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Her davaaında yeniye, en 
hniye, en asılla beraber en 
ileriye giden Atatürk Türk 
lllilletinin benlik, hüviyet ve 
ltültür davası olan Dil dava
•ında da bütün tereddütlü ç•· 
lışmftları yük•ek dehaıının 
•erdiği ışık ve istikamet için• 
de asıl hüviyet ve hedefe çe
virmİf ve o hızın getirdiA'\ 
ilmi çalışma ve araştırmalar 
bugünkü ilim dünyasının umu· 
ini kabulünü içine alan neti· 
teyi ortaya koymuştur. Bu
~un içindir ki, Üçüncü Dil 
l\.wuttaymın en büyük hııııu· 

' •iyet, vasıf ve karakterini bu 
-•aıulusal fÜmulü üzerinda 
•ram aya mecburuz. Alınan 

•ttice her bakımdan yük
•ektir. 

ÖZ 
Sayı: 136 l!lrlael .,.ı Hor Jordo oayuı S _kuruş Telefon No. 20827 

Elçiler harekatın Kızı/haç vasıfasile durdu-
' · rulması için teşebbüse geçtiler 

"Haher,,e cevap ,--·-Eylul 

Moskova, 1 ( A. A.) - Taı ajaınır bildi;iyor: 

Sovyet Halk komiserleri meclisi baıkanı B. Molotof 

31 A~uıtoıda mezuni~tlrıtlen dönmüı ot vazlfeıine geni• 

den baılamıılır. 

2 
Çartamba 
1936 

Mektup adresi: Caialo}t.a, Şeref •o1ır.a\ıı: Tetırral adrul • lıta;b.t: Aç 1 k Söz 

Mu solininin bu 
ay zarfında 

Berline gidece
ği hnkkındaki 

haberi şiddetle 
tekzip etmekte- MUSOLINI 

dir. Nim resmi mehafil bu hu
susta hiç bir hazırlık yapılma• 
dıjını ve Musolininin de Ber-
line gitmek arzusunda bulun
madığını beyan etmektedir. 

Siyasi mehafil bu haberi, 

Norveç hükumeti 
tecride lüzum 

Dun Haber gazetesi ikincl bir 
tahıla ve Sofyadan aldığı bir 
telgrafa atfen şu haberi veri· 
yordu: 

Troçkiyi 
gördü 

Bu itibarla, eğer üçüncü 
lturultayın ıonunda üç yılın 
~•lışmalarının bizim görüşil
lııüze göre bir bilançosunu 
•ermek iktiza ederse o blin
~oyu ana hatları üzerinde 
!Öyle kısaltabiliriz : 

,. Roma ile Bertin arasında son 

"Moskovadan h•ber veril
diğine göre Sovyet icra Ko
miserleri Meclis Reisi Molotof 
azledilmiştir. Rusyanın her t~ra- 1 
fında büyük mıkyasta tevkıfat zamanlarda pek bariz bir su

rette göze çarpan noktainazar 
ihtilifının tesirini azaltmak 
maksadile, Alman hükumet 
adamları tarafından izhar edi· 
len arzuya atfetmektedir. Bir : Türk dilinin ana dil 

olduğu en aağlam, en ilmi ve 
1 •ıı yeni bir teori ile iıpat 
•dilmiştir. Türk ilimleri ka
dar, ecnebi alimleri de bu 1.
htın izahını yapmışlardır. 

Güneş • Dil teorisi bundan 
böyle yalnız Türk Dil Kuru
ltıunun değil, tütün ilim mer
lıtzlerinin başlıca etüd, çalı'-

•,,t_· -- -·-

ve ilerl me zuu ola-
'•klır. 

hi : Türlı dilinin biit6n ifa-
lrabiliyetlerine sahip cıldu· TulagtulaJa binden fazla asinin kırk gündenberi mahsur bulunduku Elkasr 

l~ ve her kelimeyi Türlr ola· sarayına yakın bir görünüı 
••ı. lraynalr. ve seyri içinde ispanyada dün muhtelif kay- arasında Fransız zabitleri ol· 
~Ulundurdu"'u veıikaJarile or· J ı " · iialdardan grlen haberlere duğunu da söylemektedir er. 
'Ya lrnnmuıtur. d d k'l d' b · de göre, ş,iddetli muharebeler de· Ma ri in ı i ı mesa esı~ 
. Üç: Türk dili, Türk mille·· vam ·etmektedir. Şimalde üç olan Sierra Guadarrama ~a 11
nin bütün kemal ve inkişa- ~ü·n , devam e_den muharebe- yeniden bir taarruza geç~~ş-

11ııda kendiıine beraberlik lcrden sonra lrun'u alamıyan terse de zayiat vererek pus· 
tdecek, en yeninin 'en yeni nasyonalistler şimdi şehri bom· kürtülmüşlerdir. 
"••tılığını dahi verebilecek /· bardıman etmekteedirler. lrun· Cenupta Tulaytula önünde 
~•nıılnlikte ~ hetıüz itlenme· da kadın ve çoluk çocuk kal- hükumet kuvvellerini üç yüz• 

bozduklannı iddia etmektedir
ler. Ancak şehre girdiklerini 
bildirmiyorlar. 

Fasla ise vaziyetin gittikçe 
vehamet kesbettiğine hükme
dilebilir .. Başkumandan Franko 
Sevilden Tetuana gitmeğe mec• 
bur olmuştur 

Diğer taraftan elçiler hare• 
katın durdurulması için te
şebbüse girişmişlerdir. 

1 
~i' kelime İıaılneleri ile dglu mamıştır. ihtilalciler Milisler den faıla maktul verdirerek 
~vvette ilstün bir dildir. 

E!.tem izzet senice [Diğer mühim haberler 2 nci sahifede] 

u,akın kurtuıu, gUnU 
Uşak, 1 (A. A.) - Uşakın 

kurtuluşunun 14 üncü yıl dönü
mü bugün coşkun tezahüratla 
kutlulandı. Bütün uşaklılar 14 
sene evvelki kurtuluşun he
yecanını aynen yaşamaktadır. 
Gece büyük bir fener alayı 
yapılmış ve nutuklar vermiştir 

Açık Söz'ün 
Sürpriz kuponu 

Bu kuponu kesip saldayııuı 

No. 136 

-. - Osma; Cemal 
Kayırılı orta oyun• 
larında ve kara· 
gözde islabat ya. 
pılmasını istiyor. 

Bu yazıyı be
şinci sayfamızda okuyacakunıı. 

yapılmaktadır. Stalinin vatanı 1 
olan Gürcistan'da dahi mfihim 
tevkifat vapılmıştır. Tevkifat 
Sovyet Cümhuriyetinin Türkiı· 
\an gibi en uzak köşelerine 
kadar teşmil edilmiştir. Zino
viyef ile Karnene( ve arkadaş· 
tarının afları için Staline mü
racaat etmiş olan Leninin ka
rısı dahi tevkif edilmiştir. 

Kırım Cumhu reisi lbrahimof 
bir suikaste maruz kalarak 
katledilmiştir .. " 

SorJgtJt icra Komfserleri Mtclis/ 

Dün akşa:n geç vakit Sov• 
yet Konsoloshanesine telefon 
ederek bu haberin dotru olup 
olmadıjını sorduk. Bize verı. 
len cevapta bunun kimilen 
uydurma ve asılsız oldu~u 
bildirilmiştir. 

Yine Bulgar gazetelerinin 
verdiği habere göre Balkan 1

. reisi Molotof 

(Lütfen sayrayi çeviriniz) 

it.ögesi 

AçıkSöz, küçak 1 
edebi hikôgeler 

neırine tekrar baı 
/adı. isken der 

Fahreddin Sertel
/inin enfes hi· 

bugün 6 ııcı sagfada. 

Şişlide derse 

giden bir piyano 

hocası evden altın 
saat aşırdı. 

Bu hocanın ga-
rip macerasını 

3 üncü sayfada butacaksınıı. 

I 
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Siyas~ · .. ounyas·ından Haberler · 
• • ... • • - - . ... ,, • . ' . • c ' 

r-~~- ~~~~~~~~~----ı 

Son ı Dakika 
Araplar, yahudileı 

';~.-' '_. , , ·;,, Radyo . Tele ton . T e 1 g raf 
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Filistin işine Irak ve Ara
oistanın rnüdahalesile, bu mem
lekette dört aydanberi devam 
eden kanlı boğuşma yeni bir 
safhaya giriyor. lngiltere bu 
rn~dahale ile Filistin meselesi· 
nin bir Arap meselesi olduğu
nu kabul ediyor dernektir. 

lngiltere, Filistin kıtaline 
nihayet vermek için bir ay 

kadar evvel, bu memlekete bir 
tahkik komisyonu göndermeğe 
karar vermiş ve bu heyetin 
azalarını da tayin etmişti. Ko
misyonun Filistinc hareket et· 
mesi için Arapların greve niha· 
yetlvermelerine intizar edilmek
te olduğunu da bildirmişti. An
cak komisyonun tayini bekle
nilen neticeyi vermedi. 

Araplar, greve nihayet ve· 
rccckleri yerde bilakis Yahu· 
dilere karşı hareketlerini şid
detlendirdiler. Komisyonun ta
yinini takip eden ay içinde da
ha evvel geçen üç aylık za
mandan çok kan akmıştır. Bir· 
kaç gün evvel nerşedilen is
tatistiklerden geçen nisandan· 
beri ölenlerin ve yaralananla
rın adedi bin iki yüzü geçtiği 

anlaşılmaktadır. Bunların bü
yük ekseriyeti Araptır. Bu 
rakkamlar da gösteriyor ki dört 
aydanberi devam eden kıtal. 

den yalnız Araplar değil, Yahu
diler de mesuldürler. 

Bilhassa son bir hafta, on 
gün içinde Yahudilerin Arap. 
!ara karşı hareketleri çok şid
detlenmiştir. lngiliz hükümeti 
bir çıkmaz içindedir. Filistin 
boğuşması durmuyor. Durma
dıkça da meseleyi tetkik ve 
müzakereye bile yaklaşmıya
cağını ilan etmiş bulunuyor. 
işte Irak dış bakanı Nuri Paşa 
Filistin vaziyetini bu çıltmaz. 
dan kurtarmak içindir ki işe 

karışmıştır. 
Nuri Paşanın rolü, Arapla

rın greve nihayet vermelerini 
leminden ibarettir. Eğer buna 
muvaffak olursa, Filistin ko
misyonu dHhal meseleye va
zıyet edecektir. 

Ancak komisyonun bu iki 
tarafı da memnun edebilecek 
bir neticeye varacağı şüpheli
dir. Araplar, Fıl i stin manda
sına itiraz etmediklerini, fakat 
Filistinin Yahudi yurdu yapıl
masına muvafakat edemiye· 
ceklerini söylüyorlar. Halbuki 
Filistinin Yahudi yurdu yapıl

masıııa itöraz etmek mandanın 
esasına itiraz etmek demek· 
tir. Çünkü bugünkü şekilde in-

devletleri nezdindcki So~y~t 
elçiliklerine Gepeu ( eski Çe
ka ) memurları gönderilmiştir. 
Bunlar Troçki mensubu olduk· 
!arından şüphe edilen Sovyet 
Hariciye memurları hakkında 

tetkikatta bulunacaklardır. 
Diğer taraftan Paris. Soir'ın 

verdiği bir habere göre 16 sui
kastçının idamından sonra 
Sovyet hükümeti •iyaset ve 
idôlre kadrosunda tensikata 
karar vermiştir. Buııüne kadar 
rej.me itaat etmiş olan ordu 
Troçki tarafları fikirlerle 
zehirlenmiştir. Stalinle istişare 
halinde bulunan Gepeu kışlası 
şefi bir kara liste hazırlamış
tır. Şimdiye kadar General 
Sapoşnikof ile birçok zabitler 
tevkif edilmişlerdir. Uzak şark 
orduları kumandanı Mareşal 
Blükerde nezaret altına alın
mıştır. Sovyetlerin Londra 
sefıri Marisky, Stokholm sefiri 
Madam Kollantai, Atina sefiri 
Kolbetıki, Sofya sefiri Ras· 
koln'kov'un tensikata tabi tutu· 
lacakları haber verilmektedir. 

Troçki lecril edildi 
Oslo, 1 (A.A.) - Adliye Ba· 

k~nı- aşağıdaki tebliği neşret
mıştır: 

B"kanlar kurulunun emri 
mucibince, Troçki ve madam 
Troçki tecrit edilecekler ve 
hususi bir muhafaza altına ko
nulacaklardır. Troçkinin baş

kalariyle olan münasebetlerini 
e harekatını tanzim maksa· 

diyle hususi tebdirler ittihaz 
edilmiştir. Her defasında, hü
kümetin pasport dairesi ta
rafından hususi surette veril. 
miş bir müsaade ile ziyaretçi 
kabul edebilecektir. 

Telefonunu kullanmak hak
kına malik olmıyacaktır. Na-

Ve lngiltere 
ispanyadaki katliam 

Asiler İrun' a dün de ( 1 

Devletler kıta- ı 
' 

350 parça harp ge
misini yeniden yaptıracak 

New. York, 1 (A. A.) - Wachington'dan gelen bip habere 
göre, federal ve deniz otoriteleri 350 Amerikan harp gemisi· 
nin yerine yenilerinin yapılmasını tasarlıyan planlar yapmışlar· 

dır. inşaat programına göre, harp halinde yardımcı gemi ola• 
rak kullanılabilecek muhtelif tonajda kargoların inşasıda 
tasarlanmaktadır. 
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gilterenin manda ile deruhte et· 
tiği vazife, FilistiniY ahudi yurdu 
yapmasını emretmektedir.lngil- ] 
terenin manda ile aldığı vazi· 
feyi terketmiye henüz hazır 

olmadığı, Filistin komisyonuna 
verilen salahiyet ile de anlaşıl
maktadır. Bu salahiyet, komis
yonu mandanın şartlarını araş

tırmaktan menetmektedir. Ko. 
misyon yalnıı tatbikattan 
çıkan zorlukların izalesi hak
kında fikir beyan etmiye 
mezundur. Mandanın tatbika-

giremediler, GI lin önüne ıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııu11111111111111111111111111111111111111uııııııııııııuııııuııııııııııııu1111• (1 
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tı da Filistine yapılmakta olan 
Yahudi muhacereti üzerinde, 
toplandığına göre, komisyon 
belki de bu muhaceretin tempo• 
sunu yavaşlatmayı teklif edecek· 
Yani Filislindeki Yahudi yur· 
du sekiz on sene içinde kuru
lacaııı yerde, mesela yirmi se
nede kurulacak. Bu, Filistin 
araplarının dertlerini hallede
cek bir Çare sayılamaz. Bilhas• 
sa !rakın ve Arabistanın mü
dahalesi de gösteri yor ki Fi· 
!istin meselesi arlık Filistin 
araplarının me•elesi olmaktan 
çıkmış ta bir Arap davası ol
muştur. Tıpkı Yahudi dava"1nı 
bütün dünya Yahudileri be
nimsediği gibi, Arapların da
vası da dünya arapları tara· 
fından benimsenmeğe başlamış
tır. Filhakika lngilterenin Fi· 
listinde takip ettiği siyaset, 
Arap alemi içinde çok fena 
bir intıba uyandırmıştır. 

lngiltere aleyhine uyanan bu 
hislerden ltalya istifade etme
ği ihmal e~memişlir. ltalyanın 
da Afrikada büyük bir Arap 
imparatorluğu vardır. Ve Ara
bistan yarımadasında lngiliz ve 
ltalyarı nüfuzu çarpışmaktadır. 
1917 sene;;inde lngiltere Ya
hudi finans alemini memnun 
etmek için Filistini Yahudi 

1 

yurdu yapmıya razı olmuştu. 
Fak at bu hareket Arapların 
gittikçe artan mukavemeti ile 
karşılaştı. iş in garip tarafı şu
dur ki lngiltere, Yahudileri de 
memnun edememiştir. 

Bunlar, lngilterenin Yahudi

leri kafi derecede himaye et
mediğini, Filistinde Yahudi yur
dunun kurulması meselesinde 
çok yavaş hareket edildiğini 
iddia etmekte ve bundan lngil
tereyi mesul tutmaktadırlar. 

Herhalde şu muhakkaktır ki 
lngiltere, Filistinde Yahudi 
yurdu kurmak vazifesini üstü
ne almakla çok çetin ve git
tikç ' dallanıp budaklanan bir 
ış deruhde etmiş oluyor. 

Diplomat 

mına gelen mektuplar ve iel
graflar. gözden geçirilecektir. 

Teblığde Troçkinin nerede 
tecrid edileceğinden bahis 
yoktur. Şimdilik, zabıta mu. 
haf~zasında olara'< Benefass
da ıkamete devam ediyor. Bu 
gün, tanınmış Norveçli avukat 
~f. Puntervaldi kabul edecek. 
tır. Mu'llaileyh hükümet tara· 
fından hakkında tedbirler alı
nan her şahsın bir avukattan 
yardım görmesi hususunda
ki teamül mucibince Troçkinin 
avukatlığını deruhte edecektir. 

TROÇKI NASlL ISTlCVAP 
EDiLDi? 

Troçkinin Norveç polisi ta
rafından ifadesi alındığını tel
graflar kısaca haber vermiştir. 
Bu ifade şöyle Alınmıştır: 

Polısler Troçkiyi evinden a
larak, __ Osloya getirmişlerdir. 
Kendısı şahit sıfatile dinlen
miştir. ifadesinin alınmasını j. 
cap ettıren hadise şudur: Fa. 
şist temayüllü milli birlik parti
sine mensup beş genç, bu a
yın başında, hiç le hakları ol
madığı halde Troçkinin evine 
zorla girmek istemişlerdir. 

Troçki bu mesele hakkında 
olduğu kadar, kendisine soru
lan ~iğ~r suallere de cevap 
vermıştır. 

Bilhassa Fracsa ve diğer 
memleketlerle Troçkist fikirleri 
takip eden parti ve gruplarla 
muhaberelerde bulunduğunu 
söylemiştir. 

Komiser, bu mektuplarda 
şimdiki siyasi meseleler hak. 
kında sorulan suallere c vap 
v~rip vermediğini sormU' , Troç
kı bu suale şu cevabı veı m ştir: 

• Ecnebi memleketlert e çı
kan makalelerim, hiç bir mem
leket tarafından herhangi adli 
bir takibata maruz kalmadığı· 
na göre, muhtelif memle
ketlerin matbuat kanunlarını 
ihlAI etmiş sayılmam .• 

Fran~o Fasa gitti geçmek istiyor 
Madridin şimalinde ve cenubunda 
iki şiddetli muharebe daha oldu 

Hendaye, 1 (A.A.) - lspan- Madrid cenubunda şiddelli 
yada ihtilal muharebeleri de. muharebe 
vam ediyor. Faşist kuvvetler Paris, 1 (A. A.) - Seville 
birkaç gündenberi şimalde radyosu, milliyetçi kuvvetlerin 
başladıkları şiddetli ta3rruz· Tulaytula mıntakasında kazan-
lara devam etmektedirler. Ka- dıkları muzafferiyet hakkında 

tafsilat vermektedir. Bu muha-
dın ve çoluk çocuktan tama- rebede, hükümet kuvvetleri 
mile boşaltılmış olan lrun şeh- şimdiye kadar duçar oldukları 
rinin 24 saat içinde teslim hezimetlerin en büyüğüne uğ· 
olmadığı için asiler tarafından ramış ve 600 kadar ölü b·· 
bombardımanına başlanmıştır. rakmışlardır. 
Ş Bir muha ~ir öldü 

ehrin birçok kısımları h~rap 
olmuştur. Bir dinamit depo· Paris, 1 (A. A.) - lntransi· 
sunun infilakı da mühim ha- ııeant gazetesinin Majork'ta 

Palmay'a gönderdiği muhabiri 
sarata sebebiyet vermiştir. vefat etmiştir. Muhabirin, asi 
Maamafih yeni bir taarruz 1 ,kuvvetleri tarafından kuşatılan 
yr.pılmamıştır. bir hükümet müfrezesi içinde 

Hendaya, 1 (A. A.) -Ar· 
jantin elçisi M. Garcia Ma-
milla'nın teşebbüsü üzerine, 
halihazırda hudud civarın
da bulunan Fransız, lngiltere, 
Belçika, Birleşik Amerika, 
Hollanda, Norveç, Çekoslo
vakya elçilerile Fcnlandiya ve 
lsveç maslahatgüzarları en 
kıdemli elçiyi lspanyol hükü
metine telgrafla müracaat et
mek hususunda tevkil etmiş
lerdir. Bu telgrafta harekatın 
mütekabil olarak durdurul
ması hususundaki teklif tavzih 
edilecek ve harekatı durdur
ma ışının, bilhassa askeri, 
bahri ve hava ataşeleri va- 1 

sıtasile ve Kml haça müra
caat suretile tahakkuk cttiri- \ 
~~eği söylenecektir. ..J Asilerin tayyareleri Bilbao- ı ,·urulduğu anlaşılıyor. 

dada bir çok binaları tahrip On hükumet tayyaresi 
etmişlerdir. düşürülmüş Fasla neler oluyor 

Nasyonalistler Diğer taraf- Seville, 1 (A.A.) - Havas Paris, 1 (A.A.)-*Petit Pa-
tan Sen Sebastiyeni işgal için aj~nsının husus! muhabiri on rısıen,,in Tanca'daki hususi 

b tane kadar hükümet tayyare-
son ta il engeli teşkil eden sinin düşürüldüğünü resmen muhabiri bildiriyor: 
Burunla dağ'ını işgal etmişler- bildiriyor. Bütün lspanyol Fas'ında u· 
dir. Asiler şimdi şehirden 8 Mürakabe komisyonu mumi bir memnuniyetsizlik ya• 
kilometre m~safededirler. Londra, 1 ( A.A )- ispanya yılmak tadır. Asker kaydı mua-

Asiler Sierra Guadarrama işlerine karışılmaması hakkın- melesi terkedilmiştir. General 
cephesinde de şiddetli bir ta· daki tedbirleri mürakabe ede- Franko Fas'daki vaziyetin ve-

cek olan komiteye Türkiye de 
arruza geçmişlerse de yüzden dahil olmak üzere on bir dev- hameti dolayısiyle 29 Ağustos-
fazla telefat vererek püskür- let aza göndermeyi kabul ta Seville'den Tetuana git· 
tülmüşlerdir. etmiştir. 1 miştir. 
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Başbakanın dünkü nutku 

ıGelecek sene izmir pana
yırı daha parla olacak ı 

hmir: 1 (A. A.).-Başbakan 
ismet lnönü yanlarında Eko
nomi bakanı Celal Bayar, Sı!ı
hat bakanı Refik Saydam, 
Trakya Genel Müfettişi Gene· 
ral Kazım Dirik ve diğer ze
vat olduğu halde bugün saat 
14.30 da lzmir vapuriyle şeh· 
rimize gelmişlerdir. 
Başbakan pek samimi ve 

candan gelen tezahüratla kar
şılanmış ve alkışlanmıştır. is
met lnönü bir müddet şehir 
dahilinde otomobille gezinti 
yaptıktan sonra saat 17,30 da 
ar .. ulusal hmir fuarını bizzat 
açmıştır. 

Açılış törenine l!tiklal mar. 
şile başlanmış ve ilk önce 
Şarbay Behçet Uz gayet veciz 
bir söylev vermiş, misafirleri 
selamlamıştır. Behçet uzdan 
sonra kürsüye gelen is
met lnönü şu cümleleri söy
lemiştir: 

"lzmirlileri selamlamak için 
buraya geldik. lzmir fuarının 
bütün mükemmeliyeti için ça
lıştık. Yüksek bir müessese ha· 
!ine gelmesine çok ehemmiyet 
verdik. lzmir belediyesinin vi· 
]aletin, ve vekaletlerin bu iş 
için çok çalıştıklarını bilirim. 

Bundan sonra gördüklerimi 
sergiyi gezdiktan sonra söy· 
leyeceğim. Müsade ederseniz 
hep birlikte sergiyi dolaşalım, 
beraber görelim.,, dedikten son
ra kordeleyi keserek içeri gir
miştir. On binlerce halk tarafın
dan takip olunan Başbakan, fuar
da mevcut olan pavyonları birer 
birer dolaşmış ve pavyon sa
hiplerine gördükleri mükem• 
meliyetten dolayı memnun 
kaldıklarını söylemişlerdir. 

lzmir,l(A.A.) - ismet lnönü
nün şölende verdiği söylev şudur: 

Arkadaşlar: 

lzmir fuannı her tar aftan 
gördükten sonra muvaffak bir 
eser karşısındayım. işitiyorum 
ki, böyle bir eser vücuda ge· 
tirmek için çalışanların başın
da lzmir belediyesi ve iktisat 
vekili vardır. Birkaç sene ev· 
vel burası bizim bildiğimiz boş 
ve adeta harap bir saha ha
linde fdi. Bunu iktisadi hare· 

lzmirliler çok 
ketlerin bir toplantı yeri ve 
bu memleketin sanayii için 
bir nüınune sergisi olarak 
düşünmek ve burada bir 
kültür parkı yetiştirmek fik
ri asil ve yüksek bir dü
şüncedir. Bu sene birkaç ay 
içinde elde edilen nelic eler 
ileride bu dolaştığımız yerlerin 
lzmirin güzelliği ile hakiki, 
ahenkdar bir mecmua olacağı 
ümidini insanda kuvvetli bir 
surette uyandırıyor. 

lzmir sergisi arsıulusal bir 
sergi olarak düşünülmşütür. 

Senelerdeııberi buraya dost 
memleketler iştirak ediyor. 
Bu sene Sovyetlerin güzel bir 
pavyonunu gördük. Dost rnem· 
leketin her •ene her sahada 
yaptığı terakkileri yakından 
görmek bizim için memnuni
yeti mucip bir müşahededir. 

Sovyetlere lzmir sergisine dai
ma ehemmiyetle iştiraklerinden 
dolayı bilhassa teşekkür etmek 
isterim. 

Mısır Pavyonunda pamuk 
sergisi ve pamuk sahasındaki 
terakkileri bende iyi bir intiba 
hasıl etmiştir. Diğer eserleride 
be~enilecek haldedir. Mısırlıla
ra sergimize gösterdikleri ala
ka için hassatan teşekkürler 

ederim. Yunan pavyonu, Yu
nanlıların bize istifade edile
cek bir çok eserleri olduğunu 
gösteriyor. Zevkle tanzim o
lunmuştur, Yunanlılara da bil. 
hassa teşekkürler ederim. 

Arkadaşlar, lzmir fuarına bey 
nelmilel bir ehemmiyet kazan. 
dırmayı da düşünüyoruz en 
ev ve! her şeyden mühim olan 
lzmir fuarinın milli bir toplan· 
tı yeri olmasını istiyoruz. E
ğer biz bütün memleketin bir 
senelik iktisadi hareketini sa
dakatle gösteren bir serı;i 
yapabilirsek, asıl o zaman 
vatandaşlar nazarında ve bey
nelmilel sahada nazarı dikka
ti celbedecek iyi ve bir gü
zei eser vücude getirmiş 
oluruz. 

Sergiye birçok vilayetler 
iştirak ve muvaffıkiyetli eser
ler teşhir etmişlerdir. Toplu 
bir yerde memleketin eserle-

çalışıyorlar 
rini gördüğü vakit insan kendi 
ihtiyacı birçok kıymetli şey
lere tesadüf ediyor. Bunları 
tanıttırsak bu yüzden memle
kete servet gireceğin umarım. 
lktısadi münasebet herşeyden 
evvel tanımak ve tanıtmak 
meselesidir. Yalnız burada eser 
teşhir eden vilayetlerimiz 
ve şehirlerimiz buradaki satış
larının ehemmiyetli olmasına bü 
yük bir emel bağlamaınalıdır. 
Bu zihniyet hasıl olursa bütün 
şehirler kendi eserlerini tanıt
mağa gayret ederlerse dahili 

ticarette münasebet ve müba
dele o nisbette artar. Mua
mele o kadar atar ki, onun 
nereden geldiği tahmin oluna
maz. Bunun faydası her şey
den evvel sergilerden gelir. 

DIŞ VE iç TiCARET 
Arkadaşlar milletlerin ha

yatında haricl ticaret gibi 
dahili ticaret te mühim bir 
rol oynar. Hatta harici ticaret 
daralınca dahili ticaretin geniş
liği birçok sıkıntılarımıza baş
lıca çaredir. 

Memleketin muh telif kısım
ları arasında karşılıklı tanış. 

mayı temin etmek bakımından 
lzmir fuari güzel bir eserdir. 
Sergi gerek endüstri, gerek 
ziraat nazarından Türkiyeyi ta. 
mamiyle temsil edemiyor. ı 

Varlığımız bu gördüğümüz 
eserlerden fazla, hem çok 
fazladır. 

Bunun sebebini her şeyden 
evvel her vilayetin böyle bir 
sergiye fazla ehemmiyet veril
memesinde aramalıdır. Her 
vilayet serginin eksikliğini ta
mamlayarak serginin inkişafı. 

na hizmet etmelidir. 
Vilayetlerimiz burada tanış

tıklarından sonra gelen sipa• 
rişlerle sergi ayni zamanda 
insanın gözünü de doyurmalı
dır. Ufak nümunelerin daha 
geniş mikyasta teşhiri sergiyi 
büyük bir varlığa intikal etti
recektir. 

MÜHiM BiR EKSiKLiK 
Sergide bulduğum mühim 

bir eksik lzmir civarında tu
rizm için istifadeli olan bir 

nutkunda Başbakan lnönü 
Atatürk'ün adını söylediği 
zaman saat tuttum, alkışlar 

tam beş dakika sürdü .. 
[fzmire sureli mahsusa da g'den arkadaflmczırı 
birinci sahifedeki yazısının devamı] 

edilmiş olan eşyanın bütün tür- Ekonomi bakanlığı bu vazi• 
kiyenin memleketin bu servetini yeti gördükten sonra ve Is· 
dahi grafikleriıe, rakkamlarile, met lnönünün irşadını duy
fotoğ'raflarile bütün vesikalarile duktan sonra gelecek yıl bii· 
teşhir eden bir sergi olabilirdi. gün lzmir sergisine azami de• 

Maamafih lzmir arsıulusal ser- rece iştirak edebilmelerini te-
gisinde bu ciheti düşünenler min için mahalli ticaret odala· 
de olmamış değildir. rına geniş kredi açacaktır. 

Faraza, Trakya paviyonunda ismet lnönü, şehre ayak bas• 
Edirnenin tarih! ve arkeoloj ,k tıklan, şehri tersedinciye ka• 
kıymetlerini, turizm bakımından dar her tesadüf ettiği vatan• 
olan ehemmiyetlerini hemen daştan güler yüz ve alkış 

paviyonun ufak bir köşe ile toplamıştır. 
gösterilmiştir. Diyebilirim ki birçok de• 

Halbuki, T ürkiyenin elindeki talar başvekili büyük bir cuşü-
vatan, en büyük kıymetlerin- huruş ile karşılamış olan lzmir 
den birini arkeolojik ve tarihi hiç bir zaman bugünkü kadar 
hazinelerden alıyordu. büyük bir vecit izhar ede-

•·.ı 
lq·ı 
lorlj 

it ~ 
~te 
Is 
lu, 
~İti 
lor 

Türkiyenin bütün istihsalatı bilmiş değildi. Anlaşılıyor ki 
kadar, Türkiyenin tarihi ve başbakan eserini tekemmül et· bir 
turistik hüyiyeti paraya tahvil tirdikçe halk devlet mekaniz• büt 
edilebilir kıymetler yapabilirdi. masını ve hükumetin müsbet 

Bu itibarla bizde milli bir muvaffakiyetlerini anlamakta 
sergi demek alakanın çoğa\. ve anladıkça içindeki inkilapçı 
ması nisbetinde memleket dı· antuziyazmı anlatmaktadır. 

şında alakamızı arttırmak ola- Bugün ismet lnönünü alkış-
caktır. ,, !ayan lzmir, bu yıl üzüm mah• 

Ve saatlerce süren tetkika- sulünü geçen yıla nisbetle ki• 
tının sonunda ismet lnönü tam !osunu dört kuruş fazlaya sata• 
bir isabetle serginin en büyük rak iktisadi bakımdan biraz 
eksikliğini göze vurdu. Ve geniş nefes alabilmiştir. 
sanırım ki, ismet lnönü bu ismet lnönü bugün lzmirde 
pavyonu gördükten sonra spekülasyona karşı, muhtekir~, 
serginin turizm bakımından faizciye karşı ve dehşetli 
olan eksikliğini tebarüz ettirmek! yüksek navlun alarak incir ve 
arzusunu duymuştu. Bu dü- üzün mıntaka•ını haraca kes· 
şünce le rin dışında, bir arsı- miş olan ecnebi nakliyat şir· 
ulusal serginin Akdeniz kellerini kaldırmış bir hükü· 
kıyılarında yarı arsıulusal met reisi sıfatiyle lımirde hem 
sergisi kadar büyük bir ikti- kendisi için, hem de şefi Ata· 
sadi ve turistik kıymet sahibi türk için muazzam bir tezahür 
olacağı tahmin etmek müm- ya pıldığını görmüştür. Bir Eylül 
kündür. Egenin büyük şehri 936 lzmirin hayatında ve Ege 
şu daidka lstanbulda ender bölkesinin varlığında yepyeni 
görülür. insan kalabalığı ve bir dönümdür. 
canlılığı içindedir. Nizamettin Nazif 

çok şeylerin teşhir edilmemiş 
olmasıdır. Halbuki lzmir tu
rizm noktayi nazarınclan çok 
kıymetli köşeleri olan bir yer· 
dir. Gelecek sene ayrıca tu
rizm köşesi lazımdır. 
ATA TÜRKÜN IZMIRLILERE 

SELAMLAR! 
Arkadaşlar, serginin bütün 

memlekete şamil büyük bir 
toplantı yeri ve arsıu'us•I bü
yük kıymeti haiz Türkiyeyi 
tanıtacak bir vasıla haline 
gelmesi için vilayetlerin lzmir 
vilayeti de dahil olduğu hılde 
daha fazla çalışması lazımdır. 
Biz aramızda hükümetin mes· 
ul adamı olarak bunu söy
lerken gelecek seneler daha 
iyi çalışacağımızı size söz ver
miş oluyoruz. Türkiye kültür 
ve iktisadi faaliyetleri müte
madiyen helecanda ve iler 
hamlede olan bir memleket tir 
Büyük bir kültür faaliyeti o· 
lan dil kurultayını kapadıktan 
sonra lzmir fuarını muvaffa
kiyetle açmış bulunuyoruz. 

Memleketimizi her sahada 
ilerletmek için büyük Reisi
cümhurun yakın alakaları he
pimizde hürmet uyandırmak
tadır. lzmire gelirken tuara 
karşı büyük alaka gösterdik
leri gibi lzmirlilere selam ve 
muhabbetlerini götürmeyi ba
na emretmişlerdi. 

lzmirlilere teşekkür 
Arkadaşlar, huzurunuzda 

bu vazifeyi ifa etmek benim 
için şereftir. "Şiddetli alkışlar,, 

iz mirde binlerce vatandaş buraya 
toplandıklarını sevinçle ve 1 
memnuniyet içinde olduklarını 
gördüm. 

Gelecek seneler birçok se. 
neler diyerek uzatmak istemi
yorum. Gelecek sene lzmir 
fuarını bugün gördüğümden 
daha iyi bir tarzda görece
ğimize kuvvetle eminim. 
lzmirde gördüğümüz iyi bir 
kabulden dolayı lzmirlilere te
şekkür eder ve müsaade eder• 
seniz size muhabbetle veda 
etmek isterim. 

Dost Kral 
[Birinci sayfadan devam] 

tı limana girerken halk Sara}' 
burnundan, köprü, Üsküdar. 
Haydarpaşa, Kadıköy, Beşiktaş 
ve Kabataşa kadar sahilden in• 
ı;!iltere kralını selamlayacaktır. 
Nahlin yalı Dolmabahçe önün8 
demirledikten sonra Kıra! Hı. 
saraya çıkacak ve AtatürK. 
lngiltere Sefiri, sefaret erkaoı 
ve daha birçok zevat sara)' 
rıhtımında muhterem misafiri 
karşılay acıklardır. 

Sa majeste Sekizinci Edvard 
cuma ve cumartesi ııünlerİ 
şehri gezecek, ertesi gün de 
Modada yapılacak olan büyük 
deniz yarışlarını seyredecektir. 
Yarışın mükemmel olması için 
büyük hazırlıklar yapılmakta• 
dır. Kıralın pazartesi gün~ 
lzmire gitmesi muhtemeldir. 

Kral Ege adalarında 
Atina, 1 ( A. A. ) - Atina 

Ajansı bildiriyor: Dün saat on 
birde lngiltere Kralını ha• 
mil bulunan yalın Halkis bo• 
ğazından geçeceğini haber 
alan halk, misafir Kralı 
selamlamak ıçın boğazın 
iki sahilini tamamen doldur• 
muştur. Ôğle üzeri iki lngiliı 
torpido muhribi tarafından 

tak ip oluııan Nahlin yatı, ôııe 
körfezinde gözükmüş ve saat 
yarımda yat Halkis limanı 
karşısına gelmiştir. Kumanda 
köprüsünde bulunan Kral 
Sekizinci Edvard, yaşasın kra\ 
diye bağıran ve şapka mend1 

sallıyan halkı, mütemadi su· 
rette selamlamışlır. G•yet ya• 
vaş surette ilerlemekte oıan 
yat akıntının tesirile kumlu~a 
doğru yaklaşmış ise de, hiçbır 
sıkıntıya uğramadan Bo' 
ğazı geçmiştir. Saat 16.30 da 
yat, Edipeso yakınına deınir 
atmış ve orada bulunan Ele'! 
filusu, lngiliz Kralını, nizar!11 

top atışı suretile selamlamıf' 
tır. 
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Evvelki mektubumda Avrupanın asıl hududu sineklerin 
bittiği yerdir demiştim. Macar buduna veyahut Büyük Harpte 
lı•rarlardan Romenlere ııeçen Buşteni, Kronştad ııibi eski 
t.ı..car şehirlerine gelince artık sinek ve böcek görülmez olu
lor. Hele Peşte, Viyana'dn sivrisineğin ne olduğunu ancak 
blJvanat ve haşerat bahçe ve enstitülerinde görüp anlamak 

'-bildir. 

'. Çuval buhranı\ Teshin aletleri 
mı çıkıyor? sergı"sıa hazır-

r •I -"' 

Uç aylıklar Beylerbeyi 
sarayı balosu 

bu akşam 
(Bükreş) deniz seviyesinden aşağı olduğu için yu mevsi

~iııde çok ııcak ve kışın da o nisbette soğuk oluyor. Bunun 
~in binalar yuın sıcağın~. kışın soğuğuna ııöre yapılıyor. 
~•tta Avrupaoın hiçbir yerinde ııörmediğim garip bir serin
~ıne nıulünü (Bükreş) de gördüm. Şehrin ortasında bulunan 
~ra) sarayının üzerinde fiskiyeler var. Yazın çok sıcağında 
ı.rayın kurşun kubbesi kızmıya batladı mı muslukları açı
lorlar, damın üstünde şakır şakır fiskiyeli su fışkırıyor. 

Buna mukabil bütün pencereler de üç katlı. Bir kere 
~lomatik panjurler var. aonra da çifte cam ve Çerçive. Tabi
lltan gördiiğü bu mahrumiyetlere rağmen (Biikreş) belediye
llııdcn çok iyi şeyler görüyorum. (Biikreş) bugün hummalı 
bı, yapı işi ile me,gul. Saraydan, abideden tutun da CD kenar 
~ıntlerdekl yollara kadar hep yeniden yapılıyor. 

Elektrikli tramvayları ana caddelerden kaldırmışlar. ikinci 
derecedeki caddelerden geçiyor. Kaled Viktorya gibi ana 
'•ddeler yalnız otomobillere mahsus. Bunun için seyrüsefer 
&oo bin nüfusa rağmen çok arızasız geçiyor. Bi2de olduğu 
tibi; Kara köyde bir kaza olunca bütün seyriiseferin felce 
blraması gibi 'eyler yok. Bir kere halk yürümeıinl biliyor. 
Caddelerin ortaları bom bo,. Bunun için otomobiller yetmif, 
~kıen kilometre ile uçup gidiyorlar. 

Benzinin bu kadar ucuz olduğu memlekette taksiler olduk
ç. pahalı. (Sinaya) ya otomobille ~tmek iatedik. Dokuz lira 
1

1
•1ediler. Kilometresi 1~ kuruta geliyor. Bi.de de kilometresi 
S kuruştur. Halbuki latanbulda benzinin tenekesi beş lira 
l~rada bir buçuk lira. Trenler ucuz ırörünüyor. Fakat bileti
~iıi alıp ta trene bindiniz mi yarıyolda di Çantalı, yakası 
•rnıalı bir memur karşınıza dikiliyor: 

- Süplemante ! 
Bu ya müdafaa veyahul tayyare için bir ücrettir. En ••atı 

bir lira verirsiniz. Dünyanın her tarafında milli miidafaa 
but~eleri kafi gelmiyor ve gelmiyecek ! 

Burhan Cehit Morkaya 
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POLiS 

l>iyano Hocası altın 
saatı aşırdı 

Bir adam odasında ölüm 
halinde bulundu 

Nişantaşında kuyucu irfan 
lokağında 22 numarada otu
tan Fahri Ôıkanın bir piyano 
ilıuallimine ihtiyacı vardır. Bu 
ihtiyacını tanıdıklarına söyle
ilıiştir. Evvelki gün Fahri Öz
lan evde bulunmadığı bir sı· 
tada kapı çalınmış ve evce 
tanınmıyan iki zat gorünmüş
lur. Bunlardan birisi,yanındaki
~i göstererek, biraderzadesinin 
~iyano dersi vermek ü1ere 
teldiğini söylemiş ve gitmıştir. 
&ittabi piyano hocası içeriye 
llınmıştır. Dün ilk derse baş
lanmadan, açıkçası evdekiler 
hocanın hüviyeti hakkında 
lendi aralarında münakaşa
larda bulundukları sırada or
lalığı tenha bulan hoc•, piya
~Onun üzerinde bulduğu altın 

zından salyalar aktığı bir hal
de görülmüştür. Derhal has
taneye kaldırllm•ştır. 
KOMŞUNUN KÔPEGI -

Üsküdarda oturan bayan Res
miye üç yaşındaki çocuğu Sardi 
ile l•tanbula gelirken komşu. 
su Gülsümün köpeği çocuğun 

bacağından ısırmıştır. 

TRAMVAYA TAKILAN 
ÇOCUK - Samatyada oturan 
Yuvanın 6 yaşındaki çocuğu 

Samatyada tramvay arkasına 

takılarak yere düşmüş ve ba
şından yaralanmıştır. 

o--~ 

Muamele 
Vergisi 

•aati aşırıp sırrolmuştur. K • 
ARABA, OTOMOBiL - omısyonlar ya-

1.ıahmut oğlu Osmanın idare- pılmasını iste
Iİııdeki araba Dolmabahçeye 
•u almağa giderken, Beşiktaş dikleri tadilatı 
tarafından gelen bir otomobil tesbit ediyorlar 
lrabaya çarparak okları kır-
ltıış ve hayvanların yaraldn• Muamele vergisi etrafındaki 
ltıasına sebep olmuştur. hazırlıklar ilerlemektedir. On 
,}<ARŞ! KALDIRIMA GEÇER- iki sanayi şubesine ayrılan kl)-
""N d k N misyonlar, kanunda yapılması-
1~ - 9 yaşın 8 i ecali nı istedikleri tadilatı birer di-
l oprünün bir tarafından diğer lekçe halinde tespit etmekte
llrafına geçmek isterken hu· 
~ ~~~ 
·•si bir otomobil çarpmış ve b Ticaret ve Sanayi odası bu 
aşından yaralanmasına sebep günden itibaren bu komisyon-
01ınuştur. !arın dileklerini dinliyeccktir. 

KiBAR MÜŞTERi - Eyüp' Oda, işi biran önce sona er-
'.c bir fabrikada çalışan Liit!i dirmek için her ırün üç komis-
lııninde biri tepcbaşında olur- yonu dinlemek üzere bir proğ-
~U~u bahçede kahvesini içtik- ram hazırlamıştır. Bu pr.oğ,a-
\ ma göre, bugün ilk olar ak Lri-
trı sonra fincanı cebine ko- kolaj, çorap ve !anife sanayi 
~arken görülmüş ve polise şubesine mensup komisyonlar 
ı·crilmiştir. dinlenecektir. 

DERHAL HASTANEYE - Ticaret Oduı, bütün komis-
Şişlide bilezikci sokağında otu. yonların dinlenmesini bitirdik· 
tarı Halil, odasında ifadeye ten sonra umumi bir rapor 
hyrı muktedir bir halde ar_. hazırlıyarak vekalete vaziyeti 

bildirecektir. 
r-----------l Komisyonlar, Oda genci sek-

Abon!__Şartları reteri Cevad Nizami ile sana-
TÜRKiYE iÇiN yı şubesi direktörü Hakkı Ne-

l Senelik 1200 Kr. zihi tarafından dinlenecektir, 
Haber aldığımıza göre,zaman 

~ A:hk ~~ •. zaman şikayeti yapılan az kuv
\'Ctli makineler ve 10 amele-

1" 125,. 
HARiÇ iÇiN den az işçi ile iş yaparak mu-

l Senelik 
2500 

amele vergisi vermekten kur-
6 Aylık Kr. tulan atölyeler meselesi sureti 

3 
1300 " kat'iyede bu toplantılardan 

" ıoo " sonra halledilecektir. Bu hu· 
ı • 

li~ruoamanlye, Şeref aokajı sııstaki karar hazırlanan rapor 
TELEFONı 20521 tetkik edildikten sonra iktisat 

-------·----_) vekaleti tarafından verilecektir. 

Çuyal buhranı çıkma· 
Veriliyor 

ı sına sebep lthalAtın 1 ki b 1 d 
tahdidi oluyor deniyor 1 arı aş a 1 

ihracat mevsiminin başlama-

Maaş sahiplerine 
tevziat başladı 

Dul, Yetim, mütekaitle
rin eylül, birinci teşrin, 

ikinci teşrin üç aylıklarına 
Malmüdürlükleri01ce 5 ey
lül cumartesi günüden iti
baren başlanacaktır. 

sının bütün piyasada bir çuval 
buhranınının doğmasına sebep 
olacağı söylenmektedir. 

Bu mesele etrafından yaptı• 
ğımız tahkikattan öğrendiği

mize göre; lstanbulda bir çok 
çuval satan tacirler bulunmak· 
ta ve bunlar yalnız bu işle 
meşgul olmaktadırlar. 

Son çıkan bır kararname ile 
çuvalın muvakkat idhal sure
tile getirilebileceğine ve bunu 
yalnız ihracat tacirlerinin ya
pabileceklerine dair konan 
kayıtlar hem eski çuval ti
caretini yapanlara ve hem 
geniş mikyasta iş yapma
ğa sermayeleri kafi olmı

yan ihracatları müşkül mev
kide bırakmıştır. Bu gibi ihra
catcılar; bundan evvel şehirde 
çuval tacirlerinin bulunması

nın işlerini kolaylaştırdıklarını 

ve şimdi kendi işleri ile mcş· 
gu\ ol malan lazım gelirken 
bir de çuval ithali yollarını 

aramak gibi müşkül bir vazi
yet karşısında kaldıklarını ve 
büyük ihracatçıların karşı-

sında bu işe tahammül 
edemediklerini söylemektedir
ler. 
Diğer taraftan, ihracatçı 

limanlarımızda da aynı vazı· 

yet baş göstereceği söylen
mektedir. Bu limanlardaki 
tacirler de çuval ithali işini 

idare edemiyecekler ve müş

kül bir vaziyette kalacaklar
dır. Bazı ihracatçı tacirlerin 
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alakadarlara başvuracakları 

haber verilmektedir. 

Leyli 
A 

ve meccanı 
alınacak talebe 

Parasız yatılı talebenin mü
sabaka imtihanlarına dünden 
itibaren başlanm•ştır. imtihan
lar beş eylülde bitecektir. Ev· 
rak tetkik edilmek üzere Maa
rif vekaletine gönderilecektir. 
Bu sene leyli meccani alınacak 
talebe adedi J 500 kadardır. 
Bu talebeler muhtelif vilayet
lerdeki lise ve orta okullara 
dağıtılacaklardır. 

Üniversite de kayde 
başlandı 

Üniversite de kayıt ve ka
bul muamelesine dünden iti· 
baren başlanmıştır. Liselerde 
ikmal imtihanları henüz bilme
diği için şimdilik müracaat 
edeceklerin az olacağı tahmin 
edilmektedir. 

KÜÇÜK 
HABERLER 

• ikinci teşrinde gümrük 
idaresinin nakledileceği çinli 
rıhtım hanında kurulacak olan 
Modern kimyahane direktör· 
lüğüne belediye zihirli gazler 
mütehassısı Necmeddin tayin 
edilmiştir. 

e Liman idaresine devir 
edilmekte olan gümrük anbar• 
larındanj ikincisinin de devri 
dün bimiştir. Alakadarların 

söylediklerine göre devir mua
melesi önümüzdeki ay içinde 
bitirilecektir. 

Sergi komiseri dün 
lstanbula geldi 

Önümüzdeki Birinci Kanun 
ayında açılmasına karar ve
rilmiş iken daha gen:ş ve da
ha zengin bir mikyasta hazır
lanabilmesi için gelecek yıla 

bırakılan lktısat Vekaleti kö-
mür yakan vesait ve teshin 
aletleri ve tesisatı beynelmilel 
sergisi hazırlıklarına başlanıl

mış bulunmaktadır. 

Sergi genel sekreteri Suat 
Şakir Ankaradan şehrimize gel
miş buradaki temaslarına baş. 
lamıştır. 

Sergiye iştir~k şekilleri ve 
serginin faydalı olabilmesi için 
alınacak tetbirler şimdiden tes
bit edilmiş bulunmaktadir. 

Bu sergiye iştirak için her 
nakıl vasıtası mümkün olan en 
büyük tenzilatını yapacak ve 
sergi komitesi burada faidah 

olabilcek teshin aletlerini çok 
ucuza salma imkanını hazırla. 

yacaktır. 

40,000 meyvesiz 
fidan yetiştirildi 

Vilayetin Beykozdaki mey. 
vesiz ağaçlar fidanlığı iki se
nedenberi bir milyona yakın 

muhtelif çam, servi fidanı ye

tiştirmiş ve bunlardan (40) bi
ni de saksılara alınmıştır. 

Vilayet lstanbulun ağaçlanma-
sına büyük ehemmiyet verdiği 
için fidanlık mf'muru Enveri 
lngiltereye göndermiye karar 
vermistir. 

Enver lngilterede bir sene 
kalarak hem lisan öğrenecek 

Emlak Bankasından bi
rinci kanun, ikinci kanun, 
şubat, üç aylıklarını kır

dırmak istiyenlerin cüzd,m· 
lan dün sabahtan itibaren 
vize edilmektedir. 

Banka vize muamelesini 
ikmal eden malullere maaş
larını dünden itibaren ve 
diğer maaş sahiplerine bu 
sabahtan itibaren tevziata 
başlamıştır. 

Belediyenin 
yerinde kararı 

Belediye şurada burada 
kitapların kaldırımlar üzerine 
serilerek satılmasını kitaba 
karşı bir hürmetsızlik saydığı 
için bunların ya işportalarda 
veyahut masalar üstünde sa. 
tılmasını münasip görmüştür. 
Zabıtai Belediye memurları 

kitapların sokaklara serilerek 
satılmasını mennedeceklerdir. 

Beyoj/lunda bir evde beslenen köpek, kuduz kuduz •oka• 
j/a fırlamış, beı vatan çocuğunu dalamı1 '1t kendisi d. güç
lükle öldürülebilmiş. 

Bu, bir polis haberidir '1e .• dünkü AÇIK SÖZ de yaz:ı· 
lrdır. Bir köpek kudurabi/ir, kudurmuş köpek bir evde de 
bulunabilir. Mademki, yeryüzünde kuduz .,. köpek •• 
diye iki un•ur fJQr. Bunlar biribirlerini da/aya da/aya 
"e istihaleden istihaleye uj/rrya u~rrya belki de dünyanın 
$Onuna kadar böylece gidecekler. Ancak, hususi bir e.,de, hu
&u•İ bir köpek kııduz hale gelip salyalarını akıtmıya başla• 
dıktan sonra onun cemiyete.,. vatandaiQ zararlı olabilecek bir 
hale gelinciye kadar •aklı tutulması hem olmaz, hem de 
günah ve halta cinayettir. Bir inıanı durup dururken taban· 
cayı çelcip yaralamak, öldürmekle yine sokak ortasından 

geçen bir insanın üzerine kuduz bir kopej/in saldırmasını 
teshil edecek sebepleri ortadan kaldırmamış olmak arasında 
ayırt yoktur. 

Nihayet kuduz bir köpek tarafından ısırılmanın bir taban· 
ca kurtunu veya bir saldırma darbesi ile yaralanmaktan ve 
hayat üzerinde bir ölüm kasırgHı koparmaktan farksız ola• 
bileceğini düşünemiy~cek kadar içimizde bön n bilgisiz İn• 
aan olduğuna inananlardan değiliz. 
Köpeği hastalanan ev sahibi köpeğinin kudurmasını ve 

vatandaşlar iizerine saldırmasını beklemeden onu ilk hastalı• 
ğında bir mütehassısa gösterebilecek maddi ve teknik im
kihlara aabiptir ve koskoca kuduz hastanesi bu şehirdedir. 

Beı vatandaşın sağlık ve ömrünıi tehdide vesile veren 
bu ihmal ve lükaydi karşısında acaba o ev ~ahibine ne 
yapıldı vega ne yapılacak?. 

- Bunu soruyoruz .• 

- ····· -

Merkez bankası tahvilleri 
birkaç gündür düşmekte idi. 
Halbuki dün 80,5 da açılmış, 
83,5 da kapanmıştır. Bu yük
seliş yine bir hareket doğur. 
muştur. Bu şekline devam et
tiği takdirde elinde tahvilleri 
bulunanların dah ihtiyatlı dav• 
ranaclkları umulmakta ve 
fiatların daha fazla yükseleceği 

j söylenmektedir. 

Suç suç üstüne iş
leyen bir sabıkalı 

Sultanahmet ikinci sulh ce
za hakimi lsmail adlı 21 yaş
larında bir genci dün tekrar 
mahkum ehniştir. Yankesicilik 
\'e hırsızlık suçlusu olan lsmail 
başka bir suçtan da mahküm 
edildiği için cezaları birleşti· 
rilecektir. Hak;m Salahaddin 
Demirelli bir aralık mahküma 
dedi ki: 

- Sen bu mahkemeye suçlu 
olarak ilk geldiğin zamanlar 
!arık ve mümeyyiz değildin. 
Şimdi 21 yaşına girdin ayağın 
hiç mahkemeden eksik olmadı. 
Ne vakit ıslahıhal edeceksin?. 

Hakikaten lsmail küçük yaş
tanberi birçok defalar mah
kemeye gelmiş ve çok defalar 
da yaşının küçüklüğünden isti· 
iade ederek eczadan kurtul· 
muştur. 

3 

Sinema ile bir tarih 
dersi! 

Dünya yüzünde tam mana· 
sile milletler arası bir hüküm· 
dar olarak kalmış olan Habc~ 
hükümrları Negüs'le bir sinema 
şirketi arasında büyük bır 

filim için bir mukavele imza

lanmış: Müstakil Habeşistını 

propaganda etınek için bir 

filim yapılacakmış! Tam 3 
milyona\ Paranın yarısını Ne-
güs veriyor! Görülüyor ki 
kiirda olan yalnız sinema 
şirketil 

Kara in.anların propagan
dası da galiba 1 ak ınsanların 
tersine: iş i~ten geçtikten son

ra propaganda 1 Şu akla kara 
dünyada ebedi nd kalacak 
vesselam! Şimdı durup durur
ken 3 milyondan da olmak 
ne akla hizmet? 

Galiba, dünyada •incma ile 
tarih dersi verilecek ! 1 

Bir hücumun neticesı. 

O kadar sevimli Romen Dış 
Bakanı Titiilf'sku bu sefer Ro· 
men kabinesine alınmadı. Bu
nun büyük akisler yaptığını 

gazetelerde okuyoruz. Niçin 
alınmadı ? Rivayet muhtelif. 

Halbuki Titülesku'nun yeni 
kabineye alınmamasındaki se
bep aşikar: Bizim zehir ka
lemli Erme! Talu yeya Osman
lıca tercümesile Ercümend Ek· 
rem üstadımız, bir müddet bu· 
radan zavallı Romen dış ba· 
kanına hücumlar yapmadı mı? 
Koca edip, Romen Hariciye 
nazırını devirdi yahu ~ 

Oldül•ten son 
ra da azı ! m i ? 

Merhum Namık lsmailin yıl
dönümü Beyoğlu Halkevinde 
hararetle kutlulandı. Çok gü

zel, ala, fakat bir nokta var: 
Merhumu anma merasımi ni
çin Güzel San'atler Akademi

sinde yapılmıyor da, Beyoglu 
Halkevinde? Merhumun tekrar 
akademiye dönmesine imkan 
yoki! .. 

Kücu~ lddıa ı 

Ajanslarda bir haber \-ar: 
Almanya bütün eski toprakla-

' rını istiyecekmiş. Küçük bir 
iddia der geçeriz, değil mi? 
Halbuki Almanlar son zaman
larda ari ırk davasındadır. 

Ari ırkın ise dünyada otur· 
madığı köşe yok! Eski toprak· 
!ardan kasıt bu ise, dünyada 
diğer ırklara galiba sadece 
Kutup denizleri kalacak! Kü· 
çük bir iddia! .. 

Akı l a lmaz 
garioli~ 

Bir akşam gazetesı (Yunan 
hükumetinin garip bir kararıj 
diye şu haberi veriyor: Yunan 
hükumeti birkaç mevki birden 

işgal eden memurların ancak 
bir mevki sahibi olmaları hak
kında karar vermiş, tatbika da 
başlamış.. Hakikat garip! çok 
şiikür, bizde böyle bir hal 
görülemiyor L. 

Yoksa böyle bir kararın 

garabetini o gazetenin hiç aklı 
almıyacaktı ! 1 

5000senen J 

kutlu o lsun 1 

lngiliz alimlerinden Herbert 
Parker'in son bir kitabına gc· 
re (5000) sı.>nesinde insanların 
nasıl olacağını okudunuz mu: 
saçsız, dişsiz, miyop Qlacak· 
!armış .. 

lngiliz alimi galiba hiç fes
tival merakına düşüp tc bizim 
diyara uğramamış! Yazık l Bu
rada çoğumuzun 5000 senesine 
çoktan girdiğimizi görünce ne 
hayretler edecekti il 

ceza lazım ı 

Halkın mahallelerde bozuk 
süt satan sütçüleri dert al 
Belediye zabıtasına haber ver• 
meleri isteniyor. Sütçüler 
tecziye edilecek. Hakikat 
bu lstanbul sütçülerine öyle 
bir ceza vermcfidir ki anala
nndan emdikleri süt burunların· 
dan gelsin! Onu da su karış

tırır satarlar ya!!. 
Biz bu sütçülere verilecek 

cezanın gayriinsani derecede 
ağır olmasını bile layık görüyo
ruz. Sütlere su karıştırmaktan 
bir türlü vazgeçmemiş olan bu 
adamlara, gayriinsanldc olsa, 
şu cezayı tereddütsüz -..er~ · 
lidir: 

Büyükadada su içmek! 

Serdengeçti 

' 
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Günün yazısı: 

Ziraat Politikası 
Ziraat erbabı, proletaryadan daha çok yurt
sever ve daha fazla milliyetperverdir. Hele 
Türk köylüsü; daima toprafiına baftlı oldu
ğundan bu terefll insanların en batında geliri 

insanların yaşama ihtiyacını 
tatmin etmesi itibarile ziraat şe
refli bir meslektir. Bu bölüm için· 
de çalışanlar, ulusal vahdetin, 
temiz karakter ve ahlakın en iyi 
sembolü olduklarından cemi· 
yetin sosyal muvazenesini 
temin ederler. 

Son yıllar içinde dünyanın 
her köşesinde beliren sosya
list ve komünist cereyanlar 
proletaryayı peşine takıp 

sürüklemiştir. Bu sürükleyiş 

birçok yerlerde kanlı hadise
ler doğurmuş ve cemiyetin 
içtimai bünyesinde derin yara· 
!ar açmıştır. 

Çünkü; işçi denilen unsur 
sana}İin dalavereli hırs ve 
menfaat kaygulu çalışmaları 

içinde büyüdüğünden çiftçi ka. 
dar yurt sever onun kadar 
mili! benliği muhafazada ken• 
dini vazifeli te!akki etmez. Bu 
sebeple yurduna bağlı kalmaz; 
karnını doyurduğu yer onun 
vatanıdır. Halbuki sosyal ya· 
şayış devri içinde bir çok tec
rübelerle sabit olmuştur ki; 
ziraat erbabı zarar dahi 
etse ona anasından kalan 
toprağı kat'iyen terketmez; 
daima toprağa bağlı kalırlar. 

Bu itibarla dünyanın her 
yerinde köylü; her sınıftan 
daha çok yurtsever ve daha 
fazla milliyetperverdir. Hele 
Türk köylüsü, ölümle müc~
dele ettiği zamanlarda bile 
toprağa bağlı kaldığından bu 
şerefli insanların en başında 

ırelir. 

SAIT BiLAL AKKAN 

nayiin yanı başında ziraat 
işlerine de layık olduğu 
ehemmiyet verilmiştir. 

Bugün nasıl zirai madde is
tihsal eden uluslar, imkan hu
dudu içinde • senayileşiyorsa 
bunun da karşısında münha
sıren sanayi işlerile meşgul el· 
muş ve ziraati ihmal etmiş u
luslar da ziraat işlerile geniş 
mikyasta uğraşmaktadırlar. E
sasen senayi ziraatten daha 
verimli olduğu için her millet 
senayileşiyor kanaati bizi al
databilir. Hayır 1 "Sanayi için 
mutlak surette ziraattan daha 
verimli dir denemez. Ancak 
senayide iş lıölümünü tatbik et
mek suretiJe iş müsmiriyeti zira .. 
atten daha fazla arttırılabilirsede 
bu, bir zaruret değil imkandır. 
Her zaman ve her memlekette 
sanayiin ziraatten daha müs
mir olacağı söylenemez. Key
fiyet her memleketin husu•i 
durumuna bağlıdı. Çok mümbit 
toprakları olan ve sanayiin in
kişafı için muktezi şartlara 
malik bulunmıyan memleket. 
ler için ziraat daha verimli O• 
labilir. " Ekonomik bilgili İn· 
sanların bu husus ta tereddüt
lerine kati yen inanamayız 1. 

Yoksa Amerika ve Avrupa
nın sanayileri sayesinde bu. 
kadar zenginleşmiş olmaları 
hususi birtakım sebeplere da
yanır .. Sanayi hareketleri ilk 
defa çehresini dünyaya bura
larda gösterdi. Beşiğini bu di
yarlarda salladı. Binaenaleyh i 
endüstri cereyanlarına tempo
yu her ulustan daha evvel bu 
memleketler uydurup fabrika· 
!arını derhal birleştirip çalış· 
mıya koyuldular. bugün dün· 
ya sanayiinin bunlarla rekabet 
edememelerinin başlıca sebep
lerinden biri de budur. 

işte cemiyet içinde bir ar· 
moni yaratmaya yardım eden 
en iyi bir unsur olması itiba
rile devletin daima yüksek tak
dirine mazhar olur. Binaenaleyh 
her devlet, içtimai nizamı yık
mak isteyen sosyalist hareket
lerini önlemeğe hizmet eden 
ziraat erbabını kuvvetli bir Cihan sanayiine tefevvuk 
destek mülahazasile "efendi. eden tarihi üstünlükleri var. 
telakki etmiş, ona icap eden istihsali büyük mikyasta yapıp 
bütün kolaylıkları temin etmek· ve tali maddelerden de istifade 
ten ve zamanında fedakarlık etmek suretile maliyeti }'eryü-
göstermekten de çekinmemiştir. zünün diğer fabrikalllrından 
Devletin bu müsamahalı hareke- daha ucuza çıkarıyorlar. Bina. 
tine karşı da köylü, her zaman enaleyh bu memleketlerin ıa-
ve her yerde feragat ve civan. nayi ile pek zengin oluşları, 
mertlik göstermiş ve göster- her memleketten önce sanayi· 
mektedir. !eşerek diğer memleketleri ko· 

Genel savaşta endüstri ile layca müşteri vaziyetine sok· 
uğraşan devletler, beşerin ha- malarından ibarettir. Vaziyet 
yali ihtiyacını temin eden zi· böyle olunca sanayi ziraate 
ral maddeleri tedarik edeme- elbette tefevvuk eder. Fakat 
diklerinden tehlikeli vaziyellere bu anormal bir ahval ve 
düştüler. Hatla denebilir ki: şerait içindir. 
mebzul top, tüfek ve her tür- Yoksa her yerde ve her za· 
lü harp vasıtalarının mükem- man sanayi ziraalten daha ve-
meliyet ve bolluğuna mukabil rimlidir sözü bir kehanetten 
ziraat maddelerinin kifayetsiz. daha ileri varamaz!. Ôyle ah· 
!iği yüzünden mağlübiyete; val ve şerait olur ki ziraati. 
safharp harici kalmıya mecbur 
olmuş uluslar görülmüştür. Bu sanayie tercih etmek devlet 
vaziyettir ki bir memleketin politikasının ana prensipini 

Askerlik°"' 
Nnmara - 132 

Hazırlanmıt bir mev· 
zle zırhlı sillhlarla, 
piyadenin hücumu 

20 kiloluk çantasını sırtın• 
da, tüfeğini elinde, başka 

donatısını ( teçhizatını ) ya• 
nında taşıyan bir piyade eri, 
zırhlı arabaları ancak 20 met. 
reye kadar koşarak izliye· 
bilir. O halde, zırhlı silahlara 
katışarak hazırlanmış bir 
düşman mevzii önüne varan 
piyade eratının oldukça yor
gun düşeceklerini kabul et• 
mek doğru olur. Bu mevzie 
varıldıktan sonra, düşünüle

cek iş, düşman topçusunun 
ate, ve tesirinden korunmak· 
tır. O halde, piyade ile ha· 
reket eden bir zırhlı taburun 
yayılması tesadüfi muhare
belerdekinin ayni olamaz. 

Taburun her üç bölüğü, 
medorn tanklarla, üçer dalga 
halinde, düşmanın hazırlan

mış mevziine ve topçusuna 
atılırlar. Hafif tanklarda bu 
dalgalar aralarından veya ge
rilerinden tesir yapmağa ça
lışırlar, hatta, fırsat bulduk· 
ça ileriye geçerler .• Mevzi aşıl
dıktan sonra gerilerde rast• 
lıyacakları düşman topçu 
mevzilerine ve karşılaşacak
ları her sınıf silaha saldırma
ları lazımdır. Fakat, bu iler
leyişin piyade yürüyüşüne 

uydurulması pek zordur. Bu· 
nun için : 

l - Zırhlı silahlar, üç 
dalga halinde düşman mev
ziine ve topçusuna saldırdık
tan sonra bir dönüş hareketile 
piyade önüne geçmeli ve on-

' 

lan hücuma sürüklemelidirler; 

2 - Piyade ile ayni za. 
manda hücuma kalkmak za-
manını iyi seçmeli, piyadeyi 
sarsacak durumları gözden 
kaçırmamalıdır. 

3 - Hazırlanmış bir mev
zie taarruzda, zırhlı silahları 

arttırmağa ve düşman top
çusuna saldıracak, taarruz 
eden piyadeyi koruyacak kı· 

sımları ayırmağa çalışmalıdır. 

M. Ersü 

Genç] ere 
öğütler 

Yazan: 
Dr. Victor Pauchet 

Elbisen kadar sıhhatine de 
ihtimam et. 

• •• 
Yaua, çiğne; iyi çiğnenmiş 

her yemek garı yarıya haz
medilmiştir. müdafaa esasına dayanan mü· teşkil eder. Bunun içindir ki 

lahazalarla yalnız sanayi işleri le yeni Türk devleti köy iktısadı • * • 

AÇIK SÖZ-

Arada bir: 
Me(ier, rol yapan 

deli lmit? .. 
Deli, zır deli, 

hınzır deli, zır
zır deli gibi, 
delilerin envaı 

vardır. Bu de
lilerin bir kıs· 

mı tımar hane

de, bir kısmı mühimmi de mün· 
ballat olmadığı için cemiyet 
içinde salmadırlar. 

Salma delilerin bazıları mu
zır değillerdir. Fakat; bazıları 

içtima! nizamı bozacak dere• 
cede taşkındırlar, nerede bu
lunsalar huzuru bozarlar. 

Dün, bu nevi delilerden biri; 
bir mecliste taşkın, aşkın ba· 
ğırarak konuşuyordu. Meclis 
nakavt olmuştu. 

Nihayet; mecliste bulunan 
ve deli tanınmış olan bir ar· 
kadaşın sabrı tükendi, ortaya 
çıkarak bağırdı: 

- Yahu 1 inanmayınız, bu 
adam deli değildir. Delılık fıt

ridir. Halbuki; bu zatın zeban· 
zed olan deliliği kisbidir. Rol 
yaparak geçinen delilerdendir. 
Meğer; aramızda rol yapa· 

rak geçinen kisbi deliler de 
varmış] .. Üstad Mazhar Osman 

1 

ne buyurur bu işe? 

M. Sami Karayel 

ı= Harici 
Haberler 

1 

i 

• Yunan kralı bir ay daha 
korfoda kalacaktır. Veliahtte 
bir deniz tayyaresile Korfoya 
gitmiştir. 

* Portorigolu boksör Esco
bar Amerikalı ltalyan tony 
Marino'yu 13 üncu ravntta 
nakavt ederek dünya tüy sik
let şampiyonu unvanını ka
zanmıştır. 

• Serbest lrlanda cumhuri· 
yetiniu nufusu nisanda yapılan 
sayıma nazaran 2. 965.000 dir. 
1926 senesine nisbetle 6 bin 
kişilik bir noksan vardır. 

• Avusluryada garnizo 1 bu· 
lunan bütün şehirlerde hava 
kuvvetleri için ianeler açılmış· 
tır. 

Loil Corç Almanyaya 
gidiyor 

Londra, 1 ( A. A. ) - Eve• 
ninıı News gazetesinin yazdı· 
ğına göre, Loid Corç Alman• 
yaya yapacağı seyahatin tari
hini henüz kat'i olarak teshil 
etmemiştir. 

Loyd Corç Almanya seyaha· 
tinden dönüşünde Fransada da 
birkaç gün kalacaktır. 

'""""'''"'''''"""""'''''''""'""'"'""'''''""""''''" 
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BULMACA · 
" Açık Söz,, Un 

Bulmacası meşgul olması kiifi görülmedi. ile yakinen aliikaciar olan en Açlık hissetmiyorsan, geme. 
Ve büyük savaştan sonra sa- demokrat bir devlet tipidir. Oruç, en iyi i•tah ilıicıdır. Okuyucularımız, gazetemizin 
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1 * bu köşesinde her gün bir bul-

1 Yenı· Tarı"h"'ı Romanımız ::'. LJ *. maca bulacaklardır. Bu!macalar ~ nerştgi çiğnigerek ge; hat-
~ ~ · tıi ezmeleri .,e sütü bile. Ağız.- neşrinin ertesi günü nihayet saat ( y •d • A k ~ : d · k 1 d 14 de kadar matbaamıza gön· 1 ezı 1 n ş 1 ~=--·· ira enın ontro ü ailen a bu- derilmelidir. Bulmaca zarfları· 
• lunan g•gıine hazım uwudur. 
~ = nın üstüne okunaklı bir surette 
~ Yezidi hepimiz biliyoruz: Emeviye tarihinin şair ruhlu, ~ • • BULMACA kelimesi yazılma-
~ z~vk . düşkünü h~kümdarı.. Emeviye Devletinin banisi Mua- ~ ı Yemek yemeyi unutmadığın 
~ vıyenın oğlu Yezıt. .. Ve zamanında: E gibi, fazla teneffüs etmeyi de lıdır. 
! E h ı ı B d Bu bulmacaları doğru çözen 1 Kerbelii. Vak' ası ! 1;:;: a .,e i,,y;aıı~~~ek kadar okuyucularımıza derecelerine 

1 Vukua gelen Yezit... ~ • •. göre işe yarar hediyeler tak-

f Fakat Türklerin içinde, Yezidin başından garip, masal- ~ Dalma açık renkli elbiseler dim edeceğiz. 
İ /arda olduğu kadar romantik bir a1k geçtiğini.. bu a 1kın, ~ geg. Siyah elbise giyenier, bir l!I l!I 

< Ker~lıi hıidls .. inin dehıetli bir feca·ıtle neticelenmesinde ~ b-Odrumda yaşıyorlar demek- BugUnkU bulmacamız ! mühim bir ıinıi/ olduğunu kaç kişi bilir? ~ tir. Aşağıdaki heceleri öyle sı. 
~ Yezidin Aşkı ; .·. ralayınız ki, iki atalar sözü 

! = Kendine gündelik bir prog- meydana çıksın. 

i b bRomManında .. aşkı da ruhu kadar şımarık olan Yezidin, ~ ram yap; herşegi yerli yerine tu. ah. lar. ga. par. 
• a ası uaviyeyi, nasıl bin bir entrika çevirmiye sevkettı'· ~ yerleştir. Uyku, yemek .,. is. mu, mit la mak 
f ğini.. bu yüzden bahtiyar bir aile yuvasının nasıl perişan ~ ' ' ' ' 
E ld tirahat saatlerini biribirine bal ya tan rı· be 
ı o uğunu ve nihayet Kerbelada Hazret Hü eynin bütün ço- ~ • • • • • 
İ luk çocuğu ile şehit düşmesine kadar dayandığını okuya- § karı$1ırmal vur. ar. de. kam. 1 caksınız. ~ * *• Hediyelerimi:: 

~.: yezidin Aşkı =.! Dünya: erken kalkanların l inciye: Gazetemizin 15 
malıdır. Çeç kalktığın gün; künlük abonesi. i Romanında .. Yezidin aşkı ile beraber, Arap tarihinin çok ~ yalnız sıhhatini değil, la/iini 2 inciye : Gazetemizin bir 

= enteresan safhalarını da okuyacaksınız. Muhharrir romanın § .,. kazancını da kaybettin at• haftalık abonesi. 
İ b.aşına ilAve ettiği tarihi bir hulasada, Hazreti Ali ile Mua- ~ mektir!/ 3üncüye: Bozuk para çantası. 
İ vıy: arasında geçen çok meraklı mücadeleyi, Alinin nası § • 4 - 10 uncuya: Birer cetvel. 

ıehıt olduğunu ve Muaviyenin Hilafete ne suretle geçtiğin ~ . • • 11-50 inciye: Hayvanata ait 
güzel bir şekilde tesbit etmiştir. Bu tarihi huliisa, okuyucu• ~ Ta/iinden memnun değil· birer kartpostal. 
larımızın, Yezidin aşkını daha vuzuhla okumalarına yardım ~ · sen, maddi .,. matıeui itiyat· Dikkat: 

edecektir. Yezidin Aşkı ~=====- /arını değiştir. Taliinin de Hediyelerimiz her Pazartesi 
derhal değiştiğini göreceksin/ idarehanemizde verilecektir. 

~ i 1 Resimlerinizi getirmeyi unut· 
Romanında, canlı bir tarih dekoru içinde geçen romantik ,____ tizar ---- ı mayınız. 

bir aık .• Kerbelıi faciaıı gibi acı bir netice "ardır. Okugu- Bugün müdericatımızın çok- r-·--------J 
romanımızın üstünde çok heyecanlanacaklar.. luğundan Suad Derviş'in "Sen Açık SÖZ bulmaca 1 

çok alôkalı :zamanlar geçireceklerdir. ~ ' benim babam de"'ilsin,, adlı i • I kuponu 
Y M RI · O O - romanını dercedemedik. Özür 
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2 EylOI~ 

BEN KİMiN 
METRESİYİM 
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Tefrika No. 45 

Kalbinizi doldurmak istediğiniz zaman, bütün serve 
tini bir anda kumara verip çırçıplak kalan kumarbat• 
lar gibi, sevdiğiniz kadına kendinizi veriyorsun&Jt 

Nesrin, Vamıkın sözlerinden 
müteessir olmamış değildi. Hat· 
ta ona karşı o dakikada ga· 
rip bir sempati bile duymuştu. 
Fakat, susmayı tercih ederek 
sigarasını yaktı. 

Ve pencereden dışarıya baktı: 
Vamık, Nesrinin sükünetin· 

den istifade etmek istedi. Bir 
az daha açıldı: 

- Seni seviyorum, Nesrin 1 
seni çılgınca seviyorum .. 
Vamık, o dakikaya kadar 

(Nesrin hanım) diye hitap et· 
tiği bu güzel kadını şimdi sa· 
dece adı ile çağırıyordu. 

Nesrin gülümsedi. 
- Olabilir, dedi, seversin 1 

Ben de bazen sokakta gördü
ğüm ve kendisini hiç tanıma· 
dığım erkeklerden hoşlandı· 

ğım dakikalar olur. Fakat bun· 
dan ne çıkar? 1 

Mademki o erkekler başka 
kadınların malıdır. Ve madem 
ki ben de bir başka erkeğin 

metresiyim.. Kendimi senden 
önce bir başka erkeğe vermi· 
şim demektir 1 
Vamık göğsündeki yarayı 

unutarak doğruldu: 
- Ne diyorsun.. Bir başka 

erkeğin metresi misin? 
- Elbette. Neden şaştın 

buna sen? Ben de nihayet 
1111u1111111t1ıııııııııuınııı1111111111u111111111111111111111rıııııı 

Mısır 
Murahhasları 
imzadan sonra Lon

dradan ayrıldılar 
Londra, 1 (A.A.) - Mısır 

murahhas heyeti, Londradan 
Parise müteveccihen hareket 
etmiştir. 

Na has paşa hareketinden ev
vel. Röyter muhabirine beya
natta bulunarak demiştir ki: 

- Mısır murahhas heyetine 
lngiliz milleti ve lngiliz hü
kıimeti tarafından gösterilen 
samimi hüsnü kabulden dola
yı teşekkür etmeyi bir vazife 
bilirim. imza edilerı ittifakın 
manası yalnız siyasi değildir. 
Bu ittifakın iki memleket için 
ahlaki, sosyal ve eJ<0nomik 
manaları da vardır. 

Bir ziyaretin 
neticeleri 

Lehistan Fransaya 
harp siparişleri 

yapacak 
Paris, 1 (A. A.) - General 

Rydı-Smigly'nin Paris seyaha
tinden bahseden Ôvr gazetesi, 
generalin Fransız hükumetile 

olan mühim konuşmalarının 

ancak cumartesi veya pazar 
günü daha müspet bir sa haya 
intikal edeceğini bildirmekte
dir. 

Polonyaya, bunda.o sonra 
Fransadan mühimmat ve silah 
alabilmek veya Polonyada bir 
harp levazımı endüstrisi kur· 
mak imkanını verecek bazı 

kredilerin açılabileceğini de bu 
gazele mevzuu bahsetmek
tedir 

Paris müzakerelerinde, ge· 
rek bu mesele gerek 1923 Po
lonya-Fransa muahedesine ve
rilecek yeni şekil görüşülecek
tir. 

Fransadaki bazı siyasi me 
hali!, bunlara mukabil, bazı 

taahhütler, Fransa • Polonya 
muahedesine yazılı olanlar gi· 
bi olmıyacak, fakat en aşağı, 
bu silahların hiç bir zaman 
Fransanın menfaatlerine karşı 

taşebbüslerde kullanılmıyaca
ğını tasrih edecektir. 

lki yUz tayyareli bir 
geçit resmi 

Paris, l (A. A.) - Pol.:ınya 

Erkanıhar biye Reisi dün Reims 
hava üssünü 2ezmiştir. iki 
yüz tayyare bir geç.t resmi 
yapmışlardır. 

genç ve güzel bir kadın 

de~il miyim? Benim de aşkım, 
kalbim olmaz mı? Ben de bir 
erkek sevemez miyim? 
Vamık birdenbire buz gibi 

oturduğu koltuğun içinde do
nup kalmıştı. 

Bir müddet ağzını açımadı. 

- Demek sen de başkası· 

nın malısın hı? .. 
Diye mırıldandı .. 
Ve öııüne bakarak sustu. 
Nesrin acaba kimin metresi 

idi? 
Bu, onun bütün ömrünce sır 

ı olarak sakladığı, saklamıya 

mecbur olduğu acı hakikatler
deıı biri idi. Nesrin bu sırrı 

neden ifşa edemiyor, neden 
kimin metresi, kimin sevgilisi 
olduğunu söyleyemiyordu. 

O kadar söyleyemiyordu ki, 
hayatta hiç şüphe yok, en çok 
sevdiği erkekten, Şefikten bile 
saklıyordu. 

Vamık bu müthiş ıarsıııtı
dan, hiç ummadığı bu cevap
tan sonra derin bir göğüs ge. 
çirerek mevzuu değiştirmek 
istedi: 

- Şefik bugün gelecek mi 
buraya? 

- Akşama geleceğini Sdnı· 
yorum .. 

- iki üç gündür görmüyorum 
onu .. 

- Beykoza gitmiştir belki .. 
teyzesini görmiye. 

- Şefik bugünlerde çok 
heyecanlı.. çok asabi. ailece 
bir üzüntüsü var galiba onun. 

- Nereden anladınız? 
- Sizden çok bahsediyor .. 

Anadoluya geçersem yeğe• 
nime kim bakacak, diyor. 

Ve gülerek ilave etti: 
- Sizin mes'ut bir erke~e 

metres olduğunuzu bilseydi, 
~üphe yok ki bu kadar merak 
etmezdi! 

- Rica ederim Vamık Bey, 
benim hususi hayatımla meş

gul olmayın artık! Görüyorsu· 
nuz ki ben aklı başında ve 
yaptıjiını, yapacağını çok iyi 
bilen bir kadıııım. Akıl hoca
sına ihtiyacım yok ... 

Nesrin ayağa kalktı.. Oda
nın içinde dolaşmıya başladı: 

Benim e sam•mi bir dost 
ol~rak konuşmanız sizın için 
daıma hayırlı olabilir. Siıe her 
hususta yardımım dokunabıle
ceğinden emin olma] sınızl 
Vamık önüne bakarak: 

- Doğru, dedi, bütün bu 
sözlerinizi şu dakikadan itiba· 
ren samimi bir dost gibi din. 
liyorum .. fakat, siz bilir misiniz 
ki insanın hazan bizzat kendine 
de &Öz geçiremediği dakikalar 
olur. işte şimdi ben de o da
kikaları yaşıyorum. Vıcdanıma 
hitap ettim .. Kalbime, mantıkı. 
ma hitap ettim. Hepsi de ku
laklarını tıkamışlar. Ve grd
nitleşmişler. O kadar kulak. 
l~rını tıkamışlar, o kadar gra· 
nıtleşmişler ki, şimdi benim 
çektiğim iztirapları bile dı.y. 

muyorlar. Ah, ben talihsiz bir 
erkeğim. Hayatta kimi sev· 
dimse, kime elimi uzatlimsa 

MİLLİ 

muvaffak olamadım. Talihi~ 
beni daima şamarlayor .. 

- Bence karşılığı olmıy•' 
sevginin, israf edilen paradaJI 
farkı yoktur. Siz bu hususıı 
çönıert görünüyorsunuz 1 K•' 
binizi doldurmak istedi~niı 
zaman, bütün servetini b1r 
anda kumara verip çırçıpl•~ 
kalan çılgın kumarbazlar gibi< 
Siz de sevdiğiniz kadına kel>' 
dinizi birden veriyorsunuz .• Jlıl 
vaziyette kalan aşıkları beO O 

kumarbazlara benzetirim. 
Günün birinde tekrar keli' 

dilerini toplarlar, para, servel 
edinirler •. fakat, ilk tecrübele" 
ri onlara bir ders teşkil et• 
memiş olacak ki, tekrar aY~1 

rolu oynarlar.. yine aynı uç~· 
rum, ayni mahrumiyete düşe!' 
ler. 

- Demek beni bir kurnal' 
baza benzetiyorsunuz? 1 

- Benzetişimde isabet gb' 
remediniz mi ? 

- Çok isabet 
anlıyorum ki, ben 
rinde çok müsrif 
mışım .. 

var. Şirıı~ 
gönül işle" 
bir adaJJI' 

Bu sırada apartımanın kaP'' 
sı şiddetle çalınmağa başl8' 
mıştı .. 

Nesrin yerinden fırladı: 

- Mari.. kapıya bak .• 
Bağırarak odadan çıktı. 

Fakat, bu sırada Şefik ka' 
pıdan içeriye girmiş buJuoır 
yordu. 

Mari kapıyı açmıştı. 
Nesrin yarı sevinç, yarı hal" 

ret ifade eden kısık bir sesli 
sordu: 

- Haniya akşama gelecek· 
tin Ş~fik? 

- Ne o .. Şimdi gelişimde~ 
memnun olmadın mı yoksa? 

- Hayır .. Onu demek isle' 
miyoruın arslanım. Pek erke~ 
geldin de .. 

Ve elini sıkarak sordu: 
- Nasıl, Riza bf'yi yola çr 

kardın mı? 
- Şüphesiz.. Ş mdi kolları• 

nı sallayarak yoluna devaJll 
ed yor. İstanbul sınırlarını ço~ 
lan aşmıştır. 

- Ah, ne iyi .• Ne iyi •. 

Ş< fik paltornııu çıkardı. ? 
- Misafir mi var içeride .. 
- Evet.. hiç sevmediği~ 

birı 1 
Şdık şaşaladı: ·? 
- Hiç sevmediğim biri m1. 

- Haydi canım, gel içel" 
ye .. yabancı değil. 

Şeftk ısrarla sordu : 

- Allah aşkına söyle Ne' 
rinciğim, kimdir bu adam •. ? 

Nesrin oda kapısını araJıd1 ' 
- işte, bak.. Tanıyacak 

mısın? 

Şefik, küçük dilini yutarcs· 
sına bagırdı: 

- Vamık Namıkçığım~ 5e~ 
misin? 

Ve geniş bir nefes aJara~ 
boynuna sarıldı: •f 

- Vallahi ben senin te\lk1 

edildiğini duydum da rah•1 

edemedim.. Geçmi; olsun yl' 
yahul Ne oldu sana? 

(Bitmedi) 

Bir 
EDEBİYA1 

YARATAMAZ MiYiZ? 
·ıll BUtUn mUnevverleri ve gençllıı 

al6kadar edecek olan bu ani<•' 
te yakında ba,ııyoruz. 

Bütün tanınmış şahsiyetlerin 

şayanı dikkat cevaplarını zevk 
ve istifade ile okuyacksınızl 

Anketi yapan: ~ 

Nusret Safa Cotl<11 
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Ortaoyunlarında ıslahat ister Noı 134 YAZAN: Etem izzet BEN1Ce 

Yemek 

2 Eylı11 Çarşamba 
Tiyatro festivalinde ortaoyuncular 

bugüne uygun çok Köfte - Karnıyarık - Karpuz 

Ve.. Bu esmer delikanlı, Ce
vat birden bir gölge ağırlığ"ı 
ile yerinden kalktı, bir som
yanın canlanmasındaki korkunç 
bir edanın görünüşü içinde 
dinleyici sırasından adımını 

attı, hAkimlere doğru ağır 

adımlarh yürümeye başladı, 
iri siyah gözleri bir buğu ile 
örtülmüş gibi idi ve donuk 
donuk bakıyordu. Yüzündeki 
tekallüsler daha çojl'almışb. 

ş,kaklarındaki damarların ge
rildiğ"i, şiştiği ve dinamik bir 
heyecanla attığı görülüyordu. 

daha iyi ve canlı oyun verebilirlerdi 
ve orfao yununu 

• 
Karagöz 
tiyatrosu yerıne koymak 

açık hava 
mümkündür 

Şu bizim karagözcülerle or
taoyuncuları kadar hep yerle
rinde sayan insan pek az bu
lunur. Bakıyorum, bala Nuh 
nebiden kalma aynı repertu
varlar, aynı oyunlar, aynı te
kerlemel~r, aynı şarkılar, aynı 
müzik 1 

Bu mubarek adamlar, eski
leri, ara sıra antika çeşidinden 
siz yine oynayın; fakat arası
rada perdede olsun, meydan
da olsun bazı yenilikler yapın 
halka yeni yeni ve zamana 
uygun bir şeyler gösterini 
Mesela mevzuunuzu mümkün 
olduğ"u kadar bugünün gülünç 
badiselerindl'!n alın, Tiplerinizi 
bugünün gülünç tiplerinden 
seçin. Tıı,klitlerinizi zenneleri
niıi bugüne daha uygun tiple
rinden çıkarın! 

Fakat bunları kim yapacak? 
Karagözcü irfan, Küçük Ali, 
yahut Şefik, vaktile Katip 
Salihten, Saraç Hüseyin E
fendiden ne görmüş, ne 
duymuşlarsa hala ayniyle ve 
harfi harfine onu tekrarlıyor, 

Kavuklu Ali ve arkadaşları. 
Kavuklu Hamdi ile Karagöz 

Mehmet ve Abdürrezzaktan 
ne Öğ"renmislerse yine hemen 
hemen olduğ"u gibi onları ta· 
zeliyorlar. Halbuki Karagözde 
olsun, orta oyununda olsun, 
bugün ne yenilikler, ne za~a
na uygun şirinlikler yapı

lır; günün gülünç mevuları, 
manzaraları ne güzel canlan
dırılır. 

Mesela orta oyununda oy_ 
nanacak yeni mevzulu oyun
larda, ziyanı yı.k, Pişekarla 

Kwuklu yine eski kıyafetlerile 
çıkarlar. Fa1<al zenneler, niçin 
bugünün nanemollaları, düt
türü leylaları olan yeni tip 
züppe kadın kıyafetile çıkma
sınlar ve niçin bu kadınlar 

meydanda, yahut (yeni dünya) 
nın altında hala eski m .. halle 
dedikodularile halkı güldür
sünler de bugünün salon, çay, 
sinema dedikodularım tele ko· 
yup çalmasınlar? Hele bugü
nün ortaoyunuada birinci zen· 
ne rolünü oynıyacak olan 
(Sait) (Necdet) gibi yaman 
artistler neden oraya dünya 
sinema yıldızlarından (Greta 
Garba) ve (Marlen Ditrih) yi 
yahut onların bizdeki mukal
litlerini karikatürize veridikü
Jize etmesinler? 

Sonra orta oyununda züp
peye çıkan genç, niçin hala 
eski Aksaray Şehzadebaşı 
züppesi canlandırsın da günün 
(Klark Gabi) ve (Cerri Kuper) 
mukallitlerini canlandırmasın? 

Geçende, Tepebaşında ya
pılan tiyatro festivalinde bi. 
zim orta oyuncuları o mahut 
(Ters evlenme) yi oynıyacak
larına meseli pişekAr, kavuklu 
yine eski pişekar ve kavuklu 
olmak şartile öteki tipler hep 
bugünün gülünç, hoş, nükte
dan, şen, şakrak. babacan • 
oynak, züppe, sinirli tiplerin-
den seçilse ve mevzu ile te
kerlemeler, muhavereler hep 
ona göre tertip edilse idi fena 
mı olurdu? 

Sonra yine karagöz olsun, 
orta oyunu olsun bunlar bu
günün gidişi, bugünün ideolo
jisi için ne canlı, ne pratik, 

ne hoş birer telkin ve propa. 
ganda vasıtası olabilirler. 

Gerek perdede oynatılan ka
ragöz, gerek meydanda can
landırılan orta oyunları için 
tertip edilecek, hazırlanacak 

yepyeni, faydalı, bu günün 
icaplarını anlatan güzel piyes
ler sanırım ki şebir tiyatrosuna 
filan pek giremi yen halk 
üzerinden umuldujl'undan fazla 
hayırlı tesirler yapar. 

Kavuklu Ali takımı umumi bir bahçede meşhur 
" Tahirle Zühre,. yi oynarken: 

k.avuklunun yanındaki piteklr rolünll oynıyan (Karagözcü 
lrJan)dır. Onların k.arşılarıııdakilerre ZUhrenJo babası rolü
nü yapan ( Safer P.tehmed ) le Seymen. rolünü oyn1yö1ın 

( Monoloğ Tahsin ) dlr, 

Hulasa: Elimizde (Karagöz) 
( orta oyunu ) gibi iki mühim 
ve çok pratik temsil ve temaşa 

vasıtası varken bunlıırdan ne 
için istenildiği gibi faydalana
mıyoruz acaba? 

Rusya ve Almanyanın bir· 
çok verleirnde bol bol tatbik 

edild.ği söylenilen (açık hava 
tiyatroları) gibi bizim orta 
oyunları da piyes, temsil, de
kor ve aksesuvar cihetinden 
biraz düzeltilecek ve yenileş· 

tirilecek olursa umarım ki 
bunlar da bizde birer (açık 
hava tiyatroları) olabilir1er. 

O. Cemal Kaygılı 

Elazizde örnek 
yeni bina 

bir 

Elaziz (Açık Söz) - Elaziı mahalle'erile göçmen köyleri 
yeoi yaptırdığı Halkevi binası kurulmuştur. Son üç sene için-
ile bihakkın illihar eder. Hal- de 5600 nüfu•lu 1420 ıröçmen 
kevi binasının p!anını Halkevi ailesi gelmiş, bunlara yeniden 
Başkanı olan Vali Tevfik Gür 687 ev yal'ılmıştır. Hepsinin de 
bizzat yapmıştır. Ürenmiş mevkiine getirilmeleri 
Dış görünüşü gayet muhte- için gereken tedbirler zama-

şem olan binanın alt katında; nında alınmış ve türk kardeş· 
dört bin küsur mevcutlu mu· !erimizin her türlü istirahat 
azzam kütüphane, temsil, bi· • sebepleri temin olunmuştur. 
lardo ve toplantı salonları, mü- Bu yeniliklere yalnız vilayet 
ze, okuma, iş ve idare odaları merkezinde değil, vilayete 
mevcut o lup üst kat doğrudan tabi bütün kaza ve nahiye 

merkezlerinde ve hatta bazı 
doğruya ulu şefimiz Atatürke köylerde de rastlamak müm-
ayrılmıştı. kündür. 

Çok zengin mobilyesi ile Kaza ve nahiyelerde, hükı1-

birlikte yüz yirmi bin liraya met ve belediye daireleri kay-
çıkmış olan E1aziz Halkevi bi- makam ve nahiye müdürü ev-
nası, Türkiyemizde bundan !eri, temsil salonları yaptırıl-
böyle yapılacak yenileri için dığı gibi su ve yol, mek-
örnek tutulmıya layık mükem- tep ihtiyaçları da temin olun-
meliyelledir. muştur. Harput nahiyeainde de 

Eski binalardan çoğu tamir güzel bir halkevi binası inşa 

olunmuş ve bir çok göçmen edilmiştir. 
ıııı111111111111111111111111111111111111ıııınııııııı11111ıt111lııı111111111111111111111111uıı111u111111111111111111tıııııııınııınnnıııııııııııı 

Türkiyede konserve fabrikaları 
on ikiyi buldu 

Bursa konserve fahrikasinda direktör Ihsan fabrika" 

Bursa (Açık Söz ) - Bura
daki konserve ima'athanesinin 
makineleri tadil edilerek mü
tekamil bir hale konmuştur. 

Konserve kutuları burada ya
pılmakta ve kapaklarına, hava 
almamak için lastikler konul
maktadır. içleri doldurulmadan 
önce bunlar sodalı ve sabunlu 
sularla ovularak yıkanmakta
dır. Yalnız bu yıl şeftali pek 
az olduğundan onun yerine 
Kütahyadan vişne getirtilmek· 

tedir. Türkiyede 12 konserve 
fabrikası vardır. lngiltere, Al
manya ve Fransadan nümune
ler istenilmiş ve gönderilmiştir. 
Buranın kompostoları ile en

ginarları oralarda çok beğe

nilmektedir. Fakat nakliye üc. 
rellerinin yüksekliği ve sair 

bazı sebepler dolayısile bu 
siparişlerin yerine getirilmesine 

bazan imkan bulunamamak· 
tadır. 

Eti alırsınız. iki defa kıydı· 
rırsınız. Büyükçe bir sahan 
içine koyarsı
nız. içine tuz, 
karabiber, kim-

yon atarsınız. 

Bir gü.:el ka
rıştırırsınız. Yuvarlak yuvar
lak ayırırsınız. iyi yağ-da kı
zartırsınız. Bu gölge, bu asabi iskelet, 

bu müteheyyiç mumya böyle e Patlıcanları aralarında bi
rer çizgi bırakmak suretile 
soyarsınız. Bunun sebebi p3t· 
lıcanın kendisini pişerken bı· 
rakmaması içindir. Patlıcanı 
soyduktan sonra, orta yerin· 
den kesersiniz. Bıçağın kena
rile patlıcanın iç tarafını bir 
kavis şeklinde oyarsınız. Ay
rıca bir tabak ta kıym,a soj!'an, 
karabiber karıştırırsınız. Pat
lıcanın içini doldurursunuz. 
Bu patlıcanları tencereye sı

ralarsınız. Yanmaması için al
tına bir miktar su atarsınız 
ve kapatıp pişmesini bbk:er· 

1 bir "sairifilmenam,, gibi yü .. 
rürken bütün gözler de ona 
çevrilmişti. Hakim bile, mu· 
hakemede üst üste gelen sür
prizlere okadar alışmıştı ki : 

- Hı mm ı.. 
rap yumrusunu dışarıya salı

vermiş gibi ferahladı. 

Bu cümle birden mahkeme
yi altüst elti. Her ağızdan bir 

ses çıkıyordu. Salonu gürültü 
halinde bir uğultu kaplamıştı. 

Hakim de şaşırmıştı. Mübaşire: 

1 

siniz. 

e Karpuz. 
s m 
ÇOCUK BAr<1"1l 

Hasta çocuklar 
Çocuğun hasta o 'up olma

dığını doktor kadar, hatta 
ondan daha doğru olarak an· 
nesi anlar. Çünkü ana, yavru· 
sunun tabiatlerini, kaprislerini 
harfi harfine bilir. Çocuk ba· 
sit bir mevcut olduğu için ta· 
biallerinden, kaprislerinden 
hiç vazgeçmez. Onlara karşı 
içinde bir scvkı tabii vardır 
ve çocuk bu sevkı tabiinin 
esiridir. 
Eğer çocuk gunun birinde 

huylarını bozacak olursa anne 
onun hasta olduğ-una derhal 
hükmeder. Bu vaziyette der
hal tedbir almak, doktoru ça
ğırmak lazımdır. En küçük ve 
larkedilemiyecek bir tahavvül 
karşısonda bile çocuğ"un har
talandığ"ına, ııizli bir mikro':ıun 
çocuğun vücudunu tahribe 
başladığına hü cmediniz ve dok· 
tora mürao.aaUa hi, ihmal 
göstermeyiniz. Çünkü çocuk 
vücudü gül fidanından da na
ziktir. 

El El 

RADYO 
2 Eylül ÇARŞAMBA 

VARŞOVA 

22.20 : Piyano - Keman sonatla
rı, 2:Spor1 2al~: Danı muaikiıi, 24; 
Dans pl~kları. 

BUDAPEŞTE 

18.30 : Çigan orkeıtroıı, 19.30 ~ 
Konferans, 20: Piyano-şarkı, 20,35: 
Konferans, 21. IO : Gala konıeri 

( operadan n•kil ) , 22.0~: Ha· 
herler, 23,30: Radvo orkeıtraıı. 

PRAG 

18.40: Keman konıeri, 19.05: Ko
nuşmalal', 20.20: Eğlencell radyo 
orkcıtrası, 2).40 : Eski t•rkılar, 
21.S!S : Orkeıtra konseri, 23. IS : 
Pl3.k, 23.45: Frat1ııxca haberler. 

BELGRAT 

20.SO: Radyo orkestraıı, 21.'lS; 
Pllk, 21.30: Mluh, 22.30: Pllk, 
23: Haberler, 23.20: Halk oarkılan, 
23.45: Danı m~sikiıla 

ViYANA 

( 49,S metre kıaa dalıra ) 18.30: 
Keoman konıcrl, 19.25 : Richard 
Vaırnerln (TRISTAN und ISOLDE) 
operaıı., 2(.30: Gece muıiklsl. 

BÜKREŞ 

6.30: Sabah netrlyah, 13.30 • 15: 
Pllk ve. haber servisleri, 19: Ra
ıat haberleri. 19,30: Romen mu• 
olklıl, 19~C: AktU.lite, 20: Kon· 
ıerin devamı, 20.20 : Konferans, 
20.40: PIAk, 21. I~: Posla kutusu, 
21.35: Keman konıeri, 22.10: Şar
ktlaf', 23.45: Orkeıtra. 

EINDHOVEN -
(19,71 metreli istasyon) ıaat 14 

ili 18 arasında Phllips liboratu• 
arlarından karışık tecrübe neş· 
riyalı yapılaC"aktır. 

Cemaziyelahır ı Ruzu Hızır 
19 (1355) 120 

2 Eylül Çarşamba 1936 

1 .. 1 -... 
Vakitler 1 ~ > 

. ~ 
UJ N 

S.. Da ısa Da 

İmıak 9 3 41 

Günet 10 46 5 28 
Öğle 5 32 12 14 

ikindi 9 13 15 ~4 

Akşam l~ 00 18 41 

Yatıı 1 36 20 18 

- Kimsin? 
Nereye geliyorsun t 
Ne istiyorsun?. 
Diyemiyordu. Bu esmer ya-

pılı genç adam Güzinin yanına 
kadar geldi, sonra mırıldanır
casına bir sesle : 

- Ben Cevad .. 
Dedi. Hakim, 
- Cevat.. 
Sensin ha .. 
Dedi ve dikkatli dikkatli ona 

bakarken, Güzin de şaşkın şaş
kın ona bakıyor, 

- Ne oluyor? 
Sen burada ne arıyorsun ?. 
Der gibi bu bakışlarında bir 

eda muhal aza ediyordu. Hakim: 
- Peki ne istiyorsunuz? .• 
Diye Cevaltan sordu. Genç 

adam, sanki kendisinden baş. 

ka birisi varmış ve o konuşa
cakmış gibi dalgın, yalnız 

hakimin gözleri içine bakıyor 
ve ayakta duruşi le bir heykeli 
andırıyordu. Hakim tekrar etti: 

- N.çin buraya geldıniz, 
ne istiyorsunuz?. 

Cevat •enddedi, sarsıldı ve: 
- Hıhhh. 

Diye geniş bir nefes aldı. 
Sonra, sanki bu nefesin ardın
dan ciğ"erlerini saran bir ıztı-

- Ben her şeyi öğrendim 
artık .. 

Diye bir cümle söyledi. Göz· 

!erindeki donukluk yavaş ya
vaş silindi, yüzündekı gergin
lik azaldı, rengi tabiileşti ve 
Güzinin gözleri içine baka ba
ka; 

- Ben aldanmışım. Bunun 
böyle olduğunu bilmiyordum 1 

Dedi ve .. birden hakimlere 
dönerek: 

- Ayşe .. Ayşe .. onu buraya 
getirtin .. 

Diye yalvardı. Müddeiu.' 
mumi: 

- Muhakeme işgal edili
yor. Cevat ne şahit olarak, 
ne de herhangi diğer bir se· 
hepi• huzurunuza çağırılma

mıştır. Kendisinin çekilmesini 
ve muhakemenin haleldar edil
memesini istiyorum .. 

Dedi. Müddeiumumi böyle 
söyleyince Cevat: 

- Şahitlerin hepsinden üs
tün ve mühim söyliyeceklerim 
v r .. 

D;yerek hakimlere baktı ve .. 
devam elli: 

- Güzinin söyledikleri doğ
ru ise katil Ayşedir! 

- Ayşe nerede? 
Diye sordu. Mübaşirle bir

likte sanki, bütün gözler sa
lonun içinde Ayşeyi arıyorlar· 
dı. Ayşe Ferdinin yanında bir 
köşeye sinmişti ve baygın hir 
halde idi. Mübaşir: -

- Burada .. 
Dedi ve: 
- işte .. 
Diyerek parma~ı ile Ayşe

nin bulunduğu köşeyi göste
rirken hiikim: 

- Çağır onu bana buraya.. 
Emrini verdi. Mübaşir he

men Ayşenin yanına gitti. O 
nekadar bitkinse Ferdi de oka. 
dar sararmış bir haldeydi. 

[Dev•m edecek] 

Kitap kupon:ı 
BiR CiNAYET D•WASI 

No: 134 
Bu kupon\an ke'tl~ blrl'<t l• 

renlcr roman waı:et"J~ bitti ti 
\"akit ldarehaoe nlı• l'örulerlı» 
hiç para ver.neJ~ a klt.1ı>LU •· 

1 
lacaklar.iar. · 

L J 
11111111~11ıııı11111ıııııuıııııııııııı11111111ıııııı•11111111111111111otııılııuıı111111111111t11ıuuıııı11ııı111111111~1011t11111101111111rı1oH111111111ııtu11 1111111 , 1111111111111111111 ıııııııııııııııııııııklııı11 

' 

uLavrens,, in son düşmanlığı: 5 

ôlümünden sonra 
neşredilen hatıralar 

lavrens kasdettiği Türk otomobillerinden 
on beşini berhava edebildi 

Bir defa dinamit patlayıp la 
tren yoldan çıktıktan sonra, 
vagonlardan ka~mağa çalışacak 
Türk askerlerini bu makineli 
tüfekler karşılayacaktı. 

Bütün bu işler hazırlandık

tan sonra, kum üzerinde ayak 
izi bırakmıyacak kadar bütün 
bu teşebbüsü gizleyecek teyak
kuzun bütün icaplarına teves
sül edilmişti. •Dinamit kablola
rı hiç belli olmıyacak şekilde 

örtülmüştü. 

Bütün bir gece beklediler. 
Sabahleyin dokuza doğru kırk 
kadar Türk askeri çadırlardan 
çıktı ve dağınık bir halde 
Lavrens ile bedevilere doğru 

ilerlemeğ"e başladı. Eğ-er Lav. 
rens bu ileri hareketi durdur
mazsa, bütün bir gecelik çetin 
mesai boşa gidecekti. Lavrens 
her ne olursa olsun, düşmanın 
ileri yürüyüşünü yavaşlatmağa 
karar verdi. Bedevilere geniş 
aralıl<larla dağılarak, ateş aç
malarını emretti. Türkler. kar
şı ' arında adeden laik bir 
kuvvet bulunduğunu zannede
rek durakladılar, öğleye doğ

ru sıcak tahammül edilemez 
bir hale gelince çadırlarına 
döndüler. Akşama doğru uzak
tan bir duman göründü. O 
kadar beklenilen lokomotifin 
dumanı. 

Lavrens emirlerini verdi. Be· 
deviler sür'atle evvelce intihap 
ettikleri siperlerine sığındılar. 
Bunlardan biri Lavrensin ve
receği işaret üzerine dinamiti 
ateşlemek vazifesini üzerine 
almıştı. Öteki Bedeviler bu 
vazifeye adeta gıpta ediyor
lardı. 

iki lokomotifle tahrik edilen 
tren istasyondan çıkmıştı. Ar-

kasında on kadar vagon var
dı. Vagonların pençerelerin· 
den silahların, süngülerin uıan
dığı görülüyordu. 
Lavrens, dinamiti ikinci L<,ku· 
motilm altında patlatmağ"a ka
rar verdi. Tren, nıuayyen ye .. 
re gelince, LaYrens kolunu 
kaldırarak işaret verdi, aynı 

zamanda müthiş bir tarraka du
yuldu. Demir yolu ve tren yüz 
metr•ye kadar uzanan kalın 

bir toz ve siyah bir duman ta
ııakası içinde kaybolmuştu. 

Lavrens bıı sahneyi şöyle , 
anlatır: 

"Bu tozun du~anın içınden 
lokumatil" hıırduhaş olan 
aksamınıı. biribirine geçme
sinden mütevellit korkunç ma
deni sesler duyuldu. Gök yü

züne taş, ray, traves, demir, 
tahta, insan parçaları yelpaze 
gibi açılıp fırlamışlar ve sonra 
yağ-mur gibi çölün kızgın top
rağına yağmışlardı. Hatta lo
kumotilin bir tekerleği acaip 
sesler çıkaran acaip bir kar
tal gibi, bir müddet yüksel· 
dikten sonra, yere doğru isti
kametini alarak, bütün şidde
tile bulunduğumuz yerin biraz 
ilerisine düştü. Ondan sonra · 
ortalığı bir ölüm sükuneti sardı. 
Kimse feryad etmiyor, kimse 
ateş etmİyQrdu. Besbelli ilk 
feci şaşkınlıktan kendilerini 
topliyamamışlardı. infilakın du· 
manları ise yavaş yavaş da
ğılarak bize doğru geldi,bulun· 
duğumuz sırtı aştı, gerilere git
ti. O zaman yoldan çıkan tre
nin müthiş manzarası ile kar
şılaştık." 

Duman dağılır dağılmaz be
deviler ateşe başlamışlardı. 

Vagonların pencerel~rinden 

sarkan Türk neferleri, "şiddetli 
yağmurun altında düşen p.ı. 

nıuk kozala•ı gibi,. adeta biçiı 
diler. 

Fakat Türkler iyi muharip 
olduk'arı için, sağ kalanlar 
hemen kendılerini trenin arka· 
sına attılar. Postlarını öyle 
kolay kolay ucuza vermek 
istemiyorlardı. 

Tren yolunu siper alarak, 
elli metre kadar ilerideki be
devilere karşı şiddetli bir •le~ 
açtı 1 ar. 

Liivrens mitralyozlardan, ih
tiyat olarak, küçük bir cebel 
topu da getirmişti. ikinci obüs 
te vagonların üzerine düştüğii 

zaman, maneviyatı bozulan 
Türkler, ateşi kestiler ve te .. 
lim oldular. 

Şimdi bedeviler her taraftan 
tren enkazının bulunduğ-u ye
re doğ-ru koşuyorlardı. 

Liivrens de arkalarından git
ti. Cördüğ-ü manzara şu oldu: 
Vagonlar yoldan çıkmıştı, bi
lek gibi demirler çöp gibi kıv· 
rılmış, birbirine geçmişti. ikin· 
ci lokomotif bala üzerinden 
duman tüten bir demir yığı

nından başka bir şey değildi. 
Birinci lokomatif bir derece
ye kadar sağlam kalmıştı. Hiç 
vakit geçirmeksizin bu loko
motifi de tahrip etmek liizımdı. 

Çünkü ellerinde çok mah
dut lokomotif bulunduran Türk
ler için, bunların yerine yeni
lerini koymak gayri müşmkün 
değilse bile, çok mükül bir 
işti. Derhal bir ayni lokomo
tifin altına da bir kasa toz ba
rut konuldu ve ateşlendi ve 
makineden de hiç bır hayır 

kalmadı. 

(Bitmedi/ 
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- 1 Satıcı ve Okuyucuı!~~~·n~o~i 

E/aziı:de hiiküm.ı parkı ve Belediye 

Aydında iki ç_ocuk, bir 
masumu kirleffiler 

Aydın (Açık Söz) - Germenci nahiyesine bağlı Bozköyde 
çirkin bir hadise olmuştur. Bozköye bir saat uzakta bir çadırda 
oturmakta olan Zeynebin yedi yaşında oğlu ile dört ya~ında ' 
kızı Ayşe geçen gün bir oğlak sürüsünü sulamak üzere cıvar
daki dereye inmişlerdir. Bu sırada ayni köyden Hacı Veli oğlu 
14 yaşında Durmuş ve Ali oğlu 11 yaşında Mustafa, Ayşeyi 
kucaklayarak dereye doğru sürüklemişler ve zavallıyı kirlettik
ten sonra bir çalı dibinde baygın bir halde bırakmışlardır. 
Ayşenin kardeşi vak'ayı hemen anasına haber vermiş ve zavallı , 
kadın yavrusunu baygın bir halde iken alıp evine götürerek 
vak'ayı muhtara haber vermiştir. 

Jandarmalar suçluları yakalamışlar ve Ayşeyi de Memleket 
hastanesine yatırmışlardır. Hastanede ameliyat yapılarak, Ay· 
şenin hayatı kurtarılmıştır. 

• 
Esrarengiz 

• • 
bir cinagef 

komisyoncu 
Aydın (Hususi) - Hava. 

!arın müsait gitmesi, poy· 
raz rüzgarının devam et
mesi incir mahsulünü git
tikçe iyileştirmektedir. 

ilk önce 706.5 kuruştan 
açılan piyasa şimdi 7-9,5 
arasındadır. Bunda malın 
iyileşmesinin de büyük te
siri vardır. 

Yalnız müstahsil ve tüc
carı sıkan lzmir komisyon• 
cularının çıkardıkları fatu
ralardaki masraf yekünu
nun kabarıklığıdır. Satıcı 

lzmirde şu masrafları ödü
yor. 5 lira komisyon, ı lira 
simsariye, 8 kuruş çuval 
nakliyesi, 12 kuruş çuval 
masrafı. 

inhisarlar idaresi Bürha
niyeden itibaren Ortaklara 
kadar her istasyonda hur
da mübayaa etrnek üzere 
teşkilatını hazırlamıştır. 

Nazilli'den 3kuruş 65 san· 
tim, Ortaklar'dan 3 kuruş 
95 santimden satın alına

caktır. Bu yıl hurda biraz 
fazladır. Sonra lzmir'de 

Aydın (Açık Söz) - Karacasuyun Yenice köyü civarında 
bahçe damında oturan Alinin karısı kırk beş yaşlarında Ayşe hurda üzerine 4-4,5 kuruştan 

Ahmet Allaya: 
Mektubunuzda bahsettiğiniz 

meseleler hakkında ait olduğu 
dairenin nazarı dikkatini cel· 
bet tik. Esasen ( Açık Söz) 
sütunlarında bu mevzu etra· 
fında hayli neşriyat yapıldığı 

için mektubunuzu aynen der• 
cetmiye lüzum görmedik. 

Pazar günU çalışan 
bir fabrika! 

Şişlide Osmanbeyde Ahmet
bey sokağının arka•ındaki 
caddede bir çimento fabrikası 
amelesini, pazar günleri de 
öğleye kadar çalıştırmaktadır. 
Bu cihet bizi alakadar etmez 
amma •• hiç olmazsa haftada bir 
gün başını dinlendirmek üzere 
evinde kalan bizler bu tatil 
günümüzü de bu yüzden gü. 
rültüsüz geçiremiyoruz. 

Sokak kapısını kapayıp 
içerde gürültü ile çalışan 

ameleyi değil, bu fabrika 
sahibini - pazar tatiline riayet 
etmediği için - şikayet etmek 
hakkımız değil mi? 

Bütün bir mahalle halkını 

rahatsız eden fabrika gürültü
sünden hiç olmazsa haftada 
bir gün olsun kurtulsak ve 
başımızı dinlendirsek. Be
lediyenin bu huıusta nazarı 

dikkatini celbetmenizi dilerim. 
Osmanbeyde- Şnirnigtir 

sokağında M. S. tabanca ile öldürülmüştr. Zabıta katilleri aramaktadır. alivre satışlar yapılmıştır. 
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Belediye dar bütçesi! Eski kagıtlar 
yakıldı ile en verimli 

işleri başarıyor 

Bütçesini yükse/fen Beledi
ye bu sene daha zengin 

bir programla çalışacak 
Elaıiz (Açık Söz) - Eliiziz 

belediyesi de devamlı faaliyet 
içindedir. 935 de şarbay seçi
len bay Kemal Şedeli çok ça· 
lışkan ve yüksek tahsil sahibi 

Avrupa görmüş bir zattır. Be. 
lediye bütçesini yüz bin liraya 
çıkarmağa muvaffak olan şar

bay bu sene içirı zengin bir 
çalışma programı hazırlamıştır. 

Başta su tesisatı geliyo•. Pro. 
je bitmiş, istikraz yapılmış, te
sisatın ihalesi bir gün meselesi 
halıne gelmiştir. 937 sonların
da Elaziz temiz ve iyi suya 
kavuşacaktır. Şehir imar pla
nile haritasının fenni şarlna

meleri de hazırlanmıştır. Mez
baha bu mevsim tamamlanmış 
olacaktır. 

Belediye, büyük ve muhte
şem bir şehir tiyatrosu ile iki 
apartıman, bir Belediye dairesi, 
bir park yaptırmış, elli bin 
lira ile elektrik şirketine ortak 
olarak şehri 327 lamba vası· 

tasile tenvir etmiş, temizlik 
için arazöz ve arabalar getirt
miş, yangın teşkilatını tevsi 
eylemiştir. Bir kasap ve seb1e 
çarşısı da kurulmuş kaldırımlar 
parke döşenmiş, büyük bir otel 
yaptırılması kararlaştırılmış ve 
Belediyeden yardım göremiyen 

1 
altı mahalle köy haline ifrağ 
olunmuştur. 

Örnek halkevi binasının ça
tıları altında örr.ek bir halk
evi çalışması da vardır. Türk-

çe olmadıklarından şüphe edi
len dört bin köy adının mu
kabilleri bulunmuş, mahalli 
tarih ve coğrafya üzerinden 
tetkikler yapılmış, Halkevi 

ve vilayet broşürleri çıka

rılmış, binlerce hasta mu
ayene ve tedavi edilmiş,köyler

de sıhhi, bayındırlık ve kültür 
durumları üzerinde uğraşılmış, 
her gelen göçmen kafilP-sine 
maddi yardımlarda bulunul
muş, yüzlerce aileye kışlık elbi. 
seve kasaplık koyun dağıtılmış, 

Fransızca ve okuyup yazma 

kursları açılmış. sıhhi müze 
kurulmuş. il müzesi tamamlan
mış, yurtların sergileri açılmış 
Altan is imli bir mecmua neş
redilmekte bulunmuş. yüzlerce 
konferans ve konser verilmiş, 
inkilap piyeıleri oynanmış, 

ücretle tutulan maruf bir heyet 
vastasile halka parasız temsiller 
verilmiş, faydalı filmler parasız, 
diğerleri on kuruş mukabilin
de gösterilmi;;, spor oyunları. 
nın hepsi de ehemmiyetle de· 
vam etmiş ve hoparlörle rad-

• 
Zabıta romanı: 20 

Altı El Ateş 
- Geçen seferki seyahati. 

nizde yatta bir ha.tanız var 
mıydı? 

- Ağır hasta mı? 
- O kadar değil... Şöyle 

sancılar •• baş ağrıları ... 
- Taker'in fena bir nezleye 

yakalandığını biliyorum. Ada
ya geldiğimizin ertesi günü 
ateşi vardL Ara sıra zangır 
zangır titriyordu. 

- Tabii sıhhatine bakıldı. 
- Sadece biraz kinin ver-

dı . Kinini de Filip verdi. 
Valkur kendini tutamadı: 
- Allah Allah, nasıl hadi

seler hepsi de bu adamı itham 
etmekte birleşiyorlar. dedi. 

- Fakat kininin zararı gö
rülmedi, bilakis Taker kinini 
aldıktan sonra ertesi gün ken
disini daha iyi bulduğunu söy
ledi. 

Yazan: Rufus King 
- Hayır, kaptan, ben onu 

düşünmüyorum. Bu eczane 
nasıl şeydi? 

- Küçlik bir çanta idi. 
- Ve hep Filipin elinde 

dolaşırdı değil mi? Bir ecza 
çantası usulen tahlisiye san

dallarının techizalına dahil 
midir? 

- Hayır, eczaneyi de ne 
olur ne olmaz diye yanına alan 
Filiptir. 

- Daha bir mesele var ki, 
aydınlanmasını istiyorum. O 
zaman istikbale daha iyi ma· 
fümatla mücehhez olarak ba
kabiliriz. 

- Söyleyiniz efendim, 
- Mis Aş Nevyorkta çok 

garip bir ifade verdi. Kaptan 
Erikson'un yat daha batma
dan evvel öldürüldüğünü söy
ledi. 

Köylü memleketini 
böyle sever 

Artvin, 1 (A.A.) - Bu hafta 
içerisinde üç uçağımızın köy· 
!erinin üzerinde uçmakta ol
duğunu gören v~ çok sevine 
duyan Yusufeli kazasının Ersis 
köyü halkından bir bayan 
boğazında taşıdığı zinet altı· 
mnı ve bir çiftçi de o gün 
dövmekt~ olduğu harman 
mahsulünü tamamile Hava 
Kurumuna teberrü etmişler ve 
bütün köy halkı da o gün 
akşama kadar Hava Kuru
muna para ve zahire teberru 
etmişlerdir. 

66 ormancı talebe 
ı~mlrde 

lımir, 1 (A.A.) - Ankara 
Ziraat, Baytar ve Orman Ens
titüleri talebelerinden 66 kişi
lık bir kafile başlarında pro
fesörleri olduğu halde şehri
mize gelmişler ve Atatürk hey
keline çelenk koymuşlardır. 
Kafile köylerde tetkikata çıka
caktır. 

yo neşriyatının arası kesilme
miştir. 

Elazizde kültür hareketleri 
de canlıdır. Yalnız liseden 
mahrumiyetin acısı büyüktür. 
Mektepsizlik gençleri tahsilden 
geri bırakıyor. Halen ( 600 ) 
mevcutlu bir orta okulla (1500) 
mevcutlu altı ilk okul vardır. 

Kazalarda birer ilk ve 
bazısı beş sınıflı olmak üzere 
"26,, köy mektebi mevcuttur. 
Bütün vilayette 38 mektep ve 
88 öğretmen vardır. Mektep 
binaları çok eskidir. Yalr.ız 

bu sene istasyon caddesinde 
on dershaneli büyük bir okul 
binası yapılmaktadır. Kültür 
Direktörü Bay Cemal Ataç, 
maarifin ilerlemesi için ciddi 
ve devamlı mesai sarfetmek
tedir. Halkın ve bilhassa köy· 
lülerin tahsile karşı göster
dikleri arzu her türlü takdirin 
fevkindedir. 

Paje şaşırdı : 
- Allah, allah l Olur mu 

böyle şey? Nekadar manasız? 
- Niçin? 
- Çünkü siz de bili yorsu-

n uz ki, bizde tahliye sandalına 
evvela dört kadını bindirmiş

tik. Ben kaptan Erikson 'la 
son defa görüştüğüm zaman, 
demek ki Mis Aş'ın dört da· 
kikadanbcri sandalda olması 
lazım geliyordu. Kaptan küpeş
teye dayanmış, ikinci sanda
lın indirilmesine nezaret edi· 
yordu. Mis Aş size yalan 
söylemiş. Hem de manasız bir 
yalan.. aramızdan kime sor
sanız, ayni cevabı verirler. 

- Fakat kaptan işin tuhaf 
tarafı, sizden başka kimsenin 
ayni cevabı vermeğe cesaret 
gösteremtmesidir. Sonra bir 
nokta daha insanın nazarı dik
katini celbediyor. Mis Aş her. 
halde bir ceset görmüş olacak. 

- Nerede? 
- Üst güverteye çıkan mer-

di venin altında .• bu ceset bel
ki de direğin üzerinde nöbet 
bekliyen tayfanın cesedi ola-

Dün saat 18 de Defterdar
lık binasının önündeki Babıali 

arsasında eski kağıtlar yakıl

mıştır. Bunlar Defterdarlık mu
hasebes;ne aid kıymetsiz ka
ğıtlar ve dip koçanlarıdır. Ya
kılırken işe bir heyet nazaret 
etmiştir. Yalnız rüzgarın ka
ğ'ıt küllerini aşağı mahalleye 
uçurduğu için bir çok şikayet
ler yapılmıştır. Defterdarlık 

bundan sonra bu gibi kağıt· 

!arı eskisi gibi Edirnekapı ha. 
ricinde yakacaktır. 

Orta tedrisat 
dikektörünün 
çahşmaları 

Evvelki gün şehrimize gelen 
Maarif Vekaleti orta tedrisat 
direktörü Avni dünden itiba· 
ren orta tedrisat işleri etra
fında yapacağı tetkiklere baş
lamıştır. 

Avni mekteplere gitmeden 
evvel Kültür Direktörü Tev
fikten bazı izahat almağı lü
zumlu görmüş ve dün Maarif 
dairesine gelmiştir. 

Kültür Direktörü, Avniye 
yeni açılan orta mektepler hak
kında malümat vermiştir. Orta 
tedrisat Direktörü bugün bu 
mektepleri gezecek, sonra ik· 
mal imtihanlarında bulunacak
tır. Tetkiklerin neticesini şeh. 
rimizde bulunan Kültür Bakanı 
Saffet Arikana bildirecektir. 

Anadolu hisarında 
mehtap sefası 

Anadoluhisarlılar bu akşam 
kendi köylerinde bir mehtap 
salası hazırlamışlardır. Mehtap 
aleminde en müntehap bir saz 
heyeti de bulunacak ve saba
ha kadar eğlenilecektir. 

cak. Böyle bir ihtimal olamaz 
mı? 

Paje sükünetle cevap verdi : 
- Yahut sadmeden sonra 

baygın düşen her hangi bir 
tayfa. 

Valkur ayağa kalktı. 

- Kaptan, bir malümat da
ha rica edeceğim. Taker'in 
hizmetcisi Oskıırın, adadan 
ayrıldığınız zaman talılisiye 

sandalının ne tarafına otur
duğunu hatırlayor musunuz? 

Kaptan Paje tereddüt etti 
ve sahneyi hatırla mı ya çalıştı: 

- On tarafa oturmuştu, 
dedi. 

- içilecek su fıçısı ne ta
rafta bulunuyordu? 

- O da ön tarafta. Tam da 
Oskarın yanında 1 

Valkur düşünerek tekrar 
etti_: 

- Tam da Oskarın yanında! 

-14-
VALKUR ENDİŞEDE 

Mis Aş yatın [kıç tarafında 
bir şezlonga uzanmış, kadife 
robunun üzerine bir battaniye 
almıştı. Fakat ağlıyordu. 

Cenupta 
kaçakçılarla 

• 
yenı çarpışma 

Adana, (Açık Söz) - Suri· 
yedf'n milli hududumuza kaçak 
mal sokan altı silahlı şahıs 

jandarm alıı.rımız tarafından ta· 
kip edilmiş ve evvelki gece 
24 te Adana'nın Turunçlu sınırı 
içindeki mezarlık mevkiinde 
pusuya düş ürülmüşlerd i r. Ka
çakçılar dur emrine itaat et
mediklerinden arada bir mü
sademe vuku bulmuştur. iki 
saat süren müsademeden son
ra kaçakçılardan Kayserinin 
Hacılar nahiyesinden ve Aziz 
uğullarından Hasan oğlıı Hasan 
ölmüştür. Yanında bir de ma V· 

zer bulunmuştur. Kaçakçı

lardan Ahmtt oğlu hacı Ali de 
elindeki tab~ncıı. ile yakalan
mıştır. Kaçakçılardan üç bey
gir yüklü sigara kagıdı, biri 
ağır yaralı iki hayvan müsa
dere edilmiştir. Kaçanlar da 
şiddetle takip edilmektedir. 

BORSA - PiYASA 
1 9/9'36 

Paralar 

~ 
Sterlin 63S. 
Dola• 123. 
Frank 163. 
Liret 1:'15. 
Belçika Franıı 80. 
Drahmi 21. 
la•içre Frangı 810. 
Leva 22. 
florin 82. 
Kron Çek 84. 
Şilin Avustury~ 22. 

Pczat:J it. 
Mark 28. 

Zlotl 20. 

Pengo 22. 
Ley 1'1. 
Dinar 48. 
Yen 32. 

Kron 31. 

Altan. 948. 

Banknot 24L 

Çekler 

Londra 
Nevyork 
Paria 
Millno 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amıtc•d. 

Png 
Viyana 
Madrit 
Bertin 
Vart0vaı 

Budapt"-$l"" 
Bil kreş 
Belgrat 
Yokohama 
Moakova 
Stokholm 

~ 
63S. 
126. 

167. 
160. .... 
23. 

820. 
2S. 
u. 
92. 
24. 

16. 
30. 
2'l 
24. 
16. 
S3. 
34. 
33. 
950. 
242. 

Kap anıt 

634.$0 
0,792/S 

12.06 
10.0863 
4, 70>0 

84. 
2,4364 

63, l>82 
1, 1694 

19,2332 
4,2032 
6,S080 
1,9740 
4.2237 
4.2632 

107.3690 1 
3t.697S 

2.6890 

24.677S 
3.06 

lstlkrazlaı 

Türk Borcu 1 PeJhı 

" " 
" 

" " Ergani: 

1 Vade 1 
11 Peşi , 
il Vat eti 

Si va• Erı:urua. 1 

tt " 11 
l•tlkraxı dahlll 

Esham 
fı Bankasl Mü. 

" " N. 
., " Hami.lineı 
Anadolu Oto 60 
Merke:ı Baınkaa' 

Kapanış 

;23.40 
23.425 
21.825 
21.775 
97.76 

-.-
··-- .-

-.-
- .-
10.-

- .-
83.50 

2 Eylul 

] . 1Hük&y®ı:l 
Aradığım kadın 

lskender F. Sertelli 

Ona, bir gece tiyatro dö- 1 Bu Şekspi r de ne tuhaf bir 
nüşünde rastladım : i adammış ! Bakın, kadınlardan 

- Çok güul bir kadınsınız 1 bahsederken ne diyor: 
doğrusu! Sizden o kadar ho~- " Çok g üzel bir kadın. k1• 
landım ki.. fası ve kalbi dolu olmasa bi:e 

Dedim. Gülümsedi.. bir erkeği her zaman, f~kat 
Ve bir otomobile atlayıp sadece oyalıyabilir. Niçin mi? 

gitti. diyorsunuz .. anlata y ım: Benim 
Onu, o geceden sonra bir çok güzel bir sevgilim vardı. 

daha göremedim. Söz söylemesini bilnıezdi .. 
Gözümün önünde o zaman- yavaş yavaş ondan so~umıya 

danberi, uzun boylu, siyah lıaslamıştım. Bir çirkin hiz· 
kirpikli, ince belli bir şark gü- metçi kızım vardı.. papağan 
zelinin hayali dolaşıyor. kadar güzel ve sofoklis kadar 

Tiyatrodan çıkarken gördü- ahenkli konuşurdu. Sesinde 
ğüm o güzel kadını arıyorum öyle tatlı bir sıcaklık vardıki .. 
ben. yüzüne bakmadan onu saat• 

El El !erce dinliyebilirdim. Size de 
Bir sabah, Mısır tahdlatın- tavsiye ederim: Soğuk bir 

dan hisseme yüz bin frank mermer yerine, sıcak çamuru 
isabet ettiğini gazetelerde tercih ediniz! • 
okudum. Sevinçle, paraları Bu sözlerin saçma olduğunu 
almak için bankaya gidiyor- iddia edemedim. 
dum. Bir şapkacının vitrini Şekispir belki doğru söyliiyor. 
önünde uzun boylu, siyah kir. Ben de aşağı yukarı bu fi· 
pikli, ince belli sehhar bir ka- kirdeyim : Şevgilim çok güzel 
dm gördüm. bir kadın olup ta saatte bir 

Bu, o, gece tiyatrodan çıkar• kelime söyliyeceğine, az güzel 
ken rastladığım kadındı. olsun da güzel konuş,.ın. 
Sevdiğim ve aradağım ka- 8 ı;ı 

dm.. G • k k 
Kalbimi tuttum.. Tıkanıyo• eçen gun büyü par ın 

rum. Heyecan içinde sendeli· kenar yollarından birinde atıl· 
yerek yanına yaklaştım: mış sıralara oturdum ve yine 

- Bir aydanberi sizi ara- bu sıralarda oturmuş genç bir 
yordum, güzelim! Çok uğurlu kadının kitap okuduğunu gör-
bir kadına benziyorsunuz .. ! düm. 
Hisseme büyük bir piyanko Kadın, başını önün~ okadar 
isabet etti .. Bu uğuru siz ge- eğmişti ki yüzü bile görünmi· 
tirdiniz bana. Ne iyi oldu, bu- yordu. 
gün size rastladım. Haydi Yavaşça yanına sokuldum .• 
bankaya birlikte gidelim.. selam verdim: 

O sabah, o, ilk gördüğüm - Şuraya oturabilir miyim, 
geceden çok daha güzel, çok Mis? 
daha cazibeliydi. Cevap vermedi. 

Uzun kirpikli gözlerini göz· Ve başını kitaptan 
!erime dikti.. ve omuzunu sil. madı. 

kaldır· 

kerek yürüdü. Kendi kendime: 
ilk gördüğüm zaman biraz - Bir kadın kurnazlığı bu 

gülümsediği halde, şimdi gül. da.. diyerek yanına oturdum. 
mi yordu. • O ne? l 

Besbelli beni tanımadı.. Aradığım kadın .. hayalimde 
Kaşlarını çatarak ilerledi. yaşıyan sevgiliydi 0 · · 

Vaktim yoklu .. Bankanın yo- Aylardanberi izini aradığım 
!undan yürüdüm ve onun izini l..adınla yanyana oturuyordum 
kaybettim. şimdi. 

Gözü gözüme ilişti.. Gülüş· 

Ne dogru söz: 
"At bulunur, meydan bulun

maz. Meydan bulunur, at bu
lunmaz!,, 

Bir şark darpmeseli bu da. 
Bankadan paraları aldım .. 
Evimi genişlettim. Hayatım 

dejtişti. 

tük. 
işte o kadar ! 
Tekrar gözlerini kitabın üze· 

rine çe \'irdi. Başını önüne 
eğdi .. Okumıya başladı. 

ilanıaşk etmek, kalbimi aç· 
mak sırası gelmişti. 

- · Aylardanberi seni ara· 
yordum. sevgilim. Zengin oldum. 

Fakat, rahat ve mesut de- Derneğe hazırlanırken, bu 
sırada arkamda bir hışırtı işit· 
tim. Başımı çevirdim. 

gilim. 
Bir kadına ihti yacım var .• 
Hala onu düşünüyorum. 
Birçok kadınlar etrafımı sar-

dılar. Bu şüpke yok ki, para
mın cazibesidir. 

Onlara şöyle bir göz gez
dirdim: Hepsi boya.. hepsi 
riya içincie bocalayan iğrenç 
mahlüklar! 

Yine onun ha ralini gö rüy o. 
rum .. 

Ah, o ne güzel, ne ince belli 
bir şark dilberiydi. 

Acaba ona bir daha rast. 
layabilecek mi}im? 

Yaşlı bir kadın tepemde du• 
ruyordu. 
K~şlarımı çatarak: 
- Ne isti;·orsunuz? 
Diye sordum. 

° Kadıncağız şefkatli bir ba· 
kışla hafı fçe güldü : 

Kızımdır, dedi, kendisile ta· 
ntsmnk i~tiyors:ınız, adınızı ve 
maksadınızı bir kagıda yazıp 
uzatınız l 

Şaşkın şaşkın kadının yüzüne 
baktım! 

- Niçin .. ? 
- Ç ünkü kızım hem dilsiz• 

ı;ı ı;ı dir. hem de sağır ... 
Şekspirin kito pları önümd<".. - ln! illxceden -

~= :r ·n~;i;;· ·iı~;;~;";;;;·==;;··u~;;;;;i;,;-;;; ...... .,,, 
4s.70 U idaresi ilanlan 
4~60 ___ , .. ~~~-·~~~~ ... ~~~--~~~~~~--
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Açıht --1 45.~S 
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Erika bu gözyaşlarını gö

riince şaşırdı. Kadının kürk 
yakasını kaldırarak sordu : 

- Neyiniz var ma şer Lil
yan? 

Koktey saatinden evvel te
miz hava almak için oraya 
çıkmış olan Mis Aş titredi ve 
battaniyeyi daha ziyade üzerine 
çekti: 

- Oh, merak edilecek bir. 
şey yok! dedi. 

- Var, var. Ne oldu size 
kuzum Mis Aş? 
Kadın yeniden ağlamağa 

başladı. Erika ne yapacağını 
şaşırmıştı. 

Mis Aş inler gibi dedi ki: 
- Kimse söylediğim sözlere 

inanmıyor, dedi, madem ki Öy· 
ledir, bundan sonra hiçbir şey 
söylemiyeceğim. 

- Yanlış düşünüyorsunuz 
Mis Aş .. Hepimiz size karşı 

son derece nazik hareket et
tik. Yani elimizden geldiği 
kadar ... 

Mis Aş karanlıkta el yor
damile Erika"nın elini tuttu: 

Lütfen oturmaz mısınız? 
dedi. 

[Bitmedi J 

Aylık muhammen kira bedeli 78 lir• olan idarenıi· 
zin Haydarpaşala gar binası dahilindeki büfe ve miışte• 

milatı 3 sene müddetle 17·9·936 P~rşenbe günü saat 

ıO da Haydarkaşada gar binası dalıilindeki 1 ci işletme 

komisyonu tarafından açık arttırma ile kiraya verilecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin 210 lira 60 kuruşluk mu• 

vakkat teminat vermeleri \'e kanunun tayin ettiği vesı· 

ikle birlikte arttırma günü s:ıatine kadar ltomisyon:ı uıü· 

racaattarı lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 

dağıtılmaktadır. (890) 
komisyondan parasız olarak 

~~~~-----~-~--~ 

M. M. Vekaletinden: 
1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Har• 

biye Okulu İngilizce ve Fransızca, Almanca öğretmen• 
tiklerine yüksek okullarda öğretmenlik yapmak salı\lıi• 
}•etını ve vesaiidni ve bilgilerini taşıyan iki İngilizce, 
bir Almanca, üç Fransızca ö~retmeni alınacaktır. 

2 - Bu öğretmenliklerin ücreti ders saati başına 4 
ila 5 lirndır. 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bon· 

servis ve nufos kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı 
ve bulundukları memuriyetleri gösterir hal tercümesi ve 

bir istida ile Ankarada M. M. Vekaletine, İstanbuld:ı 
Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatları ve sarih a ;. 

rcs yazmaları lazımdır. Müracaatlar en geç 20 • Eylıll 936 
ya kadar yapıla~aktır. (232) (655) 

= 
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Şirketi Hayriyeden: 
Eyliilün 2 inci çarşamba •• •• gunu 
Şirin B O G A Z 1 N en şen 

Mehtab - Musiki - Şiir 

akşamı 
• 

gecesı 

Şirketimiz geçen ay yaptığı mebtıb aleminden aldığ'ı büyük tecrübe ile bu defa 
ııyın bılkımızın tam huzur ye iotirahati, eğle,ııce proııramını ııörebilip işitebilmesi için 
lizımgelen tertibatı almış, arzu edenlerin eğlence nihayetine kıdor kılmıyarak daha 
erken aydetlerini de temin etmiştir. 

MUSiKi: Başta kıymetli ıan'atkarlarımız Bayan Safiye ve yükıek muıiki üstatla- ı 
rımızdan Bay Kemal ve Sadettin olmık üzere Taoburi Selahaddin, Kemani Cevdet, Udi 
Fahri, okuyucu Yışar, Numaıı ve Celil, Kemençeci Aleko, Kouni Ahmet ve Klaraet Şe
ref'deo mürekkep olacaktır. 

Hoparlörler Boğaziçioiıı bütüıı iki Hhilini latif muıiki oağmelerile çıalatacaklardır. 
Yeni neslimizin en kudretli ş>iri Bay Faruk Nafizin Boğaziçi sevııiıini ıöyliyeo 

bir şiiri bu gece için bestelenerek notaları tabedilmiştir. Bu nota tenezzühe iştirak bu
yuran zevata vapur içinde tevzi edilecektir. Bundan başka üıtad Bay Sadeltioio yeni 
repertuvarına aid parçaları, Balıkçı ve Dunun kaptın ve Göçmen iıimlerini tışıyıo çok 
cazib ve milli eserleri okuaacaktır. 

Musiki ıırupuau hamil olan araba vapurunun renk renk elektrik ziyaları bu muıiki 
ve mehtap ilemioi bir kat daha canlandıracaktır. Saz heyetıle hareket eden araba 'fi• 

puru ıaat tam 21 de Bebek kanalından geçerek Haşim Paşa yalm önünde kendiıioe il• 
tihak edecek diğer vapur kafilesini bekliyecektir. 

Bütün npurlar musiki heyetini hamil araba vapurile birlikte hafif ıeyir ile Ye· 
niköy iskelesi hizasından Beykoz parkı önüne giderek orada bir ıaat tevakkuf ettikten 
ıoora saat 23 te Beykozdao kalkarak 23,30 da Büyükderede Beyaz Park önüne gelip 
bir buçuk ıaat kalacaklordır. 

Bilba11a bu iki tevakkuf benıııimında musil<İ heyetimiz batta Bayan SAF. l YE 
olduğu halde bütün varlıklarını göstereceklerdir. 

Büyükdere önündeki te .. kkuf eonaoıoda Beyaz Park müesse101İ tarafıadan bazı 

ıOrprizler yapılacaktır. 

Vapurların aeyir ve hareketleri esna11nda bir k3% ıa mahal kalmamak için bu meh
tıba Hodıll.,ile iştirak edecek zevatın yalnız Beykoz , ' Büyükdere koylarında evtıel· 
den toplanıp kalmaları ve nporlarıo arkal.,ına ıandall rını bağlamaktan içtinap etme
leri ıureti mahıuHda rica olunur. 

lstaobulun muhtelif aemtleriııde ve Boğuıo llı:i tarafında oturan muhterem balkı· 
mızın bu mehtaba iftiraklerioi temin iç:n aşağıda gösterilen seferler terlib edilmittir: 
1 - 74 aumaralı .. pur ıaat 19.20 de Beykozdao hareketle sıra ile Üıkildara kadar bü

tün Anadolu iıkelelerine uğrıyarak Üıküdardao 
2 - 66 numaralı vapur Hat 20 de Yeoimıhılledeo horeketle 11ra ile Rumelibioarına ka

dar bütGo iskelelere uğrayarak R. Hisarından 
3 - 68 numaralı vapur 20,15 te Köprüden hareketle Beşiktaş, Ortaköy, Aroavudköyü 

n B•bekten 
4 - 65 numaralı 'fBpur 20,30 da Köprilden hiçbir iıi<eleye uğramaksızın doğru Bebeğe 

giderek Cümlesi 27 numaralı araba vapuruna iltihak edeceklerdir. 
işbu vapurlorda gidip gelme vapur ücreti herkes için bilaiıtiaaa 37,5 kuruş olup 

paoolarla fotoğraflı ve hususi teozilli karne ve kartlar muteber değildir. Ledelhace zu• 
burat postalar bu ıerait altında kaldırıl•caktır. 

Vapur büfelerinde mutat fiat dıhilinde ihtiyaca kili yiyecek ve içecek buluoduru• 
lacaktır. 

71 numaralı vapur Köprüoilo Ü1kiidar iskeleıinden saat 20,35 te kalkarak doğruca 
Bebekte kafileye iştirakle bahri alayın tam ortuında ahzimevki edecektir, 

Bu vapur için ancak 500 bilet ıatılacak ve ll'idip gelme 37,5 kuruş bilet ileretio
den başka 20 kuruı munzam bir ücret alıoacaktu·. 

Büyükderede ~ğlenceler bittikten sonra ıaat birde 66 ve 74 No. 1ı vapurlar gel· 
dikleri gibi Rumeli ve Anadolu cihetlerindeki iokelelere uğrıyırak yalcularını çıkaracak· 

!ardır. 71, 68 ye 65 numaralı vapurlar 27 numaralı araba vapurile birlikte Beylerbeyine 
ııiderek Saray önünde bir ıaat kadar feıti .. le iştirak edecek ve ıonra Köprüye avdet 
eyliyecektir. 

Bu vapurlardaki yolculardan Festivale iştirak etmek iıtemeyerek dönmek iıteyen. 
ler için Bilyükderede eğlencenin hitamında hazır bulunan ayrı bir vapur her üç va• 
pura yanatarak aydet yolcularını alacık ve yolcusu olan Boğaziçi lıkelelerioe uğrayarak 
Köprüye gelecektir. 

Beylerbeyi Sarayı Önünde ıureti mabıuoada hazırlanın bir vapur Feotiule ittirak 
edenlerden Boğaziçinde oturanları her üç vapurdan ılırak yolcuıu oldukları l:loğuiçi iı· 
kelelerine götürecektir. 

YENi NEŞRIY AT 

Ağaç lstanbul ilanları l • I Belediyesi 
Şair Necip Fazıl Kısakürek 

tarafından neşredilmekte olan Keşif bedeli 585 lir:ı 72 kuruş olan İstanbul 19 
Ağ'aç mecmuasının 17 ınci sa- uncu mektebin tamiri pazarlı~a konulmuştur. Keşif ev-
yısı güzel bir kap içinde ve rakı ve şırtnaınesi levazım müdürlü~ünde görülür. İs. 
değerli yazılarla çıkmıştır. Bu tekli olanlar eksiltme gününden en son sekiz gün evvel 
sayısında: Necip Fazıl Kısa· müracaat ederek bayındırlık direktörlüğünden vesika 
küreğin (Kendimize dair) isimli 
bir baş yazısı, Mustafa Şekip almaları ve 44 liralık muvakkat teminat makbuz veya 
Tunc'un Deha ve çalışma, Ah· mektubile beraber 3 Eylı11 936 Perşenbe günü saat 14 
med Hamdi'nin Geçmiş zaman de daimi encümende bulunmalıdır. (i) (466) 
elbiseleri, Salih Zeki Aktay'ıo 1 . . ~. 
Jasizm tetkikleri, Cevdet Kud. , Askerı Fabrıkalar Umum MUdUrlUgU 

ret'in Yaşayan ölüler isimli yazı. ! Satınalma Komisyonu llAnları 
•arı vardır. Yegane fikir ve san'at 1 M • E "k M f • 
mecmuamız olan A~acı bütün UhfelJf lektrJ a zemelerJ 
münevverlere tavsiye ederiz. . 

Tahmin edilen bedeli 35000 !ıra olan yukarıda cin• 

İstanbul komutanlığı bir· 
likleri hayvanatı için 600 
ton yulaf satın alınacaktır. 
İhalesi 18 eylül 936 cuma 
günü saat 15 de kapalı zarfla 
yapılacaktır. Muhammen tu• 
tarı 31500 liradır. Şartna· 
nıesi komisyonumuzda gö· 
rüldüğü gibi 250 kuruş 
nıukabilinde verilebilir. İs
teklilerin 2363 liralık ilk 
teminat makbuz veya mek• 
tuplarile 2490 sayılı kanu· 
nun 2,3 üncü maddelerin• 
deki vesaikle beralıer teklif 
nıektuplarını ihaleden en 
az bir saat evveline kadar 
Fındıklıda komutanlık sa. 
hnalma komisyonuna ver-
llıeleri (844) 

si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum 11üdürlüğü 
Satınalma Komisyonunca 23-10-936 tarihinde Cuma gü• 
nü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecelrtir- Şartname 
bir lira 75 kuruş mukabilinde Komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 2625 lirayı havi tek• 
lif meptuplarını mezkür günde saat 14 e kadar komis· 
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu• 
nun 2 ve a maddelerindeki vesaikle mezkftr gün ve sa• 
atte komisyona müracaatları. (776) 

* *. 
Muhtelif Elektrik malzemeleri 

Tahmin edilen bedeli (27000) lira olan yukarıda cin· 
si yazılı melzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
sat ı nalına komisyonunca 22·10.1936 tarihinde Perşmbe 
günü saat 15 te kap3lı zarf ile ihale edileeektir. Şartna• 
me (Bir) lira (35) kuruş mukabilinde komisyondan veri· 
lir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (2025) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkftr günde saat (14) de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralt 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkftr gün ve 
saatte komisyona [müracaatları. (775) 

Tamamına yeminli üç 
ehli vukuf tarafından 1800 
lira kiymet takdir edilen 
Kadıköyünde Osman ağa 

elyevm Rasim Paşa mahal· 
lesinin Piyasa sokağında 

1 No. lu ve dört tarafı ken• 
di uhdesinde ipka eylediği 
mahal ve Neşet bey hane
leri ve Maltız hanesi ve 
Cemil bey ve saire bostanı 
ve yol ile mRhdut ve kay• 
den 416 ve mahallen 360 

Miktarı Muhammen 
Erzakın Cinsi Kilo 

Sabun 7400 

Yumurta Adet 
295000 

Kaymak kilo 
1550 

Un 22500 
Makarna irmikli 
ve kuskus 9400 
Şehriye 2200 

Bedeli 
Lira. K. 

2442 

4425 

1705 

İlk teminat 
Lira. K. 

183 15 

331 88 

127 88 

• 

Eksiltme şekli Gün Saat 

Açık eksiltme 15-9-936 Salı gi:· 
n Ü saat 13,30 

Açık eksiltme 

Açık eksiltme 

kRpalı zarf 

15·9-936 Salı gü· 
nü Saat 14 

15·9·936 Salı 
günü saat 14.15 

15-9·936 Salı 
günü saat 14,30 

metre murabbaı olan arsanın 
tamamı ile, 

İrmik 2700 6700 502 50 

Tamamına yeminli üç 
ehli vukuf tarafından 677 
buçnk lira kıymet konulan 
yine ayni mahalde 3 No. lu 
ve iki tarafı uhdesinde ipka 
eylediği mahal ve bir tarafı 

Karebet kalfa ve bazen Ne· 
şet hanesi ve diğer tarafı 
yol ile mahdut kayden 151 
buçuk metre ve mahallen 
135 buçuk metre murabbaı 
arsanın tamamı ile; 

Zeytin yağı 12000 6840 513 Kapalı zarf 15·9· 956 s ılı 
günü saat 15 

Tavuk eti 8900 
Hindi eti 6700 6997 524 78 Kapalı zarf 15-9-936 Salı 

gfınü saat 15, 15 

Kuru çalı fasulya 10200 
Kuru barbunya • 6000 Açık eksiltme 15-9·936 Salı 
Nohut 6500 günü saat 15, 30 
Yeşil mercimek 4400 
Kırmızı • 2750 3617 271 29 
Kuru soğan 28500 Açıl< el<siltme 15·9·936 Salı 
Sarmısak 410 

Tamamına yeminli üç 
ehli vukuf tarafından 680 
lira kıymet konulan yine 
ayni mahalde 5 N o. lu iki 
tarafı uhdesinde ipka eyle
diği mahal ve bir tarafı 
Sami ve bazen Karebet 
hanesi ve diğer tarafı yol 
ile mahdut kayden 152 
metre ve mahallen l 36 met• 
re murabbaı arsanın tama
mı ile; 

Patates 43500 3879. 20 2!)1 !)4 
günü saat 16 

Bursa pirinci 36800 8832 662 40 kapalı zarf 15-9.936 Salı 
RÜnü saat 16,30 

Beyaz peynir 16100 5957 446 78 kapalt zarf 15·9-936 Salı 

günü saat 17 
1 - komisyonumuza bağlı yatılı liselerin yukarda miktarı, muhammen bedelleriyle 

ilk teminat ve eksiltme gün ve saattları hiz.ılarında yazılı erzaklar !.:a1nlı zarf ve açık 
eksiltme sııretile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme İstanbul liseler muhasebeciTiğinde toplanan komi5yonda yapılacaktır. 

Tamamına yeminli üç eh· 
1i vukuf tarafından 685 
lira kıymet konulan yine 
ayni mahalde 7 No. lu iki 
tarafı uhdesinde ipka eyle
diği mahal ve bir tarafı 

İsteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka ticarN odasının yeni yıl ve
sikası ve teminat makbuzlariyle beraber teklif mektuplarını ih1le için tayin edilen saatler· 
den bir saat evvel malrbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri ilk teminatları 

nı belli gün ve saatten önce komisyon başkanlığından alacakları irsaliye ile liseler muhasebe 
ciliği veznesine yatırmaları. 

3 - İsteklılerin şartnameleri komisyon sekreterliğinde görüp okuyabilecekleri ilan olu. 

nur. (i29) 

Tomyak ve bazen Sami ha· 1 

nesi ve diğer tarafı yol ile 1 lstanbul Levazım 1 
mahdut kayden 153 metre A · rw· sat nalına 
ve mahallen 137 metre filU· mır IQl 1 

rabl:ıaı olan arsanın tamamı :,. __ K_o_m_i.;sy;.o.n.u_lı.a.n.ıa_r_ı _..,; 

ile; İstanbul Süel konağı için \ 
Tamamına yeminli üç oh· 250 adet altlı üstlü karyola 

1i vukuf tarafından 540 lira 4-9-936 cuma günü saat 
kıymet konulan ayni ma• · 15 de Tophanede satınalma 
halde Recai zade sokağında 1 
9 No. ln üç tarafı uhdesin· komisyonunda pazarlıkla 
de ipka eylediği mahal iki alınacaktır. 'rahmin bedeli 
tarafı yol ile mahdut 108 4125 liradır. İlk teminatı 
metre murabbaı arsanın ta• 309 lira 37 kuruştur. Şart· 
ınamı ile; name ve nümunesi komis• 
Tamamına yeminli üç eh· yanda görül~bilir. 1steklile• 

1i vukuf tarafından 547 bu· rin kanuni vesikalarile belli 
çuk lira kıymet konulan saatte komisyona gelme• 
ayni mahalde 11 sayılı ve !eri. (105) (784) 
üç tarafı uhdesinde ipka • *• 
eylediği mahal ve diğer ta• Topçu ve Nakliye okulu 
rafı yol ile mahdut, 109 için nümıı.nesi gibi 105 
buçuk metre murabbaı ar· adet battaniye 4 eylı11 936 
sıı.nın tamamı ile; 1 T cuma günü saat 6 da O?'" 
Tamamına yeminli üç hanede satınalma komisyo-

ehli vukuf tarafından 705 
lirıı. kıymet konulan ayni nunda pazarlıkla alınacak• 
mahalde pıyasa arka soka· tır. Hepsinin tah;:ıin bedeli 
ğında 33 numaralı bir ta• 997 buçuk liradır. İlk te• 
r:ıfı Kazmanın arsasile Meh· minatı 74 lira 81 kuruştur. 
medin hanesi, bir tarafı Şartname ve nümunesi ko-
Tanaşakinin arsaları, bir misyonda görülebilir. İstek· 
tarafı arsa ve bir tarafı yol !ilerin belli saatte komis-
ile mahdut 141 metre mu• yona gelmeleri. (111) (893) 
rahbaı arsanın tamamı. * •• 

Ayrı ayrı şartnamelerle Topçu ve nakliye okulu 
açık arttırmaya vaz edilmiş için 60 adet altlı üstlü kar-
olup şartnameleri 1 Eylul yola 4 eyhil 936 cuma 
1936 tarihinden itibaren her günü saat l5,30 da Topha· 
kes tarafından görülebilece-

nede satınalma komisyo
ği 5 Teşrinievvel 1936 ta• 

nunda pazarlıkla alınacak• 
rihine rastlayan Pazartesi 

1 tır. Hepsinin tahmin bedeli 
günü saat 14 ten 6 ya ka• 960 liradır. İlk teminatı 72 
dar İstanbul 4 üncü İcra 

liradır. Şartname ve nümu· 
dairesinde açık arttırma ile nesi komisyonda görülebl· 
S•tılacaktır. Arttıma bedeıı· • lir. !steklilerin belli saatte 
muhammem kıymetlerinin kom isyana gelmeleri. 
yüzde yetmiş beşini buldu• (l12) 
ğu takti~de ihaleleri yapı 
Iacak ve aksi halde arttırma 
on beş gün daha uzatılarak 
20 Teşrinievvel 1936 tari• 
hine raslayan Salı günü 
ayni saatte dairemizde ya• 
pılacak olan ikinçi arttırma 
neticesinde arttırma bedel· 
leri muhammem kıymetle• 
rinin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde 2'.:!80 
numaralı kanun hükümle 
rine tevfikan satın geri b:
rakılacaktır. 

(894) 

Arttırmaya iştirak etmek 
için yüzde yedi buçuk te
minat akçesi alınır- Birik• 
miş vergilerle vakıf icaresi 
ve belediye resimleri müş• 
teriye aittir. 

İpotek sahibi alacaklılarla 

diğer alakadarların ve irti· 
fak hakkı sahiplarinin bu 
gayri menkuller üzerindek 
haklarını ve hususile faiz 
ve mesarife dair olan iddi
alarını ilan tarihinden iti
baren yirmi gün içinde müs. 
bit vesikalarile birlikte da• 
ireoıize bildirmeleri Uzım
dır. Aksi halde hakları tapu 
sicillerile sabit olmayan !ar 
satış bedelinin paylaşmasın· 
dan hariç kalırlar· 
Alakadarların bnnlara göre 

hareket otmeleri ve daha 
fazla malumat almak isleyen· 

terin 1934·3986 dosyanuma· 
rasile memuriyetimize müra 
eaatJarı ilan olunur. 25326 

ikinci kal: Bu kat birinci kı· 
tın aynıdır. A•ka cephede 
deniz cihetinde binanın tu
tunca devam eden zemini çin
ko etrafı ağaç korkuluklu 
balkon vordır bu kattaki mut• 
haklarda ocak yoktur. Solda· 
ki k11ımdao dar bir merdi
venle çatı ara11na çıkılmak. 

lıtaubul altıncı İcra memur• 
lu~undan: ipotekten dolayı 
açık ırttırma ile paraya çev• 
rilmesioe karar verilen •e ta• 
mamına yeminli 3 ehli vukuf 
tarafından yirmi bir bin (21000) 
lira luymet takdir olunan 
Heybeliadadı kaydeo yalı 

ve maballeo ay yıldız soka• 
~ında ıağ tarafı 3, •Ol tarafı 

5 numaralı paneller ve orka· 
ı ta olup burada bir çalı altı 

vardır, kısmen döşemelidir, 
ön •e arka cephelerde biua
nıo tulunca de.-am eden ve 
birinci kattan başlayan birer 
çıkma vardır, kat pencereleri 
panjurludur. Umum aahaoı 

~98 metre. murabbaı olup bun• 
dan 267 metro murabbaı üze
rine bina mebni Ye 31 metro 

11 rıhtım ye önü iskele cadde
siyle mahdut eıki 12 yeni 34, 
36, 38, 40, 42, 44 numaralı 

altında 5 dükkaııı ve urnıcı 
olan kargir otelin tamamı 

(Evsafı gayri menkulün zemin 
katı ve iki yan dıvariyle bi· 
riaci döocmeıi kirgit ve di
a-er aksamı ahşap 3 katlıdır; 
ayrıca çatı eraıı vardır. 31 1 

numaralı dükkanın altı 4. 75XI 
80Xl. 45 ebadında sarnıçtır. 

içinde elektrik tesisatı vardır. 
Dahilen ve haricen yağlı bo
yalıdır, 34, 36, 38, 42, 44 nu• 
maralar dükkan ve 40 numa• 
ralı otelin methalidir. 34 nu• 
maralı dükkan zemin katında 
önü cımekanlı ve iotor ke
penkli :zemioi karosiman ve 
a'tı sarnıçtır. 

36 numaralı dükkan önü 
camekan ve iator kepenkli ve 
zemini karoıimaodır. Arkada 
camekanla bölünmüş bir ara• 
lık olup buradan arka cephe• 
ye ve 34 numaralı dükkana ı 

geçilen birer kapı vardır. 38 
numaralı dükkan 36 numaralı 
dükkanın aynıdır. 42 numara• 
lı dükkan 36 numaralı dük• 
kanın aynıdır. 44 numaralı 

dükkiio 36 numaralı dükkinın 
aynıdır bu dükkanlar arka 
cepheden de numara almakta• 
dır •• 25, 27, 29, 31, 33, ou
marotı jlıdır. Arka cepheleri 
tahta kepeoklidir. Otel: 40 
numaralıdır kapıdan girilir ze• 
min karoıimao bir saoaolık 

ve merdiven allı olup abıap 
merdivenle birinci kata çı· 

kılmaktadır. Birinci kat mer• 
diveo başı küçük bir ıofadır 

biri önde ve biri ıolda olmak 
Gzere iki kısımdır. Öndeki kı· 
11m camekanlı bir kapıdan 
ııirileo bir sofa üzerine ca• 
mekinlı bir salon 3 oda mer• 
mer muıluk taşlı hela zemini 
kırmızı çini maltız ocaklı n 
36 numaralı dükkindaki oar• 
nıçlan su çeken tulumbalı 

mulbak ahşap aksam tavan• 
!ar k11meo müzeyyen ve yağ• 
lı boyalıdır soldaki kuım, bir 
ıofa üzerine biri iç ;çe bet 
nda bir kilar mermer taılı bir 
hela zemini kırmızı çini mal• 
tız ocaklı bir mutbak var• 
dır, birinci kıomıo aynıdır. 

murabbaı da arka cephode 
ıydıolılrtır) açık ortırmaya 
çıkarılmış olup 21. 9 • 936 
tarihinden itibaren şartname
ıl herkeıio görebilmesi içia 
daire divanhanesine talik edi· 
lecek ve 5°10.936 tarihine 
müsadif Pazartesi günü ıaat 
14 den 16 ya kadar fstaobul 
6 ıncı icra dalreıinde aatıla• 
caktır, müterakim vergi •e 
vıkıf icaresi çöp ve fener 
run•mları borçluya ve yirmi 
ıenelik vakıf icareıi taviz 
bedeli miltteriye ait olup art• 
tırmaya iştirak için yüzde 
yedi buçuk pey akçesi Yeya 
milli bir bınkaoın teminat 
mektubu alınır. Arttırma b•• 
deli muhammen kıymetin 

yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 
ihale yapılacaktır aksi halde 
en ıon artlıraaıo teahhfidü 
baki kılmak üzere artırma 

nnbeı gün daha temdit edi. 
terek 20.10.936 tarihine mi
ıadif Salı günü aynı saatte 
muhımmeo kıymetin yüzde 
yehniı beıini bulduğu tak· 
dirde en çok artırana ihale 
edilecektir bulmadığı takdir· 
de 2280 numaralı kanuna tev• 
fikao oatıı geri bırakılacaktır. 
2004 numaralı icra iflas ka• 
ouououo 126 ıncı maddesine 
lO'fflkao ipotek ıııhibi ala
caklılarla diğer alakadarların 

ve irtifak hakkı sahiplerinin 
dahi işbu gayrimenkul üze
rindeki haklarını ve busüsile 
faiz n maıarife dair olan id· 
diılırını evrakı mfiıbitelerile 
birlikte 20 ııDn içinde icra 
dairesine bildirmeleri lizım· 
dır. Akıi halde hakları tapu 
ıicillerile oablt olmııdıkça sa· 
tış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. Alakadarların 

ltbu maddei kanuniyeye göre 
hareket etmeleri n daha faı• 
la malQmat almak iıleyeole
rin 936-31 numaralı doıyaıile 
memuriyetimiıa mGracaatları 
ilin olunur. 



----~--- -- - - L --- -- - - - - --------------

---- :· ---~~-=-==------~=~=--- :- __ -;-::::--~~~-----=--------- - - -- - - ...-<- ....... 

e 

Mübalitalı •Özler ve rakam• 

lar ho, r;rünebilir, ancak 

mukayese terazisini elden 

bırakmamalıdır 

KREM PERTEV 

için buna lüzum yoktur. O 
şöhretine daima sadık kalmış 

ve iyi bir kremden beklenen 

fevaide daima müspet 
cevab vermiştir. 

HASA 
ları 

Türkiye ıtriyatn•da 
büyük inkllib 

yapmıştır. 

Şimdiye kadar çıkan : 

LAie, Şlpr, Divinia, 

Mergis, Viyolet, 

Mllflör, Leylak, 

, Güller, Revdor 
-1 

İstanbul Asliye Birinci Hu- Orlgan, Yasemin, 
kuk Hakimliğinden: D3vacı j Krepdöşin, Neroli, 
Pos'a ve Telgraf idaresi tarafın. Bahar çiçekleri, 
dan dava o!tın1n Cerrahp1ş1d1 ı 
H obyar nıah11lesinde büyük hus- Kukaraca, Pupl, 
rev sokak 1:! No. lu ev:le Ali Zambak, Amber, 
Cılip aleyhine açılan alacak 
davasından dolayi tebliği muk- Fulyalar, 
tazi davetiyenin müdeeaaleyhin Cennet Çiçekleri, 
ikametgahının mcçhuliyeti hase· 
bile bilatebliğ iade kılınması Gençlik, Senkflör, 
üzerine ınezkıir davetiyenin bu. Amorita, çiçek demeti 
kuk usul muhakemeleri kaau· 
m;n;ın 141 nci madJesine tev. Şanel, Rumba, 
fikan ilanen tebliğine ve duruş. Karyoka, Kadın eli, 
manın 4-11·936 günü saat 14 de S d .. p ı p d 
talikine bırakılmasına ka~ar ve- uar 0 ar s, ompa or, 

AÇIK SÖZ-

H SA 1 
o 1 

ve 

2 EylOI 

Denizyolları 
1ŞLETMESt 

Acenteleri: Karaköy- Köp· 
rübafı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarzade 
Han Tel : m40 --

3 Eylt'.11 Perşembe günü 
Karadeniz P'stasına kalkacak 
olanCUMHURiYET vapuru 
yalnız bn sefere mahsns olmak 
üzere PERŞEl\1 RE saat 24de 
kalkacak ve YÜKÜNÜ HA· 
REKFT GÜNÜ ALACAK· 

TIR. (8.66ıiıiı)_. 

Su ' tan Ahmed Üçüncü Sulh Hu· 
kuk Mahkemesinden : 

LOSYONLARI 
Hasan Kolonyası 95dere
ce halis lioıon çiçeklerin- 1 
den yapılmış misli ve me
nendine dünyada tesadüf 
edilmiyen ve bütün ıtri
yat aleminin tasdikında 
bulunan bir şaheserdir. 
Hasan Yasemin, Leylak, ! 
Menekşe, Milflör ve sair 
çiçeklerden yapılmış ko
kuları insanı z~vk ve cen
net bahçelerinde yaş~tır, 
Nesrin kolonyası Hasan 
kolonyas.ının yavrusudur. 
Limon çiçeklerinden ya
pılnuş 75 derecede çok 
ucuz olması itibarile har
cı alemdir. Losyonları da
hi piyasayı tamamile elin· 
de tutmuştur.Hiç bir Ko
lonya ve Losyon Nes!'İnin 
güzel ve nefis kokusile 
ve ucuzluğile rekabet 

Muhiddin, Ztkiye, Bahriye, Se• 
her, Luiz, Hatice Hayriye, f•tma 
Behice, Şaziye, Servet Osman, Ab· 
dl Namık, Halia lh•an Hazim Atifa, 
Abdurrahman Atif, Adalet Şemu, 
Feridun ve Adeviyyenin şayien ve 
müştereken mutasarrıf oldukları 

l.ıaobulda Babçekapıda Hubyar 
mahallesinde Hamidiye caddesinde 
kain e•ki 1, 3, 5, 7 n yeni 16, 18 
kapı ye 4 \8 ada ve 2 par .. el nu· 
maralı u 208 metro murabbaı ve 
üç kattaa ibaret ve dahili ah,ap 
ve harici kıirırir altında büyük bir 
matazayı ve zemin katta bir bod. 
rumu ve biriı>ci katta bir koridor 

ri!diğinden müdeeaaleyhi muma· Aşk gecesi, Dağ çiçekleri -------------------------------
iley h · n işbu günde gelmediği 1 -:-h-a-sı"""n_ı_m_a"'.'h"'.'k_e_m_e---:d"'.'iv""'a""n":h""a""n""es""i~n""e="""':.:..-_-_-_-_-_-___ -:--------------------------------, 

edemez. 

ve büyük bir ıofa ve dört oda H 

üçüncü katta bir ıofa ve büyük 
bir salon ve dört oda n bir hele 
ve derununda t•rkoı, elektrik, ha• 
YAgazi Te kalorifer tesioatını bayi 
Q'ayri menkulün izalei 'uyui zım· 
nında furuhti tekarrur ederek mü
nyedeye Hzolunmuştur. 

ve tarafından vekil göndermediği asıl:In işbu dııvctiyenin tebliğ 
takdirde hakkınfaki mahkemeye makamına kaim olmak üzere 
gıyaben bakılacağının bir nüs- ilan olunur. 

• • • 

Y 1 
ı E e, .. , .. 

2 
. . çıye b :__ .. 

a ız v u un ıncı arşam a gunu 
saat 17 de Osküdardan Kabataş ve Sirkeciye ve 1 B 
de Sirkeciden Kabataş ve Osküdara yapılmakta olan 
araba vapuru. seferlerinin 2 saat evvel yapılacak ve 
saat 20 d~ Osküdardan Kabataşa ve 20.30 da Ka
bataştan Üsküdara. olan araba vapuru seferlerinin de 
yapılmıyacağını ilan olunur. 

Direktörlüğünden : 
1 - ilk, orta ve Lise kısımları için Kız ve Erkek, yatılı ve ya

tısız talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Kayıd için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat 

edilebilir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan tale

benin yerine az miktarda yeni talebe alınacaktır. Okula girmek isti
yenler bir an evvel müracıatları tavsiye olunur. 

4 - Eylülün on beşine kadar kaydını yeniletmeyen eski talebe
nin müracaatları kabul edilmiyecektir. 

5 - isteyenlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 
Şchzadebaşı, polis karakolu arkasında. Telefon: 22534 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

,, ... -

,, . 
• 

Heyeti umumiyesinio kıymeti mu• 
hammeneıi 64500 altmıı dört bin 
beşyüz liradır. Birinci açık artır• 

maaı 6·10·936 tarihine mÜHdif Hlı 
ırünü saat onbe4den on yediye ka• 
dar icra olunacaktır. Kıymeti nıu• 

bammeoeıinin yüzde yetmiş betini 
buldujtu takdirde o gün ibalei kat
iyyeıi yapılacaktır, bulmadıjtı tak
dirde en son artıranın tHhhüdü 
baki kalmak üzre onbeş güo müd
dettle temdid edilerek ikinci açık 
arttırma11 21·10·936 tarihine mÜ• 

•adif çarşamba günü ıaat onbeş• 

den onyediye kadar icra kılınacak· 
tır ve o gün en çok artırana ihole 
edilecektir. ipotek oahibi alacak· 
lılarla dijter alakadarların işbu gay• 
rl menkul üzerindeki haklarını hu• 
ıuılle faiz ve ma1rafa dair olan ld· 
dialarıoı evraki miloblt•lerile yirmi 
ııilo içinde bildirmeleri lazımdır 
akıl halde hakları tapu •İcillerile 

oabit olmadıkça oatış bedelinin pay• 
lafmHındao haric kalacaklardır. 

lıbu ııayrl menkul 1-4-936 hri• 
hinden 1·4-938 tarihine kadar iki 
oene müddetle icar edilmiı bedeli 
icar alıomış olmakla berab•r 
keyfiyeti icarda tapuya tescil e
dilmiıtir, 

Müterakim vergiler borçları nis· 
betinde hlHedarlara ye dellaliyye 
,,. vakıflar kanunu m11cibioce vt.• 
rilme•l lizım gelen yirmi •enelik 
taviz bedeli ,.. ihale pulu ve hpu 
masrafları m!işterlye aittir. Arttır. 
ma şartnameıi iıbu ilan tarihinden 
itibaren mahkeme di.-aobaneıioeı 
talik kılınmıştır. Talip olanların 

kıymeti muhammenesinlo yüıde 

~--------------------- ----·--------ı yedi buçujtu niıbetinde pey akçı• 
İstanbul İkinci icra Memur. 10 • 12 de Beyoğlunda Aynalıçeş- arttırma suretile satılacağından 8101 hamilen 0 ıılln ve 18atta L-

A lnğundan: Bir borçdao 'dolayı mede çatıkkaş S)kağında 80/!{2 taliplerinin yevmi mezkCır ve tanbulda Eminönünde G!Ubenkyan 
haciz edilmiş Olup satılmasına saatte lıazır bulunan memuru· hanında Sultan Ahmed üçüncü su h 

il.En güç bejtcnenleri bile r.ıemr.un eder. Mükemmel ciÔ•-Mutedil fiai.11
1 

karar verilen ev eşyası 8-9-936 No. lu Cennet aparttmanı 4 No. hukuk mahkeıneoi baıkitabetine 
·1ı· • "'f S ı · · t 1 d ı·r sı· o· "nd b' · · çık muza mu"racıatları ilan ~lunur. tarı ıne nıusa'JI a ı gunu saa ti a e nu e ırıncı a 936-18 numara ile müracaatları' 

Kayın 
Nafıa 

travers eksiltme 
Bakanlığından: 

ilanı 

Aşa!tıda mikdarları yzılı olan cem'an 349870 adet normal, 3900 adet makaslık ve 1000 adet köprülük kayın travers 7 partide ve 17 Eylt'.11 936 Perşembe günü 

saat 10,30 d"n itibaren ayrı ayrı ihale ec;ilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. · 
Ekgiltrue Ankarada Bakanlık Malzeme Eksiltme komisyon unda yapılacaktır. 
isteklilerin bütün partilere ait teklif mektuplarını aşağıdaki cetvelde hizıhrında yazılı mikdarda muvakkat teminatları ve 7-S-936 tarih ve 3297 sayılı resmi gazetede 

çıkan talimatnameye göre Bakanlıktan alınmış vesika ile birlikte 17 Eylıil 936 Perşembe günü saat 9,30 ıı kadar Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne vermeleei lazımdır. 
Her partiye ait şutnarne ve teferruatı cetvelde hizalarında gösterildi~i bedel mukabili nele Ankarada Bakanlık mal•etne müdürlüJlüuden alınabilir. 

Muvakkat : Şartname 

Miktar Muhammen bedeli : teminat bedeli 

Partiler 
Norm•! : Makaslılı: Köprülük Traverslerin kesilmesine tahsis edilen devlet ormanları 

adet adet adet Lira - Kuruş Lir:ı • Kuruş Kuruş 

Birinci parti 68970 1170 76~3 50 6017 18 377 Zonguldak viHiyeti Devrek kazasının Yenidağ Akçasııornı;;;; 
İk'nci .. 48500 1 780 500 90495 6774 75 462 Kütahyanın Tavşanlı kazasına bağlı Dom11niç nalıiye• 

sinde Kazmut Eğridere ormanı. 

Üçüncü • 35300 3~0 61670 : 4328 50 308 İnegöl kazasının Erikli ormanı 
Dördüncrı • 61600 780 : ı 104760 6488 524 ı Ad~pazarı kazasının Keremali ormanı 

Beşinci .. 35100 195 : ı 68695 46&4 75 293 Hendek kazasının Keremali ormanı 

Altıncı • 93400 585 fıOO . . 168290 9664 50 841 .. Kocailinin Karasu kazası dahilinde Molla Hasan pınarı • 
ve Çamdağı ormanı 

Yedinci • 7000 9450 - 708 75 : Bedelsiz : Kocaelinin kandıra kazası içinde Koyıınağılı ormanı 

Hususi mukaveleli orman sahipleri de kendi ormanlarından kesilmek üzere eksiltmeye iŞtirak edebitirlet. (638) 
\ 

ilin olunur. 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

•• 
or. Hayri On1er 

ô ğ 1 eden sonra Beyoğlu 

Ağacami karşısında No. 313 

Tel. 43586 ._ __ _. ........... , 
İstanbul 3 cü İcra menınrln• 

ğundan: Mahcuz ve paraya çev• 

rilmesine karar verilen masa, 
sandalye, camekan ve saire ikin• 

ci açık arttırma suretile 4-91l36 
tarihine nıüsadif Cuma günfı 
s:ıat 10 • 12 ye kadar V~ilköy 
Belediye bahçesinde s:ıtılacağın• 
dan talip olan\:ınn mdıallinde 

hazır bulunacak memuruna nıü• 
racaatları ilan olunur. (25331) 

Sahibi ve Umumt neıriyatı idare edoıı 

ya•ı itleri mlldllrG. 

Etem izzet BENiCE · 

Basıldığı yer: Malbaai Ebüzziya 
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