tepleri. 
MÜFETTiŞ MEHMET ALI: 

Kadıköy 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 35, 41, Bostancı 1, Acıba
dem 3, Erenköy 4, 16, 31, 38 
inci mekteplerle küçük Bakkal 
köy mektebi. Göztepe 5, Kı
zıltoprak 6, 18 ve 49 uncu 
mektepler. 
MÜFETTiŞ iZZET KOÇAK: 

Maltepe 1, 2, Pendik 1, 2 ve 
Kartal Merkez mektebi ve ka
zaya bağlı köy mektepleri. 

{Devamr yarrn) 

-AÇIK SÖZ-

Berberler 
imtihana gitmeli mi, 

gitmemeli mi? 
Berberlerle 

konu,uyoruz 
Berberlerin imtihanı mese

lesi esnaf arasında hiila dedi 
kodu mevzuu olmakta devam 
ediyor. Birçok berberler esa· 
sen ehliyetname olmadıkço ic
rayi san'at edemiyeceklerini 
söylemektedirler. Binaenaleyh 
emektar ve usta erkek ber
berlerinin tekrar imtihama sev
kedilmeleri lü7 11ız P-ö,ülih•or. 

Hemen heı 

kes, yeni v~ 

ince bir san'at 
haline gelmiş 

olan kadın ber
berleri için eh
liyet ve liya
katname aran
ması zaruretin• 
de müttefiktir
ler. 

Dün bir mu
harririmiz, ka- M. Erkan 

dın berberi olmak istiyen bir 
san'atkiirla, usta berberlerle 
ve henüz kursda ders gören 
bir çırakla konuştu. Bunların 

söylediklerini kendilerinden 
dinleyelim : 

ERKAN ANLATJYOR: 

Sirkecide Ankara berberi 
M. Erkan diyor ki: 

"-Bizde iş buhranından öte
denberi şikayet edilir. Bu şika
yet bir dereceye kadar haklı ise 
de meselenin esası, işin azlığı 

değil, esnaf arasında çalışan 
vukufsuz, ehliyetsiz kimselerin 
çokluğudur. Ehliyetnamesi olan 
kimseler için birşey diyemem. 
Fakat, bu ehliyetnameleri al
mamış olanların sanattan men 
edilmeleri, yahut imtihana sev• 
kolunmaları lazımdır. Sanata 
vukufu olmayanlara tam ehli
yet kesbedinceye kadar ne 
dükkan açtırmalı, ne de ber
berlik yaptır malıdır. Ben, ken• 
di hesabıma, sanatın ilerlemesi 
yolunda bilii istisna bütün es
nafın imtihana tabi tutulmasını 
faydalı görliyorum.,, 

\IUST AEA TÜRET 

fi>:- ilkbahar Ber
ber salonunda 
çalışan eski us• 
talardan Mus
tafa Türet .şun
ları söylüyor: 

"-Belediye 
talimatnamesin 
deki hüküm sa
rihtir. Ehliyet-
namesi olmıyan 

1 ,alış .. maz. Ustaların tekrar im
tihana sevkedilmeleri fayda
sızdır. Çünkü şimdiye kadar 
san'ate emek vermiş bir adam, 
eli e teki ustura kullanmasını 
bilir. Müşteriye karşı naziktir. 
Kadın berberlerinin, yahut o 
şubede çal.şacakların en sıkı 
imtihanlara tabi tutJlmaları 
muhakkak lazımdır. 

Ankara cad· 
desinde Hilal 
berberi Nihat 
anlabyor: 

" - Erkek 
berberleri, ber
berler cemiye. 
ti teşekkül et
tiği gündenberi 
imtihan verir
ler, ehliyetna

Nihat söyltiyo· 

me alırlar. Ehli, et name siz ç 
lışmak memnudur. Tekrar inıti

hana lüzum yoktur. Halbuki ka
dın işi pek incelmıştir. Bu şubıı, 
sıkı bir kontrol altında olmakla 
beraber hergün biraz daha 
ilerliyor, Fakat ne olursa ol. 
sun kadın berberliği yapacak 
olanların çok vukuflu ve çok 
r: • +ili bulunmalıırı şartdır ... 

M. Eamer 
Kadın berberi 

olmak isteyen 
M, Esmerfo dü

. h şündükleri şun• 
lardır: 

"-Benim, ha
len erkek işi 

ıçin elimde bir 
•hliyetname var 
.Jır. Kadın traşı 

; çin imtihan ver 
ıııek mecburiyetindeyim. Bu 
imtihanda muvaffa' ·iyetim, ba
na bir diploma kazandıracak
tır. lstanbuldaki kadın berber
lerinin çoğunun elinde henüz 
diploma ve ehliyetname yok
tur. Diplomasız kadın berberi, 
elinde elektrik makinesi ile 
mazlum müşteri bekliyen adam 
vaziyetindedir. Usta erkek 
berberlerinin tekrar imtihan. 
!arına tar aflar değilim. ,. 
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Harbiye gitti 
Türk ordusunun 1100 delikan-

• 
lısının Ista.nbuldan ayrılışı 

büyük bir tezahüre vesile verdi 
Harbiyenin 103 yıllık tarihi Istanbulda 

kapanırken bu sabah Ankarada 
bir tarih devrinin yaprağı açılıyor • 

yenı 
Yüz üç yıld.ı.nberi, lstanbu

lun sevıri, sayırı ve takdirle 
bağrına basbğı Harbiye oku· 
hı talebel•ri dün binlerce ki· 
şlnin sevin~li göz yaıları ara• 
sında Ankaraya gitti. 

Mektebin bütün talebeleri 
sabah ıaat 8,5 da mektebin 
büyük bahçesinde toplandı, 
Hepsi aıker elbisesi giymişler 
arkalarına büyük çantalannı 
omuzlarına da sılahlarını al
mışlardı. Alay kumandanı Salih 
biraz sonra Harbiyelileri tef
tişe başladı .. Kumandan! 

- Merhaba, Arkadaşlar, 
dedi. 

Buna gök giirültüsünü an• 
- Merhaba 
- Naoılsınız? 

dıran bir ses cevap verdi. 
- Sağ ol! 
Teftiş bittikten sonra alay 

harbiye muzikası önde büyük 
şanlı bayrağımız arkada oldu· 
ğu halde hareket etti. Mekte· 
bin büyük bahçesinden çıkar
ken Harbiyeliler burada yer 
alan mektep komutanı Albay 
Mehmet ağustosu selamladı ve 
doğruca Taksim meydanına 
geldi. 

lstanbul komutanı Gene
ral Halis ve General lbrahim 
abidenin önünde Harbiyelileri 
karşı !adılar. 

Taksim meydanı sabah er
ken olmasına rağmen binlerce 
halk ile dolmuştu. Merasime 
saat 9 da Harbiyelilerin müzi
ka ile birlikte söylediği istik
lal marşı ile başlandı. 

Bundan sonra Harbiye ikin· 

ci sınıf topçu bölüğünden En
ver ateşli bir söylev verdi ve 
dedi ki: 

-· Sevgili lstanbul! seni Tür
kün ebedi malı yapan tarih
ten emir aldık.. Senden ayrı. 
lıyoruz. O tarihtende çok es
ki ve o tarihten de büyük 
olan ulusumun yeni tarihine 
baş olan, kaynak olan Cum
huriyet kabesine gidiyoruz. 

Senden ayrılıyoruz. Fakat 

ayrılan yalnız, taş, toprak, et 
ve kandır. Biz sisiniz. Nasıl 
ki sende bizim ve her Türkün

sün. Senin ve bizim gözleri
mizde yaşlar var. Bu yaşlar 

hazin dğil. Kalbini yokla: se
vinçtir. Senin bağrında doğan 
harbiyenin yarattığı ebediyyet 

nurunun, Ata türkün yanına 

gidiyoruz. ileri tarih için nur 

almağa, feyiz almağa, hız al
mağa gidiyoruz. 

Güzel lstanbul 1 yüz yıldır, 
biz Harbiyeli çocuklarına ana 

oldun. Ayrılırken seni kalbi
mizde beraber götürüyoruz. 

Sana bir abide bırakıyoruz. 

Her parçası tarihin bir zaferi 
ohn abide.. O abide ki 
lstanbula kanat açan işte şu 
tarihi bina: Harbiye_ 

Orada tarihlerden büyük 
Atatürkün yeri var, dersha
nesi var. O abide de şehitlerin 

ruhları var. Çanakkale şehit. 

!erinin mermerleşen gövdeleri 
var.,, 

Genç harbiylılı çok alkışlanan 

söylevini şu sözlerle bitirdi. 
"- Kahraman ulusun ·Har

biyesi beşer tarihinin bütün 

inkılapları, zaman mefhumu
nu da aşarak bir hamlede ya. 

ratan Atatürk'ün nur kayna

ğında • Ankara'da • Türkün 

büyük ülküleri için hazırlanır. 

ve yetişirken, onu ebediyet• 

!ere kadar elinde tutacak olan 

yurd öncüsü kalacak, 
Ey büyük ulusum güven 

bize!.." 
Genç askerin nutkundan son

ra hazırlanan büyük çelenk 
abideye kondu. 

Çelengin üzerine çiçeklerle 
Garbi Anadolu haritası yapıl· 

Harblyoliler sokaklara yığrlan binlerce halkın u~urlamaır 
arasında l•tiklal caJclesinden geçiyorlar 

mış lstanbuldan Ankaraya bir rılırken lsmail Habibin şu iki 
ok uzablmışb. Bunun üzerine satırını hatırlıyorum. - O. 
yine çiçeklerle • Harbiyenin lüm ayrılığın bütünü, ayrıl-
Ankaraya gidiş hatırası • ya- mak ölümün bir parçası -
zılmakta idi. saat 3 e doğru Kuleli, deniz 

Mektep komutanı Mehmet 
Ağustos abidenin dibinde ma
sa üzerine konulmuş olan def
tere şu satırları yazdı: 

hnrp lisesinden, ihtiyat zabit 
mektebinden ve Maltepeden 
birer heyet geldi. Deniz harp 
lisesi çiçek!ere bezenmiş çıma 
şeklinde bir çelenk getirdi. 

Bundan sonra lstanbul Vali 
ve Belediye reisi Muhittin, 
lstanbul kumandanı Korgene
ral Halis, Şehrimizde bulunan 
saylavlar belediye ve vilayet 
erkanı, polis müdürü Salih 
Kılıç ve diğer tanınmış zevat • . 
tan müteşekkil bir heyet daha 
geldi. 
Yarın kahraman ordumuza 

ı tatılacak 1100 Harbiyeli iki tire
' ne bindi. Onları teşyi edenle-

u k /{, b' . r rin sevinçli göz yaşları ara-me lep Komutan ar ıyenrn . . 
. . . ' •ında Ankara ya gıttı. 

son gününe art tahaısüslerını 

mektep defterine kaydediyor 

- Harp okulunun Ankaraya 
gic\işi münasebetile Atatürkün 
huzuru manevisinde eyllirken 
sayın lstanbullulara kıymetli 
lstanbula veda saygılarımı su• 
narım.,, 

Harbiyeliler buradan hara
ket etmeden eyvel en son o
l arak halkın alkışları arasında 
bir geçit resmt daha yaparak 
Beyoğlu caddesi, Tepebaşı, 
Şişhane yokuşu yolile Topha
ne rıhtımına gittiler. 

Burası, cidden görülecek 
bir manzara arzediyordu. Bü
tün rıhtım kadın, erkek, ço
luk çocuk binlerce kişi ile 
dolmuştu. 

Harbiyeliler vapura binme
den evvel kimisi annesini, ki. 
misi babasını, kimisi de abla
sını kucakladı. Ağlayanlar, 

sızlayanlar, gülenler, teselli 
edenler hep burada. 

Bu vedalaşma uzun sürmedi. 
Biraz sonra Kadıköy ve Ka
lamış vapurları rıhtıma yana
şarak bütün Harbiyeliler bin
diler. 

Vapur birhayli uzaklaşmış 

olduğu halde halk sahilde du
ruyor, mendil sallıyordu. Har
biyeliler, gür seslerile Harbiye 
marşını söylüyorlar ve salla
nan mendillere şapkalarını 

çıkararak mukabele ediyor
lardı. 

Vapurlar Kadıköye yanaştı. 
Burada bir saat Harbiyeliler 
istirahat ettikten sonra kara• 
dan Haydarpaşaya geldiler. 
Haydarpaşa istasyonu, sa

hilden çok daha fazla bir ka
labalık taşıyordu. Asil Harbi
yede evladı olan baba ve 
analar buraya gelmişlerdi. Bu. 
rada çok fıraklı bir ayrılış 
oldu. Gözlerinden yaşlar dö
ken anneler oğullarını kucak
lıyorlar: 

Aman oğlum sakın, ihmal 
etme, mutlak mektup isterim, 
diyor ve oğlundan birer vaid 
koparmağa çalışıyorlardı. 

Bu anda yalnız bulduğum 

genç bir Harbiyeliye sordum. 
- O dedi, Benim burada 

kimsem yok, lstanbuldan ay-

.farbiyell kardeşlerine veda 
ediyor-Abide önünde yarınrn 
subayı söylevini veriyor - Is
lan bul Komutanı ge.~eral 

Halis gençleri uRurluyor 
uıı11111ınnırnııııuu11111111111mıııuııııuı11111ıuuıııı111111 

Bulgar 
Baytarları 

Birkaç gün evvel şehrimize 
gelen Bulgar ziraat vekaleti 
Zootekni mütehassıs Nikola 
Piladikanof refkatinde baytar 

Oginyanof olduğu halde tetkik
lerini bitirmiştir. Bu zevat da. 
mızhk at alacak, mukabilinde 
bol süt verecek inekler vere-; 
cektir. 
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ı Halkapınar ı 
1 Bat akllğı ı 
1 Kurutuluyor 
• 
İ J~mfr (Açık Söz) - Hal· 
ğ kapınard ainşa edilmekte olan -
~ haaa istasyonunda vücude 
i 
i getirilen hangarın beton ze. 
~ mininin dökülmesine başlan• 
~ mışlır, Burada gap/ırılacak 
! 80 santime/relik imlıi ameli• 
~ yesi sage•inde Halkapınar 
~ bataklığı da tamamen orta· 
~ dan kalkmış olacaktır. İleri

Bir petrol şirke
tinden çıkarllan 

işçi 
lstanov Romana şirketinin Kar. 

tal deposunda çalışan Mehmet 
adlı vatandaş matbaamıza kadar 
gelerek bize şu şikayeti yaptı: 

- On iki senedir lstanov 
Romano şirketinin Kartal depo
sunda tenekeci olarak çalışı· 
yorum. Çiğerlerimi ve göğsü
mü vazifeme sadakat uğrunda 
bu müessesede kaybettim. 
Bu vaziyet karşısında beni 
işimden çıkardılar. Hiçbir 
tazminat ta vermediler. Ben 
şimdi ne yapacağım? .. n 

Istanbul HalkefJcileri köylüleri yalnız bırakmıyor. Geçenlerde ~ de burada bir de gazino inşa 
Şehremini HalkefJinin gençleri Ali beg köyüne gilliler, Köylü· ~ edilecek, burası lzmirin en 

Bu vatandaşa sanayi müfet
tişliğine müracaat etmesini 
bildirdik ve şirketin bir Türk 
işçi hakkında gösterdiği bu 
muameleye karşı derin tees
süflerimizi ~hardan geriye 
kalamadık. 

/erin ihtigaçlarını, lıallerini fJt lıatırlarını sordular. ~ güzel gezinti yeri olacaktır. 

N·a·2·1·1 .. ı··ı·cı·e·····m·a··ti··ı··m······t;·ı·r: ... 0·~·<l;~····· .............................. . 
hırsızlık oldu, S?nr.asını il 

suçlu yakalandı bılmıyorum ... 
Bir genç amcasını 
nasıl öldUrdUğünU 

anlatıyor 

Arslan Çimento Fab· 
rikası ve işçilerimiz 

Arslan Çinento Fabrikasının 
Osmaniye taşocağında çalı

şan izzet dün matbaamıza geldi 
ve fabrikanın işçiye reva gör• 
düğü bir vaziyetten acı acı 

şikayet etti. 

Nazilli (Açık Söz) -Haziran ayı içinde Nazillide polis teş
kilatı yapılmadan bir kaç hırsızlık vak'aası olmuştur. Bunlardan 
bazıları şayanı dikkattir. Nazillinin en işlek caddesi olan Ay
dın caddesi ü1.erinde Mehmet Arpazın evine gündüzün bir kimse 
yokken giren hırsızlar, kasadan 900 altın lira, 3000 banknot 
ve birkaç bin lira kıymetinde mücevherat aşırmışlardır. Hır
sızların takibine Aydın emniyet memurlarından Hidayet memur 
edilmiştir. Hidayet burada yaptığı tahkikat neticesinde suçlu· 
nun Hamdi adında biri olduğunu ve bu adamın karısile bera· 
ber !stanbula gittiğini öğrenince, kendisi de lstanbula gitmiştir. 

Hidayet, Hamdinin lstanbulda birçok eşya satın aldığını 
tesbit ettikten sonra Gönene gittiğini öğrenmiştir. Hidayet 
Gönene gitmiş Hamdinin karısı Nazmiyede çalınan mücevher
lerden 600 lira kıymetinde bir pırlanta küpenin bir tekini bul
muştur .. Fakat Hamdinin burada da durmayarak Ödemişe git
tiğini haber almış ve orada tevkif edilmiştir 

••• 
Birecik Fırat üzerinde 

istiyor köprü 
Birecik (Açık Söz) - Birecik on bin küsur nüfuslu büyük 

bir kazadır. Belediye bütçesi kırk beş bin liradır. 

Ticari vaziyeti normal ise de Fırat nehri üzerinde bir köprü 
bulunmaması şehrin inkişafına mani oluyor. Antep ve Urfadan 
gelen yolcular nehri geçebilmek için aktarmaya mecbur kalıyor. 
Aktarma büyük teknelerle yapılıyor. insan ve hayvan bir ara

. da naklolunduğu gibi otomobiller de bunlarla beraber diğer 
tarafa geçiriliyor. 

Fırat üzerinde kurulacak köprü yalnız Bireciğin değil Antep 
ve Urlanın ik!ısadiı atı üzerinde de mühim rol oynıyacaktır. 

Alakalı makamların dikkat nazarlarını celbetmegi v"zife 
addederim. 

lzmirde Köy 
kalkınması 
Beş yıllık bir pro
gram hazırlanıyor 

lzmir ( Açık Söz ) - Köy 
kalkınması için vilayetçe beş 
yıllık bir program hazırlan· 

maktadır. Bunda bilhassa zi. 
raat işlerine ehemmiyet veri

lecektir. Köylerde birer hay· 
van mezarlığı tesis edilecektir. 
Bu suretle hayvan hastalıkla

r .. :ın sirayetinin önüne geçilmiş 

olacaktır. Köylerde bir de 
süprüntülük yapılması muvafık 
görülmüştür. Buralarda topla. 
aacak çöplerden, birkaç sene 
gübre olarak ta istifade eı:li· 

lecektir. Köylerin ağaçlandı· 

rılması ve nümune fidanlıkları 

vücude getirilmesi programda 
mühim yer almaktadır. 

lzmirde geni 
mektepler 

lzmir (Açık Söz) - lzmirde 
mektep buhranına çare bulmak 
üzere yeni tedbirler alınmıştır. 
Orta mekteplere müracaat 
eden erkek talebe 1000 den 
fazla, kıı ise 700 den fazladır. 
Laj!'vedilmiş olan Erkek mual
lim mektebi binası orta mek
tep ittihaz edilmiştir. Basma
hanede bir ortamektep açıla
cak ve burada çifte tedrisat 
usulü tatbik edilecektir. 

Bundan başka Karşıyaka
daki Fransız Sörler mektebi 
binasında yeni bir orta mek
tep daha açılmaktadır. 

AÇIK SÖZ 
Onu seven 

okuyan 
yayan 
tanıtanın 

- - - _5Jıı::_ _ 

Zabıta romanı: 42 

Altı El Ateş 
- Birgün Takerın Kinsman 

için söylediği bir sözü hatır
layorum. Bundan altı sene ev
vel Tuper Lakedeki ev satıl
mıştı. Ondan beri bir senedir 
görmediğimiz Kinsman birgün 
Taker'e geldi ... 

- Anlatınız Mis Vinteston, 
bu söyledikleriniz bizim de Lo. 
mot adasına gönderdiğimiz 

memurların yaptığı tahkikata 
uygun çıkıyor. 

Mis Vintestorı içinin ağırlık· 
!arını boşaltmak için söylemek 
ihtiyacınf duyuyordu. Sonra 
zavallı Kinsman'ın birazda ha
tırasını anmak lazımdı. 

- Taker, zannederim ki, si
ze de birkaç dafa söyledim, 
bilhassa gençlene karşı hazan 
pek haşin davranıyordu. Bunu 
fenalığından yapmıyordu Ôyle 
hareket etmekle gençlerin ka· 

Yazan : Rufus Klng 
rakterlerini tercüme ettiğini ve 
onları istikbaldeki hayal inki· 
sar!arından korktuğunu zan 
ediyordu. 1 

Fakat bazen de çok inadcı 
kesiliyordu. Kinsman kendisin
den bir şey istemişti, ona ş•· 
şırmıştı. Unutmayalım ki , 
Kinsman o zaman on yedi 
yaşında idi. Yani en küçük 
bir şeyin zihinlerde kolaylıkla 
iz bırakdıj!'ı bir iş, hiç umul· 
mayan aksüliimeller çağıl 

- Biliyorum, Mis Vinteston 
memurlarımız da öyle söy!ü. 
yorlardı. 

- Annesi gayet iyi bir ka· 
dındı. Fakat o kadar ince 
yapılı, o kadar nazik bir ka· 
dm ... Kinsmanın üzerinde çok 
büyük tesiri vardı. Hem çok 
büyük 1 Kinsman bayatta ol
dukça, bu söyliyeceklerinıi si· 

!zınir, (Açık Söz) - Urlanın 
Yelki köyünde amcası Aliyi 
öldürmekten suçlu Hüseyin oğlu 
Mehme din muhakemesine baş· 
lanmıştır. Mehmet mahkemede 
suçunu şöyle l\nlatmıştır. 

- Yakın bir köyden kendi 
köyüme döndüğüm zaman 
amcam Alinin beygirinin bi· 
zim çayırda bağlı olduğunu 

gördüm. Hayvanı çayırdan 

çıkararak çardağa bağladım 
ve yattım uyudum. Biraz sonra 
amcam tekme ve sopa ile beni 
uyandırdı ve küfür ederek bu 
hayvanı neden çayırdan çıkar
dığımı sordu ve beni döğmeğe 
başladı. Çardakta bir ekmek 
biçağı vardı. Onu aldım, on
dan sonrasını bilmiyorum. Bir 

Bu şikayetin ruhunu mezkür 
fabrikanın işçilerini kendisinin 
gösterdiği bakkal ve aşçıdan 
alışveriş etmeğe mecbur et• 
mesidir. Şikayet sahibi diyor 
ki : 
"-Eğer fabrikanın bir koope

ratifinden öteberi almak mevzu 
bahs olsa şikayetimiz bukadar 
acı olmıyacak. Fakat, fabrika 
çarşıda uyuşub anlaşdığı bir 
bakkal ve aşcıya bizi sevket
m eye kendisinde nasıl bir hak 
bulabiliyor?. Bizi en ziyade 
ızrar eden budur. içimizde 
60 • 70 kuruş yevmiye ile ça
lışanlar vardır. Bunları muay. 
yen bir yerden alışverişe 

sevketmek ve aksi halde de 
kaç gün sonra amcamın has- kovmakla tehdit etmek her· 
tahanede öldüğünü duydum. halde doğru olmasa gerektir.,, 

Bundan sonra şahitler din· Bu işçinin diyeceklerine ila. 
lenmiş ve gelmiyen bazı şa· ve edecek hiçbir şey bula. 
hitlerin celbi için muhakeme mıyoruz. 
başka güne bırakılmıştır. - -----------

lzmirde iş Kanunu 
lımir ( Açık Söz ) - Şehri· 

mizr. gelen !ktısat Vekaleti iş 
bürosu şefi Enis Behiç, şehri

mizdeki fabrika ve ima!iitha· 
nelerde ve diğer müesseseler
de çalışan işçilerin vaziyetle· 
rini tetkike başlamıştır. Enis 
Behiç bir müddet sonra tatbik 
mevkiine girecek olan iş Ka
nunu hükümlerine gö"e işçile· 
rin vaziyetleri tetkik ederek 
kanunun tatbiki için hazırlıklar 
zapmaktadır. 

Kaya içinde bal 
Balıkesir (Açık Söz) - Ka

rakaya köyünden Ali oğlu 
Raif köy civarında dolaşırken 
bir kayanın oyuğunda büyük 
bir bal peteğine rastgelmiştjr. 
Raif hemen arkadaşlarına ha· 
lıer vermiş, hep birden çalışa
hşarak peteği meydana çıkar
mışlardır. Otuz kilo kadar 
olan bu balı yirmi kadar deli
kanlı sevinçle güle oyniya ye
miy e başlamışlar fakat bitire
memişlerdir. Kalanınıda köye 
götürmüşlerdir. 

ze söylemezdim Kinsman .. Fa
kat şimdi öyle değil 1 Ben an
nesini bu işte hakiki mücrim 
sayıyordum. 

Bence Taker'in hakiki katili 
odur. Çünkü bu kadın bakıl
mak istiyordu, para istiyordu, 
lüks istiyordu. Bunu da Kins
manın kafasına yerleştirmişti. 

Tiyatrolara gitmek, sey11hat 
etmek, sade ve mütevazi ha· 
yatından bambaşka mükellef 
bir lıayat yaşamak istiyordu. 

- Anlıyorum. 
- Kinsman bütün bunları 

anlattığı zaman Taker omuz
larını silkti: "Hayatta en ha· 
kiki zevkler sadeliktir,, dedi. 
Hatta bu söylediğine kendisi 
de inanıverdi. Kinsman Ta· 
kerden vasiyetnamede kendisi 
ve annesi için bırakacağı pa• 
ranın şimdiden verilmesini is
tiyordu. Bu para ile annesinin 
sıhhatine daha iyi bakabi
lecekti ve bu kadını için için 
zehirliyen bir melankoliden 
kurtaracaktı. 

- Hayatı insanlar bazen ne 
acayip görüyorlar? 

Bayburtta 
kar felaketi 

Şimdiye kadar bu 
ay icinde görül
memiş kar yağdı 

Bayburt, 22 [Muhabirimizden 
telgrafla] - Bir haftadanberi 
devam eden yağmur ve soğuk· 
lar neticesi evelki gece sabaha 
kadar 15 santim kar yağmış

tır. Sabahleyin evinden çıkan 
herkes hayretler içinde kal. 
mıştır. Şimdiye kadar bu ay 
içinde yağdığı görülmemiş olan 
bu kar Bayburta ikinci büyük 
bir felaket daha getirmiş, bü· 
tün mahsul kar.arın altında 
kalmıştır. Bugüne kadar biçil. 
memiş tarla pek çoktur. Mah. 
sulün yarısı harmanda bekli
yor, karın sık'etinden bahçeler• 
deki ağaçlar kırılmıştır. Bağ
lardaki mahsulün hepsi don
muştur. Halk ve köylü bu afet 
karşısında ne yapacağını şa

şırmış,elleri koynunda kalmıştır. 
Naztm 

- Kinsman gibi çocuklar 
için okadar acayip değil. Ta· 
ker, ona annesinin bütün id. 
dialarının budalalık olduğunu 
söylemiş. Onun asıl ihtiyacı 
zihniyetini değiştirmesi imiş. 
Mirasa !gelince, Taker öl. 
medikçe bu paradan bir san. 
timinin dahi alınamıyacağını 
lemin etmiş. Bir kadının 
Lüks hayat geçirmiyor değil 
üldüğü işitilmiş şey değilmiş. 
Bu mese ede en müthiş şey, 
madam Kinsman'ın bu hadise
den bir ay sonra ölmesidif. 
Hem de zatürreeden.. Bunun 
üzerine Kinsman kederinden 
bir ye'se ve sabit bir fikre 
kapıldı. Ona göre annesi za. 
türreeden değil, kederden öl· 
müştü. 

- Evet, anlayorum. Eğer 
Taker Kinsman'ın israrlarını 
kabul etmiş olsaydı, o da an· 
nesinin bütün zanginlik hülı a
larını temin edecekti. Ona da· 
ha iyi bakacaktı ve belki ka
dını alıp götüren zatürree. 
nin de önüne geçmi~ oJ .ıcaktı. 

[Bitmedi] 

25 EyliH 

Edebiyat Anketi:17 

Milli bir edebiyat 
Yaratabilir miyiz? 

\\'==R=A=D=Y=0===\1! 
lSTANBUL RADYOSU 

25 Eylfü 936 Cuma 

Öğle neşriyatı : 

Saat 12,30: Plakla Türk mu. 
sikisi, 12,50: Havadis, 13,05: p. 
lakla hafif müzik, 13,25: Muh· 
telif plak neşri yatı. Kazım Nami söylüyor: 

'' En eskilerin.den tutunuz da en yenilere varıncaya 
kadar bütün Türk şairleri, sosyal ve siyasal akideleri 
ne olursa olsun, milli şairlerdir,' fakat meJelô yeniler· 
den Mehmel Akif ve Nazım Hikmet, /ürk şairleri olduk
ları halde milliyetçi değildirler. ,, 

Akşam rıeşriyalc : 

Saat 18,30: Çay saati: Dans 
musikisi : Matmazel Jani'nin 
reperturnrı, 19,30: Konferans: 

Anketi yapan: Nusret Safa COŞKUN Doktor Ali Şükrü tarafından, 
20: Sadi ve arkadaşları taara
fından Türk musikisi, 20,'.lO: Her dem taze ve daima on 

sekiz yaşında, kafasında ka· 
vak yeli esen bir delikanlı 
kadar gamsız ve tasasız, caoılı 
ve hareketli, o yaştakilere .~1-
zaran hatta biraz da aşırı n
yılabilecek kadar neşeli üstı..: 
Kazım Nami ile bir hayli za· 
man evvel Halkevinde karşı
laşmıştım. 
Hayır yanlış söyledim! kar

şılaşmadım, karşılaştırılmıştım. 
Bunu böyle ifade etmek da. 

ha muvafık olacak. Çünkü, 
bitişik odadan taşan kahka· 
halar arasında üstadın neş'eli 
sesini duyunca birdenbire ha
tırlayamamış ve kulaklarımı 
kabartarak, kahkahaların po· 
tansiyeline bağlı olduğu bu se· 
si dinleme~e başlamıştım. 

Benim tecessüsümü gören 
hatib bayan Meliha Avni: 

- Tanıyamadınız mı? diye 
sormuştu. 

Ben kışlık odun ve kömürü
nü bodrumuna yığmış bir aile 
babası, Kapalıçarşıdan yaka· 
sını, eteğini esnafın elinden 
kurtararak geçmiş bir yolcu ve 
dairede takip ettiği işi çıkarmış 
bir ashabı mesalih, bono vadi al· 
mış bir gayrimübadil neş'esi ve 
bahtiyarlığı içinde mütemadi
yen söyliyen ve gülen üstadın 
sesini tanıyamamıştım. 

Bayan Meliha Avni: 
- Tam üzerine geldiniz de

mişti. Bay Kazım Nami içerde., 
Başka zaman nerede bulacak· 
sınız. Hemen anket için konu
şunuz. 

Bayan Meliha Avni bu söz
leri söyleyinciye kadar esasen 
bu fikrin benim kafamda bir 
mağnezyum gibi yanıp sön. 
mesi bir olmuştu. 

Nihayet biraz sonra üstadın 
ne ş'eli meclisinde bir iki kah· 
kaha da biz attıktan, ve gün· 
!erdir arası açılmıyan kaş
larımıza bir müddet için yer· 
lerine avdet imkcinını ver .. 
dikten sonra hemen anketi 
mevzuu bahsetmiştim. 

Fakat odanın kalabalıj!'ı ve 
üstadın pek az olan vakti kar
şısında bu konuşmamızı başka 
bir güne bırakmıştık. 
Fakat bu başka gün bir hayli 

uzadı. Çünkü Kazım Nami bir 
Ankara seyahati yapınca onu 
bulmak imkansız bir hal al. 
mıştı. 

Nihayet avdetinde onu bul
mak ve orjinal cevaplarını 
almak kısmet oldu. 

işte cevapları: 
- Mili i edebiyat nedir? .. 
- (Milll edebiyat)tan ne kas-

dettiğinizi anlı ı•amadım. Ben, 
bütün dünya edebiyatları için
de bir de (Türk edebiyatı) 
bulunduğunu bili,.orum. 

- Edebiyatı milli ve gayri· 
milli diye ikiye ayırabilir mi· 
yiz ? 

- Türk edebiyatını milli ve 
gayrimilli diye iki kısma ayır
mak olur mu? Bu tabirlerin Tüı k 
ve gayritürk yerine alınması 
doğru olmaz, sanırım. 

- Milli edebiyatın vasıfları? 
- Milli verine Türk kelime· 

sini kullanınca bu sualinizi 
(Türk edebiyatının vasıfları) 
biçimine sokmalıyız. Tarih 
içindeki değişıkliklerine rağ
men (Türk edebiyatı) vasıfları 

Türk dilile söylenmesi ve va· 
zılmasıdır, Türk ruhunu, velev 
muay; en sınıflar içinde olsun, 
ifade etmesidir. 

- Hangi şartlar altında milli 
edebiyat doğabilir. 

- Türk edebiyab vardır 

ve yeniden doğacak değildir. 
- Milli edebiyat mı vardır; 

yoksa milliyetperver edebi
yat mı? .. 

- Ha! bunu anladım şimdi. 
Milliyetçi edebiyat vardır, Bu 
edebiyat ta bizde 1908 inkı

labından sonra başlamıştır. 
1896 Türk- Yunan harbinde de, 
ondan önce de bu yolda ya· 
pılan teşebbüsleri inkar etme
yiz; huna, şümullü bir mana da 
ancak 1908 den sonra şahit 
olduğumuzu da unutmayız, 

-Eskiler de dahil olduğu hal. 
de bugüne kadar gelen edebiya
tımızın bir kısmına milli bir 
kısmına gayrimilli diyebilir 
miyiz! 

- Milli kelimesi, bize müte· 
allik oldukça, (Türk) kelimesi· 
nin müteradifidir. Milli 
Ordu Türk Ordu.rn, milli iktı· 
sad;yat, Türk iktısadiyatı V.s. 
değil midir? 

- Sizce milli şair kimdir?. 
- En eskilerinden tutunuz 

da en yenilerine varıncaya 
kadar bütün Türk Ş<ıirleri, sos· 
yal, siyasal akideleri ne olur<a 
olsun, milli şairdirlcr; fakat 
mesela yenilerden Mehmet 
Akif \'e Nazım Hikmet, Türk 

1 şa irlui o lduklm halde milli
yetçi şair değild i rle r. 

- Biz nasıl nı i lll bır ede
biyat ı aratabilriz? 

- Bu suali, "edebiyatımızı 

nasıl Türk ulusuııun jenisine ya
kışır orijinal bir şekle sokabili· 
riz?,, yolunda sorarsanız, buna 
düşünerek cevap vermeğe çalı· 
şırım . Edebiyatımızın teknik 

Safiye ve arkadaşlarının işti· 
rakile Tü;k musikisi ve halk 
şarkıları, 21: Plakla sololar, 
21,30: Orkestra, 22,30: Ajans 
haberleri. 

BÜKREŞ 

6,30: Saı.o.h neşri.yatı, 13,30 .. l~: 
Haberleş ve plAk neş.riyat.ı. 19: 
Orkestra, W: Konferans, 20.3.5: 
Pl.ik ile Vagnerin ' 1Tris tan und 
1solde,, operası, 23~45: Fransız.c31. 
haberler. 

BUDAPEŞTE 

JS,30: Serili filim musikisi, 19.10: 
Spor, 19,20: 1yano ınusikisi, 2:0: 

noksanı yoktur gibi ge:iyor bana. 
Konferanr., 20,30: Eınmerich KaJ .. 
mantn operetlerinden operet mu• 

sikisi. 21,35: Haberler, 22: Radyo 
orltestrası, 23~05 Yayh sazlar ku• 
artPti: (Bcethoven Şubert, H. Volf) 

Dile gelince, daha çoktan her 
türlü bedi! düşünce ve du;·· 
guyu ifade edecek kudrettedir. 
E!,sik olan nedir şu halde? 
Eksik olan, Türkün milli j~nisi 
kendine göre renidir. insanlık 
ihtiraslarını milli o'jinallikle 
kaynaştırmak lazımdır. 

Bunlar müphem sözlerdir di
yeceksiniz. Bu iphamı kaldır
mak için günlerce söz söyle
meli, sayfalarca yazı yazmalı. 
Buna benim ne zamanım, ne de 
kudretim yetişmez. Bununla 
beraber, okuyan ve dü~ünen 
için sözlerim okadar mübhem 
olmasa gerek. 

Bizim şairlerimiz, içinde ya
şadıkları memleketi ve sosye· 
leyi bilmiyorlar. Benim çocuk
luğumdaki şairler gibi, kapalı 
odalarda hayalden aşkları te
rennüm etmek!e uğraşıyorlar. 

Müşahede ve tetkik depo· 
ları nekadar fakir ise, duygu
larını incelemeğe lazım olan 
bilgileri de okadat az. Hele 
dünyanın en yüksek edebiyat
larını tercüme yolile olsun o
kumuş dej!'illerdir. 

Eskiden bütün yüksek ve 
orijinal edebiyatları, Yunan ve 
Latin kültürü yaratırdı. Yine de 
Öyledir; fa kat buna neocla
sisme denilen bugünkü !ngıliz 
ve Alınan kültürlerini de ilave 
etmek lazımdır. lskandinav ve 
hele Rus edebiyatları hiç ih
mal edi!emez. 

Yarının Türk edebiyatı, Tür
kün epik ve lirik efsanelerin
den, folklorundan doğabilir; 
fakat bunun için dediğim geniş 
bakışı ve anlayışı kazanmak 
lazımdır. 

"' * Üstadın cevabını böylece 
kaydettikten sonra ilave ede
yim ki bazı sualleri üstad 
umumi manalarından ziyade 
bize tatbik ederek almıştır. 

Ve esasen de doğrusu bu idi. 
Çüknü bu suretle hem milli 
kelimelerine bizim edebiyat 
nümune addedilmek suretiyle 
cevap verilmiş ,.e hem de umu
mi ve geniş bir edebiyat çer
çevesi içinde "millin mefhumu· 
nu aramak gibi bir rnüşkilattan 
kurtulunmuştur. 

Bund•n dolayıdır ki Kazım 

VARŞOVA 

18: Oda musikisi, 18.50! Konut
ınalar, 20: Dans musikisi, 21: Şar
kdar (piyano He), 21,30: Şiir, 22: 
Orkestra konseri, 23: Spor, 231 IS: 
Operet pllikları, 24: Dans pllk ları. 

PRAG 

20.15: Halk şarkıları, 20.40: Ke
man konseri (Fuci1<), 21•45: Stüd
yo oper'l•ı. 23: H.ıberler, 23,35: 
Plak, 23.4S: Rusça h:ıberler. 

BELGRAT 

20.50: Plik, 21: Zagreptcn 
kil, 23: Haberler, 23. 20: Pllk, 

MOSKOVA 

na• 

19. IS: Konser, 20: Dramatik 
emisyon, 21.15: Soliat ş,arkılan, 22: 
Ecnebi dillerile konuşmalar. 

ViYANA --
20: Haberler, 20.10: Konuşmalar, 

20.30: Karı:ılk tarkılar, 21.40: Ye
ni mu.aiki, 23: Haberler. 2J.10: 
Şrammel kuarteti, 24,": Balet 
musikisi. 

Naminiıı cevabını ben kendi 
hesabına orijinal addediyorum. 
Bilmiyorum bıı düşüncemde 

yanılıyor muyum? • 

NOT - Dün çıkan Orhan 
Seyfi'nin cevabının en sonun
daki "düşünüyorum.H,, kelime· 
sile başlıyaıı son kısım !ıenim 
tarafımdan yazılmıştır. Bir yan
lışlık olarak yıldızı~ ayrılma
dığ"ı için Orhan Seyfi tarafın

dan söylenilen sözlerdenmiş 

hissini vermektedir. Herhangi 
bir yanlış zehaba meydan ver· 
memek için bu noktayı aydın
latmağı lüzumlu görüyorum. 

Nu. Sa. Co. 
1111111ıııııııııııııııı1111111111rıııı1ııtıımıııııııııııuıııuıııırrı 

~ YARIN: ~ 
= Vala Nureddin 'in~. 

ceı•ahını okuyacaksınız. 
Ö11111111ııııııt1ıııımuıı111ırırııııtıı1111m11111ıı1ıı11111111uır7 

Yurttaş 
Mcyva, yemiş sailık kay. 

nag-ıdır. Çocuklarını sağlısal 

ve ırüçlü yetiştirmek istersen 
mcy\·ıi ve yemişi bol bol yedir. 

Ulusal Ekonomi 
ve 

Arttırma kurumu 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden 
70 Çuval talaş Cibali fabrikasında 

271 Kilo hurda kavçuk Cibali » 

323 Adet boş kola çuvalı ,, ,, 
83 Adet boş bidon Nakliyat Şubesinde 

820 Adet 3 litrelik şişe Kabataş Levazım anbarında 
1951 Kilo ukarta kanaviçe Ü•küdar depolar grubunda 
727 n • çul ,. n ,, 
804 " .,, Kınnap 11 ,, 

11 

6721 " • ip Ahırkapı Bakım ninda 
428 ~ ,, Çul n kanniçe ,. ,, 
Yukarıda ciao •e miktarları yazılı ıskatta malzeme 9/X1936 

tarihine rastlıyao cuma günü saat 10 da pazarlıkla .atıla• 
caktır. iıteklilerin malları görmek üzere her gün hi .. larıu 
gösterilen mahallere ve pazarlık için de yüzde 15 günnme 
paralarile birlikte Kabataş inhisar Levazım ve MObayaııt şu. 
beıi Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna müracaatları. (1421) 

• • • 
l - Planı ve şartnamesi mucibince yaptırılacak 744 lira 

muhammen bedelli 12 adet do.ya dolabı pazarlık suretiyle. 

eksiltmeye konulmuştur. 

2. - Ekailtme 12 'x. 936 tarihine rostlıyao Pazartesi gllnil 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şube.indeki Alım 

Komiıyonunda yapılacaktır. 

3. - isteklilerin ıartname ve planı görmek üzere herııüıa 

pazulık için de tayin olunan gün ve oaatte % 7,S muvakkat 

güvenme parasiyle birlikte yukarda ismi geçen komlsyoııa 

müracaatları, {1535) 
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İstanbul Beşinci İcra 
Memurluğundan: 

Sabin ve Edvardın tasarrufunda olup Emniyet Sandığına 
birinci derecede ipotekli olan ve tamamına ( 1716) lira kıymet 
takdir olunan Yeşilköyde Köyiçi mahallesinde Refahiye sokağın· 
da 66 numaralı sağı Ağusto ve Lirandi hanesi Yısarı Mariko 

bahçesi arkası sahibi senet mösyö Fraıısova veledi Porporya• 

nın vereseleri b:ıhçesi cephesi yol ile mahduttur. 

Demir bir kapıdan girildikte etrafı davarlı çevrilmiş bir 

bahçe dahilinde bir sarnıç ve bir kuyuyu ihtiva etmektedir. 

Tahta ve camlı bir kapıdan zemini kısmen çimento ve kısmen 
kırık mermer bir sofa üzerinde bahçeye kapısı bulunan bir oda 

ikinci bir aralık üzerinde zemini çimento döşeli ve maltız 

ocaklı ve mermer yalaklı bir matbah ve zemini toprak bir oda 

ve yanında bir kömürlük vardır. 

Birinci kat : Bir sofa üzerinde dört oda ve bir hela. 

]kinci kat : Dört oda ve bir kilerden ibarettir. 

Binanın zemin ve birinci kat beden davarları kargir ikinci 

kat ve dahili aksamı ahşaptır. Bahçede adi taştan bir kümes 

ve bir hela vardır. Mesahası (612) metre murabbaı o:up 94 

metre murabbaı bina ve mütebakisi bahçedir. 

Evsaf ve müştem•latı yukarda yazılı bahçdi ev açık art· 

tırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıy· 
meli muhammenenin 0 1

07,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir 

bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim 

vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Ari· 
tırma şartnamesi 20-10-936 tarihine müsadif Salı günü Dairede 

mahalli mahsusuna talık edilecektir. Birinci arttırması 23-11-936 

tarihine müsadif Pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya 
kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti m: ham· 

ınenenin %75 inci bulduğu takdirde tüste bırakılır. Ak~i tak· 
dirde son arttırmanın tealıhüdü baki kalmak üzere art• rma 

On beş iÜn daha temdit edilerek 8-12·936 tarihine mü adif 

Salı ~ünü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak i~inci 

arttırma neticesinde en çok arltıranın üstünde bırakılacaktır. 
2004 numaralı icra ve lflh kanununun 126 ıncı maddesine tev· 

!ikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla 
dtğer aliıkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 

ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ılan tarihin· 
den itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte Da· 

iremize "bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil

'ıeriie sabit olınıyanlar salış bedelinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanziliyeden ibaret olan 

Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil 
olunur. Ve 20 senelik vakıf icaresı tavizi de müşteriye aittir. 

Daha !azla malümat almak istiyenlerin 934/6098 numaralı 

dosyada mevcut evrak ve mahallen hac~ ve takdiri kıymet 

raporunu görüp anlayacakları ilan olunur. (1610) 

j Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 
.. -

·;; 
c 
Ü 

Zeytinyağı 

~ . 
~:~ - . ... '" ·- ... :;: :o 

Kilo 
20000 

a .:t.:: 
"jj:.:: ~:ı 
-; ~ ~ ·s 
r-l :a.e 

Münakasa 

L. K. L. K. Tarih Gün ve Saat 
10200 00 765 00 26-9-936 Cumarteıi 10,5 

Sabun 30000 9600 00 720 00 26·9-936 Cumartesi 11,S 
Yukarda cinı ve mıkt•rları ile tahmin bedelleri ve mu• 

vakkat temina!l ırı yazılı olan iki kalem erzak blıalarıoda 
göıterilen gün ve ıutlerde kapalı sarf uıull1le alıaacoktır. 
Bunlara aid şartname Komiayondan hergün parHıa verilir. 

lateldllerla 2490 HJılı kanunda yazılı veılkalarla teklifi 
havi kapalı zarfı balli güo ve saatlerden birer &aat evveline 
kadar Kaaımpa9ada bulunan l(omit:yon Batkanlığ"ına vermeleri. 

"1097,. 

• • • 

-AÇIK &Oz- , 

Istanbul Erkek Oğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonundan: 

Erukın cinai 

Ekmek 

DaA-lıç eri 
Karaman eti 
Kuzu eti 
SıA-ır eti 

Tavuk eti 
Hindi eti 

SodevaQ' 

Zeytioyafı 
Sabun 
z.,y tin 

Un 
irmikli makıraa 
Şehriye 

irmik 
P;rioç unu 
Nişaata 

lluğ"day 

Bulgur 
Kuru barbunye 
Çalı fasulye 
Nobud 
Yetil mercimek 
Kırmızı mercimelc 
Kuru bezelye 

10 75 

40 00 
38 00 
43 00 
32 00 

47 00 
42 00 

83 00 
57 00 
33 00 
25 00 

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

8 00 
11 50 
10 00 
12 50· 
11 o) 
13 Ov 
13 L'O 
8 00 

Azami 
Mikdar 

40000 

5000 
6000 
1000 
3000 

800 
1000 

3000 
300 

1000 
800 

2500 
1500 
200 
400 
200 
250 

100 
400 
800 

1500 
500 
800 
400 
300 

Tutan 

4300 00 

2000 00 
2280 00 
430 00 
960 00 

5670 00 

376 00 
420 00 

796 00 

Teminatı 

322 SCJ 

150 00 
171 00 

32 25 
72 00 

425 25 

28 20 
31 50 

59 70 

2490 00 186 75 
171 00 12 82 
330 00 24 75 
200 00 15 00 

701 00 52 57 

400 00 30 00 
345 00 25 87 
46 00 3 45 
64 00 4 80 
36 00 2 70 
42 50 --2.-21. 

933 50 70 01 

8 00 o 60 
46 00 3 45 
8000 600 

187 50 14 06 
55 00 4 12 

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

Teminat 
Ekıiltme gün ve .. idi 

Tııtan --
2-1~936 Cuma 10,30 Açık ekı. 

2·10-936 Cuma 11,00 Kıpalı zuf 

425 25 

2-10°936 Cuma 10,45 Açık eka. 

59 70 
2· lCl-936 Cuma 10,45 Kopalı zarf 

2-10-936 Cuma 11,30 Açık eka. 

52 57 

2· 10.936 Cuma 11,45 Açık eka. 

70 01 

2·10°936 Cuma 13,30 Açık akı. 

ı;-:;-:-::----------------------"::":"~::-----~~----------...::.55_6 ___ 50 ______ 4_1 __ 1_4 ________ 4_1 __ 1_4 __________________________ _ 
P·rioç 24 CO 2000 480 O{l 36 00 2-10°936 Cuma 14,00 Açık ekı. 

Patateo 6 00 4000 240 00 18 00 
Yumurta 1 50 Adet 30000 450 00 33 75 2·10-936 Cuma 14,15 Açık eka. 
Kuru ıotu 4 00 3000 120 oo 9 oo 

ı~----------------------------------~:----------~8~10;......~oo;...... __ ...;;60 75 
Ka,Br peyniri 52 00 400 208 00 15 60 

60 75 

Beyu peynir 37 00 1500 555 00 41 62 2-1~936 Cuma 14,45 Açık eko. -------------------------------------------------------~7=63::.__o_o ______ 51 ___ 2_2 _______ 5_1 ___ 22 ____________________ __ 

Toz şeker 26 00 2500 650 00 48 75 2·10-936 Cuma 14,45 Açık ek .. 
Kaymak 110 00 100 110 00 8 25 
Süt 10 00 2500 250 00 18 75 
Kaae yoA-urdu 5 00 Adet 1000 50 00 3 75 

2. 10-936 Cuma 15,00 Açık aks. 

360 00 30 75 30 75 
Siliv::i°,~v~o;~:ur~dhu;------------------j1~5;-ooo0-·---"'?2~501ıol"------------~37~5~~00~-----2~8;:.--1~2;:.-------~~..!.:.~-------::--:-:-:-::-:--"::'"'----:-':""'.~--------

2.10.936 Cuma 15.15 Açık •ks. 
Tere yaQ>ı 110 00 300 330 00 24 75 2 C ·10·936 um• 15,30 Açık eke. 
Kara ciQer 27 00 Adet 1000 270 00 20 25 
ltkenbe 7 00 500 35 00 2 62 
Takım ciA-er 42 00 300 126 00 9 45 
Paça 3 00 Adet 2000 60 00 4 5(.' 

Siyah erik 
Üryani erik 
Çekirdeksiz üıüm 
Yaprak kay111 
Çekirdekli kay111 
Kut üıümü 
Çam fıotıtı 
Fındık içi 
Kuru incir 
Ceviz içi 

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

300 
200 
300 
150 
150 
50 
50 

100 
100 
100 

491 00 36 82 

8400 630 
90 00 6 75 
54 00 4 05 
82 50 6 19 
97 50 7 31 
10 00 o 75 
3000 225 
70 00 5 25l 
15 00 1 12> 
35 00 2 62 

2· 10. 936 Cuma 15,45 Açık eko. 

36 82 

2-10-936 Cuma 16,00 Açık eks. 

568 00 42 60 42 60 
1-T-.-h-•• --h-e-1.-.--------------------3·5---o-0 _______ 2_5_0 __ _,.. ________ .....;;8~7;;,_,so------:6;--~5~6--------....;;;--.;;.;;.. ______ , ________________________ _ 

Tohaa 30 00 100 30 00 2 25 2· 10· 936 Cuma 16, lS Açık ekı. 

Tahmin edilen bedeli 9360 lira olan 12000 klla Bronz tol Pekmea 15 00 10() 15 00 1 12 --6 • Biriacitefrin • 936 tarihine raatlayu oolı günü aHt 14 te 132 50 9 94 9 94 
kapalı zorf usuliyle •lıDacokb~ ı-G-b-.,-~-.-n-v--. -. -~··,-.--o-du_n_u ___ , ________ 2_4_0 __ 0_0_Ç __ e_kı-· ___ 1_5_0~~--------~3~6~0~~00~----~2;7~~0~0~-------~--~--------~2~.~1~~-9~3-5-C~u-m-a--16-,-30 __ A_ç_ı_k_•_k_~_ 

Muvakkat teminatı 702 lira olup şartoameal hergOo komi•• 3 00 2000 60 00 4 50 ..!::'!!.:!ııa. köm•ırıi 2-1~936 Cuma 16,t5 Açık eks. 
yoadao pıraoıı verilir. Kok kömürü 1950 00 Ton 220 4290 00 321 75 2·1~936 Cuma 17,00 Açık eko. • 

isteklilerin 2490 sayılı kaaunda yazılı veılkalarla teklifi havi 2287 00 171 52 Yaf ı•bze 32 kalem 2·10·936 Cuma 17,00 Açık e(u. 
kapalı zarfı belli ıüo ve aaatten bir Hat evveline kadar Ka• Kilo Aded ve demed 
sımpaşada bulunan komiıyon Başkanlııtına vermeleri. (1358) 50250 10000 

liHler muhuebeciliğ"i veznesine yatırmaları. 

3 - isteklilerin şartnameleri Okul ldareılndea aörüp okuyabilecekleri illa olunur. (1278) 

38 - 40 Kg. 

17 - 18 " 
2t - 22 " 
17 - 18 > 

14 - 15 > 

17 - 18 • 
11 - 12 > 

15 - 16 " 
14 - 15 " 

Aylık muhammen kira bedeli 78 lira olan idaremizin 
'Haydarpaşada gar binası dahilindeki Büfe ve müştemilatı 
l!S-9-936 Pazartesi günıi saat lO da Haydıırpaşada gar 
binası dahilindeki 1 ind işletme komisyonu tarafın
dan üç sene müddetle ve açık arttırma ile kiraya veri· 
lecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin 210 lira 60 kuruşluk mu-

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmittir. 
6. cı Keşide 11 ~ Birinciteşrin • 936 dadır. 

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

mükafat vardır ... 
-- -- -- - ----

vakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği ves1• 

ikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mÜ· 
racaatları Hlztmdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan 

parasız olarak dağıtılmaktadır. (1580) 

Dr. Hafız Cemal lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
Dahiliye Mütehassısı ı --------------------' 

Pazardan başka günlerde (2 Kıtaat ihtiyıcı ola 330 ton un kapalı zarf usulil ile 13· BI· 
den 6) ya kadar lstanbul Di- rincite,rin· 93S Pazartesi gilnü ıaat 15 de Eksiltmeye konul• 
vanyolu ( 104 ) yeni numaralı muştu:. Muhammen bedeli 4090) lira ilk teminatı 3217 buçıık 

hususi kabinesinde hastalara liradır. lıteklilırin ıartnamHial görmek Oıero hergila ve adı 

bakar. geçen günde de ekıiltme1i açma ıaatı olın saat 15 tH lılr 
Salı, cumartesi sabah (9 l /2· aaat enellne kadar teklif mektuplarlle Bılıkeslrde Kolordu 

12) saatleri hakiki fukaraya 
mahsustur. Herkesin haline 
göre muamele olunur. 

Yazlık telefon Kaudil!i 38 
Beylerbeyi 48 
--

lstanbul Levazım 
Amirliği satınalma 

Komisyonu hanları ----

Satıaalma komiıyonu Baıkanlıtıaa mOrıcaatları. (333) (1598) ,· 

• • • 
Müıtabkem meYki tıtaatı için kapalı zarf uıuli1lo 550000 

kilo un münakasaya konulmuıtıır. ihalesi 13/Blrinel tetria/936 

1
. ~;;'~d!:0:i;·,::t15e:;e~::·•:::~;~r::r~1

: ;.~~::r~:"~!~~Y:; 
Reisli&"iae gönderilmesi tahmin bedeli 60500 liradır, l:k temi
natı 4275 liradıt. (334) (1599) 

Kuleli Askeri Lisesinde mev· !----..... ....., . .,.. __ ,,_.., __ ,.--.,......_,... __ -=--"'··-----=---...,_.,.._ ,.,_ .,.....,,_..,...~'S 
cut olup takriben 3300 kila 
sikletindc olan bir adet hurdo 
dizel motoru 30 Eylül 936 
Çarşamba günü saat 14 de 

Tophanede Satınalm a komis· 
yonunda pazarlıkla satılacak. 
tır. Tahmin bedeli beher kilosu 
iki buçuk kuruştur. Teminatı 

12 lira 37 kuruştur. Şartnameal 
komisyonda görülebilir. latek
lilerin belli saatte komisyona 
iclmeleri, (124) (1279) 
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Öksürük; Nezle 
' 
Boğaz ve Göğüs hastalıklarile sesi kısılanlara şif ai tesir. 

leri çoktur. 30 kr. Hasan ecza deposu 
- ·-- -- ---

ve Şakayık caddelerinde Nişantaşında • Tramvay ~~· • ,. ! İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
f ......................... .. .................... ~ NASIR ıLACI Ek ·ıt K · d · 

BEŞiR KEMAL 

:'11111111111111111111111111111: 

f YATI 1 
~•tllllll••ı•ı•lfflllllllllllll~ Şişli Terakki Lisesi ~ GONDOZ ~ ı ve sı me omısyonun an. 

§u111111111111111ıııııııuııııı ı ıııuıı111n11"§ .... 1 İıt•n6ul Leyli ~fıp t•lebe Yurdu Talebeai içia meycut ••rtnameıiodekl 

ANA· iLK ·ORTA· LiSE 
KIZ VE ERKEK TALEBE /Ç}N yanyana ,e geniş bahçeli iki binada AYRI YAT/ TEŞKiLAT! 
vardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, İN&ILİZCE kurslarına dokuz yaşından itibaren her talebe 
iştirak eder. Mektep her gün saat 10·17 arasında açıktır. Kayıt işlerine CUMA, PAZARlESI, ÇARŞAMBA 

günleri bakılır. Telefon : 42517 

Sultanahmed: Erkek san'at okulu satınalma 
Komisyonundan: 

Mikdarı T. B. fut•r. lık teminatı 
S•ati Şekil Yiyec~tin aev'i Kiloıu K. !">. L. K. (.. K. ---- -- -- . 

Kaıarpeyoiri 700 60 50 
11005, so Beyu peynir ısoo 38 82 15 43 ı4 açık 

KHme Ştker 5500 31, 35 172 ... 25 129 32 14,30 açık 

Birinci Nni Ekmek 46000 11, 2S - 5115 388 ı3 ıs kıpalı 

Okulun Mıyu 937 ıonuna kader yukarda J1Zılı dört kalem yit•cetti 30·9-936 gilnil ekıiltmeye konula· 
cıktır. 

• 
BEŞiR KEMAL· MAH~UT CEVAT 

ECZANESi 
SİAKECİ 

Devredilecek ihtira beratı 
"Kaya teşekkülatını tayin etmek 

için usul,. hakkındaki ihtira için 
alınmış olan 2 son Teşrin 1931 ta
rih ve 1348 numaralı ihtira beratını 
mevkii fiile koymak üzere bu berata 
aid hukukun başkaşına devir veya-

1 
enafa göre 150 adet Battaniye açık ekıiltme ıuretile HlınalJnacaktır. 

1-Ekıiltme: Cattolottlu; btanbul Sıhhat ... !içtimai Mua ... net Mildürlüttü 

linasındaki Komisyonda 14/10/936 Çorşanl:a günü saat 14,30da yapılacaktır. 

2 - Muhımmen Fiat: Bir adet Battaııiyenin flatı 11 lir.a 25 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat: 126 lira 56 kuruştur. 

4 - l•teklller ••rtnameyi Çenberlitaş civarında Fuatpaşa Türbesi 
kartıaı!lda Leyli Tıp talebe yurdundan parasız olarak alabilirler. 

5 - J,teklilerin Cari ıeneye aid Ticaret Odası •eaikan ye bu işe 
yeter muvakkat temiMt makbuz ... ya Banka mekluplarile birlikte nk· 
loden enel Komiayona gelmeleri. "1572. 

·--~Sanda/ya ve Mobilganın~ı-
Hem ucuzunu hem güıelini almak için lstanbulda Rızapaşa yokuşunda 

66 No. ASRI MOBiL YA mağazasını ziyaret ed\nlz. 

AHMED FEVZi Tel. 23407 --• 

Ekıiltme Cagaloğlunda yüksek mekhp~r Mub11ebeeilittl bin11ında yapılacaktır. Ekıiltmeye ııirecekler 
2490 No. lu kanunun emrettitti flfllar1 haiz olmafarı ye ırerefen balgıleri taşımaları ve Ticaret oda11nıu 
936 yılı kiğ'ıdıaı, Ticerethone namıne ıalecekler Noterllkdea t11dikli Veklletnamt ıretlrmeler( va teminat
larını vıktinde yatırmıları. hut icarıt verilmesi teklif edilmekte ·, J 

olmakla bu lıususda fazla malumat r//# t Kapalı ekıiltmeye iıtirik edecekler temiaıt makbuzları n bank mektuplarını usulü daireıinde belli 
ıaatten bir eaat evvel komiıyon Reiıine maki.uz mukabilinde ... rmeleri n şartnameyi görmek isteyenler 
mektebe V• iıtekliler söıü geçen Muhasebecilltte ekıiltme gilnil başvurmaları ilAn olunur. (1269) 

edinmrk isteyenlerin Galata' da Aslan ,, / /, . 
han 5nci kat 1-4 numaralara mür .ı- // •. ,fffi 

_ --· ca 1t eyleme!eri ilan o !u~ur. ) ~ı J/(j/jf ı;ı 

t
/,I f/'ı 'l' ~ . · 
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ÇANTALAR-ELDiVENLER 
ve örümcek ağı inceliğinde 

ÇORAPLAR 
Satışında mütehassıs bütün Bayanların mağazası 
istiklal carldesi Hacooı?lu oasaiı karsısında No. 283 

rt; / 
l /ly 

'ı 
1 • 

"' 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

liğin timsali olan EB markasını arayınız 
11-lEQ TtlQLtl iZAHATI GiŞELE~iMiZOEN ALiNiZ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İhtiyaç halinıie ve ıuiınlnl vukııunda İdaremiz Merkez ve 

mülhabtında tavzif edilmek üzere sırf nıak:ine ile yav.1caı.: « Dak• 
tilo• memurlar için bir uıiısıbak:ı iıııt.hanı açılmışt ır. 

Bu imtihan 30-9-936 Çar~anb:ı güııiı saat 10 rla Galatada 
Ömer Ahit hanında İnhisarlar Umum ~liıd ürlüğ lı binas:nda ya· 
tılfacaktır. 

Adet 

1 
1 
ı 
1 
ı 

ı 

ı 

o 

Cinsi 

Altın cop uati ve kordon. 
,. n ,, içi maden. 

E 'm•s ortas& kırmızı ta4h yüzü~< 
E!ınas tek taş kolu elmaslı yüzük. 
Elmos, tek taşlı yüzük. 
O · tosı yakut, kolu e'maslı yüzük. 
E nıas l~k l.tşlı ko'u mineli v e elmas'ı 
Gt.nı J ı1 ve o .k t" I pclralar 

Mubımmen kıymeti 
Lira 

yüzük. 

28 
ı2 

12 
100 

17 
60 

2a) 

6 
İmtihana g irmek İsteyenlerin aş1ğıdaki evsaf ve ş~raiti ha iz ' O Hur< • gün üı 90 ayar 1410 ırram. 18 

olmaları gerektir. 

1 - Lalkal ilk mektep t• hsilini bit i rmi~ ol mak. 

2 - 18 yaşından aşağı ve 33 yaş · ndan yukarı olıııauıak. 

3 - Sıhhatli ve iyi ahlak sahibi olmak. 

!mtilıana girmek istiyerılerin ş ' mdiden bir dile kçe ile ve yııka· 
rıda 4 nıad lede ya7.1Jı şerai ti tevsik e .len e\'rak i e 3 tane foto~
rafla birlıkte İ<lareıniz memur in ş u besine mürac1atları ilin oluıııır. 

Not : İmtihan günü -gelmiyenlerin ınuracaat hakları iptal 

edilir. ( 1452) 

fstanbul Asliye Mahkemesi Bi· 
rinci Hukuk Daireeinden: Riza ı;. -mail hrefından müddeialeyh Jozef 
Hirıkoviç aleyhine açılan alacak 
dayaıı üzerine mahkemeye ademi 
ica belinden dolayı hakkında veri· 
len ıııyap kararının usulün 141 inci 
maddeıi mucibince ll&nen tebli· 
tin ve muhakeme gOnünün 7-Ki.• 

••nl-936 toribine müaadif Pazartesi 
ırünil ıaat 14 de tallkioe ve müdde-

laleı hl mumaimleyhln yevm ve nkti 
mezkürde lıtikt•p edilmek üzere 
yine gelmeditti takdirde iatlktap
tan kaçınmış n senetlerdeki im• 
nyı kabul etmlı nazorile bakıla-

. cattıaa karar Yerilmiı olup olbap
takl gıyap kararı mahkeme dlnn
hanesine lleak edilmlı olduttundan 
tebllt makamın• kaim olmık üzer• 
llln oluna~ 

is anb11 l As liye mahkemeleri 
ik =nci yenileme büro'1ın <b n : İ s· 
tanbnl muhakemat miıdü·liiğiı 

farafından aleyhine dava açılan 
Ş:şl ' de Hacını~nsur mahallesinde 
Hanııno!\lıı sokağınd a 65 nunıa• 
ralı evde mukim tüccar Sotiri· 
yad:s Mihalakiye yapılan tebli· 
ğatta mezkur adreste bulunma· 
dığı gö,lıldüğünden hakkında 

20 gün müddetle ilanen tebli· 
ğat icrasına karar verilm;ş ve 
mahkeme 5·11•936 saat ona ta• 
lik edilmiş olduğundan yevmi 
meıı:. urda saat ıo da İstanbul 
asliye yenilemeleri birinci yeni· 
leme bürosunda bizzat veya 
bilvekiıle hazır bulunması tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (934/2090) 

Yu~•rıda y•ıı " ı müce,h•ratıo 9/10 936 Cuma günü saat 14 de hiza. 
'arıod;ı yazıh rruhan men kaymetler üz~rinden Sr,;ndalbedesteninde Beı,. 
diye M· z• t !,ıeri IVüoürlüğü Daireıind• •alılacattı ilin olunur. •B .. "1595,, 

Beyojtlu birinci su:h lı11kıık 

lıak'rn li ~ ' n~en: İ -t•nb ttl h'Zine i 
rnııh~keııııt ııı fı1iıri iı ğ iıniın Şiş li 

Ş1ir Nigar sokai< 56 nolu apar· 
tımanın birinci dairesinJe ko· 
rn isyoncn Hayreddin ot'( lu Ali 
Ş i nasi nleylıinc :ı ç ı ğ ı abcak 
da vası ndan dol n yı müdd e"aleyhe 
ilanen tebl igat yapıldığı lıaloe 

mahkemeye gelmemiş ve müddei 
vekili bir kıt'a vesika vererek 
imzayı ink arınız halinde istiktap 
is ~ ediğini ve gelmez iseniz istik. 
dapdan kaçınarak imzayı kalıul 

etmiş sayılacağınız> ait g :ya p 
kararının tebliğini talebetmiş 

ve bnndan bahisle 25. gün nıüd· 
detle muameleli gıyap kararının 
tebliğine karar verilmiş oldu· 
ğundan 22°10°936 tarihine mü· 
sadif Peışembe günü saat 10 da 
bizzat veya bil ve kale mahke• 
mele bulunmadığınız takdirde 
bilcümle vakıayı ikrar ve kabul 
etmiş addoluoac.ı~ınız tebligat 

ııı o kaıııına kaim olıııak üzere 
iş b u mınnıeleli g ı yap ka•arı 
gazete ile il fı ıı olıııııır. (936/ 930) 

1 Zü hrevi ,.e cilt hastalıkları 1 
1 

or. Hayri Ömer , 
Ô it 1 e d c n sonra Beyottlu 

Ag-acaıni karşısında No. 313 
Tel. 43586 ._, __ _ 

ANKARA 
Mekteplileri ne 

Kitap ve defterleri
nizi en iyi şeraitle Ma
arif vekaleti karşısında 
AKBA kitrıp evinden 
tedarik edebilirsiniz.İz. 
dihama mahal kalma
mak Üzer~ şimdiden 
kitaplarınızı alınız. Te- 1 

lefon 3377 

İstanlıul asliye 4 iıncü h11kuk 
mahkemesinden: İki m;ı ı on otuz 
altı bin üç yüz yirmi altı ku• 
ruşun ta bsil i isteğile hazine 
muhakeınat müdüriyeti taraf.o· 
dan Taks; ıııde Sıraservilerde 
Yakonopolo apartımanır.da 1 No. 
da oturan Yani Kanınaki ile 
aynı mahalde mukim Madam 
Kali pos al ey hl eri ne 935/307 
numara ile açılan dava· 
dan dolayı müddeaıeyhlere ila• 
nen tebl iıtat )· apıldııtı halde 
mahkemeye gelııı e 1 ikl~riıı den gı• 
yaplarınd1 muhakemeye devam 
ile davacı vek ili lazım gelen 
ves'.kaları ibraz ettiğinden dava 
hüküm safhasına girm:ştir. Ilun• 
dan bahsilc muameleli gıyap 
kararının tebliğ edımesini iste
rim demiştir. l\lalıkenıece bun• 
dan bahs ı le muam,leli gıyap 
kararının tt bl i ğine ve kendile• 
rine bir ay mühlet verilmesine 
ve muhak<ıııenin 2-11-936 pa• 
zartesi giıııü s1at 14 de hıra• 
kılma sına karar verildiğinden 
yukarıd1 adları ve adresleri 
yazılı dava olu111nlar ilan gü• 
nünden itibaren bir ay zatfınfa 
itiraz etme tikle ve ya zılı günde 
mahkemeye gelmedikleri veya 
bir vekil göndermedikleri tak· 
dirle gıyaplarıuda hiiküm veri• 
leceği ve bu b3ptnki gıyap ka• 
tarı mahkeme davarına asılmış 
olduğu ilan olunur. (935/30'/) 

İstanbul Birinci iflas memnr· 
luğunjan: 

934170 istanlıulda Yemişte 
Çardak caddesinde 7 No. lu dük· 
kanda icrayi ticaret ederken 
l\Iahkeınei asliye Birinci Hıık11k 
dairesince 18-7·934 tarihinde 
iflaslarına karar verilerek olva• 
kit iflasları açılan l\lelımet Ri· 

fat ve Uchnıet N ııri ni n l\lasa· 
ya müracaat eden yckane ala· 
caklının istifayi matlup etmesi· 
ne binaen mahkemeyi mezıure 
tarafından iflasın kaldırılm1sıın 
29·5·936 tarihinde karar 'eril
diği ilan olunur. (1594) 

Asliye 4 · üncü hukuk: nıah· 
keıues = n1en: 

Hazine ıııııhalıcınat ıııiıdür'. 

yeti tarafından önce Gene• 
ral Şükrü ve bilahara ölmesi 
fı?.erine varisleri Ortaköy reş 1• 

diye sokak 6 No. lu Eyyubi za· 
deler hanesinde ııturaıı oğlu 

l\[ehnıed Fasih ve kızı Em'ne 
Güzide aleyhlerine aç lan alacak 
davası adliye sarayında yanmış 

ve davacı vekilinin isteğile ye
nileme hürosııııca mııaıııclesi 
ikmal eiilerek evrak mahkeme
mize gönderilmiş \·e 934/ 1116 
numaraya kaydedilerek dava ~ 
lunanların yazılı adreslerine gön
derilen davetiye de tanıyan ve 
bilen olmadığından bila tebliğ 
iade edildiği mübaşirin şerhinden 
anlaşıldığından mahkemece d•va 
olıınanlara ilanen tebliğat yapıl· 

ınasına ve kendilerine yirmi gün 
mühlet verilııı<sine ve muhake· 
menin 16-10·936 cuma günü 
saat 14 de bırakılmasına karar 
verildiğinJen yukarıda isim ve 
adresleri yazılı dava olıınaolar 
muayyen günde mahkemeye gel• 
medıkleri veya bir vekil gönder• 
medikleri takdirde gıyaplarında 1 

muhakemeye dev•m olunacagı 

ve haklarında gıyab kararı veri· 
leceği ilan olıınur. (934/1116) 

Sahibi ve Umum! r.eşriy atı idare 
eden yazı işleri nıüdü rü 

Etem izzet BENiCE 
Basrldtfl yer : Matbaa/ Ebüzziya 


