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K raf gittikten sonra 
Şehrimizi ziyareti lstanbul· Çarlık Rusyası tazyikini arttır• 

!ular için hakiki bir bayram dıkça, Osmanlı imparatorlujfu 
vesilesi olan Sa Majeste Kral lngiltere ile eski dostluğu 
sekizinci Edvard evvelki ak· ihyaya çalıştı. Buna muvaffak 
şaın memleketimizden ayrıld.ı. olamayıncadır ki Orta Avrupa-
Fakat bu üç günlük ziyaretı. da büyük bir askeri kuvvet 
nin Türkiye halkı üzerind; bı· halinde beliren Almanyanın 
r ~ktığı intiba çok devamlı ola- uzattıjtı eli aldılar. 
caktır. Gerçi sekizinci Edvard Osmanlı. Alman dostluğuna 
memleketimizi hususi surette Abdülhamidin şahsi diplomasisi 
ziyaret etmekte idi. Fakat ı nazarile bakanlar ya~ıldılar. 
halkın coşkun ve candan teza· 
lıüratına vesile olan bu hususi ı 1908 •enesinde Türkiyede re· 
seyahat resmi bir ziyaretin ( j m değişti; fakat lngilterenin 
protokoler havasından ziyade siyaseti değişmedi. 
lngiliz • Türk dostluğunu te- Bugünkü Türkiye Cümhuri· 
barüz ettiren hadise şeklini yeti i!c eski Osmanlı im· 
aldı. Muhterem misafirimiz paratorlujfu biribirine benıe· 
alelade bir turist gibi seya· j 
hat ettiği için halk arasına mediği gibi milletlerarası mü· 
karı1tı. Lokantalarımızda ye· nasebetlerinin bugünkü şekli 
mek yedi. Çarşılarımızı do· dünkü şekline benzemez. 
laıtı. Deniz eğlencelerimiz. Eski Osmanlı imparatorluğu 
de bulundu. Gördü ki Tür· lngiliz dostluğunu, kendisini 
kiyede lngiliı • Türk dost· Çarlık Rusyasına karşı korumak 
luğu, diplomasi sahasından için istemiyordu. Bugün Tür-
lıalkııı yürejfine intikal etmiş kiye Cumhuriyeti, kendini ko· 
bir sevgi halindedir. Bu yakın 
temas, Türkiye halkına da de· rumak için hiçbir yabancı 
mok<at hükümdarı daha ya· devletin yardımına muhtaç 
kından görmek, t;ınımak ve sev· olmadığı gibi, Sovyet Rusyada 
mek fırsatını vermiştir. en yakın dostumuzdur. Üs• 

lngilizlerle Türkler arasındaki manlı imparatorluğu, kendisini 
münasebetlerin eski bir tarihi tecavüzden korumak için itti· 
vardır. On sekizinci asrın faklar peşinde koşan bir dev· 
sonlarına doğru Osmanlı im· !etti. Cumhuriyet, dostluğunu 
paratorluğunun mukadderatile kazanmak için başkalannın ar. 
alakadar olmıya başlıyan in- kasından koştuğu bir dev· 
gilizler, bir asra yakın bir za. !ettir. Osmanlı devletinin 
man lmparatorlujtun mülki ta· dostluğu başka d~vletl<r ' için 
mamiyelini muhafauya çalış· bir yüktü. Cumhuriyet hükü· 
tılar. Bunun için asrımız orta· metinin dostluğu bir kazanç· 
farında bir harbe bile girişti. tır. Binaenaleyh düne nazaran 
]er. bua-ün vaziyet hayli destişmiş-

Fakal Osmanlı tarihinde "93. tir. 
harbi deııilen ırubarebeden ve Bu itibarladır ki bugünkü 
Berlin kongresinden sonra Türkler için lngiliz dostluğu, 
Osmanlı imparatorluğuna kar· Osmanlı Türkleri nazarında 
şı lngiliz siyaseti değişti. olduğu gibi, bir taraflı yardım 
Bunun içindir ki lngiltere de manasına delalet etmez. lngi· 
Osmanlı imparatorluğunun la· !iz ve Türk dış siyasaları ay· 
mamiyeti mülkiye siyasetini 
t"i' eden ilk başvekilin Pitt, ni sulh hederi üzerinde top. 
sonuncusunun da Disraeli ol· lanmıştır. 

c 

duğu söylenmiştir. Şarki Akdenizde sulh ve 
Siya•! dostluklarda vefa mü"3lemet: işte lnıriltereyi 

araıımaı derler. Bu, bilhassa Türkiyeye ve Türkiyeyi lngil· 
logiltcrc ile O•manh impara. tereye bağlıyan kuvvetli rabı-
1orluğu arasındaki dostluğun 1 ta. Şaminı! dostluk şeklinde 
tarıhinde gösterilecek misal· ı tezahür eden bu bağın, Seki-
lcrle ispatı kolay olan bir ha- zinci Edvard tarafından yapı· 
kikattir. J8i8 den •onra lngi. lan ve Türki}e halkı üzerinde 
liz siyaseti neden değişti? Bu, unutulmaz hatıra bırakan zi· 
anlatılnıası çok uwn süren bir yaret ile yeni bir hız aldığını 
tarih mtselesidir. Şu muhak· söylemek belki de herkesin 
kaktır ki Türkler lngiliz dost· bi!digi bir hakikati ifade et-
hığunu rec:a etmemek için çok mek demektir. 
ç&lı)tılar. Bilhassa şimalde Diplomat 
-==-"-'======================co.===~-

Berlin Parisi göz hapsi altında 
bulunduruyor 

1 inci •ayladan devam 

nıüda/aanın arltırılması tel· 
birleri, ispanya vekagiine kar• 
şı flÖrülen lıal ve harakel de 
alaka ile lakio edilen faali· 
yet/er içindedir. Fransa ile 
Lehistan arasında geni /inan· 
sal ue teknik bir mııahede de 
dün parafe edilmiş!İr, Dünya 
poletika hayatının geni inki· 
şo/ ve sürpriz merlıalelerinı 

girdi~,i şu sıralarda Almanya· 
nın dikkat ve al<ikasını celbe· 
den bu lıadiStler münasebetile 
dün gece ajans da şu haberleri 
<:ermiştir:/ 

Paris, 7 (A.A) - Almanya
mn Paris sefiri Kont Ve!czek, 
beraberinde ate~emiliter Gene· 
ral Von Kehlental olduğu hal. 
de M. Hitlcr'i görmek üzere 
Berchtesıraden'e gitmi;:tir. 

Bu iki zatın B. Hitler'e iki 
(senelik askeri hizmet kanunu 
ile 1 spanya vakayii ve Gene· 
ral Rydz Smigly'nin Parisi 
ziyareti hakkında şirahr rapor 
verecekleri tahmin edilmek· 
tedir. 

M. Hitler Fransanın Fransız
Sovyet misakına ne derecede 
ehemmiyet ,atletmekte olduğu· 
nu öğrenmek arzusunda bulun· 
duğunu da zannedilmektedir. 
Yakında Nuremberş-'de akte

dilecek kongrede umum! siya. 
set hakkında ve bilhassa Rus· 
ya'ya ve dünya komünizm 
aleyhine yapılan mücadeleye 
dair söz söylerken bu mahl· 
mat kendisine pek ziyade fay. 
dalı olacaktır. 

Yeni anlatmal 
• imzalandı 
Varşova: 7 (A.A.) - Pat 

ıiansı resmen bildiriyor: 
Dün Fransa cumhur başkanı 

Lebrun tarafından verilen ram. 
duyye şatosunda general Ry. 
dz.Smigly şer fine öğle ziya· 
Jetinde, Fransa-Lehistan it\ifa. 
kını canlandırmak maksadile 

teknik ve finanse! teşriki me· 
sainin feklini tesbit eden bir 
anla1ma parare edılmiştir. 

1 Lehistan, Çek hududu· 
1 nu tahkim etmlyecek 

Paris, 7 (A. A.) - Bu sabah 1 
'aal 12,30 da hitama eren 
Nazırlar içtimaının sonunda 
öğrenildiğine göre M. Delbos, 
harici vaziyet hakkında vermiş 
olduıtu izahat esnasında Leh 
general Rydz Smigli'nin Leh. 
Çek hududunda istihkamat 
in\a etmek planını terketmiş 
olduğuna da:r olan beyanatı 
üzerine iki memleket arasın· 
daki gerginlijtin tamamen zail 
olmuş olduğunu söylemiştir. 

Bilhassa Paris mıntaka'!nın 
güzelleştirilınesine mütedair 
olan birçok kararnameler Reisi 
cumhur M. Lebrun'ün imzasına 
arzedilmiştir. Hariciye müstc
şan Vionoyal Fransanın şark· 
taki devletler üzerindeki man· 
dasına nihayet veren muahe· 
denameyi parafe etmek salahi· 
yeti verilmiştir. 

Nazırlar meclisinin bundan 
sonraki içtimaını 15 Eylulde 
akdetmesi muhtemeldir. 

ı leh Generali dönUyorl 
Paris 7 (A.A.) - Leh ordu

su umumi müfettişi General 
Rydz Smigly. saat 15 de Pa. 
risten ayrılmıştır. 

Anıa,mada neler var? 
Varşova, 7 ( A.A. ) - Pat 

ajansı bildiriyor : 
Yan resmi bir tersirde, Ge· 

neral Rydz • Smigly'nin Paris 
ziyaretinin mühim bir muvaf. 
fakiyet teşkil ettiği bildiriliyor. 

imza edilen anlaşmanın met· 
ni hakkında iki tararta büyük 
ketumluk muhafaza edilmekte• 
dir. iki tararın mütehassısları 
anlaşma metnini tasrih için 
çalışacaklardır. Bununla bera· 
ber, gerek pratik anlaşmanın 

ve gerok tatbik tarzının, Leh 
siyasasının ana hattını değiş· 
tirmiyeceği şimdiden söylene
bilir. 

Sulh için 
Yemin ettiler! 

AÇIK SÖZ 

lngiltereden 
Amerikaga 

8 Eyllll _..,.., 

Son Dakika 
Brüksel sulh kon· 

: Fransız Başve-
1 

kili mühim 
feransıbr::nin ile,bir nutuk söyledi 

Kadın tayyareci uçu- L Ankara - Memleket ve Dünya) 
tunda m"vaffak oldu t 
ta~:~~::t ;er~~·M~!kham~:~~~ Fransa si 1ah1arın1 ar. 
l4,35te Nevyorka mütevecci· tırmaya karar verdi Brüksel, 7 (A.A.). - Cihan 

s lh K . . b "k Fransa'nın aldıgu 1 gü- hen havalanmıştır. 1 Ji~i He;;,gr~;~~~o~~~da ş;~: Nev York, 7 (A, A.) - Ka- Paris, 7 (A. A.) - Bu s~~hki Bakanlar içtimaında Bah~i~e 
pılmış ve bunda takriben on ven tedbı'rlerı' ve sulh dm tayyareci Beryl Markham, bakanına, deniz topları inşası ve harp limanlarının inkişafı ıçın 
beş bin kişi hazır bulunmuş· saat 16,20 mahalli saatte Lloyd yüz milyon frank sarfı hakkında mezuniyet vermiştir. Bakanlar 
tur. Hazır bulunanlar arasın· Paris 7 (A.A) - M. Blum, Bounet tayyare meydanında heyeti, Harbiye bakanı B. Daladiernin kara, deniz ve ha,a 

K b Luna Parkta yapılan sosyalist yere inmiştir. Louisbura da harp levazımının fazlalaştırılması ve iyileştirilmesi, mütahassıslar da ongre Azalarından aş- & 

1 toplantısında, lspanya işlerine mecbur! surette yere indiği için kurslar açılması ve meslek a•kerler:nin lazlalaştırılması 
ka komünist spanyol mebus- suretile memleketin mili! müdafaasının takviyesini istihdaf edeP 1 -' M p · · ·ı müdahale etmemenin en iyi zam1n burnundan ve alnından arın•,an . asıonarıs ı e es· tekliflerini kabul etmiştir. 
ki lspanyol nazırlarında~ M. yol olduğunu söyledikten sonra berelenmiş olan tayyarecinin e • • 
Marcelino Donıingo da bulun- FransMın iç ve dı' politikası yüzünde pansıman sargıları 

makta idi üzerinde durmuş ve şöyle bulunuyordu, fakat buna rağ· Surigege istiklal veriliyor, 
Şenlik milletler geçid resmi demiştir. men kendisi güler yüzlü idi. 

ile baş'amıştır. Bu geçit rasmi "Blum, dostlarının, bükü- Paris anlaşmasının 1. 
kongreye iştirak eden otuz metin hattı hareketinin zayıf H• d• d ' 
dört mil'etin bayraklarını la· olduğunu söylemelerine razı ın ıstan a limzası için selahaget veri/dı '.·İ.~ 
şıyan atletler tararından ya· olmıyacağını bildiriyor ve: K ' •id 
pılmış ve bunları sendikalar _ Zira, diyorum Cumuri. ıyam ı Paris, 7 (Açık Söz) - Bu sabah toplanan Vekiller heyet.İP' ıı, 1: 
eski muharibler ve harb ma· yetçi Fransanın şerefini bo- • 1 de B. Delbos siyasi \aziyeti izah etmiş ve B. Vienof, Surıy< ııtı 
lülleri murahhasları takib et· Filistin hadlaeleri Hin· isliklaline doğru ilk adımı teşkil eden Fransa-Suriye an!aşm&S' ıld 0 

mişlerdir. zabilecek hiçbir şeye muvafa. distandaki milslüman• ha~kında iuhat. vermiştir. B. Vienof'a bu anlaşmayı imza içi" ıı~: 
Birçok hatipler, nutuk söy- kat etmiyeceğim ve onuo mü· ki d sa lalııyet verılmı~tır. r 

lem~lerdir. dafaasını temin için hiçbir şeyi ları aya an ırmıya mı • • • ~·ı 
Merasim, sulh davosı içın ıhma! etmiyeceğim. Fakat milli sebep oldu ? "fi.iT k k b b • ~ 

yapılan bir yemin' ile hitam şerefin yapacağı unsuru, onun Londra, 7 (A.A.) - Daily LVle tep ita ısatışıser esttıf 
verilmiş ve bu yemin okundu. müsalemet uzmidir. Memleke· Mail gazetesi Hindistanın şiınal ı~tanbul. 7 (A.A.) _ "Kültür bakanlığından.: 
ğu :ıaman bütün hazırun ce- tim, emniyetini ancak yardım batısı hududunda yeni bir is· ı Okul kitaplarının satış işleri hakkında tesbit o!unan talimat 
vap vermek suretiyle buna ve silahsızlanmada bulacaktır. yan hareketi olduğunu bildi· hükümleri dışında kitap satışı için bazı teşebbüslere başvuru!· 
iştirak etmiştir. Tesanüd hissini hiçbir za. yor. Bu gazeteye göre, Filistin mak istenildiği haber alınmıştır. 

Yeminin sureti şudur: man unulmıyacağıın. Fakat isyanından harekele gelen mü· Talimat hükümleri dairesinde Kültür bakanlığı yayıoları satıl 
Bütün milletler. ırkları ve yurd severlik hissiyatının me- him bir müslüman kitlesi hudut işlerinin tamamen serbest olduğunun ve bunun dışında iş ya· 

muhtelif siya<i teşekkülleri şum addedi'en bir anlaşmaz. bölgesinde toplanmıştır. pılmasına me~dan verilmiyeceğinin alakadarlarca malum olma~ 
temsil eden b;zler, cihan sul· lık için tahrıkini asla mcisama· Peşaver tö'.gtsinin bütün üzere tekrar bildiri·mesi faydalı görjlmüştür. 
huna hizmet top"aotısına illi· h ı k k"I k 1 1 ·ı· [Açık Söz: - Mektep kitaplarının satış hakkı evvelce Vakit a i e arşılamıyacağım. •ev u ceyş no la arı ngı ız müessesesine verilmişti.] 
hak ediyoruz. Bu toplantının iktidar mevkiimia son daki- kıla atı taı ahndan i~gal edil- e e e 
fikirlerini şehirlerde, köylerde 

kasına kadar harbin sakını!- miştir. Eu kıtaat yolu muha· 
yani cihanın her tarafınd1 ı R .J •ll" f 
neşretmek suretile Mılletler ması imkansız birşey olmuını laza allında bulundurmaktadır. Omangaua mi ıge pervef" 
Cemiyeti vasıtasile sulhu mu· asla kabul etmiyeceğim ve Huduk hava kuvvetlen bom· I 
halaza için herşeyi yapmağı onu bertarar etmek i~in her bardm•n tayyareleriyle tak- terin silahları alınıyor 
taahhüt ediyoruz. şeyi yap3cağım.,. viyeye edilmiştir. 

uııııımm1111ttııııı111tt111111111111111ıttı11111111111uııııı11111111111111111 ... nııı111111ıı1111 n111ıııııuııııı1111111•ıııtıo11ııı111ıırııı11ı11uoUltllUllllllllUlllllltllllllUPIHoııı1111111111111111111111ın Bükreş (Açık Söz) - Romen hükümeti Romanya dahilinde 
• a.ayiş ve dahili ni.:am ve intizamı temin ve başgö.termelc ispanyada harp hızlandı '• üzere olan anarşiye meyd.ın verilmeme•i için miıliyetpervet 

Barselon, (A. A.) - D.N.B. 
bildiriyor : 

lrun'un müdafaasına iştirak ı 
elmiş olan Marksistlerden ikinci 
bir kafile buraya gelmek üze· 
re Perpinı an'a varmıştır. Bun· 
lar 1501 kadardırlar. 

Asilerin San Sebastiene kar. tere hükumeti alakadar 24 
şı yapmakta oldukları taarruz devlete ademimüdabale işlerini 
en şiddetli devresindedir. tanzim komite!inin ilk celse· 

sini çarşamba günu Hariciye 
Ciddi bir mukavemet gos- Nezaretinde aktedeceğini bil· 

teren yegane nokta Trincher· dirmiştir. 
pe istihkanııdır, Bu ıstıhkiım, Komite, lngiltere tarafından 
hükümet kuvveıltri tarafından 1 .ılınan ambargo tedbirlerinin 
son derece tahkim edilıııi~ tanzimine memur nazırlar ko· 

mıtcsi reısı M. Morrısson'un ola'l P~sajes Sanıuan'a hakım. 
başkanlıgında toplanacaktır. 

teşekkülleri silahlarından tecrit etmek üzere aldığı kararı tatbik• 
başlamıştır. ( Demir miğferliler ) teşkilatı silahlarını bırakmıya• 
cak:arını söylemişlerdir. Bunun üzerine Hükümet bunlara kar.ı' 
şiddet muamelesi yapılmasına karar vermistir. Dahiliye nazırı 
Yuka bütün valileri toplıyar3k görüşmüş ve icap eden talimatı 
vermiştir. Hükümet muhalıf parti liderleri ile de temasa gi• 
recektir. 

• • • 
Otomobil tarihinde en müthiş Komünistler. irun mağazala. 

rında, milliyelperver:erin gel
dikleri zaman, yiyecek bulama
maları için ateş verdiklerini 
bildirmekte ve lransız hudu
dundan girerken silahlarının 
alınmasını protesto ederek 
fimdi rransız-katolonya hudu· 
dunda bu silahların geri verıJ. 
mesini istemektedirler. 

dir ve hükümd kuvvctlerı, 

1 

M. Eden hastalığına bin;ıen 
general Mola kıta.llının ileri bu toplantıya biı.zat riı a et 
hareketini fec1r \'aktindenberi ,.demıyecektir. 

\ 

şiddetli bir bom. bardınıan ile Fransanın bitaraflığı 

ve feci kaza! 
Londre, 7 (A.A.) - Otomobil tarihinde kaydedilen en mu· 

him kanlardan bi i dün Ş;ınal lzlandasında beynelmUel bir tıı
rizm kııpa<ı koşularında vuku bulmuştur. lngiliz Çembers'ill 
otonıob li 160 kilometre süratle giderken ahalinin aras;na gir
miş, 6 kışi derhal \e iki kişi de hastanede ölmüştür. 20 yarab 
\ardır. 

Govadelob kalesi 
asilerin elinde 

Madrid, 7 (A. Al - Har
bıye nezareti bildiriyor: Pastie 
cebhesi ile huesca cebhesin'de 
mühim muvaHakiyetler elde 
edilmiştir. Huesca'ın bir kısmı 
hükümet kuvvetlerinin işgali 
altında bulunmaktadır. 

Bir hükümet kuvvetli, cor
doba etrafında asilerin birçok 
müfrezelerini dağıtmıştır. Hü
kumet kuvvetleri Oviedo'nun 
bombardımanına devam et· 
mekte Asturies'li gönüllüler ise 
Galicia'ya taarruz eylemekte
dirler. Havas muhabirinin Ta. 
levera nebhesinden bildirdiği· 
ne göre hükümet kuvvetleri 
25 kilometre iledenıişler ve 
mevzilerini tahkim etmişlerdir. 

Hükümet kuvvetlerinin piş· 
darları, Talevranın Varoşla
rına girmişlerdir. Şimdi taaruz 
teşebbüsüne malik ve bunu 
yapmağa muktedir olan kuv. 
vet, hükümet kuvvetidir. 

Toledo'dan bildirildikine 
göre asilerin tayyareleri, 
Alcazar'daki mahsurların iaşe. 
!erini temini temin teşebbil· 
sünde bulunmuşlar ve erzak 
atmışlardır. 

Gulpuzcoa'daı1 alınan bir 
habere göre Guadeloupe ka. 
lesi dün akşam saat !9da asi· 
!erin eline düımü.ştür. 

Oviedeo bombardıman 
edlliyor 

Madrid, 7 (A. A.) - Hari· 
ciye nazırı, bildiriyor: Huesca 
nın ileri evleri ve bilhassa 
akıl hastalıklar sıhhat yurdu 
hükümet kuvvetlerinin eline 
geçmiştir. 

Oviedo şehri, fasılasız bom· 
bardıman edilmekle olup asi
lerin teslim olmaları yakındır. 

Asturies'de maden amele
sinden kuvvetli bir müfreze 
San Sebastien yakınında top· 
lanmış olup bir taarruz hare· 
keti hazırlamaktadır. 

Asiler Sensebastlenin 
taarruz ediyorlar 
Hendaye 7 (AA) - Havas 

muhabiri bildiriyor 

karşılamaktadır. Paris, 7 ( A.A ) - Dün 
Bununla btraber asiler,mah· saat 18 de Luna Park 'da bir 

süs derecede ılerlemeste mu· nutuk söyliyen M. Blum Fran-
ı vaUak olmuşlardır. Halihazır. sa'nın lspany işler: ne hnşma· ı • e • 

n.a'< üzere ittihaz etrriı olduitu y ı b k•ı• B ••k t 
da San Sebastien yolunu ateş hattı hareketi teyit etmiştır. UgOS avya aşve 1 l U reş e 
altında bulundurmakta ve ~e- d 
h. · k Moratoryum llAnedll 1 Ee'grad, 7 (A.A.).-Başbaka, B. Stoyadinoviç bu akşaııı ırı pe yakında işgal edecek- Jl.ladrid, 7 (A. A.) - Dün· Bükreşe hareket etmiştir. 
!eri ·i ümid etmektedir. ı b k 1 h ı· · 
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Saat l 3,30da yollar, asile. borçlar üzerine moratoryom 

rin nakliye vıısıtaları, tpo ba- konulmasına karar vtrm·ş ol- lngz" /ı"z kralı 
laryaları ve otomitralyözlerle 

1 duğu Öğrenilmiştir. 
örtü'müş bulunuyordu. Asiler, Bakanlar heyeti, aynı za. V l 

manda, rrjimi müdafaa yol~n· L ugos av Gııadeloupe kalesini ışgal et. da ölenlerın yetim çocuk a•·ı 
mişlerd;r, bombardımana lası· için büyük bir yetimhane VÜ· T oprag~ ında 

1Türk-Yugoslav 
! Dostluğu 

lalı suretle devam ediyor:ar. cuda getirilmek üzere 300 
Eondra, 7 (A. A.) - Res· bin pezatalık bir kredi de ı Dost lngiliz kralı Edvard 

men bildirildiğine göre lngil· kabul etmiştir. Sekizinci büyük tezahürat a-

========================== rasında 'ııududumuzdan uğur- 1 

Yunanl.Stan taksi• ffi kabul etmez lanmıştır. Majestenin Bulgar top
rağından geGişi hakkında di.ın 

Birin•i sahifeden dwam) 

Yunan ulusunu ikiye ayırdığını 
halbuki şimdi bir tek parti 
mevcut o!up bunun da Elen 
yurdu olduğunu söyledikten 
sonra: 

"Bu mesut hadiseyi mutlak 
Yunanlı mahiyeti ve biıtünlü· 

mış olan Makidonyanın mer· ı 

kezinde kaydetmekle bilhassa 

bahtiyarım., demiştir. 

Müsteşardan sonra söz alan 

Başbaka1 Metaksas ezcümle 
ı demiştir ki: 

ğü düne kadar bazı kör Yu
nanlılar tarafından parçalan· 1 

Selanik, yurtdaşlarımızı,kom· 
şu'arımızı ve nihayet mahsul

lerini ve emeklerini teşhir i· 

çin uzak memleketlerden gel· 
miş olanları kabul için bize ka. 
pılarını açmış bulunuyor. Bey. 

nelmilel Selanik panayırı barışa 

T·ü;i~ ..... k.Öy'!ii.~ii' ...... 1 

Ve gazete 
( 1 inci sayfadan devam ) 

bütün köylünün okudutu nasıl 
söylenebilir? Gene bunun gibi 
dıvara asılı ve güttüğü a-aye, 
resim ve kısa yazı ile halkı 
aydınlatmak olan bir gazete, 
köy odasında, mektebte, camı. 
ve kahve<W: beraberce okunan 
bir mecmuanın yerini nasıl dol. 
durabilir? 

Bütiın bunlar ne olursa ol· 
sun, şurası muhakkak ki oku· 
manın yalnız köylü için değil, 
bütün vatandaşlar için bir ih· 
tiyaç halini aldığı bir devirde, 
büyük köylüyü okutmak işi 
birinci Plana geçiyor. Köylüyü 
okutmak ve yükseltmek mese• 
lesine, milli bir dava değerile 
elatmak zamanı her halde gel· 
miştir. Bu da, hiç şüphe yok, 
partimizin muv11rlakiyetle ba· 
şaracağı işlerden biri olacaktır. 

Şakir H. Ergökmen 

hizmet eden bir eserdir. Ara. 
mızda Veliahdın bulunuşu kra. 
im panayıra olan alakası 

göstermektedir. 

4 Ajtustosta vaki olan siya· 

sal değişiklik neticesinde is
tikrarlı ve devamlı bir duru· 

mu temsil eden hük ümetin 

yalnız beynelmilel bakımdan 
değil, aynı zamanda tamamen 

Yunanlı bakımından da çok 
mühim olan bu esere müza. 
heret edecektir. 

Metaksas daha sonra diyor 
ki: 

"Taksim kabul etmiyen bir 

tek Yunanistan vardır. Bu 

Yunanistanın çocukları da, 4 

ağuslostanberi, tefrikasız ve 
ihtilafsız siyasal bir camia olan 
ve memlekete !Ayık olduğu 
refahı temin için çalışan milli 
bir bütün teşkil etmektedirler.,, 

gece Sofyadaki hususi mu~a- 1 

birimizden aşağıdakı telefon 
haberini aldık: 

Salya, 7 ( Açık Söz -
Geceyarısı ) . - Bu sabah 
saat sekiz otuzda lngiliz 
Kralı Majeste Sekizinci Ed· 
vard Bulgar hududund3 (isvi· 
lengrat) garına dahil olmuştur. 
Burada Bulgar hükumeti na
mına protokol şefi Çomakof, 
polis umum müdürü Go!ubof 
ile faki Zajfra valisi lvanof 
yüksek misafiri karşı!anıışlar
dır. Tren saat on bir on beşte, 
lngiliz ve Bulgar bayraklarile 
donatılmış olan F:libe ga• 
rına gelmiş ve burada bin· 
!erce halk horra... sesleri ile 
Kral hakkında tezahürat yap· 
mışlardır. On dakika sonra 
Sofyaya :hareket eden tren, 
Filibe ile Pazarcık arasındaki 
Krıçım garına geldiği zaman 
burada bekliyen Bulgar Kralı 
Boris misafirin trenine binmiş 
ve hep birlikte Solyaya 
kadar gelinmiştir. Donatılan 
Sofya istasyonunda, Başvekil 
Köse lvanof ile Harbiye na. 
zırı General Lukof ve diğer 
nazırlar, lngiliz sefiri Benlik 
ile lngiliz kolonisi, ve diğer 
bazı sefirlerle kalabalık 
halk ve gazeteciler Majesteyi 
istikbal etmişlerdir. Tren bu. 
rada az müddet beklemiş, yiik· 
sek misafir teşyie gelenlere 
iltifatta bulunmuşlardır 

Bundan sonra Ulu Atalürke 
mahsus olup misaririmizi taşı· 
makta olan müceddet tren 
Yugoslav hududuna doğru ha· 
re ket etmiş ve buraya g~ç 
vakit gelen telgraflardan an· 
1 aşıldığına göre kral hazretleri 
Dıragomandan geçerek Yu· 
goslav toprağına dahil olmuş· 
!ardır. 

( 1 inçi sayfadan devam) 
tribünlerin önüne gelmiş ve 
halk tarafından alkışlanmıştır. 
Bunddn sonra geçit resmine 
la ılanmıştır. 

Geçit resmi, Yugoslav or• 
dusunun mükemmeliyetini pelc 
bariz l:ir surette gösteriyordu· 
Yugoslav ordusu Orta Avrıv 
panın göbeğinde en mubteşeııı 
bir emniyet abidesidir. Dost 
ve n:ütterık ordu, tayyare ,-e 
tank kuvvetlerile de ayrıc• 
bir önem almaktadır. Törende 
tanklar intizamla geçtiler· 
Meydanın üstünden 91 tayya• 
renin uçtuğu görülüyordu. 

Halk orduyu candan alkW 
lıyor, hanedan ve orduy• 
karşı beslediği muhabbet ,.e 
bağlılığı samimi tezahürat!• 
izhar ediyordu. 

Geçit resminden sonra Tür~ 
gazeteci'eri müzeleri gezdiler: 
sonra saraya giderek defter• 
imzaladılar. 

Gazeteciler şerefine Aer~ 
klüpte bir çay ziyafeti veriid" 
Ziyafette Yugoslav ricali hazır 
bulundular. 

Misafir gazetecilere, Yugo5' 
lavyanın her tarafı gezdirile
cektir. Gazeteler, Türk gaze
tecilerinin ziyaretinden bahse
derlerken bunun hergün bira! 
daha kuvvetini arttıran Türk• 
Yuııoslav dostluğunun samiııı! 
bir tezahürü olduğunu beyaP 
etmektedir !er. 

Çıban başı 
1 iııci sayfadan devam 

polisinin Knrada bir suika~ 
hareketi ortaya çıkardıb· 
bildirilmektedir. 

Moskova, 7 {A.A.) - Tas5 
ajansı, Tungniag bölge•ind.~ 
Sinlungtung yakınında Sc;>' e 
yet-Mançuri hududu üzerıP. 
Sovyel topraklarından ate: 
açıldığı hakkında Domei ajaP' 
sı vasıtasiyle Kuantung erk~' 
nı harbiyesi tarafından verı• 
len haberi yalanlamaktadır. 

c 

ki 
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8 EylOI AÇIK SÖZ 

1 
Hazin bir levha Hız ve gücünü vatandatın 

__ :;:c:; 

sevgisinden alan gazetedir 

3 

Sular da mı :Siyah 
Söylemesen olmaz 1 Söylesen 

bir türlü .. lstanbulun Fatih, Ak
saraygibi büyük yangın yer:e
rinde vak tile terkos tesıs3h var

Muhterem meb'us_ ve 
de<:Jerli general Nacıye 

=====================================================i mış. Buralarda birçok vatandaş

Çanakkaleyi müdafaa eden Türk askeri Büyük Harbi~ 
!Q çetin bir imtihanını kazanmış ve ölmeyi bilmekle ebedı 
lıtaınayı hakketmiş bir aokerdir. 

Bugün herbiri aziz vatan toprağının zerrelerine k~rı_l":n 
h~ ıneçhul kahramanlar araıında Çanakkale harp tarıbının 
~Jdettiği sadece bir Mehmet Çavuş var ki daha harbi_n 
'lt•leri sönmeden arkadaşları onun namına beş on taştan bır 
ih;~- lar ve mütevazı abidenin üzerini bir de 38 lik 

"" vapmış 1 Ç ib'd . . ~•rıni 'kovanı ile ıüılemişlerdiı._ lk Mehmet avuş ı esmın 
1111ıeli budur. Kartpostalları da vardır. 

Bu Mehmet Çavuş menkıbesini geçen ırün. en _yakın bir 
1tızdan Mehmet Çavutun anasının ağır.ınclan dınledim. 

Edir~eli Mehmet Fethi Çavuş.. Edirne Askeri Mektebi 
ı.lıi.ıiye zabiti ve Fransızca muallimi kıdemli yüzbaşı mer~um 
~ .. eb'in biricik oğlu. Küçük zabit mektebi son sınıfında '..k~n 
\•nakkaleye gidiyor ve alayile giriştiği mu~are~e~~ butu_n 
1'1<.nı ve bölük arkadaşları öldüğü halde ışıalı ıçın emır 
1idıtı Cesaret tepesine çıkmak için yalnız başına iler~ 
11ıfıyor. Dllşmanın denizden, karadan ve havadan yağan ateşı 
~tında vuruşarak tepeye kadar çıkı!~" Altı yerinden yara 
11dıtı halde elindeki bayrağı oraya dıkıyor. Fakat o anda tam 
•lnından aldığı bir kurşunla bayrağın altına seriliyor. Mehmet 
t•tbı Çavuş orada ölmekle beraber diktiği Türk bayrağı 
1•ı>ede kalıyor ve düşman tepenin işgal edildiğine inanarak 
l•ıi çekiliyor. Mehmet Fethi Çavuşun arkadaşla_rı .. arkadan 

lltlitiyor ve onun kanlar içindeki kahr_~m_:ın vücudunu bayrağı 
dilttiti yerde aı.iz vatanın kucağına gomuyorlar. 

itte bu tarihi maceranın. h":kiki .tablosu ~udu~. 
Çanakkale harbinin remıı, tımsalı olarak uzerıne çelenkler, 

liç•lı.ler konan abidenin altında binlerce Mehmetcikle beraber 
ho kahraman Mehmet Fethi Çavuş yatıyor. 

Mehmet Fethi Çavuşun ihtiyar annesine vaktile {1) lira 
1tl.ı, bağlanmış. Bunun da on yıllığı verilerek alakası kesil
llıiftir. Memlekete böyle bir kahraman veren Türk anasına 
tGrlı: milletinin maddi, manevi bir borcu vardır sanırım. Bu 
llıtiyar kadın bugün muhtaç bir haldedir. Türk adını ve Türk 
b,Jrağını olimpiyatlarda şereflendiren bir pehlivanımıza ~· 
llır, mükafat verirken Türk vatanına destanlar yaratan bır 
~•hoıet Çavuşun ihtiyar anasına bu memleketin milli müda-
11laı, belediyesi, partisi başını sokacak bir çatı olsun almıya
tık mıdır? 

Ru ihtiyar ana bugün Cağaloğlu yokuşunda her katı ayrı 
kiraya verilen bir tahta ve taş yığınının bir odasında barınıyor. 
&ıı hal Türk benliğinin gururunu kırmaz mı? • . . 

Geçenlerde Millet Meclisi namına Mehmet Çavuş abıdeaıne 
ltlenk koyan meb'uslar heyeti reisi muhterem general Naci
İtn bu şehit anası ile meşgul olmasını diler ve beklerim. 

Burhan Cahid Morkaya 
htıııııııııııııııııııııııı1111111ınııııııııııı11&tn1111111111111111111nıııııııı11111111111uıı111111111111mnııuuınınınn111111111 

Günün Adliye ve 
P o 1 i s haberleri 

Dün denizden iki 
• 

esrarengız 

ceset çıkarı dı 

!i•~iH: Etem lızet BENiCE 

MAARiF 

Hukuk tahsili
nin dör seneye 
çıkarılması 

!Üniversite-ile lstanbul 
Hukuku arasında bir 

mesele çıktı 
lstanbul Hukuku Tedris yı

lının dört seneye çıi<arılmasına 
karar verilmiş bulunuyor. Fa
kat Adliye Vekaletine bağlı 
olan Ankara Hukuku da üç 
yıllık tedris yılını kafi görmek
tedir. Bu fikir aynlığı yüzün
den lstanbuldaki talebelerin 
Ankaraya akın edecekleri söy
lenmektedir. Maarif vekaleti ile 
Adliye ''ekfıleti bu hıısusda 
temasa geçeceklerdir. 

Hukukta imtihanlar 
Hulı:uk fakültesi üçüncü sınıf 

talebelerinin ikmal imtihanları 
bitmiştir. Bu imtihanlarda bü-

1 
j tün talebeler muvaffak olmuş

lardır. Ş'.fahi imtimanlara 14 

1 

eylülde ba~lanacaktır. 

Edebiyatta imtihanlar 
Edebiyat fakültesinde mezu

1 

niyet ikmal imtihanlarına 15 
eyliılde başlanacaktır. 

1 Üniver~itenin 
ıgezinti bürosu 

Üniversitemizde, l.tanbula 
gelecek ecnebi ünİ\·ersite ta
lebelerini ve profesörlerini 
ağırlıyacak bir Büro kurulmak
tadır. Bu Bfıro, gelecek olan 
ecnebi üniversitelilere memle
keti gezdirmek için her ko
laylığı gösterecek, aynı za
manda da, üniversitelilerimizin 
memleket içinde \'e dışında 
istifadeli tetkik seyahatleri ya
pabilmelerini temin edecektir. 

Yedi azadan teşekkül ede
cek olan bu Büro, üniversite
mizin, diğer üniversitelerin il
mi temaslarım ve münasebet
lerini de sıklaştıracaktır. ,Cesetlerden -birinin boğazın-! 

da ip izleri var, "'k"'a"'rn"'ı,,,_d-ış-ar-ıd ... a----bi_r_ce-s-ed-i~n 
yüzdüğünü görmüş ve sahile 

Cz0nayeften şüphe edz0lz0gor çıkartmıştır. Cesedin ayakları, 
yüz etleri çürümüş ve dökül-

L • •• 1-k - kJ b• miye başlamıştır. Cesedin 
ltl gun mezarn ta sa anan ır üzerinde hüviyetini ispal ede

cek hiçbir şey bulunmamıştır. 
katil dün müddeiumumilig" e Müddeiumumi muavinlerinden 

Sadreddin tahkikata el koy-

ge}erek teslim oldu muş ve cesetlerin ikisini de 
1 

Morga naklettirmiştir. Cese-

Ayın beşinci günü Küçülc
~ıarda 51 numaralı handa 
ır cinayet oldu. Hancı lranlı 
~\ııeyin tabanca kurşunile ka
~~ından yaralandı ve Cerrah
~f'l hastahanesinde öldü. Po
)' üç gündenberi katil Hüse-

111i anyordu. Müddeiumumt 
~· cesedi morga kaldırmış 
hhkikat yapıyordu. Dün sa-
~h Tabibi adil Salih Haşim 
r rga giderek ve ceset üze
iııde tetkikat yaparak rapo
~u vermiştir. Fakat, saat tam ı 
~3) de müddeiumumi Hikmetin 
~asına orta boylu, tıknaz, pos 
ıl'klı bir adam gelmiştir. Bu 
~- aın askerce bir selAm ver
~ltkt~n sonr.a . kendisini şöyle 
dım etmıştır: 

,.-- Bendeniz Sarı Hüseyin .. 
~ ırün evvel Küçükpazardaki 
tı ~a Haydar üzerime hücum 
~ llıışti. Ben de kendimi kur. 
~tırıak için tabanca attım. 
ı:;,ltii!'ime göre Haydar ölmüş. 
lt n de adalete teslim olmıya 
~idim. iki gün korktuğum için 
Çnııştım. n 

lt~İıddeiumuıni kendi ayai!'ile 
~en ve suçunul itiraf eden 
\; katili Başmuavin lbra
vııı Sünuhiye göndermiştir. 

!~ muavinlerinden Remzi 

11. vakte kadar kendisini 
1~ ıcvap etlikten sonra Sultan 
~ llıet sulh ikinci ceza haki· 
l\ı ne vermiştir. Sarı Hüseyin 
t1/Unu mahkemede şöyle iti· 

etmiştir : 
!ıı, ._ Ben 50 numaralı hanın 
t1~ numaralı odasını tutmuş. 
tin · Hancı ve kahveci Hüse
~ e beş lira borcum vardı. 
t,; ~u veremedim. Hüseyin be
~ okatla döğmeye başledL 
'-t. ıı de korkulmak için taban
ltı~allattım. Kazara kasığına 

t;~Jim Salahaddin Demirelli 
t 17,5 da Hüseyini tevkif 

' 

Katil Sarı Hüseyin 

ve müddeiumuıniliğe iade et •.. 
Hıldiseninin üç de şahidi var• 
dı. Miiddeiumumilik şahidlerin 
dinlenmesini ve tahkikatın de
rinleştirilmesi için Hüseyini 
Emniyet ikinci şube müdürlü
ğüne göndermiştir. 

Denizde iki 
Ceset bulundu 

Dün sabah Sarayburnu 
ö~~~de iki ceset bulunmuştur. 
Bırısı 18, 20 yaşlarında bir 
gence ait olduğu ve botula
rak öldtü anlaşılmaktadır. 
Boynunda ip yerleri tesbit 
edildiği için polis bunun bir 
cinayet olması ihtimali üzerin
de durmakta ve tahkikat 
yapmaktadır. 

ikinci ceset te Emniyet Be. 
şinci Şube polis memurların
dan Ihsan tarafından denizde 
görülmüş ve sahile çıkarıl
mıştır. Ihsan sandalla bir Al
man vapuruna vazife görmi
ye giderken denizde ayakları 
ve başı suyun içinde, yalnız 

din hüviyeti anlaşıldıktan sor.-
ra tahkikata devam edile
cektir. 

Mahkeme kapısında 
bayılan adam 

Dün saat 17,5 da adliye bi
nasında birinci hukuk mahke
mesinin önünde birdenbire bir 
adamın yere düıerek bayıldı
!!'• görülmüştür. Adliye polisi 
Necati bu adamı kenara kal· 
dırdı. Ayıldıktan sonra bunun 
Kasımpaşada elli sene bekçi
lik yapan Mehmet olduğu an
laşıldı. Mehmet ölünceye ka
dar kendisine bakmak şarlile 
evini lzmitli aşçı Yusufa ver
miş, ~çı Yusuf şimdi kendi
sine bakmadığı için mahke
meye müracaat ederek evini 
geri istemiştir. Hakim Yusufu 
Mehmede bakmaya mahküm 
edince yaşlı bekçi müteessir 
olmuş ve bayılınıştır. 

• MAHKEMELER BAŞLA
DI - Mahkeme'erin yaz tati
li bittiği için dün bütün mah
kemeler faaliyete geçmişti. 

Bir çoban tiren 
altında ezildi 
Dün sabah (6 buçukta) Kar

tal çimento fabrikası civarında 
bir tiren kazası olmuş ve bir 
çoban tirenin altında can ver• 
miştir, 

Kart~! çobanlarından Ahmet 
dün koyunlannı otlatırken ge
len trenin bir kazaya sebebi
yet vermemesi için koyunlarını 
oradan uzaklaıtırmak istemiş
tir. Kovaladıt!'ı koyunların üçü 
hat üzerine gitmiş, Ahmet de 
onlan kurtarmak için üzerle- 1 

rine koşmuş ise de bu sırada 
gelen tren zavallı Ahmedi 
çiğnemiştir. Kaza yüzünden 
seyrüsefer teahhure uğramış
tır. Üsküdar müddeiumumiligi 
tahkihata başlamıştır. 

:Sayı: 142 Her yerde S kuruı Telefon No: 20827 - Telırıf adreıi: lstnb1l Açıl< S5ı 

İstanbulda 
Yer altı 
Tramvayları 

! 

Tüneller ve yer altı 
tramvayları için ne· 
releri tespit edilecek 

Müstakbel şehir planı ıçin 
çalışmalara devam olunuyor. 
Şehircilik mütehassısı Prost 
Eylıilün ilk haftasında şehri
mize gelecek ve enelce ver
diği d!rektifler dahilinde ~apı
lan işleri gözden geçirecektir. 
Bundan sonra Prostun yeni 
vereceği direktiflere çok e· 
hemmiyet atfedilmektedir. 
Şehrimizde metropoliten in

şaatı takarrur etmiş gibidir. 
Ancak yeraltı lram\'aylarının 
geçecekleri tünellerin yerleri 
bizzat mütehassıs tarafından 

tetkik ve tesbit edilecektir. Bey· 
oğlu ve l•tanbul cihetinde ay
rı ayrı birer tünel açılması da 
düşünülmüş, fakat henüz ka
rara bağlanmamıştır. Prost 
tünellerin açılacağı caddeleri 
tesbit ettikten sonra inşaat bir 
mütahide ihale edilecek \'e 
işe başlanacaktır. 

Matbuat Umum 
Müdürü 

Bir müddettenberi berayi 
vazife şehrimizde bulunan M ~t
buat Umum Müdürü Vedat 
Nedim Tor dün akşam Anka
raya dönmüştür. Vedat Ne
dim Tor istasyonda matbuat 
müntesipleri ve gazeteciler 
tarafından uğurlanmıştır. 

Çorludaki hilkat gari
besi hikAyesi 

_ Çor:uda bir hi'kal garibe. 
sınden bahsedildiğini oradan 
gelen birisinin ifadesine atfen 
yazmış ve garibeyi bizim de 
garip bulduğumuzu kaydet
miştik. 

Bu yolda yapılan resmi tah· 
kikatta böyle hakiki bir hadise 
olmadığını ve ağız riva)·etin· 
den ibaret bulunduğunu gös
icrmiştir. 
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Köy mektepleri1 

,- ' Ekmek ve fran-
cala uc.,zladı 

Belediye ekmek fiatler ni 
ucuzlatmıştır. Birinci nevi ek
mok 10 para ind rilerek JO 
kuruş 30 pıraya, ikinci ek
mek on buç~k kuruştan 10 
kuruş on paraya ve francala 
da on altı kuruştan 15 ku
ruş 20 paraya tenzil edilmiş· 
tir. Yeni narh yarından iti
l:aren tatbik olunacaktır. 

hava Soğuk 
depoları tesis 

Türk ofis mey,·ecilik şubesi 

şefi ile Zeki Doğan oğlu, liman 
umum müdürü Rafi Man
yas \'e meyvecilik mütehas
sısı profesör Baade dün so
t!'uk ha,:a antrepoları yapıl
ması düşünülen Sirkeci ile Sa
ray burnu arasındaki sahada 
tetkikler yapmışlardır. Bu tel· 
kiklere bugün de devam ede
cekler alınan neticeyi bakan
lığa bildireceklerdir. 

Zeki Doğan oğlu profesör 
Baade birkaç gün sonra 
Trakyaya giderek tetkiklerine 
devam edeceklerdir. 

Parti kongreleri 
Parti kongrelerine 10 Eylül

den itibaren başlanacaktır. 

15 Eyliılden ayın sonuna kadar 
300 kadar ocak kongresi ne
ticelendirilecek, Teşrinievvelde 
de nahiye konğreleri başlıya

caktır. Her iki senede bir 
yapılan vilayet ve kaza kon
greleri de geçen sene yapıl. 
madığı için bu sene toplana
caktır. 

Aleyhimize ya
ztlmış kitaplar 
Bazı yabancı, azlık okulla

rında avrupalı muharrirler ta
rafınd:ın önce aleyhimize ya
zılmış olan şiir, kitap, risale, 
harita ve saire gösterildiği ha
ber alınmıştır. Yapılan tetkikte 
sonunda bunun mektep eseı
lerinin ihmalinden doğmadıt!'ı 
anlaşılmış \'e okullara gönde
rilen bir tamimde bu cihete 
dikkat edilma.i bildirilmlştir. 

FUAR 

lzmir Panayı
r rında lstanbul 

Pavyonu 
Ticaret Odası tetki· 
kat müdürü izahat 

veriyor 
lzmir fuarında lstanbul Ti

carel Odasının pavyonlarına 
nezaret etmek üzere lımire 
gilmiş olan Oda Tetkikat Mü
drrü Galip Bahtiyar dün şeh
r.mizc dönmüştür. Duo kendi
~ini gören bir muharririmizc 
Oda Tetkikat Müdürü şunları 
söylemiştir: 

"- hınir Fuarı Türk iktısa
diı atının güzel bir tezahürü 
olmuştur. lstanbuldan 82 firma 
iştirak etmiştir. Odamızın ha
zırladığı pavyonlarla lacirlerı
miz tarafından husu<i şekilde 
kurulan pavyonlarda lstanbu
hın sınai \'C iktısadi vazi}eti 
çok canlı ,.e çok güzel gös
terilmiştir. Elektrikle süslenen 
grafikler dikkat ve alaka ile 
takip edilmi~tir. 

Bır müzeyi andıran Trakya 
istisna edilecek olur.a ziya
relcilerinin gözlerini zengin 
dekorları ile çeken plvyonla
rın başında l•tanbul pavyon· 
tarının geldiği muhakkaktır. 
Bilhassa pa\'yonlarımız arasın· 
da lstanbuldan gönderilerek 
yapılan itfaiye köşesi lzmirli
lrr üzerinde çok eyi intıbalar 
bırakmıştır. 

Gelecek seneler için daha 
mükemmel \e bugünkünden 
kat kat üstün neticeler alına
cağı muhakkak sayılmaktadır. 
Panayıra iştirak eden tüccar
larımızla yaptığımız temaslar
da nct'ceden memnun olduk· 
farını söylediler. 

Yeni tahsil 
Müdürleri 
Vi'iiyet hususi idare tahsil 

mü iürii Hl'•nÜ Oklar terfian 

Köylerde yeni ve ihti 
yaca uygun 

mektepler yapılacak 
Maarif Vekaleti köy mek

teplerile çok yakından alaka
dar olmaktad•r. Yapılan tet
kikler sonunda birçok köyler
de mektep olmadığı \e bazı 
köy okullarının d1 sıhhi şart
lara elverişli bulunmadıgı an
laşılmıştır. 

Maliye vekili 
İstanbul teşkilatı
nı tetkik ediyor 1 

lstanbul mınta
:ası tahsil mü
dürlüğüne ve 
lstanbul mınta
kası tahsil mü
dürü Ali Riza 

da bir derece 
terfi ederek boş 
olan Üsküdar 
mıntakası tah
sil müdürlüğü
ne tayin edil
mişler ve dün 

Bunun üzerine köylerde mo
dern mektep yapılması tekar
rür etmiştir. inşaat masrafına 
maariften başka köylerde yar
dım edeceklerdir. Ancak her 
köyde bir asri mektep tesisi 
mümkün olamıyacağı göz ö
nünde tutularak birbirine ya
kın köyler için müşterek mas
rafla yalnız bir büyük okul ı 
inşası daha münasip görül. 
müştür. bu kararın tatbikine 
bu seneden itibaren başlana
caktır. 

Şehrimizde bulunan Maliye 
vekili Fual Ağralı \'e müsteşar 
Faik dun öğleden sonra def
terdarlığa giderek defterdar 
Kazım ile ve malıye müfettiş
leri ile görüşmüş~ür, Maliye 
müşavirlerinden Feyzi Daim de 
'ekil i!e görüşmüştür. 

Ôgrendığimize göre \'ekil 
ve gerekse müsteşar lstanbul 
maliye teşkilat kadrosunu göz
den ğeçirıoekle meşgul olmu~
lardır, 

Jandarma komutan
ları arasında 

Fatih kaza jandarma bölük 
komutanı yüzbaşı Ôzdemir 

Beynelmilel Tıp Siirt merkez jandarma bölük 
Kongresi komutanlığına \'e Fatih jan-

Şehrimizde l!> Birinci Teş- darına bölük komutanlığına 
rinde toplanacak olan Beyne!- d.ı. Zara jandarma bölük ku-
milel Tıp Kongresi için İcab mandam yüzbaşı Salim ôzalp 
eden hazırlıklara başlanmıştır. tayin edilmiştir. 

Hüsnü Okt~r }'eni vazifeleri. 

ne başlamışbrdtr. 

Hüsnü ve Ali R'za gerek 
tahsil müdürluklerinde ve ge
rekse cv\'elce bulundukları vi
layet defterılarlıklarında rnzi
felerini iyi bir şekilde ifa et
miş liyakatli memurlardır. 

Kendilerine yeni vazifeler in
de mu\'affakıyetler dileriz. 

j Kırk gün kırk ge
ce eğfentileri

nin sonu 
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Kırk gün kırk gece şenlik
leri Balkan festivaliyle dün ak
şam nihayet bulmuştur. Bu mü
nasebetle dün akşam festival 
komitesi şenliklere i)tirak eden 
heyetler şerefine Park Otelde 
büyük bir ziyafet vermiştir. 
Şehrimizdeki tanınmış ze\·atın 
birçot!'u ve gazeteciler bu 
toplantıda bulunmuş:arclır. Zi

yafet samimi bir hava içinde 
geç vakte kadar devam etmiş
tir. 

: SORUY.ÖRUZ : 
Şekerci dükkanlarında şekerli 

maddeler neden pahah ? 
Geçe~ gün_ b!_l sütu'.'la:da, fe~er ucuzladığı halde şekerli 

maddeleruı hala eslcı fıatlerını muhafaza ettiğinden bah
seden bir kaç mekteplinin şiktigetini gazmış/ık. Dün de mat
baamıza dört çocuk babau bir okuyucumuz geldi.. "" agni 
mevzua temas ederek derdini döktü: 

-latanbuldaki şekerci dükkanlarına hiç uğramadınız mı? 
En ucuz, en bayağı akide tekerlerinin bile kiloau altmıt 
k~ruştan aıağı satıl~ıyor. Daha lyicesi seksen, yüz, yüz 
yırmi kuruşa .. Halbukı fekerio kilosu yirmi beşe indi. Ço
cuklarımıza şeker almak mecburiyeti karıısında büyük 
lhtikarla kartılaşıyoru~. 

Dörl çocak baba'1 derdini ganarken, bir an için düşün
dük .. derhal pigasoda tahkikat gaptık ve kendisini çok haklı 
bulduk. 

üeçen gün sormuştuk .. bugiin de •orugoruz : Şeker ucuz
ladığı halde şekerli maddelerde neden en ufak bir fial dü
şüklüğü bile görülmüyor ? 

Esnaftan biraz insaf, B~lediyeden kontrol istigoruz. 

Heyetler dönüyor 

Romen heyeti dün vapur 
olduğu için şehrimizden ayrıl
mıştır. Festival üyeleri mısa
firleri Galata rıhtımında uğur
lamışlardır. 

Balıkesirin Pamukçu köyün
den gelen zeybekler de dün 
köylerine dönmü~lerdir. Bu. 
gün de Çoruhlular ve diğer 
Balkaolı heyetler memleketle
rine döneceklerdir, 

Japon sefiri mezunen 
ı memhıketine gidiyor 

Japon büyük elçisi Toku
gawa bugün izinli olarak Tok
yoya gidecektir. Avdetine ka
dar sefaret işlerine, sefaret 
müsteşarı Katsutaro Miyazaki 
bakacaktır. 

lar ev yaptırmışlar, terkos suyu 
verilmesi için dilekte bulun
muşlar! Mutat üzere fenni tet
kikat yapılmış. 

lstanbulun terko• suyu ol
mı}an yerlerine su vermiye ka
rar verilmiş. Fakat bu semtlere 
su ancak iki senede verilebi
lecekmiş! 

Fenne bakın; lstanbulun gö
beğine su vermek ıçin 2 sene 
lazım geliyorsa arbk Adalara 
su vermenin mahşere kaldıgı 

fennen anta,ılmıyor mu?! 
Bizde hfı 1a acele işe şeytan ka

rışmasından korkuluyor! Muh
terem arkadaşlar 1 Bari bir de
facık olsun acele iş yapılsa da 
şu şeytanın nasıl karıştıl!'ını, 

acaba tereyağlarına karıştığı 

gibi mi karıştığını gör.ek !.. 

lstanbulun burnunun dibine 
iki senede su getirmek için 
acaba kaplumbağalar arozöz 
gibi mi kullanılacak, nedir?! 

Sular da seyyah mı oldu 
ki bukadar geç gelsin? 

Terkos gölünden suyu kendi 
kendine bıraksan lstanbula, 
vallah~ bir haftada gelir!! 
Şu l•tanbulu bol bol suya 

garketmeyi beceremiyeceğiz 

gitti! Su böyle mi verilir? 
Bu işe oldu olacak bari süt

cüleri memur edin de su nasıl 
verilirmiş görün!! 

Serdengeçti 

1 İstanbul 
Radyosu 

lslanbul Telsiz Telefon Türk 
Anonim Şirketi dünden itiba
ren hükümete deuedilmiş bu
lunmaktadır. Henüz resmi bir 
tebliğ ~apılmamış olmakla be
raber mukavele hükümlerinin 
sureti katiyede yenilenmesine 
karar \'erilmiş ,.e lstanbul, 
radyosunun bir senelik prog
ramı t.sbit edilmiştir. 

Öğrendiğimize göre; Radyo 
ş,rketinde Şpiker olarak bu
lunan Mes'ut Cemil ile müdü
rü Hayrettinden b:ışka bütün 
memurların işlerine niha; et 
v•rilmiştir. Yeni kadroya kim
lerin alınacat!'ı henüz tesbit 
edilmemiştir. Söylendii!'ine gö
re, yeni istasyonların yapıl
ma" ancak bir yıl sonra 
mümkün olacaktır. 

Ayasofya müze
sinin küllahları 
tamir ediliyor 
8 ay evvelki büyük fırtına 

lstanbıılda bir çok minarelerin 
külahlarını uçurdu. Evkaf ida-/ 
resi bunların hemen hemen, 
hepsini yaptırdı. 

E\'kaflan ayrılarak müzeler 
idaresine geçen Ayasofya mü
zesinin iki minaresi şimdiye 

kadar tamir edilmedi. Her ec-
nebi seyyahın mutlaka uğradığı 

bu müze minarelerinin külahsız 
kalışı çok çirkin bir manzara 
arz ediyordu. Tarihi abide'eri 
korumaya büyük önem veril
diği şu devirtfe bu minarele· 
rin böylece bırakılmasının doğ· 
ru olmayacağı iki gün enel 
kısaca sütunlarımızda yazmış

tık. Sevinçle öğrendiğimize 

göre alakadar idare neşriya

tımızı nazarı itibare almış ve 
dün minarelerin tamirini bir 
müteahhid ihale etmiştir. Bir 
iki güne kadar tamira başla
nac1kiır. 

Sıhhiye Müstetarı 
Ankaraya döndü 

Bir müddettenberi şehrimi
ıin •ıhhi müesseselerini tefti, 
etmekte bulunan Sıhhiye Müs· 
teşarı Hüsamettin buradaki 
teftişlerini bitirerek Aııkaraya 
dönmüşlerdir. 

Jandarma genel 
komutanı geldi 

Jandarma genel komutanı 
genel Naci dün şehrimize gel
miştir. General Naci öğleden 
sonra vilAyet jandarma komu. 
tanlıgına gelerek komutan 
Galib ile görüşmüş ve sonrada 
Fatih kaza jandarma bölük 
komutanlıt!'ına giderek bölü
ğü teftiş elm~tir. General Naci 
şehrimizde kaıa jdndarıııa kı

taatını teftiş edecektir. 
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Hergün bir yazı 

Gazete müvezzilerinin arala
rında kimler var ? 

B'r Mehmed ağabey bugUn nasıl Is· 
nbulun sayılı patronlarındansa yarın 
belki o sayılı doktorlarından olacak. 

Yazan: Osman C&ma! Kay91lı 

Müvezzilerden birini tanıyo
rum. Şimdi hala hem lstan
bulda müvezzilik ediyor, hem 
de Atina üniversitesinin tıp 

fakültesinde talebedir. 
- Bu, nasıl olur? 
Diyeceksiniz. Anlatayım da 

dinleyin. 
Bundan üç, dört yıl önce 

bir akşam gazetesi, burada 
bir müvezziler koşusu yap
tırmış, bu koşuya bir hayli 
müvezzi girmiş; içlerinden 
( Uzeyir ) adlı birisi birinci, 
( Dimitri Malecıkas ) adlı biri 
de ikinci çıkmıştı. 

Yarıştan biraz sonra gazete 
idarehenesi bunlara mükafat
larını dağıtırken Üzeyire bir 
kat elbise, Dimitriye de 
bir çift iskarpin düşmüştü. 

işin garibine bakın ki ko
şuya giren bütün müvezzi
lerin içinde en fakirleri, en 
üstü başı dökülenler de bun
lar olduğu için bu iki küçük 
mükafat şimdi tam yerini bul
muş ve Uzeyir de Dimitri de 
mükafatlarını alınca çok se-
vinmişlerdi. 

• •• 
Gel z2man, git zaman, bu 

koşudan birkaç ay sonra te
sadüf beni müvezzi Dimitri ile 
tekrar karşılaştırdı. O zaman 
Beyoğfondaki azlık liselerin
dcnb' ri kendi kendine kapanmış 
oranın talebesi benim öğretmen 
olduğum başka bir azlık lise
sine nakil edilmişti. Bu ta le be 
bizim Ji5eye nakil edildikten 
sonra onuncu sınlfın en ön sı ... 
rasında pek yoksul kılıklı. 

çiçek bozuğu bir çocuk birkaç 
derste benim dikkatimi ken
dine çekmğe başladı. Takrir. 
!ere çok dikkat ediyor, gayet 
iyi notlar alıyor ve derse kal· 
dırdığım vakıt bana çok 1'Üzel 
cevaplar veriyordu, 

Fakat ders yılı bir hayli 
ilerlediği halde bu çocuk bir 
türlü kitap alamıyor, Sade tut
tuğu notlarla ders yapıyor, 

kıraetleri arkadaşlarının kila· 

l:ıncan okuyordu. Türkçesi 
ifade şivesi de güzel olan bu 
çocuğa bir gün rreklebin ko
ridorunda kendisine niçin ki· 
tap almadığını sordum boy· 
nunu bükerek: 

- Ben, dedi, çok fakHm. 
SabJh~arı erkenden yollarda 
koşarak gazete salar, sonra 
mektebe gelir ve ihtiyar ana
mı da, kendimi de gazele mü
vezziliğinden kazandığım para 
ile zor geçindiririm. Onun için 
henüz kitap tedarik edemedim, 
beni affedin 1 

Çoccığun yüzüne dikkat et. 

Hem müvezzi, lıem Tıp Fakül
tesi talebesi Dimitri Maleçikas 

tim ve tanıdım. Bundan üç dört 
ay önce koşu mükAfatı olarak 
aldığı yeni iskarpinleri çorap
sız, çıplak ayaklarına geçirir
ken sevincinden ağlıyacak gi • 
bi olan müvezzi Dimitri idi. O 
benim kendisini hayretle süz
düğümü gorunce : 

Hatta dedi, siz de beni ta
nırsınız. Koşuya girmiş, bir 
iskarpin kazanmıştım ki (ayak
larını göstererek) işte o iskar
pinler bunlardır. 

• •• 
Dimilri Maleçıkas, o yıl mek. 

tebin onuncu sınıfını muvaffa
kiyetle geçti, on birinci ~ııııfta 

yine hem yollarda koşarak 

gazete müvezziliği, hem de 
mektepte yine bana tam bir 
son sınıf talebeliği yaptı. Ni
hayet bundan iki yıl önce sı
nıf arkadaşları olan kırk beş 
elli kişi ile birlikte ve sanırsam 

bu kadar kalabalığın içinde 
beşinci derece mektebi bitir
di. Mektebini bitirip eline iyi 

bir Lise şahadetnamesi alan 
Dimitriyi ondan sonra bir da
ha görememiştim, Fakat ge· 
çen hafta buradaki arkadaş· 

!arından duydum ki Dimitri 
iki yıldır Atina Üniversitesinin 
Tıp fakültesinde okuyormuş, 

halla bu yıl ikinci sınıfı bitir
miş, üçüncüye geçmiş ve dört 

yıl sonra da doktor çıkacak
mış... Siz yine işin garibine 
bakın ki aynı Dimitri şimdi 

turada anasile birlikte yine 
gazele müvezziliği de yapı. 

yormuş. 

- Ya bu, nasıl oluyor? 
Diyeceksiniz. Onu da anla

tayım: 

Kışın burada bankalar mev
ki:nde gazete müvezziligi 
} apan ihlİ} ar ve r ejmürde 
anası kazancının birazını Ati-

rYeni Tarihi Romanımız 

YEZİDİN AŞKJ 
Yezidi hepimiz biliyoruz: Emeviye tarihinin şair ruhlu. zevk 
düşkünü hükümdarı ... Emeviye Devletinin banisi Mvaviyenin 
oğ'iu Yezit ... Ve zamanında: 

KERBELA VAK'ASI 
Vukua gelen Yezit. .. 
Fakat Türklerin içinde, Yezidin başrndan garip, ma1allar
da olduğu kadar romantik bir aşk geçtiğini .. bu aşkın, 
Kerbela hadisesinin dehşetli bir fecaatle neticelenmesinde 
mühim bir amil olduğunu kac kişi bilir ? 

YEZiDiN A$KI 

f Askerlik 
Numara: 138 

Kurmay kurul· 
larının rolü 

Kurmay kurulları komu. 
tanların öz yardımcılarıdır. 

Verilecek kararın elemanla
rını hazırlar ve sağlarlar, yü
rütümü kontrol ederler. 

Napolyon bir harbi hazır-
ı lamak bakımından değil, bir

liklerin manevralarına ve ve
rilen emirlerin yürütümüne 
göre kurmayları seçer ve işi 

başarırdı.. Fakat 1800 har
binde Alpleri aşmak için ya
pılacak mühim hazırlıkları 

dar kadrolu kurmaylarla bi
tiren Napolyon, uğradıj!'ı zor
lukları daima göz önünde 
bulundurmuş ve 1806 harbini 
geniş kadrolu kurmayların 

yardımlarile kazanmıştı. Böyle 
olduğu halde Napolyon, or
duların harekatına ait bütün 
teferruatı kendisi hazırlar ve 
idare ederdi. Bugün işler de.. 
ğişti. Ordular büyüdükçe bü
yüdü .. Harekat sahaları evvel
kine göre pek fazla genişle· i 
di. Artık; kurmaylar iş, fikir 
ve kuvvet arasındaki uyumu 
(ahengi) denkleştiriyorlar ve 
komutanlar da, düşünme ser
bestliğini kazanabiliyorlar. 

Kurmayların bu rolleri, 
emirlerin anlayışlı bir şekle 
sokulması ve yürütümün kon
trolü gibi esas işlerine göre, 
ikinci derecede kalır. 

M. Ersu 

DOKTOR 

Bebeğin sütü 
Çocuğa ilk aylar zarfında 

gündüzleri iki, geceleri de dört 
saat fasıla ile meme vermek 
münasiptir. 

Daha sonraları gündüzleyin 
fiç dört saatte bir, geceleyin 
dahi altı ila yedi saatte bir 
verilebilir. 

Çocuk acıktıjtı zaman şid· 
detle kollarını sallar. Başını 
her tarafa çevirir, meme arı .. 
yor gibi ağzını açar. Uzatılan 
bir parmağı hemen ağzına 

alarak emmek gibi bir hare
ket gösterir. Çocuğun bu ha
reketi karnının acıktığını gös
terir. 

Velhasıl vücudü cldukça 
kuvvetli bulunan bir çocuk 
ilk aylarda her meme emişte 
60-80 gram süt emer, dört 
beş aylık olunca her memede 
250 gram süt emdiğine naza
ran, 24 saat zarfında 1500 
gram, yani bir buçuk kilo süt 
almış olur. 

nadaki oğluna - gönderiyor -ve 
o orada bu para ile tahsiline 
devam ediyor; sonra da yazın 
tatilde buraya gelen Dimitri 
yine gateleleri sırtlıyarak üç 
ay ihtiyar ve pejmürde ana
sına yardım ediyormuş. 

Bi1_im Ankara yokuşu müvez

zileriııin arasında Dimilriyi 

tanımıyan yok gilıidir ve bun. 

!arın hangisine sorsanız: 

- Dimitri diyorlar. yakında 
doktor olacak, büyük adam 
o!acak 1 

Gördünüz mü şimdi, şu 

beğenmediğiniz müvezzi ço

cukların ara<Otında neler, ne 
cevherler varmış .. 

Romanında .. aşkı da ruhu kadar şımarık olan Yezidin, ba
bası Muaviyeyi, nasıl bin bir entrika çevirmeye sevkeltiğini .. 
bu yüzden bahtiyar bir aile yuvasının nasıl perişan olduğunu 
ve nihayet Kerbelada Hazreti Hüseynin bütün çoluk çocuğu 

.1 ile şehit dü~e~e ~a~a~diy~dığ; o;y~klsınız. 

Bu yaman cevherlerin biri 

de Akşam'ın eski tevzi me
muru meşhur Mehmet ağabey

dir. Bundan on beş yıl önce 

Akşam gazetesinde kara kaşlı 
Bay Afi tevzi memuru iken 

müvezzilikle işe başlayan Meh
met aQ'abey çalışması, doğru

luğu, azmi, sebatı, zekası ve 

il
'···· sonra herkese kendini sev

dirmesi sayesinde on beş 

sene gibi kısa bir zaman

da lstanbulun hatırı sayılır 
bir patronu haline geldi ve 

Romanında .. Yezidin aşkı ile bera'oer, Arap tarihinin çok 
enteresan safhalarını da okuyacaksınız. Muharrir romanın 
başına ilave ettiği tarihi bir hulasada, Hazreti Ali ile Mua
viye arasında geçen çok meraklı mücadeley~ Ali'nin na•ıl 
şehit olduğunu ve Muaviye'nin Hilafete ne suretle geçtiğini 
güzel bir şekilde tesbit etmiştir. Bu tarihi hıılasa, okuyucu· 
larımızın, Yezidin aşkını daha vuzuhla okumalarına yardım 
edecektir. 

YEZİDİN AŞKI 
Romanında, canlı bir tarih dekoru içinde geçen romantik 
~ir aşk •• Kerbela faciası gibi acı bir netice vardır. Okuyu• 
cularımız, bu romanımızın üstünde çok heyecan/anacaklar .. 
çok nl<ikalı zamanlar geçireceklerdir. 

Yazan , M. Rasim ÖZGEN 

bugün artık müvezziliği bıra

karak daha büyük işlere gi. 
rişti. 

Eminönünün meşhur bayii 
bir dimitri daha vardır ki bu
gün bayilerin en kalan torla
rından olan bu adam da bir 
zamanlar: 

- Havadis, yazıyor: ikdam, 
Sabah, Tanin, Tasvirefkiir: 

Diye yollarda koşar, du· 
rurdu. Müvezzilik deyüp de 
geçmeyelim, onların arasında 
da kimbilir, daha ne kadar is
tikballeri parlak ve zengin 
çocuklar var. 

----,---·-------------!,Osman Cemal Kaygılı 

- AÇ 1 K söz-
Düşüne~ 

Herkes için .. 
Yazan: 

Dr. Victor Pauchet 

Gençliğin eğlenceye mah
sus bir çağ olduğunu söy
leyenler ahmaklardır. Genç
lik çağı : ileride bütün ha· 
yat devamınca faydalı ola· 
cak iyi itiyatların edinilme 
zamanıdır. 

m m 
Hafızanın atıl kalarak yeni 
baştan işe başlamasının Ö· 

nüne geçmek için, asla tam 
bir zihni tatil yapmamalıdır. 

ın rn 
Hayat bir spordur. Daima 
idman yapmakta olduğunu 
tasavvur et 1 Bu idmanı 

bıraktığın gün, olduğun 

yerde kaldın demektir. 
(!l [!) 

Hayatını, müşkül de olsa, 
iyi bir programla tanzim 
et, itiyat, onu sana hoş 

gösterecektir. 
m m 

Başkalarının taktirini ka
zanmak istersen, ilk önce 
kendini takdir edebilmeli
sin 1 

lil lil 
En çok şüpheye düşenler, 
çok zeki kimselerdir. 
Şüphe, zekanın cezasıdır. 

11111111uııı111111111111111111111111ıııııuııııııuıı1111ıoııııııııııı 

IE.ge tütünleri, bu 
sene çok nefistir 

lzmir, (Açık Söz ) - Bu 
sene Ege mıntakası tütün mah
sulu, nelase~ itibarile geçen 
seneki mah•ulden daha üstün· 
dür. Bu mıntakaların rakımı 

yüksek olan yerlerinde yetiş
tirilmekte olan mahsul daha 
şimdiden ecnebi firmalarının 
alakasını celpetmiştir. Bilhassa 
gavurköy ve Akhisar civarı 
tütünleri bu sene mahsulun 
nefaseti bakımından birinciliği 
alacaktır. 

Akhisar tütünleri üzerinde 
tetkikat yapmak üzere gelecek 
hafta bir amerikalı mütehassıs 

şehrimize gelecek ve doğruca 
Akhisara gidecektir. 

Mahsulün bu sene 4.5 mil· 
yon kiloyu geçeceği tahmin 
ediliyor. 

Akhisar tütüncüler bankası 

bu yıl çiftçiye yarım milyon 
liradan fazla ikrazatta blundu. 

DUnya bisiklet 
şampiyonluğu 

Bern, 7 (A.A.) - Yol üze
rinde 145 kilometrelık dün• 
ya bisiklet şampiyonluğunu Is. 
viçreli Buhvalder 

= 
. mi 

:euLMACA 
" Açık Söz ,, Un 

Bulmacası 

Bulmacalarımıza okuyucula
rımız büyük rağbet gösterdi
ler. Ancak iki noktaya topla
nan şikayetleri var : Bulmaca
ların halli için bırakılan müd
det azdır. Hediyelerin alınma
sı için bırakılan müddet azdır. 

Bu sebeplen bulmacalarımı

zı biraz daha güçleştirerek, 
bir hafta müddetle neşredece
ği>. Okuyucularımız bu bir 
hafta içiı;de hal varakalarını 
göndermek için bol bol vakit 
bulabi lecaklerd ir. 

Diğer taraftan okuyucuları

mıza vereceğimiz hediyelerin 
kıymetlerini de bu haftadan 
itibaren arttırdık. 

Bu haftaki bulmaca 
Aşağıdaki heceleri öyle sı. 

ralayınız ki, üç ata sözü mey
meydana çıksın. 

an. fes. ya. ye. Us. 
mı. dar. ye. el. hat. 
at. let. kU. gi. ol. al. 
han. dev. ne. kUr. 
sih. bir. kUm. da. bi. 

HEDiYELERiMiZ -
Halledenler arasında kur'a 

çekilecektir. Birinciye bir kol 
saati, ikinciye gazetemizin bir 
senelik abonesi, üçüncüye bir 
yazı takımı, dört kişiye birer 
bozukpara çantası, 50 inciye 
kadar muhtelif hediyeler. 

Kur'a bu hafta müstesna, 
her hafta Cumartesi günü çe
kilecek, netice Pazar günü 
ilan edilecektir. Okuyucuları

mız Pazartesiden itibaren he-

' 

diyelerini alabileceklerdir. 

,- 1 
Açık Söz 1 

Bilmece kupo~ 1 

- - -
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Tefrika No. 51 

Vahdettin birdenbire bu felaketin iç yüzünü anlamı~ 
gibi, gözlerini açarak: Ne 

diyorsun, Servet .. dedi. Sarı kızım öldü mü yoksa ... 1 
BiR KARA HARER ı anlaşılmaz. Bir kaç kelime ke· ı den kurtaramadılar.. yazık· 

Nesrin, padişahın kadehini keledi : yazık ... 
tekrar yarıya kadar doldurdu: - Bütün ihtimamlara rağ- Servet bey padişahı elekli· 

- Biraz daha alınız, şev- men, şevketlim 1 ••• bütün teda- yerek çıktı. Nesrin bu muh3' 
ketliml Bunu da içerseniz, an- vilere rağmen... vereden bir şey anlıyamamış· 
cak bir bardak şarap almış Nesrin bu sözlerden mühim tı .. şaşkın şaşkın VahdettiniP 
olacaksınız. bir adamın veya padişahın teal- yüzüne bakıyordu. 

Bu sırada haremağası içeriye lükatından birinin öldüğüne ( Sarı kız ) besbelli padişa• 
girerek : zahip olmuştu. hın çok sevdiği gözdelerinden 

- Servet bey çok acele bir Vahdettin, birdenbire, bu biri olacaktı. 
iş için huzurunuza girmek is· felaketin iç yüzünü anlamış iki doktorun ölümden kur· 
yorlar, Şcvketmeap 1 giti, gözlerini açarak: taramadığı bu kadın Allahın 

dedi ve ayakta durdu. - Ne diyorsun, Sen·et.. ne kadar bahtiyar mahlükuydU 
Şimdi Servet beyle görüşü- dedi. Sarı kızım öldü mü yok- ki, arkasından padişah bil< 

lecek sıra mıydı ya .. ? sa .. ? göz yaşı döküyordu! 
Sultan Vahdettin bu acele J Servet bey ba~ını önüne Bereket versin ki, bu kar~ 

işin mahiyetini anlamadan na- · eğerek bir kelime ile cevap haberin mahiyeti çabuk anla• 
sıl durabilirdi? verdi: şıldı. Bir muamma halinde 

- Gelsin bakalım.. - Evet.. kalmadı. Vahdettin: 
Diyerek elile garip bir işa- Vahdettin yemek masasının - Bunun eşi de geçen yıl 

ret verdi. Haremağası dışarıya önünden kalktı .. ilk önce Nes• ölmüştü, dedi, zavallı ( sarı 
çıktı.. rinin yüzüne baktı: kızım) benim üç yıl önce Ka· 

Ve biraz sonra Servet bey - işte, bu kara haber çok nadada~ getirilmişti. Güver· 
içeriye girdi. Padişahın yanına canımı sıktı şimdi.. cinlerimin en değerli, en se· 
sokuldu. Nesrin de bu acele So"ra birden Servet beğe vimlilerinden biri idi. 
işin ne olduğunu anlamakta döndü: Ve içini çekerek mırıldandı: 
sabırsızlık gösteriyordu. - Doktor kurtaramadı mı - Kümeslere dadanan bit 

Servet Bey çok heyecanlıy· onu bu feci akibetten .. ? sar.sar, yavrucuğumun göğsünU 1 
dı.. gözlerini kırpıştırarak - - Çok çalıştı, şevketlim: bu yaralamış .. Boğarken imdadına 
bir vatan parçası gitmiş ve- gece sabaha kadar onun yetişmişler amma •. ne yazık k1 ı 
yahut semavi bir le 'aket ha· başından ayrılmadı .. Snğ baca- dündenberi ıztırap çekiyordı> 
beri getirmiş gibi - ilk önce ğından aşı yaptı .. yarasını sık iki doktor bir kuşu kurtara· 

İngiltere Kralı
nın İstanbulu 

ziyareti 
Bir Bulgar gaze· 
tesinin şayanı· 

dikkat makalesi 
Sofya (Açık Söz) - lngiliz 

kralı sekizinci Edvardın mem
leketimizi ziyaretten ve Ala· 
türk tarafından karşılanma
sından, krala karşı gösterilen 
büyük muhabbet ve alakadan 
bahsetmekte olan (Zarya) ga• 
zelesi hulasaten şunları yaz· 
maktadır. 

"lngiliz Kralının yaz seya
hati birçok nümayişlere sebep 
olduğu gibi, bu seyahatin si
yasi ehemmiyeti de gözlerden 
kaçmaz oldu .. 

Yugoslavyanın Adriyatik sa
hillerini ziyaretten sonra, Ar
navudluk sahi;Jerini aşarak Yu
nan Kralını ziyaret eden lngi
liz Kralı, Atatürk ile karşılaş
mak maksadile lstanbula doğ
ru yollandı. 

Türkler bu ziyaret haberini 
sevinç ve memnuniyetle kar
şıladılar. Türk'er. umumiyetle, 
bugün artık Avrupa kuvvetleri 
arasında işğal etmekte olduk
ları mevkiden memnun olmakta 
haklıdırlar. 

sık merhemle sardı.. Ağzına madılar ölümden. 1 
kaşık i a buzlu sular akıttı .. Bir Nesrin hayretinden gülme- 1 
aralık doktor Mavro Bey de mek için mütemadiyen dudak• 
gelmişti .. iki doktor uzun müd- !arını ısırıyordu. 
det başı ucunda konsultasyon - Mühim bir adam ölc\ı 
}aptılar. sanmıştım, velinimetim f De-

- Neye karar vermişlerdi? mek bir Kanada güvercini 
- Mavru iley yarayı leh- ölmüş ..• 

likeli gördü. Fakat, doktor Demekten kendini alamadı· 
Selim Bey buzlu su tedavisile 
kurtaracağını umuyordu. 

- Ne zaman can verdi 
benim sarı kızım? 

- Sabaha karşı. Hafız Os· 
man minareye yeni çıkmıştı, 

şevketlim! Sabah ezanı oku
nurken gözlerini kapadı .. başı 
göğsünün üstüne düştü .• dep. 
rcnmeden çırpınmadan ölü
verdi. 

Servet bey bu izahatı verir
ke11 gözlerinden yaş akıyordu. 
Padişahın da gözleri sulanma
mış değildi. 

- Onu aile mezarlığına göm. 
dür.. Bu işe sen nezaret et, 
Servet 1 ve mezarının başına 

bugünkü tarihle beraber adını 
yaz. D"ktor Mavro ile Selimi de 
gözüm görmesin bugünler de. 
bırnim biricik sarı kızımı ölüm· 

Vahdettin güvercin meraklı~' 
bir hükümdar olduğu için, o 
dakikada ölüm haberini aldığı 
sevgili güvercinine çok acı· 

1 

nuştı : 

- Mühim bir adam ölseydi 

bu kadar müteessir olmazdı"'• 

Nesrin: dedi - (sarı kızm) ölii• 
mü pek hazin oldu. Sansarın 

pençesinden güçlükle yaka""' 

kurtardığı halde, ölümün pen· 
çesinden kurtulamadı, gitti 
zavallıcık. O bana çok ahı· 

mıştı .. eşi öldükten sonra yal· 
nız kaldı., her bahçeye inişinı· 

de omuzuına zıplar ve küçii~ 
bir çocuk şımarıklığile hoplat 

dururdu. Sarı kızımı çok se-
verdim ben. 

{Bitmedi J 

Türkler, boğazlar üzerindeki 
hakimiyetlerinı tam manasile 
geri aldıktan sonra ayni za
manda cumhuriyetine hürmet 
demek olan, Atatürklerine kar
şı hariçten daha fazla bir hür
met ve muhabbet görmeğe 

başladılar. Türkler, hariçten 
gelecek hürme ı ve muhabbete 
karşı çok hassasdırlar .• 

---- Ortaköy Şifa Yurdunun on birinci yıl dönUrtl~ 
Cenupta Clevland müsameresinde nazır bulunanlardan bir grııP 

Pı::~~:~~.~~ıiyi Ortaköy Şifa Yurdunun orı 
Mersin [Açık Söz] - Çukur 

ova mıntakasında yetiştirilme
si tekarrur eden ve yapılan 

tecrübelerde iyi neticeler alı

nan Clevland pamuğu geçen 
sene Ceyhan ve Seyhan nehir 
leri arasındaki sahaya ekilmiş 
idi. ş;mdiye kadar bu nevi 
pamuklardan alınan netice iyi 

görülmüştür. Bu sene ayni 
cins pamuğun Mersin ve Tar
sus havalisinde ekilmesine ka

rar verilmiştir. Bunun temini 
için Adana pamuk ıslah istas• 
yonu Mersin ve Tarsusdaki 
çırçır fabrikalarına çıftçileri

miz tarafından getirilen iane 
pamukları tohumlarının iade 
edilmesini tamim etmiştir. 

Bu tohumlar yerina Clevland 
tohumu verilecektir. 

birinci yıl dönümü 
Ortaköy Ş'fa yurdunun o;;"" söyliyerek Ahmet Asım anır 

birinci yıldönümü münasebetile run tesis ettiği ve her seo1 

müessesenin parkında güzel daha mükemmel bir hale gt' 
bir müsamere tertip edilmiştir. tirdiği Şifa yurdundan tak 

Bu müsamerede, lstanbulda <lirle bahsetmiş ve kendi-
bulunan saylavlardan bazıları, sını bu muvaffakiyetinde0 

lstanbul cümhuriyet Müddei- ve memlekete yaptığı öncnılı 
umumisi, Üniversite yerli ve hizmetten dolayı tebrik el' 
yabancı profesörleri, avukatlar, miştir. 
gazeteciler, birçok doktor, Davet;i'er hazırlanan zenııiO 
eczacı, diş tabibi ve refikaları büfede izaz ve ikram edilınii' 
hazır bulunmuşlardır. ler, kendilerine hastaneniO 

Müsamereye saat 17 de As- pavyonları gezdirilmiş ve butı• 
keri bandonun çaldığı istiklal daki sıhhi tesisat gösteri!ınW 
marşı ile başlanmıştır. Bunu tir. Ziyaretçiler muziknn•0 

yurdun sahibi ve baş hekimi çaldığı güzel parçalar arasın' 
Daktor Ahmet Asım Onurun da parkta gezdiler ve keçif' 
bir söylevi takip etmiştir. dikleri hoş birkaç saat1~0 

Bundan sonra Doktor Sü- sonra memnun olarak dötl" 
reyya Kadri Gür bir nutuk müşlerdir. 
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Filistinde vaziyet vahim! 
Arap devletleri 12 milyon nüfuslu bir Arap 

imparatorluğu kurulmasını istiyorlar 
londradcm l'/nlransigeanl 

gazetesine yazılıyor: 

\ 1111111111111111111111111111111111111111uıı11111111111111111111111111ııuıııııu111111uıııı ... 1111111111111111111111111111111uıııııımıııııııınıı 

Filistinde cereyan eden hadi
seler hükumeti endişeye dü
şürmekter. hali kalmıyor. Baş
vekil Baldvin ve Mac Donald'· 
ın gaybubeti hasebile hüku
metin idaresini eline almış O· 

lan Dahiliye Nazırı Sir Yohn 
S'mon müstcmlekat nazırile 
uzun uzadıya görüşmüştür. 

Filistinden son alınan haber• 
ler üzerine birinci fırka ma
nevralarının yarıda bırakılma· 

sına karar verilmiştir. Anlaşıl
dığına göre Fılistine yeniden 
lngiliz kuvvetleri gönderile
cektir. 

Vaziyet pek nazik ve tehli. 
kelidir. Bugünkü vaziyet 

Sir )oh Simon 

hemen umumi harbin arifesin
de Miralay Lavrence'i Fi istine 
göndermek mecburiyetinde 
kalan Churchill'in bulunduğu 

vaziyete pek benzemektedir. 
Son zamanlarda Irak Hari
ciye Nazırı Nuri Paşa, müs· 
lüman dindac;larına müracaat 
ederek, tethiş siyasetinden 
vazgeçmelerini temin etmek 
istemiştir. Bununla beraber 
lngiltere hükumeti Araolara 
hiçbir vailte bulunmamıştır. 

Fevkalade Komiser Horley 
Gore'un Yalıudi'erin Filistine 
muhaceretleri ile meşgul 

olmakta ola ı We"smann'a gön
derdiği mektupla da ne komi
serlik namına ve ne de lngil
tere hükumeti namına Arapla
ra hiç bir müsaadede bulunul
mamıştır. 

Yahudilerin Fılistine muhl
cereti devam etmektedir. Her 
ay Filistioe beş bin değil, iki 
bin Yahudi muhaciri gelmek
tedir. 

Bahriye Nazırı Sir Samuel 
Hoarc Hayfadan geçerken va
ziyet hakkında bahriye zabil
lerile görüşmüştür. 

Filistin için bugün mevzuubah
ıonla mesele Yahudiler ile 
Araplar arasındaki çarpışmalar 
değildir. 

Filhakika Nuri paşanın yap
tığı teşebbüslerden sonra, Ara. 
bislanın büyük hükümdarları 
yani Gazi lbnissuut, Yemen 
imamı, Maverai Erdün emiri 
Abdullah, 12 milyon nüfuslu 
büyük bir Arap lmparalorluğu 
tesisini istemekledırler. 

Nuri paşanın vazifesi 
Dığer taraftan Temps gaze

tesi Nuri Paıaoın lstanbula 
geldiği haberini verirken di· 
yor ki: 

Filistindeki karışıklığa nih~
yet vermek için Arap komi
teleri nezdinde tavassutta bu· 
lunma~a mcöur edilmiş olan 
Nuri Paşa, vazifesinde mu
vaffak olduğundan lngiltere 
kralı Edvard Vlll den lstan
bulda bulunduğu müddet zar
fında yapdığı tavassutun neti
cesini arzetmek üzere hususi 
•urette kabulünürica edecektir. 

c:::::: 

AÇIK SÖZ 
Onu seven 

okuyan 
yayar: 

tanıtanın 

dır. 

Kurşuna dizilmige götürülen zabitler 

• ispanyada toptan 
kıtal devam ediyor 

Sevi/de günde vasati olarak 
35 kişi öldürülüyor ... 

Bir İngiliz gazetecisi diyor ki: 

" Sözüme inanınız, Meridadan 
çıkarken bana hatıra olarak 

bir komünist kulağı verdiler .. ,, 
Daily Mail'in ispanya muha

biri yazıyor: 
Sevilden gönderdiğim mek

tuplarda halk tarafından hü
kümdarlık taraftarlarına ve 
faşistlere karşı yapı ' an meza
limi anlatmıştım. Fakat Sevilde 
şiddetli bir sansür hüküm sür
düğünden gazeteciler, bu me
zalimin ancak a.ilere müsait 
olan safhasını bildirebiliyorlar. 

Asiler dünyadan neyi gizle
mek istiyorlar? Onlar hergün 
askerleri tarafından yapı'an 

mezalimi gizlemek istiyorlar. 
Fakat bunlar hakıkati dünyadan 

1 kaçırmak istemekle btraber 
bu hakikatin lspanyol şehir ve 
köylerinde herkes tarafın"1an 
bilinmiş olduğunu unutuyorlar. 

Geçen gün a,iler, 41 cese
din resn;ini çektiği için bir ls
panyol fotoğrafçısını kurşuna 

dizdiler. Bu 41 cesedin üçü 
birer kadına aitti. Bunun se
bebini bana şu suretle izah et· 
tiler: 

- Bu foıoıtrafçı çektiği fo
:oğrafileri ecnebi gazetecileri
ne satır ak istiyordu. Bu sebep
le folografçının vücudünü or
tadan kaldırmak lazım geldi. 

Kızılar çok zullm yapıyor
lar, asiler de insanbrı toptan 
öldürüyorlar ve kıtai riyazi 
bir şekilde hallediyorlar. Bu 
kıtaller usul tahtında yapılı
yor. 

Katliamlar ~apılırken, kur
banların en küçük bir muha
kemeye bile lüzum görülme
diğini sö;· lemeğe lüzum yok
tur. Asiler Meridayı işgal et
likten sonra ahaliden 950 ki
şiyi öldürdüler. Hatta uzun 
müddet kaldığım Sevil şeh
rinde de günde vasati olarak 
35 kişi öldürülüyordu. 

Asilerin, hasımlarını öldür
mek için kullandıkları usul, 
hal ve vaziyete göre değişir. 
Sevilden hareketimden birkaç 
gun evvel, şehrin bir mahallesi 
b ıştar.başa kalburdan geçi
rilmişti. Güya o mahallede ko
münistlerin saklandığı iddia 
ediliyordu. Evve'a bir yaylım 
ateş işittim. Bunu münferit 
tüfek sesleri tak p elti: son 
bir hareket göstermek isteyen-

lerde bu suretle öldürülüyordu. 
Bu katliamdan sonra cesedler 
kamyonlara dolduruldu. 

Fakot ekseriyetle, kızıllar 
şehrin haricine götürülür. Ora
d_a gelip görmek isteyenlerin 
gözleri önünde öldürülür ve 
cesetleri biribiri üzerine yığılır. 

HattA hazan Nazilerin tat
bik ettiği usul de tatbik olu
nur ki buna güğercin alışı 
derler. Sevil ile Kordu arasın
daki bazı köylerde kızıllar, 
büyük yollar üzerinde veya 
kırlarda toplanır, sonra ken
dilerine kaçmaları ve dağılma· 
!arı emri verilir, bunun üzeri-

ı İ <JSl imdat, bogulu-
yorum/ .. 

ne askerler kendilerini arka
da~ av gibi vururlar. Bu zul
mün kurbanları da tavşanlar 
gibi sendelerler ve sonra dü
şüp ölürler ... 

Merida\a ilk girenler Lej
yonlardır ve kmlların ilk par
tisini öldüren de yine onlardır, 

Lejyonlar cephaneden müm
kün mertebe tasarruf yapmak 
emrını almış olduklarından 

Afrikaya ve şarka mahsus 
olan eski bir usulü tatbik edi
yorlar: Kurbanlarını süngüle
mekle iktifa ediyorlar. 

Birçok kereler bu süngüle
me sahnesine şahit oldum. 
Bilhassa şu noktaya inanma
nızı ve bunu gazetecilerin 
okuyucularına yutturmak iste
dikleri yalanlardan addetme
menizi rica ederim. 

Merida'da fotoğrafçı Tovey 
ile beraber bulunuyordum. 
Oradan ayrılırken bize bir 
hatıra olarak komünist kulak
ları hediye ettiler. 

Bomba ile bahk 
avlarken 

Yalova (Açık Söz)-Yalova 
balıkçılarından Etem, Çınar

cık nahiyesinin Karpuzdere 
mevkiinde bomba ıle balık 
avlarken bomba sanda'a çarp
lamıştır. Etrafa dağılan mermi
ler Ethemin sağ kolunu par
çamış ve vücudünün muhtelif 
yerlerini a~ır surette yarala
mıştır. Etem tedavi için lstan
bula gönderilmiştir. Hayatı 

tehlikededir. 

Beylerbeyi iskele Tiı atrosunda 

HALK OPERETİ 
Bu akşam 21.45 te 
ŞiRiN TEYZE 

Yarın akşam Beşiktaş 
Slllt Parkta 

ŞiRiN TEYZE 

· -AÇIK SÖZ 

Yeme~ 

8 Eylül SAL! 
Balık - Türlü salata 

Börek - Üzüm 

Ağustos on beşten sonra, 
balıklar yağlanır, çirozluktan 
kurtulur. Kılıç, kolyoz ve İZ· 

marit balık-

larının eti gü- ~ 
zelleşir. · ·.-· 

izmarit ba- @J 
lığını tulum çı• 
kararak tava yapmalıdır. iz. 
maritin derisi kalındır. Mese
la balığı önünden, sırtından 
kenar taraflarına ge!mck üze
re, keskin bir bıçakla kesme
li, boğazından ve kuyruk üs
tünden de kostikten sonra, 
derisini yüzüp ~ıkarmalıdır. 
Bilahare, yumurta ile çalka-
nan una bulayarak kızgın 
yağda kızartmalıdır. Balığın 

lezzetini kaçırmamak için sı
cak sıcak yenmelidir. 

~~ 
Biraz haşlanmış pancar, 

haşlanmış patates, taze yeşil 
salata ile karıştırılmış türlü 
bir salata balığa yaraşır ve 
iştiha verir, Bu salatayı yap
mak kolaydrı. Patatesi haşla
yıp kabuğunu soymalı, pan
carı da haşladıktan sonra, ye. 
şil salatanın üzerine doğra

malıdır. Eğer hıyar varsa 
bundan da bir parça doğra
malı. En üstüne de dilimlen
miş domate•, biraz da may
danoz koymalıdır. 

Börek: 

Hafif ve kolaylıkla yapılan 

böreklerden biri de sütlü bö
rektir. Tepsinin dibine erimiş 
yağ koyarsınız, sonra yufkayı 
serersiniz. Yufkaların arasını 
erimiş yağda çalkalanmış yu
murta ile bularsınız. En orta
sına da taıe peynir ve may
danoz koyarsınız. Üstüne, alt
la olduğu gibi yufkaları ko
duktan sonra, töregi fırına 
koyarsınız. Eğer, yufkanız bir 
kilo ise bir kilo kaynamış ve 
soğutulmuş sütü tep•iye bo
şaltır ve fırını kaparsınız. 

Yufka sütü çeker ve kendi 
kP.ndine kızarır. Gayet leziz 
ve harif bir börek vücuda 
gelir. Yufkanın her bir kilo
suna mukabil süt konmalıdır. 

Ve bir kilo yufkaya en aşağı 
yedi yumurta koymalıd , r. 

üzüm: 

Bu ınenünün üstüne üzü~ 
iyi gider. Hazmı kolayla~lırır. 

ID (!] 
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PRAG 

19.05: Bohemya tarkıları, 19,4S: 
Almanca haberler, 19.S\ : Plak, 
20: Konuşmalar. 20.10: Hafif mu· 
siki, dans parçaları, 21: Konferans, 
21.20: Çek halk ,arkıları, 21 SO: 
Skeç, 21.0S: Beelhovenin oda mu· 
si.<isi eserlerinden, 23: Haberler, 
23. IS: Plak. 2J.4S: lngi.iue ha
berler. 

BÜ KREŞ 

7.0 Sabah netriyatı, !3.30 · 15: 
orkc,tra konseri "e haber servis· 
leri, 19: Konuşmalar, 19.20: Plak 
konseri, 20: Ko ıferana, 20.10: Çift 
pivano, 22.50: Aktüalite, 20.55: 
Şarkılar, 'll.15: Konuşmalar, 21.30: 
Senfonik konser, 23.20: PIAk, 
23.45: Franıuzca habeı l~r. 

BUDAPEŞTE 

19: Budapeşte konser orkestra• 
11 1, 20.20: Şen fıkralar, mu&li, l par· 
çalan. 22.'l: Haherler, 22.50ı Caz· 
bant, 23.50: Rodyo ıalon orkeı· 

lraları. 

BELGRAT 

20.50: Şarkılar, hafi( havalar, 
21.30: Plak, 23: haberle" 23.20: 
Radyo oı kestrası. 

VARŞOVA 

17: Solis konseri, 18: Sileıya 

tarkılarından bir popuri, JS.20 : 
Keman konaeri, (pllk), 19: Ko· 
Konuşmalar, 20: Ej'lencell konser, 
21.2~: Konuşmalar, 21.SS: Radyo 
piyrıl, 21: Dana plil<ları. 

EINDHOV~ 

(19171 metreli kııa dalga); Saat 
11 den sonra 13 e kadar Philipa 
laboratllvarlarından karışık ef• 
Jence1i neşriyat. 

ViYANA --(49,4 kısa dalga) 18.25: Piyano 
musikisi• konuşm ır, 20: Haber• 
J~r, 20. 10: Viyana · Grrz araıında 
reportaj, 21 : Eğl enceli Viyana 
nluslklsi, 22.35: tiaftanın haber 
icmali, 23: Haberler, 23. 10: Çift 
Piyano. 24. Danı muiikiai. 

MOSKOVA ---19.15. Sovyet kampozitörlerJ, 21: 
Karıtık konst-r1 22: Yabancı dil
lerle neşriyat. 
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- Ne diye?. 
O Bana cevap vereceği yer· 

de bambaşka birşey sordu: 
- Bir suç insanın üzerine 

kalırsa ona ne yaparlar ?. 
Merakım artıyordu. 
- Ne suçu var ? 
Dedim. Bana cevap vereceği 

yerde yine sualini değiştirdi: 
- Sen hiçbir adam öldürül

düğünü gördün mü? 
Gayet rnkin ve tabii cevap 

verdım: 
- Hayır. 
- Ölürken gördün mü?, 
- Hayır .. 
- Birisini öldürseler, sen de 

onun yanında bulunsan sana 
ne yaparlar?. 

- Şuçla i işiğim yoksa hiç 
bir şey yapmazlar. 

- Ortada suçlular seoinle 
cesedi yanyana bırakıp gitmiş
lerse ve suçluların da kim ol
duklarını bilmiyorsan ne o
lur? 

- Bu bir hukuk meselesi .. 
D:ye cevap verdim. Tered

dütlü tereddütlü yine sordu: 
- Demek ne olacağını bil· 

miyorsun ?. 
- Böyle bir mevzuu hiç 

düşünmemiştim .. 
Daha çok korkan, daha çok 

tıtriyen bir bakış ve sesle ba
na daha çok sokuldu: 

- O halde en iyi şey sak
lamak l 
Ayşenin bütün bu söyleniş, 

korkuş ve ne yapacağını bil
mez tereddütlü edasının arka
sında her ha'de onu tethış eden 
birşey var .. diye düşündüm. 

- Ne oluyorsun?. 
Niçin bana bunları soruyor

SU"l ?. 
Böyle şeyler aklına nereden 

geliyor?. 
Diye sordum. Daha çok te

laşlandı: 
- Bunları bana sorma Cevat, 

Korku ve dehşet içindeyim .. 
Dedi. Kolumu tuttu, çekti. 

Beni yürütmek istedi. Ve .. ben 
de kendimi ona verdim. Yü
rüyorduk. Konuşmadan yürü
vorduk. Bir hayli yürüdük. 
Fulya tarlasının dışına çıktık. 

- Nereye gidiyoruz sevgi
lim?. 

Dedim. Bütün bir gönlün 
hükümdarlığını ve fatihliğini 
yapmak ister gibi gözlerini 
gözlerime dikli. Kuvvetli bir 
ses' e: 

- Sahi beni seviyor musun?. 
Dedi. Demin de ayni şey-

leri konuşmuştuk. 
- Çıldıı ası ya .. 
Cevabını verdim. 
- Bunu bana nasıl ispat e

debi1irsin ? .. 
Dedi. Havret eder gibi: 
- Ne bileyim ben. Sevgi 
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Deh5et içinde kaldım. 

nasıl ispat edilebilir? Nasıl is
tersen öyle ispat edeyim .. 

Dedim. 
- Nasıl istersem öyle ispat 

etmiye razısın demek?. 
Diye sordu. Tereddütsüzce

vap verdim: 
- Evet. 
- O halde biliikaydüşart 

benim istediğimi, dilediğimi 

yapacaksın anlamında bu ce
vabını karşılıyabilir miyim ? .. 

- Gayet tabii. 
- Mesela üç gün üç gece 

hiç uyumadan benim için bu
rada oturacaksın dersem otu
rur musun? .. 

- Otururmu? 
- Kolunu kes bana ver de-

sem verir misin? .. 
- Veririm. 
- Şu adamı öldür desem 

öldürür müsün ? .. 
- Öldürürüm. 
- Şu adamın elindeki para-

ları al, bana ver dersem alır 
verir mi•in? 

- Veririm. 
- Beni kurtarmak için ken-

dini denize at, hatta boğul, 
öl dersem bunu göze alır mı· 
sın?. 

- Alırım. 

Ne dese hiç menfi cevap 
vermiyordum. Bilmiyorum, bu 
tarzda cevap verişimde hiıv 

bir kast yoktu amma, gayri
ihtiyari ve gayrişuuri bütün 
bir ferahlık içinde bu cevap. 
lar ·:eriyordum. 

Bu gerçekten sevgi denilen 
kabusun tesirile mi idi ? .. Yok
sa hakiki bir sevk ve hissin mu-

hassa lası mı idi.. bılmiyorum 1 
Tam bu sırada: 
- O halde küçük bir de

neme. Haydi benim için kü
çük pa·mağını kes at 1 

Diyiverdi, Cevad sözünün 
bu noktasında durdu. Da 'dı. 

Sonra, bakışlarını Ayşenin 
gözleri içine doldurdu. 

- Hakimler 1 .. 
Diyerek ve mahkeme hey'e· 

tine hitab ederek devam elti : 
- Garip ve olmaz sanırsın11. 

Ben parmağııııı bu söz üzerine 
kestim. 

Ve.. derhal iskarpinini ve 
çorabını çıkt.rarak sağ ayağı
nın parmağının kesik olduıtunu 
gösterdi, ilii ve etti: 

- Ayşe bana bu teklifi 
yaptığı vakit hiç düşünme
dim. Sadece kendisinden sor· 
dum: Hangi parma~ımın kesil
mesini istiyorsun? .. dedim. O, 
elinin parmağını.. dedi. 
Sonra, ayağının parmağı da 
olsa olur.. diyerek, kendisi 
tayin elti: Haydi, sağ ayağı· 

nın küçük parmağı kesi 
[Devam edecek] 

Kitap kuponu 
BiR CINA YET DAVAS! 

No ı 139 
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Almanlar Türkiyeden 
geniş mıkyasta 

mal satınalmak istiyorlar 
Memleketimizde 32,852,215 baş hayvan 
var, senelik ihracatımız 4,374,372 liradır 

Türkiyeden mal almak için 
son günlerde birçok tanınımış 
Alman firmaları alakadar ma
kamlara müracaat etmişlerdir. 

istenen mal ham deri, bar· 
sak, haşhaş, kepek ve em· 
sali, sünger, kitre, tiftik ke
ten ve tohumu, üzüm, incir, 
ceviz, kuru kayısı, badem, pa
lamut, meyankökü, kuş yemi, 
susam, pamuk, terpenlin yağı, 
yarı işlenmiş keçi derisidir. 

Alakadar makamlar bu mü
racaatları tüccarlarımıza bildir
mişlerdir. 

Statistik umum müdürlüğü 
1926 yılındanberi resme tabi, 
kasaplık hayvan yekunu hak
kında topladığı malumatı neş
retmiştir. 

Buna göre ; 1926 yılında 

12,871,894 koyun, 28,115,883 
kıl keçi, 2,740,502 tiftik, 1927 
yılında 13,632,985 koyun, 
8,936,204 kıl keçi, 3,169,778 
tiftik, 1928 yılında 12,078,747 
koyun, 8,840,378 kıl keçi, 
3,092,145 tiftik, 1929 yılında 
10,184,251 koyun, 8,378,296 
kıl keçi, 2,794,687 tiftik, 
4,684,028 sığır, 1930 yılında 
10,494,427 koyun, 8,342,877 
kıl keçi, 2, 784,664 tiftik, 
4,724,818 sığır, 1931 yılında 
11,762,343 koyun, 8,777,071 kıl 

keçi, 3,454,639 tiftik, 4,868,609 
sığır, 1932 yılında 11,768, 109 
koyun, 7,710,344 kıl keçi, 
3,315,036 tiftik, 5,315,329 sığır, 

1933 yılında 11,070, 773 koyun, 
6,672,050 kıl keçi, 3,080,908 
tiftik, 5,123.889 sığır, 1934 yı

lında 10,712,124 koyun, 6,351,612 
kıl keçi, 2,606,202 tiftik,5,190,265 
sığır, 1935 yıında 12,435,638 
koyun, 6.777,866 kıl keçi, 
2, 743,094 tiftik, 5,370,248 sığır 
tespit edilmiştir. 

Bu rakkamlar, yalnız resme 
tabi olanları göstermekte ol
duğu için hakiki hayvan mev
cudunu göstermemektedir. 

Baytar müdürlüğü hakikate 
yakın bir rakkama vasıl ola
bilmek için resme tabi . mev
cutlara % 20 ilave edilmek 
icap ettiği mütaleasında bu
lunmuş ve bu tavsiye üzerine 
yapılan hesaba göre; 1930 
yılında 31.620.943, 1931 yılın· 
da 34.635.194, 1932 yılıiıda 

33.730.500, 1933 yılında 31.130.14 
1934 yılında 29.834.243, 1935 
yılında 32.852.215 baş hayvan 
bulunduğu neticesine varılmış
tır. 

Diğer taraftan hayvanların 

islahı için alınan tedbirler me-

yanında nümune köylerine1923 
yılındaoberi-hayli boğa dağı· 
lılmıştır. Bu miktarda şöyle
dir : 1923 yılında 14, 1924 de 
219, 1925 te 256, 926 da 153, 
927 de 118, 928 de 378, 929da 
311, 930 da 456, 931 de 319, 
923 de 432, 933de 516, 93~de 
516, 935 de 169 olmak üzere 
3857 boğa dağıtılmıştır. 

Yeni vilayetlerde açılan hay
van se·gilerinde 1927 yılından 
1934 yılına kadar 302,181 lira 
mükafat verilmiştır. 

1930 dan 935 e kadar yapı
lan ihracat da şöyle tesbit 
edilmiştir. 1930 yılında 7,370,978 
1931 yılında 7,746,268, 1932 rle 
6,242,811, 1933 de 5, 183,692 
1934 de 5,642,688, 1935 de 
4,374,372 liralık hayvan ihrac 
edilmiştir. 

ÜzUm işleri 
lzmir Üzüm Kurumu Başkanı 

eski iç Ticaret Müdürü lsmail 
Hakkı dün şehrimize gelmi~ 

tir. lsmail Hakkı şehrimizde 
birkaç gün kalarak üzüm 
tüccarları ile bazı temaslarda 
bulunacak ve bu arada şehri
mizde bulunan lktısat Vekili 
Celal Bayar'dan da bazı direk
tifler alacaktır. 
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1 BÜTÜN MEMLEKET ... r EdebiyatAnketi:2 
------~~~I Milli bir edebiyat 

Ceyhanaa tutulan hırsız çetesi 

Ceyhan ve Adana hava/isin
de evleri soyan 

bir hırsız çetesi yakalandı 
Ceyhan, (Açık Söz) - Birkaç aydan beri Ceyhan ve Adana 

mıntakasında birçok evler soyulduğu halde hırsızlardan bir iz 
elde edilememişti. Bundan birkaç gün evvel yine kaza merke
zinde birkaç evin hırsızlar tarafından soyulduğu haber alınması 
üzerine takibata başlanmışbr. Jandarmalar çadırda yaşayan ba
zı kıptilerden şüphelenmişler ve yaptıkları taharriyatta çadır 
diplerine gömülü bobçalarla ev eşyası, saat, av tüfeği, lransız 
filintası ve bunlara benzer birçok eşyalar bulmuşlardır. 

Bunun üzerine tahkikatı ilerleten jandarma karakol kuman
danı Hüseyin Tunçer hırsızları yakalamağa muvaffak olmuşlar
dır. Bunlar birkaç ay içinde Adananın Kayarlı, Deniz kuyusu, 
Baklalı köylerile, Ceyhanın Taktamış, Hamit bey, Hamit bey 
bucağı, Yassıca köylerinde evlere girerek birçok eşya çaldık
larını ikrar etmişlerdir. 

• • • 
Komünist maznun/arının 

tecziyeleri istendi 
lzm;r ( Açık söz) - lzmirde muhakeme edilmekte olan ko

münist maznunları Tekin Mehmet Emin, lsmail, Salahattin ve ar• 
kadaşının muhakemelerine de\·am edilmektedir. Bunlar şehrin 
muhtelif yerlerine beyanname yapıştırarak Teşkilatı esasiye kanu
nunu değiştirmeğe teşebbüs etmek suçundan dörder sene hapse 
mahküm olmuşlardı. Mahkümlar hapishaneye gönderilmek üzere 
iken ı'.dliye koridorunda yüksek sesle enternasyonal marşını 
söylemek ve gürültü yaparak jandarmalara karşı gelm~k suçun
dan maznundurlar. Muhakemenin son celsesinde müddeiumumi 
cezalandırı ' malarını istemiştir. t.luhakeme müdafaa için Eylülün 
10 uncu gününe bırakılmıştır. 

Müstahsil yetiştiren 
bir köy mektebi 

Kaleciğin Sulakyurt köyü 
mektebinde çocuklara 

ameli çiftçilik öğretiliyor 
Kalecik [Açık Söz] - K"- I 

leciğin kasabaya birkaç saat
lik mesafede bir köyü ,·ardır; 
Sulakyurt .• 

Bu köy son zamanlarda bir 
nümune köyü haline konmuş
tur. Bu örnek köy ve köyde 
kurulan okul, bence bize en 
uygun köy tiplerinden biridir. 

Sulakyurt nümune köyün· 
de kurulan bu Nümune mek
tebi, köyün coğrafi durumuna 
göre 15 köyün çocuğunun 

kolayca istifade edebilecekleri 
bir alanda bulunmaktadır.Mek
tebin kuruluşundan maksat; 
müstahsil köylü yetiştirmektir. 
Bana bu mektebin Türkiyde 
model bir mektep olabilece
ğini söyledikleri vakit ev\'ela, 
düşündüm, fakat sonra haki
kati öğrenince söyliyenlere 
bak verdim. Bakınız neler 
yapılmış: 

Kalecik'ten bu mektebin bu-

zamca bir şose yaptınlmış. Mek
tep yatı~ı ve gündüzlüdür; 
yakın koylerden mektebe 40 
kadar yatılı talebe a 1ınmış, bu 
suretle talebenin Slyısı 160 ı 

bulmuştur. Bıı mektep açıldık
tan ve nümune köyünde ba. 
yındırlık işleri ilerlemel!e 
başladıktan sonra köyün nüfu- ı 
su artmağa başlamış bu son 
yılda nüfus HOO ü bulmuş .. 
Çocuklarına hem nazari hem 
de ameli ziraat öğreten ve 
müstahsil köylü yetiştirmeğe 
çalışan mektebin vaziydile 
köylüler yakından ilgilenmiş
ler, mektebin bulunduğu alana ' 
meyvalı meyvasız yüzlerce a
ğaç diktirmişlerdir. Fakat iş 
bu kadarla kalmaır.ış ve köy
lülerin ilgi ,.e yardımları iler· 
liyerek, mektebe kendi istek
lerile ve hiç bir teklif yapıl-

. maksızın 25000 lira kıymetin
i de 30 kadar tarla armağan 

et111işlerdir. 
lunduğu köye kadar munta- 1 Bu hal Türk köylüsünün 

Zabıta romanı: 25 

Altı El Ateş 
Oturdular. Valkur 

etti: 
de\"am 

- iki esaslı şey var ki, siz 
bilmiyorsunuz Mis Vinteston. 
Bir defa ya\ ın bütün mfiret
tebatı Nevyorkun en seçilmiş 
sivil polis memurlarıdır. Sonra 
ben Nevyorktan hareketimiz
denberi merkez büromuzla mü
temadiyen muhaberede bulunu
yorum. 

Mis Vinteston hayran hay
ran baktı. 

- Yoksa bir haber mi al
dınız? Vevyorktakiler katilin 
izini buldular mı? 

- Katilin ızını gösteren 
birçok keşiflerde bulundular. 
Şimdilik bunları size söyliye
miyeceğlme müteessifim, fa. 
kat sözi\me inanınız. Aldığım 

haberlerin heyeti umumiyesi 
Fllipin lehindedir. 

Yazan : Rufus Klng 

Mis Vinteston tekrar ağla

maya başladı : 
- ikisini de okadar seviyo

rum ki ... 
- itimadınızı kaybetmeyi. 

niz. Kaptan bana yarın güneş 
batarken, kaza yerinden bir 
çeyrek mil mesafede demir a
tacağımızı söyledi. Ben de Nev
yorkla mütemadiyen muhabe
rede bulunduğumu söylüyorum. 
Şuna kaniim ki, dalgıç bu ci
nayetin sırrını batan yabn ka· 
maralarından birinde bulacak
tır. 

- Peki, o vakte kadar ne 
yapacağız? 

Valkur Miı.i yeniden temin 
etti: 

- Şimdi, dedi, bir niyetim 
daha var. Bu yatı müsellah 
bir ordugah haline koymak is· 
tlyorum. Adamlarım, artık 

ce~:~;;;ıü yaratabilir miyiz? 
~kıtılıyor Köprülü Zade Fuat söylüyor: 
lzmir, ( Açık Söz ) - u 

Eeğer bizim son romancılarımız garb tekniğini 
Torbalıdaki Cellat gölünün 1 k F 
k a ır en ransız maneviyetini de beraber getirmemi• 

urutma faaligeli ilerle- 1 d Y 
mektedir. Denizden Cellat 0 salar ı, bugünkü Türk romanı yalnız isimleri 

Türk bir Fransız romanı ,ekllne girmezdi ! .. ,, 
gölüne kadar açılmış olan 

ana kana/ile göl arasında Anketi yapan : Nusret Safa COŞKUN 
ince bir kanal vücude g•· 
tirilmiş ve göl suları bu 
kanaldan denize akmağa 

başlamıştır. Şimdiye kadar 
Cellat gölünden 1,33 metre 
miktarında su çekilmiştir. 

Gölden her gün bu kanal 
vasılasile denize dökülen 
su miktarı iki santimetre• 
dir. Kıı yaklaşmakta ol· 
duğundan bu sene küçük 
Menderes nehrinin tasma• 
sına mani olmak için tel· 
bir alınmasına başlanmış· 

fır. Bu ••ne Cellat gölü 
civarındaki köyler su taş· 

masından zarar görmiye• 
cektir. 

Göl kuruyunca mühim 
miktarda münbit arazi mey· 
dana çıkacak ve köylıi hal
kı da zarardan kurtulacak
tır. 

izmirde bir 
Cinayetin 
Muhakemesi 

Sulla1ahmet parkının kena
rından kıvrılın, Akbıyığa giden 
deve sırtı gibi, sakinlerinin 
muntazaman tarik bedeli ver
dikleri ha'de yapıldığı günden
beri bir defa tamir yüzü gör· 
memiş sözüm ona • Akbıvık • 
caddesini takip edin, Ankara 
kal'asının üstündeki tarihi ma
halleyi hatırlatan evleri, Mari
nettiye taş çıkartan mahalleyi 
keçin. Nerde ise başınıza çar
pacak kadar alçak tren yolu
nun altından geçin, biraz daha 
ilerlerseniz profesör ve Saylav 

1 Fuat Köprülünün evile karşı· 
1 aşırsınLz. 

Fakat onun evini bulmak 
böyle size iki cümlede anlattı
ğım kadar kolay olmadı. Yani 
ben, Akbıyık caddesini takib 
etmekle, çarpık evli mahalle
den tren yolunun a1tından geç· 
mekle hemen sayın profesö
rün evini bulmuş değilim. 

Çünkü çok defa size yukarı 
katataslak planını çizdiğim 
mar.zaralarla karşılaşınca "pro
fesör,, ve "saylav" bir zatın 
böyle bir yerde oturacağına 

yüzde beş bile ihtimal verme· 
diğim için birkaç defa geri 
dönmeği ve burasını bana ta· 
rif edenlere bir güzel çatmağı 
göze aldım. Evvela üstadın e
vini bir beygirle ekmek nak
leden fırıncı çırağına, sonra 
köşe başındaki bakkala sor
dum. Pehlivan Yaşarın evini 
bildiklerini ve fakat "Köprülü., 
namile bir zat tanımadıklarını 

lzmir (Açık Söz) - Kuşa
dasının Davutlar köyünde Ço. 
ban Memişle hüviyeti anlaşa· 

lamıyan diğer birini öldür
mekle maznun Giritli Mehmet 
Ali, Ahmet ve Is mailin mu ha. 
kemelerine lzmir Aıtır Ceza 
mahkemesinde devanı edilmiş
tir, Müşahit sıfatile dinlenen 
maznun Mehmet Alinin karı.a 

Nesibe, öldürülenlerden Me. 
mişin, kızı ile beraber } anında 
kaldıklarını ve l\.lemişin kızma 

tasallut ettiği için kocası ta
rafından öldürüldüğü habe
rinin doğru olmJdığını söyle
mişt r. 

ı söylediler. 

Muhakeme başka güne bı. 
rakılmıştır, 

mertliğini gösteren mi~allerden 
biridi ·. Mektebin bu seneki çift 
malzemesini de Ankara Vi !ayeti 
lemin edecektir. 

Okula devam eden çocuk
lar okuyorlar; okuduklarını 

tatbik ediyorlar, bu latlıikat
tan elde etlikleri malısu'at 

mektebin ihtiyaçlarına harcan
maktadır. Ve üç yıldırki mek
tep bütün ihtiyaçlarını 

bu suretle tedJrik etmektedir. 
Mahallinde inceden inceye 
tetkikat yapan Zıraat Veka
leti ve vilayet heyetleri bu 
hususla mektebin muvaffaki
yetleri kar ş"ında takdirden 
kendilerini alamamış!ardır. 

Mektepteki dört muallim, bu 
parlak İnkişafa hakiki miies
sirdırler. 

Bu sene mektebe 2000 lira 
kıymetinde bir de yataklı ve 
yemekhaneli paviyon ilhe 
edilecektir. Ş 'mdilik mektebin 
yataklı kısmına yalnız erkek 
talebe alınmaktadır. !~erde 
mektep muhtelit olacaktır. 
Mektebin bugünkü programına 
göre öğleye kadar ders ve 
ondan sonra tatbikat yapıl
maktadır. 

dişlerine kadar silahlı olarak 
dolaşacakludır. Ve bunlar 
sizin de harek•tlerinizi en kü
çüğüne kadar takip ve terassut 
edeceklerdir. 

Birdenbire tekrar polis şefi 
kesildi: 

- Emirlerimi verdikten son· 
ra, dedi, müsaade ederseniz, ı 

şimdiye kadar hiç ağzını aç· 
mayan birini isticvap edece
ğim. Oda hizmetçiniz Sara) 
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Saranın kamarası 

Mis Aş'ın geçirdiği buhran 
ve bu yüzden çıkan hadiseler 
Saranın kamarasına kadar U• 

!aşamamıştı. Onun için Val
kur'la Mis Vinteston 'un bir
denbire kendisini görmeğe 

gelişleri endişesini arttırmıştı. 

Ancak Mis Vinteston vaziyet 
izah ettikten sonra şakak
larında beliren soğuk terler ke
sildi. 

Mis ne biliyorsa, her şeyi 

doğru söylemesini tavsiye etti 
ve iyi bir ev hanımı gibi ka
maradan çıktı. 

Evi bulmak ümidinin güneşin 
karşısına konmuş bir parça 
buz gibi saniyeden saniyeye 
eridiği bir zaın :md:ı düşünü
yorum. 

Bir sivri akıllı meşhur alim 
Aynşlayn'e mektup }azmış ve 
zarfın lizerine kısaca: Almanya, 
meşhur alim Aynşlayn, demiş. 
ilave edeyim ki o zaman al im, 
henüz Almanyada bulunuyordu. 
Fakat bir müddet sonra böyle 
bir namda kimse olmadığın· 
dan mektup geri gelmiş. 

Yine ayni sivri akıllı zat bu 
sefer Şarloya mektup ya1mış, 
üzerine sadece Çarli Çaplin, 
Amerıka demış. 

işin tuhafına bakın ki mek
tup Ş~rlonun eline vasıl olmuş! 
Nıhayet bir ka5ap • nasıl•a

tanıdı \'e e'i tarif etli. 
Klasik bır kenar mahalfenin 

ucunda demir kapıdan gözü
nüzü Marmaraya, M armaranın 
karşı sahillerine çeken bir 
bahçeye girdim. 

Fuat Köprülünün oğlu baba
sına benim geldiğimi haler 
verirken ben güzel tanzim 
edilmiş bahçenin iki tarafında, 

mlnzarası bütün Marmarayı 
kucaklıyan bukartal yuvasını 

havretle süzüyordum. 
imkan yok ki insan bu yıkık 

evlerin, karanlık sokakların 
nihayetinde bu kadar aydın
lık ve yüze gülen bir ev ve 
bir manzara bulacağını ümit 
etsin .. 

• • • 
Üstadın muazzam kütüpha· 

Valkur kamaraya girdi ve 
kapıyı arkadan kapadı. Saraya 
oturması için yer gösterdi. 
Genç hizmetçi kız yatağın bir 
kenarına ilişti. !:>artında eski
den hanımına ait olduğu anla
şılan fanila bir ropdöşambr 
vardı. 

Valkur sesini tatlılaştırarak 
sordu: 

- Mis Sara, size bazı su· 
\'aller soracağım : 

- Sorunuz efendim. 
Valkur eyi terbiye görmüş 

bir hizmetciden ııu almanın ne 
kadar müşkül olduğunu bili
yordu. 

- Siz Adaya çıktığınız za
man Klayn'ın yanında saat 
var mıydı? 

Sara vereceği cevabı iyice 
tarttı : 

- Bir saat mı ? 
- Evet. Hatıranızı iyi top-

layınız. Cevap vermeğe çalışı. 
nrz. 

Sara düşündü, düşündü. En 
nihayet: 

- Hayır, dedi, saatı yoktu. 
(Bitmedi) 

nesinin bulunduğu yazı oda
sında hayretim büsbütün arttı. 

Ankara caddesindeki bütün 
kütüphanelerdeki kitapları top
lasanız ancak buradakilerin 
yarısına muadil olabilir. 

insanın yorgunluğunu bir 
sünger gibi çekiveren geniş 
koltuğa kendimi attığım za
man gerek yorgunluğun, gerek 
hayretin verdiği bir rehavetle 
suallerimi uzattım. 

Karşımdaki koltukta zarif 
pijamasile sualleri okuyan Fu
ad Köprülüyü süzüyorum. 

Yüzünde imtihanda karŞlsı
na kolay sualler çıkmış bir 
talebe lakaydisi ve tebessümü 
var. Sualleri okuyup bitirdik
ten sonra: 

- Ben bu mevzuda oka. 
dar çok söyledim ve yazdım 
ki, bu seferkinin kusurlu ol
masından korkarım 1. 

Diye söze başladı ve devam 
etti: 

- Bizim milli edebiyatımı· 
za geçmeden evvel, umumi· 
yetle "edebiyat,,ın ne demek 
olduğunu biraz anlamamız İ• 
cab eder. Edebiyat, din, Ji. 
san, ahlak gibi, en iptidai 
c~miyetlerden bugünkü en 
yüksek milletlere kadar bütün 
insan cemaatlerinde mevcut içti· 
mai bir mahsuldür. Mesela Avus
ıralyanın yahut Alrikanın yarı 
va~şi kabileleri nasıl kendi 
zevklerini aksettiren bir e
debiyata malikseler, Alman
lar, Ruslar, Norveçliler de 
kendi edebi vicdanlarının 
makesi olan bir edebiyata ma. 
liklirler. Bu umumi ve ba•il 
hareket noktasını göz önünden 
kaybetmiyerek düşünecek olur
sak anlarız ki, her edebiyat, 
kendisini vücude getiren mil
letin ifadesi olmak itibarile 
millidir. I 

Mesela Noneç cdebiyatı,Nor
veç tiyatrosu nasıl milli ise, Rus 
edebiyatı, Rus romanı da ayııı 

suretle millidir. Çünkü (lbsen) 
in tiyatroları şekil cihetile 
Fransız, lngiliz, Alman temaşa 
maharrirlerine nekadar ben
zerse benzesin, zevk ve ruh 
itibarile onlardan derhal ayrılır; 
tıpkı bunun gibi (Tolstoy) un, 
yahut "Gcrki,, nin romanları, 
h ~ kayeleri de, ~ekilce herhangi 
medeni bir millet romancısının 
eserlerine benzemekle beraber 
ifade etliği ~ayal ve aksettır

diği ruh itibarile ıamamile 
uRus" dur: 

Bizim son nesil edebiyatının, 
Avrupa şek;\lerini tamamen 
almağa çalıştığı halde bir tür
lü milli bir mahiyet almaması, 
Fransız edebiyatının soluk bir 
gölgesi olmasından, yani hu
susi bir ruhu ve bariz bir şah
siyeti bulunmamasından ileri 
geli} or. Eğer bizim romancıla
rımız, son şa'rlerimiz garp 
tekniğini alırlarken Fransız 

maneviyetini de beraber ge
tirmemiş olsalardı, bugünkü 
Türk romanı yalnız isim-
leri Türk ismine tebdil 
edilmiş acemi bir Fransız 
romanı şekline girmezdi. 

"Millet., nıedlülü bizde he
nüz pek yeni anlaşıldığı için 
şimdiye kadar "Milli edebiyat,, 
ihtiyacı ve bunun ne demek ol
duğu, zaruri olarak anlaşıla

madı. "millet., nasıl yeni bir 
telakki ise "mili! edebiyat., da 
ayni suretle bizim için yeni bir 
telakkidir; ve "miilet,, nasıl 

asri bir cemiyet demekse milli 
edebiyatta "asri edebiyat,, ya
ni mili! şahsiyeti en yüksek 
derecede gösteren "ibdai ede· 
biyat., demektir. 

BugUnkU vaziyet 
Şimdi biraz da Türk edebi

yatının şimdiye kadar geçir
diği muhtelif safhalardan ve bil
hassa bugünkü yaziyetten bah
sedelim. 

Tarihin en eski ve en meç• 
lıul zamanlarındanberi varlığı 

bilinen Türkler, daha islami· 
yetten evvel ve İslamiyetin ilk 
zamanlarında ufak ufak siyasi 
zümreler, hatta zümreler ara. 
sında siyasi ittihatlar teşkil 
etmişlerdi. 

Honüz kuvvetli yabancı te-

sirler altında kalmayan lisan
ları ve o lisana mahsus "hecai,. 
vezinleri ile mersiyeler, des· 
tanlar, kahramanlık şiirleri in
şat ederek onları milli sazları 
olan "kopuzn !arla çalıyorlardı. 
Bedii zevk hususunda heniız 
muhtelif seviyeler teşekkül et
mediği cihetle, hakandan en ba
sit nefere kadar herkes ayni 
nağmelerle ihtiyacını tatmin 
ediyordu. 

Bu devir edebiyatına, henüz 
bugünkü manasile bir millet 
teşekkül etmemiş olduğu için 
"milli edebiyat .. diyemeyiz; çün
ki milli edebiyat, iptidai bir 
edebiyat değil, asri yani te· 
kemmül etmiş bir edebiyattır. 
Yalnız bu ilk devir edebiyatı, 
kavmin ruhuna bütün sami
miyetile makes olduğu gibi 
yabancı tesirlerden azami de
recede uzak bulunduğundan, 

ıııilii edebiyatı teşkil edecek 
unsurları ihtiva eder ; lisan, 
veıin, esatir, halta bazı asli 
şekiller gibi. 

lslamiyetten evvelki bu ilk 
devreden sonra islam dininin 
türkler arasına yayıldığını, 

türklerin yeni bir ümmet teş
kil etmek üzere acemlerle ve 
araplarla karışarak ortaya bir 
"isliım medeniyeti,, çıktığını 

görüyoruz. 
Ayrı cinslere mensup ayrı 

kavimlerin müşterek çalışma
ları sayesinde yüksek ve mu
dil bir mahiyet alan bu "üm
nıet medeniyeti,, türkler ara
sında ictimai iş bölümünü epey 
yüksek b'r dereceye çıkardığı 
için, biribirinden farklı zevk 
seviyeleri meydana geliyor. Ve 
bunun neticesi olarakıa, İslamiyet 
tesiri altındaki Türk edebi) alı 
muhtelif seviyeiPre hitap eden 
muhtelif derecede zümre ede
biyatlarından mürekkep karı
şık bir kül halini alıyor. Hal
kın büyük bir ekseriyeti o 
ilk " il ,, devrinden kalan 
hecai destan 1arın, koşmaların, 

ınersiyelerin,!kahramanlık men
kı'Jclerinin terennümile meşgul 
olurken tekkelerde tasavvufi 
ve ayini bir edebiyat, medrese 
ve saraylarda ise Acem ve 
Arap taklidi klasik edebiyat 
yaşıyor. Bi7.in1 bu ümmet 
devri edebiyatı, }alnız ~ekil 

değil hal ta esas itibarile de 
acem edebiyatının bir kopye•i 
olmakla beraber vine (Füzııli), 
( Baki ) gibi ( Nedim ) ve 
(Galip) gibi çok kuvvetli 
şahsiyetler yetiştirebiliyor; ve 
yine eski il edebiyatının isti-
t alesi olarak "hecai tekke 
edebi} atı ., gibi, sair islam 
edebiyatlarında bulunmayan 
şahsı bir nevi l aratıyor. 

Tanzimat ile beıaber vücude 
gelen Şinasi - Kemal ve onu 
takip eden Fikret· Halit Ziya 
yenilikleri, Avrupa medeniyeti 
dairesine girmemızin bir neti
cesidir. Bakileri, Nedim'eri ye
tiştiren klasik edebiyat, dinin 
vücudf! getirdiği bir medeniyet 
zümresinin mahsuliydi. Halbuki 
Tanzimat devrinde ırirdiğimiz 
yahut girmek istediğimiz me
deniyet dairesinin esası " tek
nik,, de ve • ilim telakkisi,,n • 
deki vahdetten ibaretti. 
" Şinasi • Kemal ,. devresi 
romanı, tiyatroyu, şiirin muh
telif tarzlarını, tenkidi, inkılilp 
fikirlerini burada tesise ve 
Avrupanın bu husustaki bir
takım umumi usullerini, şekil

lerini iktibasa çalıştı. Tevfik 
Fikret • H:ılit Ziya nesli ise 
garp şekillerini eskilerden daha 
büyük bir muvaffakıyetle ikti· 
bas ve tatbik için bütün kuv. 
vetlerini sarfettiler. Fakat, 
birçok sebeplerin tesiri 
altında hakiki bir ili:n 
telakkisi memlekete giremediği 
gibi, edebiyat ta ( san'ati ta
sannu sanmak) nazariyesinden 
birtürlü kurtulamadı. ( içtimai 
muayyeniyeti) fatalizm ile ka· 
rıştırarak bedbinliği, keyifpe
reslliği, hıredbinliği bu 7ovallı 
memlekete soktular. 

8 EylOI 

"ilim.. ile "malümat .. ı fark 
edemediler, kelimecilik, yapma 
istiareeilik gibi klasik edebiyat 
yadigarlarını bir marifet sana· 
rak kuvvetle devam ettirdiler. 

Bu edebiyatın "milli edebi· 
yat., addedilemiyeceğini söy· 
!emek bjle faıladır sanıyorum. 
Bizim edebiyatımız bugüne ka· 
dar sırf taklidi ve ibtida1 bir 
mahiyette bulunduğn gibi lisan, 

vezin kabilinden harici unsurları 
itibarile de asri bir edebiyat· 
tan ziyade bir kurunu vusta 
edebiyatına, bir ümmet edebi• 
yatına benzer. 

Üstada sordum : 
- Biz nasıl milli bir edebi

yat yara'abiliriz ? .. 
- Bütün bu söylediklerim· 

den sonra "milli edebiyatn ın 
ne demek olduğu \'e bizde 
bunun nasıl ve ne ~surette le· 
şekk ül edebileceği kolaylıkla 
anlaşılabilir. 

Bir defa "millet,, yani bu
günkü manasiyle asri bir ce· 
miyet mevcut olmayınca milli 
edebiyat vücude gelemez. As
ri bir cemiyetin vücude g~l
mesi için ise onun hukuki, ah· 
laki, ikt,sadi, lisani, bedii mu· 
esseseleri bütün hususiyetleri 
ile meydana çıkarılarak sair 
muasır milletlerde olduğu gi
bi tanzim ve ıslah edilmelidir. 
Bu müesseseler biribirine çok 

kuvvetli bir surette merbut ol
dukları cihetle, onlardan birisi 
üzerinde yapılacak bir inkılap 
ya diğerleri üzerinde tesirini 
gösterir. Yahut umumiyetle 
hepsi üzerinde tesirsiz kalır. 

Hele lisan ile edebiyat gibi 
bazı müesseseler vardır ki biri· 
birlerine bazı vakit adeta ay
rılmayacak derecede merbut
turfar. 

iki esas 
Bugün biz birçok inkılap

ları idrak etmiş bulunuyoruz. 
Ve gitgide asrı bir millet ol
manın bütün şartlarını tamam· 
lıyoruz. Nekadar büyük sar· 
sıntılara mal olursa olsun, bu 
içtimai inkılap'ar yeni ve milli 
hayatın müjdecileri sayılabilir. 
Artık bu umumi cereyan ile 
hemahenk olarak lisanda ve 
edebiyatta kat'i adımlarla yü· 
rümek, edebiyatımızı bir ku· 
runu vustd edebiyatını ben· 
zeyen muzır ve cansız anane· 
lere hücum ederek onları de· 
virmek icapediyor. 

Bediiyat ilminin ve tarihin 
elimize verdiği kuvvetli silah
lara istinat ederek yürümek 
istersek, iptida lisanı sadeleş

tirmek • ki buna da başlamış 

bulunuyoruz • ecnebi lisanlar· 
dan aldığımız kaideleri atmak 
lazım geldiğini ilk hamlede 
anlarız. 

Milli edebiyat, koşma ve 
destan tazrının, gazel veya 
şarkı vadisinin yeniden canlan· 

dırılma.a,eski !;asit şekillere yahu! 
iptidai duygu'ara yeniden rücu 
edilmesi demek değildir. 

Biz, milli edebiyatı mazide 
değil, ancak istikbalde aramak 
lazım geldiğine kaniiz. Yarınki 
milli Türk edebiyatı, mevzula
rını eski il devri esatirinden, 
ümmet devri hatıralarından, 

bugünkü millet hayatır.ddn ala
bilir. Fakat bütün bunlar ken
di ruhundan kopmak, doğru· 

dan doğruya kendi şahsiyetin· 
den çıkmak, yabancı edebiyat-

lordao terc}me edilmemek şartile 
Türk milleti, nasıl Avrupa bey
nelmileliyeti içinde diğer mu
asır milletlerden hemen hemen 
farksız fakat hususi harsına 

ve şahsiyetine malik bir suret· 
te yaşamağa namzed ise, Türk 
edebiyatı da diğer milletlerin 
edebiyatı gibi, şeklen onlardan 
farksız, fakat ruh itibarile ken
di şahsiyetini en yüksek dere· 
cede gösterir bir mahiyet alma· 
ya mecburdur. Bizim vazifemiz 
bu tabii istikbali şimdiden gör. 
mek ve onu imkan mertebesin
de kolaylaştırmaktan ibarettir. 

Fuad Köprülünün canlı ve 
samimi meclisinden çıkarken 
bu çalışma odasının eteklerine 
serilmiş güzel, alabildiğine 

uzanan mavi suya, bulanık 

ufuklara kafamı çevirip evi 
denizlerden ayıran beton du· 
vara benziyen üstadın kitap• 
!arına baktım. 

lstanbulun bu ücra köşesinde 
bu güzel ve sessiz dekor için· 
de çalışmanın bana verdiği fi· 
kir, bukadar verimli olmak, 
ilmin içine bukadar gömül• 
mek için bu sırrın kapısını 
açan birer' anahtar gibi geldi! 

Nusret Safa Cotkun 
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İstanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma 
Komisyonundan: 

Pa;alar Erzakın cinsi Miktarı Muhammen 
Bedeli 

İlk teminatı 
Lira K. 

I!lı:siltme şekli gün ve 
saati 

Sterlin 
Dolar 
Ftanlt 
Liret 
Belçika Frang 
Drahmi 
lav içre Frangı 
Leva 
Florin 
Kron Çek 
Şilin Avu5turya 
Pezata 
M..ırk 

Zloti 
Pcna:o 
Ley 
Dla.ar 
Yen 

Kron 
Altın 

Banknot 

~ Satıı 

629. 
123.5 
165. 

]1)5. 

80. 
21. 
816. 
22. 
82. 
M. 
22. 
14. 
28. 
21. 
22. 
lJ. 
49. 
32. 
31. 

951. 
241. 

635. 
126. 

!6S. 
170. 
84. 
23. 

820. 
25. 
84. 
92. 
24. 
16. 
30. 
23 
24. 
16. 
53. 
34. 
33. 
951. 
242. 

Çeki er 
Kapanış 

Dağlıç eti 
Beyaz karaman 
Kuzu eti 

1 Sığır eti 

Ekmek 

5000 
eti 6000 

1800 
800 

60000 

Ki. 

5310 398,25 

6600 485 

18·9-936 
Saat 10,30 da 

Cuma günü 
kapalı ı:arfla 

18·9-936 
Saat 11 de 

Cuma kapalı zarfla 

Tavuk eti 650 18-9-936 
Hindi eti 400 473,50 35,51 Saat 11, 10 da 

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:--~~~-:-':"'"C~u·-:-::m~a:--a~ç-ık--:e~k~s~il~t~m~e-
Sadeyağ 5000 4HO 311,25 18-9-936 saat 11,30 da 

Açık eksiltme 
~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Zeytinyağ ekstra 
ekstra 

!Sabun 
Zeytin 

1800 
2800 
1000 

Un ekstra ekstra 3000 

2200 165 

18-9-936 
Saat 13,30 da 
Açık eksiltme 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Mllbo 
Brilkael 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amaterd. 
Prag 
Vıyona 
Madrit 
Berlin 
Varoova 
Buda peşi• 
Bllkre9 
Belırrat 
Yokoham• 

635.00 Makarna irmikli 1300 
18-9-936 

Saat 14 de 
Açık eksiltme 0,7925 Şehriye 300 

12.06 İrmik 200 
10.0936 
4,6985 Piri nçunıt 150 

33.85 75 Nişasta 60 917,20 68,77 2,4355 .:.:.::.:.:.::.. ___________ .....;;._;._ _______ ------------

63,8388 Kuru çalı fasulyası 2200 18·9-936 
1
'
17 

1 b 800 S•at 14,30 da 19,21 Kuru bar un ya • ~ 
4,1960 Mercimek yeşil 350 Açık eksiltme 
6,7359 Mercimek kırmızı 350 
1,9743 • • . • 700 
4.2165 Nohut bırıncı nevı 
4.2560 Kuru bamya Amasya 100 

107.1862 Buğday 100 
34.3567 j B 1 :· 30 

2.685 u gur 679,75 50,98 
Moskova 24.875 
Stokbolm 3.0571 

istikrazı ar 

Türk Borcu 1 Pe9in 

.. .. 
" .. .. . 
Erıanl 

1 Vade ı 
11 Peşi ı 

il Vadeli 

Stvaa En.urum 1 

" " 
il 

lıtikrazı dahili: 
Esham 

ft liankası Mü. 
.. .. N. 
,. ,, Hamiline 

Anadolu 0/0 6~ 
Merkeı; Bankası 

Tahvııat 

t<•panıt 

-.-
23.65 
-.-
22.ıo 

-.-
-.--.--.-
-.-
-.-
-.-

24.8) 
81.00 

Açıht K apanıt 

Ana·.~o!u Peşin 1 -.- - , 
,, Vadeli J -,- -,-
" P~tin il -.- -.-
" Vadeli 11 -,- -,-
" mümessil -,- -.-

l•tanbul Dördüncü icra dai· 
resinden: Kartal M•ltepeain° 
de: Merhum Süleyman oıtlu 

Hüseyin Hazminin şayian ta. 
ıarrufunda bulunan n müte· 
kait Ali Riuya birinci dere• 
cede ipotekli bulunan ve h .. 
yeti umumiyesioe (2975) lira 
kıymet takdir edilen Malte. 
p•de Mezarlık caddesinde 
369·40· 1 ve 370°42 numaralı 
bir b.p köşkün on altı hisse 
itibarile on dört hissesi ve 
keza hey'eti umumiyesine 
(2D36) lira kıymet takdir edi. 
len ayni mahalde Mezarlık 

civarında Bostan ve Bostan• 
lar ıokağında ve hat boyun• 
da 364· 4 numaralı iki bap 
hane yerile mülkünün yirmi 
dört hiHe itibuile on dört 
hi .. esi dairemizce aatılığa çı• 

karılmıştır. 

işbu köşklerden 369°40° l 
ve 370.42 numaralı kötküo 
13ğ tarafı Mullafa efendiye 
hhsiı olunan müfrez iki ha
rita numaralı mahal, ıol ta• 
rafı mukaddema Arif bey el· 
yevm Kamil efendi ve bazao 
Süleyman efendi vereıesioe 

iit 11ua. Arkaaı yeni açılan 

yol ile mahdud 1983 arşın 

:naa bahçe müfrez, birinci ke· 
tında bir ıofa iki oda ve he· 
la bir balkon: ikinci katıoda, 
Catı katı olup iç içe iki oda. 
elan ibaret Ye her odada bi· 
rer Balkon nrdır, a nelik pe
tioen iki yüz liraya Yerilmek• 
tedir. 

Ve keza Hat boyunda 364-
4 numaralı iki bap hanenin 
ıag tarafı Süleyman alfa ma. 
ltua11, ıol tarafı Toma el. 
yevm Süleyman ajta hanesi 
ve Zıfirojtlu bahçeai: cebheal 
Yol, arkuı: Süleyman ağa 

bahçeaile mahdud bulunan iki 
bap henenlıı Boatao aokağın· 
dakl k11mı: kapudan girilince 
zemininde koridor üzerinde 
bir oda bir heli ve kırmızı 
çini matbah ve merdiven altı 
llıt katta : merdiven başı 
lizerinde llç oda .,. şimen di· 
fer cephesi tarafında iki lu• 
•ıında aynen Bostan ıokajtın· 
daki kıaım gibi olup elaktirlk 
teaioatıoı havi olup hey'etl 
llmumlyeıl 2036 lira kıymet 

1. - lstonbul Kız Ö6 .,rtmen Okuluuua yukarıda miktarı muhammen bedellerile ilk temi• 
nat ve eksiltme gün ve ;aatleri Jıiza 1arında yazılı yiyeceideri ekailtmeye koomuıtur. 

2. - Eksiltme btanbd Kültür Dircktörlüjtü binaeıoda Liseler Mubaıebecilijtinde toplanan 
komiayonda yapılacaktır. isteklilerin şartnamelerde yanlı kanuni vesikalardan başka Ti· 
caret Oda11nın yeni yıl , esika11 ve teminat makbuzlarile beraber teklif mektuplarını ihale 
için tayin edilen aaatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Baıkanlığıoa 
vermeleri ilk teminallarını belli gün ve saatten evvel veya bir gün evvel okul idaresio· 
den alacakları yaZ< ile Liıeler Muhaaebeciliii veznesine yatırmaları. 

3. - isteklilerin şartnameleri okul idaresinden görüp okuyabilecekleri ilan olunur. ''885. 

ZAYi 
Mütareke senelerinde Üs-

I küdar Altunizade mektebinden 
aldıjtım ıahadetnamemi bun• 
dan beş sene evvel Beyler. 
beyinde bir yangın neticeıİn• 
de yanmıştır. Yenisini çıka· 

racajtımdan hükmü ol:nadıgı 

ilin olunur. 
Adresi: 

l\tahmulpaşada, Ha .. 
mam sır"sında 16 
numar3lı evde 

Ahmed Bürhaneddin 

takdir edilmittir. İşbu gayri 
menkuller açık arttırmaya 

konulmu1 olduııundan yuka· 
rıda sözü geçen her üç gayri 
menkul hiueleri 12-10·936 ta• 
rihine müsadif pazarteai günü 
saat on dörtten on altıya kı· 
dar dairede birinci açık art. 
lırma yapılacaktır. Artırma 
bedeli kıymeti muh:ımmineoio 
yüzde yetmiş beşini bulduğu 

takdird" müşteriıi üzerinde 
bırakılacak ve aksi takdirde 
oon artıranın teahhüdü baki 
kalmak üzere artırma onbet 
gün müddetle temdid edilerek 
27-10·936 tarihine müsadif 
sah günü aaat on dörtten on 
altıya kadar dairemizde ikinci 
artırma yapılacaktır. 

Artırma bedeli kıymeti mu• 
hamminenin yüzde yetmiş be• 
tini bulmadıtı takdirde bile 

1 badiae 228) numaralı kanun 
tabi olma<!ıtından en çok ar• 
tıranın üzerinde bırakılacak· 

tır. Satış peıiııdir, artırmaya 

iştirak eyleyenler • kıymeti 

muhamminenin yüzde yedi 
buçuk niabetinde pey akçaaı 
veya milli bir bankanın teuıl· 
nat mektubunu hamil bulun• 
malan gerektir. hakları Ta. 

pu aicillile aablt olmayan ipo· 
tekli alacaklılar ile dijter all• 
kadaranıo ve irtifak hakkı 

Hhiplerinin bu haklarını ve 
husuaile faiz n meHrife dair 
olan iddialarının evrakı müs• • 

bite ile birlikte ilin tarihin• 
den itibaren nihayet yirmi 

gOn zarfında birlikte daire
mize getirmeleri lazımdır, ak. 
al takdirde hakları Tapu ıi· 

cilllle sabit olmayanlar aatıı 
bedelinin paylaımuındaa ha· 
riç kalırlar, müterakim vergi 
ve teovlriye •• taozlfiyeden 
miltevellit belediye rilaamu 
vakıf icareaile yirmi ıenelik 

vakıf icare H taviz badeli 
müşteriye aiddir, daha fazla 
malümat almak isteyenler J. 
llo tarihinden itibaren her
kesin görebilmeal lcin daire• 
de açık bulundurulacak artır• 
ma ıartnamealle 934-4091 nu• 
maralı doayaya milracaatları 
ll&o olunur. (25454). 

İstanbul Dördüncü İcra 
Memurluğundan: 

Hüsamettin ve ölü Şafiyenin uhdelerinde mukayye: 
olup Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek olan ve 
yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına 2016 lira kıy• 
met takdir edilen Üsküdarda selimiyede dayehatun soka· 
ğtnda eski 1 yeni 32 No. lu olup sattlmasına karar ve• 
rilen evin evsafı aş1gıda yazılmıştır. Bodrum katında: 
zemini çimento bir taşlık ve kiler, bir ofa ve zemini top

rak kömürlük zemini çimento maltız oeaklı mutfak bir 
hela ve merdi ven altı ve bahçede bir kuyu, erik, ayva 
ve dut ağaçlan. Zemin katında: zemini çimento antre bir 
sofa ve camlı kapıdan girilen bir sofa üzerinde birinde 

yük ve dolap bulunan üç oda bir hela, birinci katında 

bir sofa üzer> ne birinde yük ve dolap olan dört oda bir 

hela ve zemin katında el'!ktrik tesisatı vardır. Binanın 
bodrum katı kagir ve üst katları ahşaptır. Hudud: Hıısan 
arsası ve Kadem H•yır arsası ve Zineti arsası ve sokak 
ile makduttur. Mezkur ev açık arttırmaya vazedilmiş ol· 
duğundan 27.10-936 tarihine mü,adif Salı günü S3at 14 ten 

16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma 

bedeli kıymeti muhamme-nenin % 75 ni bulduğu takdirde 
müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son art· 
tınnın taahlıüdii baki kalmak üzere arttırma 15 gün 
müddetle temdit edilerek 11 • it 936 tarihine müsadif ÇH• 
şrnba günü salt 14 ten 16 ya kadar keza dairemizd'! yapı• 
Jacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti mu• 
hammenenin % 75 ni bulm~dığı takdirde satış 2280 No. 
lu kanun ahkamına tevfikan gen bırakılır. Satış 

Peşindir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti 

muhanımenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın tenıinat mektubunu hamil bulunmaları Ja. 
zı:ndır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı s1hiple
rinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını evrakı müspiteleri ile birlikte ilan tarihinden 
itiblren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bil· 
dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç ka· 
lırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevel· 
lit Belediye rusumu ve Vakıf icaresi ile 20 senelik Va. 
kıf icaresi tavizi be.:leli müzayededen tenzil olunur. Daha 

fazla maltlmat almak isteyenler t0· 10-936 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundu. 
rıılacak arttırma şartnamesi ile 934/2711 No. lu dosyaya 

müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecek· 
!eri ilan olunur. (1062) 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Heybeli Sanatoryomu 1936 mali yıllı ihtiyacı olan 81 kalem 
iliç açık eksiltmeye konulmuıtur. 

1 - Ekailtme Catalojtlunda Sıhhat n içtimai Muannet 
müdürlütü binaaında kurulu komisyonda 9 Eylül 1936 gllnn 
ıaat 14,30 da yapılacaktır. 

2 - Tahmini flat 712 lira 56 kurut olup munkkat garanti 
53 lira 45 kuruotur. 

3 - lateklllar prtnameyl ve iliç liatelerinl hergün ko· 
mlayonda görabilirlar. 

4 - lıteklller carl .eneye alt Ticaret OdHı veolkaaile 249 
sayılı kanunda yazılı belgeler bu ite yeter mu•11kkat tamiaat 
makbuzlle veya banka mektulıu ile birlikte balll gOo ve aa• 
atte knmilyona gelmeleri. 

(693) 
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İstanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma 
Komisyonundan: 

Erzakın Cins! Miktarı ~Ialıammen 

Bedeli 

İlk teminaU 
Lira. K. 

Eksiltme şekli gün ve 
saati 

Pirinç birinci nevi 
Bursa 

5000 ki. 1200. 90 18·9°1936 Cuma saat 15 d 

Patates birinci nevi 9000 
Yumurta iri taneli 25000 
Kuru Soğan 5000 1115 83, 62 

Açık eksiltme 

18-9-936 saat 15,15 
de açık eksiltme 

Toz şeker 4500 18·9-936 saat 15,3G 
Kesme şeker 4000 2330 174, 75 da açık eksiltme 

Kaşar peyniri 800 18-9-936 saat 15,45 
Reyaz peynir 2500 1341 100, 57 açık eksiltme 
_;::._~------------------------
Kaymak , 100 18-9·936 saat 16, da 
Süt 3500 açtk eksiltme 
Kase yoğurdu 3000 

Silivri Yoğurdu 3000 

Tereyağ 

Siyah Ciğer 
İşkembe 
Ciğer takım 
Paça 

Siyah erik amasya 
U ryan i eriği 
Çekirdeksiz Üzüm 
Çekirdekli üzüm 
Yaprak kayısı 

Çekirnekli kayısı 
Kuş üzümü 
Çam fıstık 

Badem içi 
Fındık içi 
İncir 
Ceviz içi 

500 

900 A. 
300 
200 

2000 

250 
350 
900 
350 
400 
400 
100 
100 
100 
350 
500 
500 

610 45, 75 

450 33, 75 

550 41, 25 

401 30, 07 

159'/, 50 118, 79 

18-9-936 s:ı.at 16,30 
da Ac;·k eksiltme 

18-9-936 saat 16,45 
de açık eksiltme 

21.9-936 saat 14 de 
Açık eksiltme 

21-9-936 saat 14,30 
da Pazartesi Açık ek• 
si itme 

~~....;'--".;;...~~_.;;.;.;;,:..;~--------~--, 

1. - lstanbul Kız Öğretmen Okulunun yukarıda miktarı muhammen bedellerile ilk t .. 
minat ve eksiltme gün ve saatleri hizabrıoda yazılı yiyecekleri ekılltmeye konmuştur • 

2. - Eksiltme lıtaubul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler Muhasebecilijtiode topla. 
nan komisyonda yapılacaktır. isteklilerin şartnamelerde yuılı kanuni vesikalardan başka 
Ticaret Odasının yeni yıl vesikası ve teminat makbuzlariyle ~raber teklif mektuplarını 
ihale için tayin edilen saatlerden bir ıaat evvel makbuz mukabilinde Komiıyon Başkanlı• 
ğına vermeleri ilk teminatlarını belli gün ve saatten evvel veya bir gün evvel okul idare• 
sinden alacakları yazı ile Liseler Muhasebecilijti veznesine yatırmaları. 

3. - isteklilerin şartnameleri okul idaresinden görüp okuyabilecekleri ilan olunur. "887., 

l•bnt.ul Komutanlıtına baglı 
mü~aseıat için ahoacak olan 
400 ton kok kömürüne talibi· 
nio vermiş olduıtu fiat makam 
cı pahalı görüldüğünden tek• 
ur kapalı zarfla ihalesi 14·9-936 
pazartesi günü aaat 16 da ya• 
pı1acaktır. Muhammen tutara 
72oa liradır. Şartoameıi Ko· 
miayonumuzda görülebilir. Is· 

teklilerin 540 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplarl\e 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü mad. 
deleriodeki vesaikle beraber 
teklif mektupları ihaleden en 
az bir ıaat evveline k3dar Fın· 
dıklıda Komutanlık satıoalma 
Komiıyonuoa vermeleri. "810. 

* • • 
7 inci kor istihkam Taburunun 

nakliye taburundan alınacak 
bir aıhhiye arabası için keı• 
dijti 10 / ikinci teırin I 936 
gün lemeçli n 20401 oayılı 

ceride ayniyet teıellilm m•k· 
buzu zayi olmuıtur. Yeniıl 
kesdirileceğinden eakislnin bir 
hükmü olmadııtı ve bunların 

da latanbul Komutaolııtı Da· 
ire Müdüriyetiııe teslim et• 
meleri ilin oluour. "1076" 

• • • 
lıtanbul Komutanlıl!ına bajt• 

lı motorlu vasıtaların ibtlya• 
cı olan ve aşajtıda muham• 
men tutarı ilk teminatı cinı 

\'e mikdarı yazılı bet çeıit 

yağ 24 Eylül 936 Perıembe 
günü ıaat 15,30 da açık ek· 
ailtme ile ~aba alınacaktır. 

-• a 
Ü 

A. Maki· 

;: 
"' .,, ... 

Si 
IS:ilo 

--• a ·a .. -::!! -L. K. 

~ .. ,, 
" E-

L. K. 

ne yaitı 1482 32 23 429 78 
B. Maki. 

ne yajtl 622 16 33 217 70 
C. Maki-

ne yaıtı 736 17 11 228 16 
Valvalin 
yaitı [903 24 08 321 02 

Gaz yağı 1450 27 19 362 50 

116 94 1559 16 
Şartnamesi her gün komis

yonumuzda görül~bilir, istek· 
tiklerin 116 lira 94 kuru9luk 
ilk teminat makbuz veya 
mektublarlle beraber ihale 
günil vakti muayyeninde Fın· 
dıklıdaki Satınalma Komiıyo

ouoa gelmeleri. "1077,. 
* •• 

latan bul Komntanlı§'ıaa 'b~lt• 

Tahmin edilen bedeli 127000) lira olan yukarıda cinsi ya• 
zıh malzeme Askori Fabrikalar Umum Müdfirlüğü satıoa'ma 
komisyonunca 22-10·1936 tarihinde perş•mbe günü aaat 15 le 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (Biri lira (35) ltu. 
ruş mukabilinde lrnmisyoodan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (2025) lirayı hni teklif 
mektuplarını mezkür günde saat (14) de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki ve<aikle mezkür gün ve aaatte komisyona 
müracaatları. (7751 

• •• 
Muhtelif elektrik malzemeleri 

Tahmin edileo bedeli 35000 lira olan yukarıda cinsi yazılı 
malzeme Aakeri Fabrikalar Umum Müdürliljtü Satıoalma Ko
misyonunca 23-10-936 tarihinde Cuma günü ıaat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname İ>ir llra 75 kuruş muka. 
bilinde Komiayondan •erilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 2625 lirayı havi teklif mektuplarını mezkür günde saat 
14 e kadar Komiayona vermeleri ve kendileriniıa de 2490 nu• 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaailde mezkür gün 
•• aaatte Komisyona müracaatları. \7?6). 

• • • 
150 ton saf kurşun: 

Tahmin edilen bedeli 22530 lira olan yukarıda mıktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlütü Sa. 
tıaalma Komiayonuoca 22-10. 36 tarihinde Perşenbe günü aaat 
15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız ola· 
rak komiıyondan verilir. Taliplerin munkkat teminat olan 
1687 lira 50 kuruıu havi teklif mektuplarını mezkür günde 
1aat 14 e kadar Komiayooa nrmeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 n 3 maddelerindeki veoalkle 
mezkür gün ve saatte Komiayooa müracaatları. (830). 

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

biye Okulıı İngilizce ve Fransızca, Almanca öğretmen• 
liklerine yüksek okullarda öğretmenlik yapmak salahi· 
yetini ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan iki İngilizce, 
bir Almanca, üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 

2 - Btt öğretmenliklerin ücreti ders saati başına 4 
na 5 liradır. 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bon· 
servis ve nufus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı 
ve buluııduklan memuriyetleri gösterir hal tercümesi ve 
bir istida ile Ankarada 111. M. Vekaletine, İstanbulda 
Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatları ve sarih a:I· 
res yazmaları lazımdır. Müracaatlar en geç 20 • Eylıil 936 
ya kadar yapılacaktır. (232) (655) 

lı haotahaneler için 1000 çift 
haata terlijti ihalesi 24. Eylül/ 
936 gllaü saat 16 da açık 
ekıiltme ile yapılacaktır. Mu• 
hammeo tutarı 14SO liradır. 
Şartnamesi her gün komiıyo• 

numuzda görülebilir. isteklile
rin 109 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektnblarlle be• 
raber ihale günü vakti mu• 
ayyeninde Fındıklıdaki Komu. 
tanlık Satınalma komisyonuna 
gelmeleri. "1078., 
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Paslanmaz ASA Tıraş Bıçağı Bir Dakikada Tıraş Eder. 
Ne sabun, ne de fırçaya ihtiyaç vardır. Kat'iyyen paslanmaz. Yüz defa tıraş eder. Alameti farika ile 
ihtira beratı vardır. Ne İngilizler, ne Fransızlar, ne de Amerikalılar 

HASAN tıraş makinesile H A S A N tıraş sabunu ve tıraş 

şaheserdir. Mutlaka HASAN markasını arayınız. İsrar ediniz. 

ne de bütün dünya aynını yapamaz .. 
tıraş kolon yası, tıraş pudrası birer 

deposu: Ankara, İstanbul, Beyoğlu. 
kremi, 
Hasan 

ÇARPINTIYA ADEMi iKTiDAR BASURA ÇARE TERİ KOKUYU 
İstanbul Üçüncü İcra Memur· J kide ve kıymeti wuhaınmene;il· 

ltığıından: . 

1 

nin yüzde yetmiş beşini bulma• 
Mahcuz ve pıray~ çevrılme• d,.. t kd" d 'k' · k t 

• . 16 ı a ır e ı ıncı açı art ırma 
sıne karar verılen Kotranya . . • 
çiftliği dahilindeki sazlık açık st'.retıle 17·9-9.~6 Perşeuıbe gıı• 

ile derhal geçer. Erken ihtiyarlıyanlara 

gençlik, yorgun vücudlere dinçlik verir. 
Yalnız ismine dikkat ediniz. 

dır. Ameliyatsız memeleri kurutur. 
Kanı, ağrıyı derhal keser. Bütün 

dünyada tanınmış bir ilaçtır. 

birebirdir. Bütün sinir nöbetlerine, 
teessürle bayılanlara hayat verir. 
Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 

derhal keser. Vücuda zarar vermez, 
elbise ve çoraplarınızı çürümekten 1 
kurtarır. Eczanelerde 40 kuruştur. / 

artırma suretile 10-9·936 tari· nu aynı mahal ve sutte satıla· 
hine ruüsad if Perşenıbe günü cağından talip olanların ınalı:ıl-
saat 13 de Küçük Çekmece ci· !inde h ··zır bulunacak memuru. 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BEL GEVŞEKLİGİNE KARŞI 

Tabletleri --Her •czanede arayınız. 

İstanbul Kız Öğretmen OkuluSatınalma Komisyonundan: 
Etıakın ı:iaıl Miktan Muhımıae• 

bedeli 
ltk tomioah 
Lir•. K. 

Ekıirtme tekli ııil• n 
•••ti 

Tahin Helnsı 

Tahin 

Pekmez 

Odun Meşe ve 
GürfleD 

Mania! Kömürü 

Blok mader 

Kömürü. 

TDnnan madea 

Kömürü 

Arpa 

Sama o 

Kepek 

Ot 

Yat Sebze 34 kalem 

kilo, 22000 adet n 

2900 demet 

250 

250 

350 

800 çeki 

4500 ki 

75 Ton 

250 Toa 

2200 

2000 

350 

400 

31210 

. 215, 16,12 

1920, 144, 

10,12 

3S7S 268,12 

136,50 10,24 

2449,20 183,~ 

• 

• 

21 • 9 • 193(; 

Hati ıs de 

Açık ekıiltme 

21 • 9 • 19~(; 

ıuti lS,30 

Açık eksiltme 

21 • 9 • 1936 

Hati 15,45 de 

Açık eksiltme 

21 • 9 • 1936 

•aati 16 da 

Pazarteıl 

Açık ekıiltme 

21 • 9 . 1936 

ıaati 16.30 da 

Açık ekıiltma 

21 • 9 • 1936 

Hati 16;45 de 

Pnarteıi 

Açık ekıiltıne 

t. - lıtanbul Kız Öğretmen Okulunun yukarda miktarı muhammın bedellarila ilk temiıııt Ye ekıiltmo 

flÜD ve 1Aatleri hizalarında yazılı 7iyecek ve yakacaklar ekıiltıno7e koıımuıtur. 

2. - Eluiltme lıtanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler Muhuabeciliğiode toplanan Komiıyonda r•· 

pılaeaktır. isteklilerin ••rtnamelerde yazılı kanuni veıikalırdan batka Ticaret OdHooın yeni yıl ve. 
ıikuı n teminat makbuzlarile beraber teklif mektuplarını ihıle için tayin edilen 11atl~rdoo bir ıaat 
nvel makbuz mukabilinde Komiıyon Batk•nlı§'ına vermeleri ilk temiaatlırıoı belli gün ve saatten 

evvel nya bir flÜD evvel okul idar .. iodeo alacakları yuı ile Lioelu Muhaı•beciliti Veınuioe ya• 
tırmal•rı. 

3. - fst•klilerin şartnameleri okul idareıindeo flÖrüp okuyabilecekleri ili.o olunur. 

' ·. .... · ~ - ,• . .., ' . ~ -

• isesi 
Direktörlüğünden : 

1 - ilk, orta \C 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 .rncak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan tale
benin yerine az miktarda yeni talebe alınacaktır. Okula girmek isti· 
yenler bir an evvel müra caatları tavsiye olunur. 

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

S - isteyenlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 
Şebzadebaşı. polis karakolu arkasında. Telefon : 22534 -

İstanbul Vilayeti 
Nafia Müdürlüğünden 

MObalAtalı ılizler ve rakam• 

lar hot ııörünebilir, ancak 

mukayese terazisini elden 

bırakmanıalıdır 

KRE ?ER E 

için buna lüzum yoktur. O 
şöhretine daima sadık kalmış 
ve iyi bir kremden beklenen 

fevaide daima müspet 
cevab vermiştir. 

24 • 9 • 1936 Perşembe ııüııü saat 14 de lıtanbulda Nafia müdilrlilğil ı--------------
ekıilhne komisyonu odasında (2490.93) lira ka,if bedelli Bakırköy emra• Öğretmen aranıyor 
ıı akliye hu· ahaoeıi pavyonunda yapılacak tadilat iıleri. Açık ekıill· 

Şehrimizin özel ilk okulla• 
meye konulmuştur. Mukavele, ekıiltma Bayındırlık itleri genel, hususi 

rında n birinde, yeniden açılacak 
ve fenni ıartoameleri proje, keıif hullluiyle buna mnterrl diğer nrak 

sınıflarda çalışmak iıtlyen, mu• 
daireılnde flÖrülebilir. Muvakkat teminat (187) liradır. allim mektebi mezunlarının di· 

lıteklilerlo en az (2000) liralık bu iıe bHzer it yaptıfına dair Nafia !ek ve şartlarını, tercümeilıal 
Müdürlüğünden almıı oldufu mnt .. hbltlik ve Ticaret e.ıa,ı nİllr:alariyle 

ve adrealerile birlikte (İstanbul 
24·9· 1936 Perşenbe rünQ 11at 14 de Nafia mlldilıtillbe relmelerl. (999) 629) posta kutusuna yazmaları. 

varında Yarınıburgoz namı ınev• na mürac>atları ilan olunur. 

Yüksek Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından: 

llk teminatı Tahmin edilen f;at Eicsiltıııe 
Cinsi Çok kilo Az kilo Tarihi gün Saat 

Lira Kr. K. S. şekli 

Ekmek 17000 14000 140 25 11 00 23·9-936 Çarşanba 10 Aç.ık 
Şeker 3400 2900 66 94 26 25 23 • " 10 • 

Yüksek ö;:tretmen okulunun Mayıs 937 sonuna kadar ihtiyacı olan ekmek ve Ş!kerin mıkdarl3rı 
şartnamelerine göre mıktarları yukarıda ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu yiyeceklerin n s ıretle eksilt• , 
meye konulduğu ve eksiltmen:n h~ngi gün ve saatte yapılac.tğı ,,e bunlara aid ilk tt<minat mtktarı 
da yanlarında gö.terilmiştir. Eksiltm~ İstanbtıld1 eski DCıyunu ttı:rnnıiye binası yanında Yül::sek 
mektepler muhas: pliği binasında toplanan utınalma komisyonunda yaptlacaktır. 

Eksiltmeye gireceklerin 936 yılı Tıcaret odasından ve Vekaleten hareket edenlerin Noterl ikten 
alacakları ves:kaları ibraz etmeleri me~buridir. - . . 

İsteklilerin belli giin ve sıatten bir sut evvel temin:ıtl:ırınt Yiiksek mektepler muha'lipliği ve-ıı• 
nesine yatırmaları ve şartnameleri görmek üzere Beyazıtta Ünivers;te arkasındaki Yüksek. Öğretmen 
Okulu Direktörlüıtüne baş vurmaları ilan olunur. (1044) 

o 

BIRE, 
1000 

.TARLADIR 

Denizyolları 
1ŞLETUES! 

Acenteleri: Karaköy- Köp
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühü rdarzade I•-• Han Tel : 22740 •-•I 
BU HAFTAKi 

MERSiN HATTI 
POSTASI 

Yalnız bu haftaya malı· 

sus olmak üzere İstanbul• 
dan 8 . Eylül Salt ve 10 
Eylül Perşembe günleri 
kalkması laz:mgelen M~r-
sin hattı postaları birer 
gün teelılıürle kalkacak• 
!ardır. 

Buna nazaran 9 Eylül 
Çarşamba saat onda kal· 
kacak postayı ERZURUM 
vapuru 11 Eylül Cuma 
saat onda kalkacak posta-

1 Dr. Hafız Cenıal 1 

1 

1 

Dahiliye Miltahassısı 
Pazardan başka günlerde (2den 

6)ya lotanbul Divanyolu (104) yeni 
numaralı huıusi kabinesinde hao· 
talara bakar. 

Salı, cumartesi sabah (9 1/2-12) 
saatleri hakiki fukaraya mahsus· 
tur. Herkesin haline göre muame· 
le olunur. 

Yazlık t•lefon Kandilli 38 
Beylerbeyi 48 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

or. Hayri Ömer 
Ô ğ 1 eden sonra Beyoıtlu 

Ağacami karşısınd.ı No. 313 
Tel. 43586 

-------·--------~ lstan bul Yedinci icra Dairesi : 

yı da GÜNEYSP vap-.ıru 1 
yapacııktır. "1075 .. 

İİıılııılııiiliiiıiııııiiiiıiıiıim1m1m1m•--

Bir borçtan dolayı haciz altı· 

na alınan karyola ve sair eşyr<
nın aç:k arttırma suretile para· 
ya çevrilmesi ne kaıar verilmiş 

ve 15·9·936 . tarihinde saat 12 
de Salkımsöğüt caddesinde Re
şad-iye oteli önünde satılacağındau 
talip olanların muayyen gün ve 
saatte memuruna mürac tat et. 1 
meleri ilin olunnr. 
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Sahibi ve Umumt neşriyata idare eden 

yazı itleri mUdürü 

Etem izzet BENiCE 

Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziga 
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