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gelmiştir. [Kralın seyahatine ait diğer tafsılat 2 nci sayfamızdadır.] 
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'"•':l'e":.~~.!~yük l İngilizler Filistinde k t'I 
~e günü;:;~:!!eti 1 bir harekete geçiyo lar 

•• 

Söz isti!/oruz: 
Halk tramvaya asılırsa ceza görür. fakat 
halk• ımtf&af nümunesı olması ıazımgeıen 
memur tramvaya aliılırsa. hiç kimse sesini 
çıkarmaz. Bu nedendir? diyor ve birlik, be
raberlik; istiyoruz. 

Eylul 

9 
Çarşamba 
1938 

Mektup adresı, Catol•I\•, fouf oolııoll ' Tolrrol odreol • l.toııb•I: Açık SOZ 

, 
KaSlmpaşa ıokaklartnda çocukların oğlencul f/e evlerin ııtırabı ' 

Büyük devletlerin politika
larını tetkik etmezden önce 
A.vrup3 ile yakından yahut 
Utaktar alakaları olan büyük 
devletleri gözden geçirmek 
lizımdır. 

Uç piyade alayı ile topçu ve istihkam kuv-
vetlerinden mürekkep ilk/ırka hazırlandı Yine seller bastı! ~· 
Ko~stantinopl 1T enkil hareketini ene· . -. -.--.... ---Avrupa ile doğrudan doğ

ruya a'akaları olan büyük 
devletler Fransa, Almanya ve 
ltalyadır. Sovyet Rusya ile ln
eiltereyi Avrup3lı J ani kon ti- 1 

nental devlet sayamayız. Çü.1kü 
birinci•i. Napolyon harplerin· 

~enberi, A\·rupa poliliklsına 
iştirak ettiği ha'de kuvvetini, 
daima. asya kıl' .. sıntla yatan 
büyük ihtiyatlarından almakta, 
!ngiltcre ise, cihan büyük dev

let!cri ara"nda dahi hususi bir 
Vaziyete malik bulunmakla ve 
hiç bir tasnife girmcmekledir. 

O kadar ki, kendisine "büyük 
devlet ., ten ziyade • dev'etler 
Üzerinde devlet demek dana 

doğrudur. Amerika ile Japon• 
Yanın ise Avrupa ile ancak 
do ayısile alakaları olduğu ma· 
lünıdur. 

Istanbul . . Şıddetlı hır yagmur İstanb•_ı lun 
Times gaz-;·t~si de en ral Dıll ıdcıre edecek altını üstüne getirdi . . 

Bofulan kızın dma anrte~i 

nıhayet inadından 

vazgeçti 
Time• gaietesi, lngiltere 

kralı Sekizinci Edvardıa lstan
bulu ıiyaretine kadar lstanbul 
şehrinin adını Konstantinople 
şeklinde yazmakta ı,rar edi
yordu. Ancak 5 eylül tari
hinden itibaren lstanbul ola· 
rak yazmıya başlamıştır. Tay- f 
mis kendisi için ehemmiyetli • 
olduğ'u anlaşılan bu isim de. ı 
ğ'işmesine ve kralın lstanbu!u 
ziyaretine tahsis ettiği bir i 
başmakalede diyor ki: ı 

Kasımp~şada bir ufak kızcağaz ve 
bir erkek daha boğuldu . 

Evvelki gece sabaha karşı 
bir saatıen fazla devam eden 
rlolu ile karışık şiddetli bir 
yatmur yine istanbulu altüst 

' 

.. 1 etti. Rahat uykularında uyu· 
yanlar sabah saat dörde doğ. 
ru çakan şimşeklerle gözlerini 
açtılar. Şehirde kendilerini 

1 Fakat Fransa, Almanya ve 

1 

ltalya, varlıklarının temel• 
lcri J\vrupada bulunan dev-

1 
lctıerJir. Fr.lnsanın Avrup: 
dışında bir çok sümürgelerı 

"Kral, Akdeniz seyahatine 
lstanbulda nihayet veriyor. 
Büyük müessis tarafından ken· 
dine veri'.en isim altında 

bu şehir. on altıncı asır, dün
ya tarihinde hakim bir rol oy. 
(Dwamı 2 inci sahifedı) 

• 

Filislin yollarında 

Filistinde lngilizler Arap 
İhtilalcilerine karşı kati suret· 
te harekete geçmek üzeredir. 
ler. Arap· Yahudi anlaşama-

lngiliz kamyon/an .• 

mazlığı şimdiye kadA'r bir ne
ticeye bağlanamam ır. Irak· 
tan istenilen tava ut fayda 

Devamı 2 inci yfada 

llıalik bulunması, ltalyanın Ak
deni?i " Ü•sülhareke ,, telakkijl 
ederek Amcrikaya doj'Tu açıl
ırıa islemesı ve Almanyanın 
1914 den önce bir tek sümur
ıte sahibi devlet olması, bu 
keyfiyeti değiştirememiştir. 

lrun faciasından sonra Ş n 

Harp sonra ı devresi iyi tet
kik edilirse, görülür ki, bütün 
Avrupa politikası, bu üç dev. 

let arasındaki menfaat müca. 
dele erinin türlü safhalar ar
ıetmesinden ibarettir. lngiltere 
ile Rusyanın yaptıkları, bu mü-

. Cadclelere iştirak edip kendi 

t'iırü~lerine ve menfa1tlerine 1 

köre bir pay ayırmaktan iba· 
•ettir. 

asiye 
... 

1918 de, Auupa, Fransız 
hegemonyası allına girer, Mu
lolini ile beraber, bu hege
llıonyaya ka•şı, ltalya bakı
llıından bir mücadelr. başlar. 

A.,Tupaoın bir kısım küçük 
devletleri Fransa ile beraber < 

lıir kı!mı da ltalya ile be

taber yürür, Almanya, Ver. 
•aillcs muahadesile, politika 

bakımından Nöıra:ize edilmiş

A$i kuv•etlerfo sorı salılırrşlarından birinde alınmış yeni resimlerden 

lspanya:la dahili muhare
beler duracağ'a değil, uzıyaca

ğa benziyor. Şimalde Fransız 
hududuna yakın olan ve bugün 

bir taş yığını halinde bulunan 
lruıı"un işgalinden sonra asile
rin Sen Sebastiyen'e karşı ha

rekete geçecekleri anlaşılmak

tadır. Guadarrama cephesin
de asilerin püskürtülen son ta-
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tir. Öyle ki, zahiri bir in. 

tiliz - Fransız • ltalyan cep
he birliğinin arkasında Fran
•a ile ltalyanın nüfuz mü
tadelclerini ve lngilterenin bu 

Maraş saylavı 
Mithat k~za geçirdi 

İki büyük dost arasında ezell 
bakam rolünü ifa ettiğini gö-
1Ürüz. ltalya, az çok Almanya 

Dün sabah Bostancıdan KadıköyUne inerken 
otomobili bir direğe çarptı 

Ve Sovyet Rusya ile beraber 

ltözükmeğe başlayınca, lngil. 
tere, Fransanın tarafını daha 
lezıa tutmağ'a başlar. 

Burhan Belge 
Devamı 3 üncü sayfada 

arruzlarından ba~ka yeni bir 
hareket olmamıştır. Diğer cep
helerden de ehemmiyetli ha
berler gelmemiştir. Son mu
harebelere ait diğer tafıilatı 

2 inci sayfamızda okuyunuz. 

''Açık Söz,, 

Maraş saylavı Mithat ve 
refikası dün sabah otomobil. 

leri ile Bostancı dan Kadıköy 
iskelesine inerlerken, Fener 
yolundaki Ihlamur caddesinde 

umulmıyan bir kaza geçirmiş-
1.r ve kaza maalesef otomo· 
bilde bulunanların hepsinin de 

Gazetemizin tertip ettiği büyük 
koşusu. lıktetrinin ilk haftasında yapılacaktır. Kofuya gire-

müvezziler 
• cekler birinciden onuncuya kadar para mUkAfatı ve 

onuncudan yirminclye kadar da efya mükifatı alacaklordır. Zaten 
birçoğu yaman birer. •• • J • d"d k 
i{oıucu olan bUtUn ffi U Ve Z Z 1 er Şl_m 1 en OŞU 

~ntrenmanına başlamalıdırlar. 

yaralanmalarına sebep o'muş• 
tur. 

Saylav Mithat refikası ile bir· 
likte dün sabah şoför Eminin 
idare ettiti otomobille Kadı
köyüne iniyorlardı. 

Otomobil lhlamur caddesine 
gelditi zaman, şoför vapura 
yetişmek ümidile otomobile 
sürat vermiş ve bu sür'at üze
rine araba patinaj yapmıya 

başlamıştır. Şoför sür'ati kes· 
mek lstediti sırada yay kırıl. 

mış ve direksiyon da tutmaz 
maz bir hale gelmiştir. Bu hale 
giren otomobil aldı2"ı hızla 
elektrik direklerinden birine 
çarpmıştır. 

Bu çarpışma pek leci ol· 
muş, arabanın tekerlekleri ye
rinden fırlamış, camları kırıl· 

mış, geriye kalan aksamı da 
hurduhaş olmuş. 

içinde bulunan saylav Mit· 
Devamı 2 f!Cİ sahifede 

yağmura karşı emniyette gö
renler, belki tekrar uykularına 
döndüler. Fakat lstanbulun 
yarısından fazlası daha yağ
mur hızını almadan ayakta 
bulunuyordu. 

Kasımpaşada ... 
Bir saat kadar süren şid

detli yağ'murun şehrin nere• 
!erini ayaklandıracağını hepi· 
mir. biliriz. Ev\'ela Kasımpaşa 
ile Eyüp sıöz önüne geliyor. 
Kısımpaşa nedense İstanbulun 
en talihsiz ve bakımsız bir sem• 
tldir. Bir yatmur leli.keti olun
ca hu talihsizliği hatırlayanlar, 

yıimur geçince unuturlar. Fa· 
kat Kasımpışalılar unutmuyor. 
Orada oturanlar ufukta bir 
siyah bulut görür görmez se
ferber hale geçiyor. 
Kasımpaşanın evvelce iki 

buçuk metre derinlij!fodc iken, 
şimdiye kadar taşla ve kum· 
la dola dola artık derelik ten 
çıkan deresi, evvelki sabah da, 
baş döndürücü bir süratle ge-

Kısaca 
Bir içtimai 

Şekavet 
Dün, kitapları tıkumacian 

tenkit etliği için, hücumlar.:. 
uğrıyan Nurullah Ataca hak 
fl<rmemek elimden gelmedi. 

Çünkü, bir /esadılf bana her· 
hangi bir e!erin, okunulmadan, 
görülmzden, fle çok isabetle 
tenkid olunabileceğini ispat 
elli. 

Dün gazetelerin sayfaların
da dolaşan gözlerim, sinema 
ilanlarından birisine ilişti. Ve 
filmin ismini, ürperti veren 
bir hayretle okudum : 

• Kahraman haydut I • . , 
Bilmem, hu kelimeleri oku· 

duktan sonra, filmin mahiyı• 
tini anlamak için sinemaya 
kadar zahmet elmiye hacet 
.,ar mı ? 

Ve bilmem, bu isimden ko
layca istidlal olunabilen mev· 
ı:uu baltalamak/an daha ma• 
kul, hatta daha elzem bir key· 
figel tasaflvur olunabilir mi ? 

Bence, haydutlarrn kahra
man oluşu içtimai bir şeka
flellir ki, filim/eri kontrolden 
ı•çiren fikir jandarmalarının 
iyi devriye tutmadıklarırı11 da 
insanrn düşünüşünü çelıbilir. 

Bilmem bu satırlar onları 

ikaza yeler mi yoksa, davul 
zurnaya baş vurmak mı gere• 
kir?. 

Hatice Hatip 

ır:. Açık Söz'ün 
Sürpriz kuponu 

Bu kuponu kesip saklayınıı 
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İen selleri alamamış, sular bos
tanlara, mahallelere, evlerin 
alt katlarına hücum etmiştir. 

Dere kenarında oturanlar 
derin uykularından uyanarak 
her yağmur yatışta oldutu 
gibi başlarına gelecek su bas
kını felAketini beklemişlerdir. 
Nitekim sel basınca Tahtara
zi, Hacışaban, Pişmaniye, Dört
kuyu, Dörtkuyunun Makaracı 
ve Hakim sokakları ve diQ'er 
mahallelerdeki evleri nalt kat-
ları su içlndo kalmıştır. J 

Burada çoluk çocuk sahibi 
bazı a lelerin yüksek yerlerde 1 
oturan tanıdıklarının evlerine 
gittikleri görülmuştür. 

Yatmur azaldıktan ve sel. 
ter hafifledikten sonrR ~" ,,. 
ıırpferı ellerınde kov~lar ile 
suları boşaltmaj!'a başlam.şlar• 
dır. 

Sellerin böyle an! bastırma· 
sından itlaiyeye de haber ve
rilmiş akşam geç vakte kadar 
itfaiye neferleri evlerdeki su
ları çekmiye uğ'raşmışlardır. 

Bir kız boğuldu 

Kasımpaşada Dereboyu so
kakında oturan Mehmedin kızı 
ama Gülsüm, 14 yaşındaki 
kızı N87.ire ile dere üstündeki 
köprüyü geçerken, şiddetli 
yağmurdan Nazirenin ayağı 

~u sokaklarda oturanlar her 
ya~mur yaldtğı zaman bu 

/eltikotle kar,ılaşrrlar 

kaymış ve kızcağız köprüden 
aşajj'ı gitmiştir, Annesi Ama 
c>l,.ııt111•d'n t:ız:nı kur\ata 
mış, kendisi de köprünün üs
tünde kalmıştır. Seller Nazireyi 

(De.,amı 2 ne/ sayfada) 
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lzmirin 
Kurtuluş günü 
lzmirliler bur1ün kurtuluşları• 
nın gri dönümünü laıl/ulryor· 
/ar. lrmirln kuriıılusu ile 
mtmleketln kurtuluşu tamam
lanmıı sayrlabilir. Askeri mu
harririmizin bize on dört gıl 
evwlki bugünü hatırlatan ya• 
zısını 4 üncü sayfam1Zda oku• 
yunur. 

Edebiyat anketi: 3 

Milli ·bir edebiyat 
Yaratabilir miyiz? 

Terbiyeci lsmail Hakkı Balta
cıoğlu söylüyor : 

111908 d b en eri edebiyatımız yarı ,uurıu, 
yarı ,uursuz bir surette millile,ıyor,, 

Anketı yapan: Nusret Safa Co,kur: 

" Yeni Adam " 
mecmuasının vi- f 
IAyet karşısında-
ki iki odası bir 
doktora muayene· 
hanelik bir od~ ' 
sı "Yeni Adam• 
İdarehanelik eden t 
küçiik binasında 
eski Proleıör ter• 
biyeci lsmail Hık. 
kı Baltacıotlu ile 
karşı karııyayız. 

"Yeni Adamw 
ıahibi makineye 
girmek ılıcre önıl· 
ne son bir tııblb r 
için a-etirilmit ka
paj!l bir gözünü 
hafif kapıyarık 

muayeneden ge· 
çirip mürettibi sav. 
dıktan sonra sı. 
vallerime cevaL 
/ De.,amı 6 ncı 

•ay/ada) 

! 

l•mail Hakkı Ballacıoğlu 

YARIN: Peyami Sa/anın cevabı 
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Silah yarışında : 
Sıra F ransanın 

Uzun zaman lngilterede SQ.5- llal&aınasından dotu lı.oıku· 
yalist partisiııin ba~kaalığıru nua üadesidir. 
yapıp ta bir gün iktidara ge. Almanya Sovyet Rusyadan 
çeıı Mac Doııakl, başbaku.. korktıatu içia s~ü· illl.ı-qtı. 
liktan çekildikten • sonra yu. So-.yct Raya da A.lmuya.ıwıı 
dıtı bir makalede demişti ki: ıiz!e-te bile liizuıa ıOcme-

- Bir mulnılefet liderinia l eliti '"-tinden tıaşk..ıua
ilı.tidara geçmesi se\;nç ve!İo· f rak -vcuduau iki ~ 
fesi olmak icap eder saııırsıruı. yooa çtkar ya kanr ve~ 
Halbuki vaziyet hiç te böyle ti. Üç devldio bu si:alıı yart-
deti ldir. şaııa kar ıısoliai de ~ 

luhalif, hü.kiicn t sMdalye- ıüa A o'da si>ylediti biF 
sine oturup ta sene!erdenberi nutuk ile cevap erdi. F~ 
benimsediği preıısipleri tatb• ~ri ltaly bugün birkaç 
etrniye te~ebbüs edince, ber saat içinde sdr.i:ı milyon askeri 
adımda ellerinin ·ve kollarımıı. sil.\h a bııa ılalıilecek bir va:ö
ba~lı olduğunu görür ve sü-- yelle buluamllla beraber ıe~ 
kutu hayale uğrar. başhyan silib )anşından gen 

Bugün Fransız Başbakanı kalmıyacağını bildirdi. ~in~~a· 
Blum de a,ağı yukarı Mac leylı devletler arasındakı sılalı 
Donald'h dünkü vuiyetinde yarışı harı:: ten evvelki şeklini al-
bulunuyor. Nasıl ki Mac Do- mış bulunuyor : Ver~ay sul. 
aald uzun seneler devlet iıı. büadenberi devam e~ ınu· 
resini muhalefet arasından vaıeoe Almanyanın sıfah912 
seyrettikten sonra iktidara bulunmasına dayanıyordu. Al
geç~t~ Blum de ayni mu• manya silahlanır si!Ahlanmaz, 
halefet sırasından, yani sosya· Rusya silab.lanm artırdı. Rusya. 

si • bJarını arttırınca, Almanya 
!isi.erin arasından devlet idare-

ikinci bir hamle yaptı. Bu, 
ıine baktıkta~ soon geçen baıi- Rusyayı tekrar h rekete ge. 
randa iş ba~a geçmiştir.Blum tirdi. Almanya buna mukabele 
her.Ü< iktidardı bu'unduğu elti. Şimdi de Fransa beş bin 
için iş başına geçmeain intı- milyon frank tahsisat ayırmakla 
balarını yazmış detildir. Fakat yarışa karışıyor. 
muhalefeti~ iken söylediği söz.. A vrupanın ilı:inci derecede 
lerle ~ başınd ilı.en yaptıit iş- devletleri de silahlarını arttır· 
!ere bak1lacak oluna, iktidar mıya hazırlanmaktadırlar. Le-
mevkiiainBluın için de bir suku- histan bu maksatla Fransadan 
tu h yal oldutwıa inanmak il- büyük bir istilrraz yaptı. Çe· 
zımdı.r. Ve bu sultlllu hayal koslovakya si~blarını arttın· 
bilba~ silib anmak ve ~b- yor. Bitaraf lsviçre bile yeni 
sızlan ak meselesinde duyul- baştan silAhlaııınak mecburiye. 
uş olsa rerek.tir. tini hissediyor. 
Blum Fransada silahlanma- Her devlet tecavüzden a. 

sun olmak için silahlanıyor. 
nın en büyük aleyhtarı oluak Tecavüzden masun olmak de-
ta'Unmışb. Sos;alisl parlWnin mek, karşı tara[taa daha kuv· 
lid ri sıfatile siyasi, ikbsadi veli olmak demek olduğuna 
ve içtima! sahada birtakım göre, her devletin emniyet al· 
fikirlerin müdafii olmuştur. tında bulunması, karşı tarafın 

Fakat e~ çok hararetle mü· emniyetsizliği demektir. Karşı 
dafaa ettiğ'i fikir silahların a- taraf ta emniyetsiz bir halde 
zaltılması prensipi idi. Parla. kalmak istemediğinden ve o da 
mentoda söylediği nntuklarda tecavüzden masun kalmak 
Blum en çok silahlara hücum için sifahlandı~ndan devletler, 
etmiştir. Hadiselerin garib is- harpten evvelld gibi, lasid daire 
tihza<ıdır ki bütün hayatında içinde rörünü1orlar. Bugün 

Almanya, yarın Rusya, ertesi 
~ilah düşmanı olan B!um, 
Fransanın tarihinde bir de- gün Fransa, ba.,ka bir gün 

ftalya ve lngiltere, sonra tekrar fada ayrılan en büyük as. ı 
Almanya, Rusya, Fransa silah· krri tahsisatın sarh için ev-

velki gün salahiyet alm~tır. !anıp durmaktadırlar. Büyük 
harpten evvel bu yarış dü.n-

Bluıııün başkaw bulundutu 
yayı büyük felakete sii-hükumete verilen yeni tahsi•at 
rüklemişlL Bugunkü yarışın 

beş bin milyon franka yakın. 
d da beşeriyeti öyle bir akıbete 

ır. 

Frans1nın asYeri vaziyetini doğru götür:::esinden korkulsa 
yeniden takviye için verilen yerindedir. 
bu tahsisat, Almanyanın si· Diplomat 
ıı~n1111111111111111111111111111111111111uuııuı11111ıu .... ııM1t1llllllllllllllllllllllllllllllUlllllUMllll•t4llllt4 ... UlllUl•1tı 

Konstantinopl İstanbul 
( 1 inci say/arlan devam) 

namıştır. ~ki.ıiııci Edvırd işte 

bu şelıirde gerek hukfimet ve 
gerek halk larafınds.n an'ane\·! 
lngiliz Türk dostluk giınterirıin 
sıcaklığını habrlatan b'.r sami
aıiyeUe karşıl.aıımaktadır. Top
hane rıhtımma çıklıtı zaman 
Turkiyenin banisi Ttatürk ta
rafından karşılanrıu~Nahlin ya· 
ile Marmaranın suları arasından j 
geçerken, lstaııbulwı Tiirk 
o:an ve Turk olmıyan ha'kı 

Kralı j.'örmek için koşmuştu. 

Rugün lstaııbul, sultanların ve 

Iliuns imparatorlannın zama
nındaki şehir kadar kozmopo
lit değildir. Buııuııla. k:eraber, 
birçok millet! rin ve ırklar.ıı 

loplandı.j;ı bir şehirdir. Ve 
Etnolojistlerin miisudelerile 
lotaııbal ha.klonda JıaJa komıo. 

hirden tedvir ettiler, Yeni 
mahkemelere rehber olan Ro. 
ma hukuku prensipleri Güsti· 
nian tarafından bu şehirde 

tanzim edildi. Şehir uzun se
neler garbin şarka karşı mü. 
dafıi oldu. Ve beş asır evvel 
düştü~ zaman, lstan bul dan çı. 
kan mülteci alimler ve fen 
adamları. ilmin uyım~na ve 
rönesansa hizmet eltiler. 

BUansın kil.se mozaikleri, 
Biransın resimleri flalyan ve 
Avrupa güzel .an'atlerinin ebe
veyni oldu. 

Fatih, Selim, Kanuni Süley· 
man gibi sultanlar bu şehirde 
saltanat sürerek iradeler çıka. 
rarak unutulmaz batıra:ar br
raktılar. Osınanb kuvvetinin 
aayıfladı.tı1 seneler içinde bile 
lstubul dünya siyasetinin mih
veri olaralı: kaldı. 

Har;.s çar!ar bu derece sev· polit tabiri kullanılabilir. Ge
liboludaki harp ınezarlılda

nnı ziyaret eden Kral bu
gün lst2nbul abidelerini ırö-'. 
recektir. ı. taııbul, hu 

kart$ toprağı eski asırları ha

tırlatan bir tchirdir. Şehrin 
kurullL$lfildan evvel bile Ati
nalılar ve Ispartalılar toprak. 

lanna sahip olmak için müca.. 

dele etmişlerdir. Hiçbir şeh

rin tarihi bukadar uıun ve 
mütenevvi olmamışbr. Atina 
vıt Romadan başka b!ç bir 
şehir beferiyel tarihi üzerinde 

bu derece ehemmiyetli tesir 
yapmamıştır. 

l
ltü.lceyşi ehemmiyeti olan ve bu. 
kadar zengin larihi bağları 

bulun.an şehre sahip olma
ya çalqtılar. Diğerleri çarların 

Roma imparatorları dünya
nın büyük bir kısmını bu şe. 
hirden idare ettiler. Patrikler 
ıark kilisesinin itlerini bu şe· 

bu tchre sahip olmakla 
pek çok kuvvetleneceğioden 

korkarak buna mani olınaya 
uğraştılar. Türkiyenia bu zen
gin mirasa göz yumarak hii
kiımet merkezini Ankaraya. 
nasıl naklettiği sorulabilir. Bu 
sualin cevabı şudur : Genç 
Türkler eski şehrin ahlakı ifsad 
eden kozmopolitliğinden kork· 
tular. Türldyenin en maruf 
şairlerinden biri, inkılaptan bir 
kaç sene evvel, Is tan bul için 
Fatih ırkları ifsat eden, fesat ve 
entirika kaynağı olan "asırların 
kahbesi. adını vermişti. lstan. 
bulun tarihine bakılacak olursa 
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,lrun.dan 
At 

'•da 
lııdi 

~Ilı sonra 
A iler Se Sebastiyeni de birkaç güne kadar 

ele geçireceklerini umuyorlar 
f 

Ab ülker·m serbest bırakılmamış ı 
Seville, 8 (A.A.) - General 

Quelpo de l!ano. radyo ile 
neşndilen bir tebliğinde Saıı 
Sebastien'io bir iki güne ka
dar ele geçirilebileceğini bil· 
dirmektedir. Mumaileyh Gene· 
ral Mola'nın kumandası altı&o 
daki kuvvetlerin betaat ve 
falı:ııt emniyetle Madride doğ
ru i.erlemekte o!duğuı.u ilave 
etmektedir. 
Hükümet kuvvetleri bir şehri 

aldılar 

Macr d, 8 (A.A.) - Harbiye 
Nazın, hütiı111ct kuvvetlerinin 
Asturies'de ileri hareketlerine 
devam ~tmekte olduklarını 
bildirmektedir. 

Bu kuvvetler Leon eyaletin
de asilerin kuvvetli bir müf. 
rezesine ııalebe çalmışlar ve 
Leon şehrine 26 kilometre 
m.esalede bulunan Gozdon adın
daki kasabayı işgal etıni.şlerdir. 

Toledo'da topçu kuvvetleri 
Alkazar"ıo boral:ıerdımanıııı 

r:fltllllttttlllllllıttlllfllllltUl!lllllllUtllltllllllllt"' 

i iki Portekiz J 
- Gemisi 

-

İsyan etti 
Lizbon, 8 (A.A.) - "Reıı

ter a1ansından: .. 
iki Portekiz harp ~emi

sioio tayfası, bu sabah is
yan etmiştir. Bu gemilerle 
sahil bataryaları arasında 

top ale~i teati edilmiştir. 

Gemiler hasara uğramış ve 
rnaıorkörlerle Tage'a çekil· 
miştir. Geminin tayfaları 

tevkif edilmiştir. 
ı--•n.ıouı.ıı......,., ..... ııuu ... ı•_..,;• 

Londra, 8 {A.A.). - Ademi 
müdahale komitesi yarın Öğle 
vakti hariciye nezaretinde top
lanacJktır. Celseler hususi o
lacak.sa da görüşmelerin mev· 
zuu neşredilecektir. 

birinin zehirli gazlar kullanması 
takdirinde ademi müdaha'e 
prensipini tahakkuk sahasına 

isal etmenin hemen h .. men 
muhakkak surette akamete 
raahkürn o!acağı kaoaati mev• 
cuddur. 

Bu takdirde lngiltere lıükü
aıetinin ademi müdahaleye mÜ· 
te111ik siyasetini yeniden l·!t· 
kik etmesi iht:mati çok l<uv
vellıdir. 

Sen Seba•l'gen teslim oldu 

Hendaye, 8 (A.A.) - Bura· 
da dolaşan bir şayiaya göre, 
!:>en Sebasliyen mü.dalileri, mil
liyelperver1er genel af ilanını 

taahhüt ettikleri takdirde şehrı 
labrip etmemeyi ve rehin ola· 
rü lutu'.an kim.eleri öldürıne

meyi vadeden bir beyanname 
gönderınişıir. 

Asil .. • Matfridi l•slime <lat•d 
etliler 

taggare gönderiyor . 
Viyana, ( Açık Söz ) - Amiral Horti Almanyayı ziyare~ 

esnasuıda, Macaristaııa 60 tayyare almağa muvaffak olmuştur. 
Bunlardan 12 tayyare Macaristana gelmiştir 

• • • 
ordusu başkumandanı Leh 

Mussolini ile de görüşüyor 
Venedik, 8 (A. A.) - General Rydz-Smigly ile maiyeti diiO 

öğ:eclen sonra buraya gelmişlerdir. General, bugün Cenovacla 
M. Mussolini tarafından kabul edilccekt:r. General birkaç ~ 
Montecatini'de istirahat edec~k cuma vey cumartesi günü Var• 
şovaya dönecektir. 

• • • 
Küçük itilaf kon/ eransı 
Prag, 8 (A. A.) - Küçük itilaf hariciye nazırları konferansı 

bu ayın !2 sinde Bratis.lava'da açılacak ve on dördüodP. sona 
ere.cektir. 

• • • 
Hırvatistanda kanlı bir 

hadise oldu 
Belgrad {Açık Söz) - Yugoslavyanın ( Tugovats) eyale'. 

tinde yaşayan hırvatlarla hükümet memurları arasında vergı 
meselesinden dolayı kanlı bir hadise olmuş, evvela hırvat köy• 
lüfer bir sırp jandarmayı öldurmiişler, bunu" üzer:ne jındarmalar 
köylü üzerine ateş ederek üç kişiyi öldürmüşlerdir. 

• • • 
16 yaşında kardeş katili 

lıt 
ıt•cı 

·diy0 

8 
;ı. a 

G , 
ri -
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Bartın, 8 (Açık Söz) - Barlının Hıdırlar köyünde bir cina• Q 
yet oldu, Hasan Keleş adında 16 yaşında bir çucuk, 22 ya· 
şıodaki kardeşi Ali Ke!eşi öldürdü. Cinayetin sebebi mısır pay- 1( 
taşırken aralarında çıkan kavgadır. Hasan, belindeki bıçz.ğırıl k 

devam etmektedir. 1 

Abdülkerim serust brrakılmamış 
Paris, 8 (A.A.) - Müstem

lekeler bakanı, Abdülkerimin 
Fransız hükumeti tarafından 
serbest bırakılmış olduğunu 
bir kere daha yalanlamaktadır. 

P'lrtekix hiilü.methden he
nüz kat'i bir cevap alınma
ınışbr. Hariciye nezaret~ Por. 
tekizin evvel.,., serdetmiş ol. 
duğu ihti1aıi kaydi terkeder~k 
toplantıda hazır buluoma•ını 

temin için gayret sarfına 1 
devam etmektedir. 

Burıı:os, 8 (A.A.)- lilliyet

perverlerin tayyareleri Mad. 
rid"e kayıtsız ve şartsız tesli
me davet eden beyannameler 

ve milliyetperverler tarafından 
işgal edilmiş bölgeleri göste
rir haritalar atııuş:ardır. 

çekerek, kardeşinin karnına saplamış ve barsaklarını deşmiştir. ~İr 
Ali hastaneye kaldırılmış ıse d! au:e'.iyat yapmağa vakit kalma• ~or 

\ _dan ölmüştür. Hasan yakalanmıştır. 

j_ Kral ViYanada ! ,. 
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garnizon teşkil ediyor 
Londra, 8 {A. A.) - Daily 

herald gazetesinin bildirdiğ n ! 

göre, imparatorluk müdafaa 
komitesi pek yakında kıbrıs 
adasında karadeniz ve hava 

kuvvetleri ıç.n kuvveli bir üs 
yapılması meselesi ile meşgul 
olacaktır. 

Dnize üssü, Tamagusta li
manında vücude getirilecek tir, 
Ayrıca, lüzumu takdirinde Ak-

denizin şark mıntakasıoda her 
yere lüzumlu kıtaat yol:aya
bilm<>k için Kıbnsta kuvvetli 

bir garnizon da te~kil oluna
caktır. 

İngilizler Filistinde kat'i 
harekete geçiyorlar 

!Yine İstanbulu 
Seller bash ! 

1 inci sagfada1t JftHJm 

vermemişlir. Şimdiye kadar 
Yahudilerle uğraşan Arap çe
teleri bu sefer lngilizlere •al· 
dırmağa başlamışlardır. 

Filistinin rahatsızlığı bu şek· 
le girince, lngiltere cezri yol
dm gitmeğe karar vermiştir. 
Birkaç gürıe kadar Filistinden 
yeni kanlı çarpışma haberl~ri

ni bekliyebiliriz. 
Londra, 8, { A.A.) - lngil· 

terenin Fili•tindeki Sİ) asetini 
i2ah Te teşrih eden nzun bir 
Yesıkanın nC'jri ile ge11eral 
Dill'in Filistindeki lngiliz luv
vetlninin başkumandanlığına 

ta.yin edilmiş olduğu ilan olun. 
muştur. 

Neşredilen • vesikada Filis
tine bir fırka asker gönderi· 
leceti beyan ve mühim mik· 
tarda ukerl kuvvet gönderıl· 
mesinin karıı;aşalıklara nihayet 
vereceği ve bir müddet sonra 
tayin edilecek ola'\ tahkikat 
komisyonunun Fılistiıı işlerinin 

bu hislere iştirak editdıHir. 

Türk inkılabcılarının liderlerinin 
neden bu yumuşak iklimi, rahat 
hayatı ve kozmopulit muhiti 
bırakıp ta Anadolu yaylasınıa 
teıniz Türk mulıiti içine çekil· 
diklerini anlamak ıı;üç değildir. 

Fakat denebilir ki, hiç ol· 
mazsa, bize asırlardanberi 
alıştı~mız eski adını bırakmalı 
idiler. lstanbul kelimesi yeni 
bir isim değildir. Tür,ler ta• 
rafından ilk giinlerdenberi 
kullanılmıştır. Ve e~er Turkler 
bu ismi tercih ediyorlarsa, 
kendi bilecekleri iştir. Nasıl ki 
Norveçli'.er de Kristiyanya 
şehrine Oslo adını takmışlar

dır. Fars İran oldu. Mezopo· 
tamyaya da Irak dcmiye alış• 
tık. • Konstantioopl " den • ls
tanbul • ı dej'işmek te daha 
zor olmamalıdır. 

halli maksadile mesaiye baş.. 
lamasını teshil edeceği ümidi 
izhar olunmaktadır. 

Komisyon, yahudi.lerin, arap
ların şikayetlerini, taleplerini 
dinliyecek ve bunları tatmin 
etmek ve bütün a'akadarlar 
arasında çok samimi ve mus
lihane münasebetler vücude 
getirmek için vesayada bulu
nacaktır. Hükfiaıet bu gayele
rin terketmek tasavvurunda 
olmadığı manda çerçevesi 
içınde elde edilebileceti ka
naatindedir. 

Filistine gönderilecek olan ilk 
!ırka 3 piyade alayı ile .tapçu 1 
ve ıstihkam kuvveller inden 
mürekkep olacak ve fırkaya 
sıhhiye teşkilatı da refakat 
edecektir. 

Bu fırkanın gönerilmesi üze
rine Filistindeki lııgi'iz kuv
vetlesinin miktarı iki misline 
çıkacaktır. Fırkanın ilk müfre
zesi cuma günü hareket ede. 
cektir. 

General Dili Filtstine 
hareket etti 1 

Londra, 8 (ı'..A.).-General ı 
Dili, bu sabeh erkanıharbiye- f 
si ile Filistine hareket etmiş
tir. Orada halihazırda iki fır. 
kaya balij; bulunan kuvvetle. 
rin kumandanlığını deruhte e
decektir. 

Fransa • Suriye muahedesi 
imzalanıyor 

Paris, 8 {A. A.) - Fransa 
Suriye muahedesi yarın bir 

taraftan M. Blum, Şotan ve 

Vienot, diğer taraftan da Su

riye heyeti arasında imza 

edilecek ve imzayı takip ede. 
cek olan ()tle ziyafetinde bu 
zatlardan başka Tecim bakanı 
M. Bastid ile Suriye fevkalade 
komiseri M. dö Martel hazır 

bulunacaklardır. 

1 inci sagfadan Jevam 
alıp götürmiiştür. za,·ılh kıun 
ce•edi henüz bu amamıştır. 

Bu menhus derede bu yağ. 
murda bir trketin daha tıo.. 
ğulduğunu bater aldık. Polis 
Her iki cesedi de aramo.kla 
oıe~guldür. 

Dün Kasmıpaşaya giden bir 
muharr;rimize Tahtagaıide Ha
kim sokağında 11 numarada 
oturan irfan şunları söyledi: 

Açık Sör gazstesi s~r 
lftU harrirlifine 

Bugünkü yağmurda Kasım. 
paşanın Dör tkuyu deresi taştı. 
Derenin Tahta gazi mabaliesi 
cihetinden geçen yolu boıuk
lur Dere taştıı?ı gibi mabal!e
nin Makaracı veHikim S-Okak
larındaki evlerin içine su doldu. 
Her evde 3 metre su vardır. 
itfaiye su çekiyor. Artık ev
lerimizde oturamaz olduk. 
Her yağmnr yağışında bu 
dere yüzünden başımıza gel· 
miyen bela kalmadı. Ne 
yapacağız, ki- başvuraca

ğız da, bu dereyi yaptı
racağız bilmiyoruz. Bugün 
derede iki kişi boğuldu. 

Geçen yağmurda nahiye mü
dürü gelmiş ve felaketi gözü 
ile görmüştü. Fakat Kasımpa
şa deresi bir şehir işidir, na
hiye müdürü ne yapsın ? Bu 
kadar evleri subasar, bu ka· 
dar in.sanlar bojiulur da, bele
diye nasıl harekete geçmez, 
anlı yamıyoruz. 

Bermutat ••• 
Her şiddetli yağmurda onu

ne geçilemiyen hadiselerden 
olmak üzere, evvelki sabah ta 
Fındıklı, Kabataş ve Dolrn:ı
bahçe taraflarını sel basmış ve 
tramvay yollarını kapatmıştır. 
Amele geç vakte kadar yolları 
açmıya uJrraşroışlardır. 

Şehirde su bdsması mutat 
diğer mahalleleri de, bu ma· 
hallelerin sakinleri kadar bü. 
tün lstanbullular da bilirler. 
Bu mahallelerde Kasımpaşanın 
küçük bir nümunesini gözönü
ne getirebilirsiniz. 

lngiltere kralı Edvard Vlll ıll ~~i 
Balkan memleketlerinden ~~ 

tezahür erle karşılandı\~ ı 

1 geçışı 
• • 

-
Sofya,8 (A.A)- Kral Boris Paui'un ikametgahına gittikltP ,.~ğu 

lngilterc kıralı sekizinci Ed sonra saat 23,45 le hareket arn 
verd'ı dün Növosetzi isla•yo- etmiştir. 11vsij 

ı nu.ıda karşılamış ve karıtcha· Viyanaıia ti. Z 
ne'ye kadar müşarünileyhin Viyana, 8 (A. A.)-Sekizincf ~ra 
yanın-ta yer almıştır. Or da E? v~r, nat 13 te buraya gel• &ôyı 
iki kral i e relakatkr ndekiter mı~lır. lııı k 
prens Kiri! \'e lngi:tre orta elçi. Buıiapeşıeden geçerken... ttldi 
si tarallarmdan istikbal edil mi~· Budapcşte, 8 (A. A.) - lr>" 1 

-

!er ve Bulgar kralının Vra"la· giltere Kra'ı sekizioci Edvard. Qiiy 
daki ikaırelgihına gitm~ler· bu sabah buraya gelmiş ve ~tri 
dir. iki hüki:mdar oradan oto- bir saat sonra Viyanaya ha• ~ j 

mobille Sofyaya gitmişler ,e reket etmiştir. ~Üt 
müteakiben Sekiıioci E<hard, Afak Malıoıı,un m:ılıakın714si bar 
trenle Belgrada hareket etmiş.. baılıyor ~lli. 
tir. Kral l!oris ile Prens Kiril Lo dra, 8 {A.A.) - Geçe• 'İıti 
ve Bulgar hariciye naıırı mü. Temmuzun on altıncı günJ 1ıkı 
şarünile) he hududa kadar re- Hayd Parkta tevkif ediloıiŞ a,,n 
fakat etmişlerdir. olan ve "başkasının lıayatıoı luru 

Bel gratten ~çerken.. ve malını tehlikeye ilka etme~ llera 
niyctile üzerinde silah taş>'. ı 

Belgrat, 8 (A.A.) - lngiltere mak ve umumi esayişJ . iııı. 
kralı ~kiıinci Edvard, dün ihlal ctm k ve kralı te'aşa 'Ilı 
saat 22 de luraya gelmiştir. düşürmek maksadüe müşarii· :uı~ 
Yugoslnya saltanat naibi nileyhin yanı başında silahı"' "·• 
prens Paul Lapo,·o'dan itiba- teşhir eylemek • cü.rümlerilt ';lk 
ren kendisine refakat etmiştir. iltiham edilen Andrew Mak r. 
Başvekil Stoyadinoviç kralı ve Mahon'un muhakemesi, buguo '!iki 
naibi i'ta•yonda karşılamıştır. Old Bailey mahkemesinde tı.ır ~ni 

Sekizinci Edvard, nail> prens lıyacaktır. ••n 
.. ıı ınııııflnff Pllll l l l il llllUll iti 1111111ı''11 lfllllll l iti' lUl 11111' IUllllll lll il IHtll ı 11111:111nt11tUffllll .. ll lU u '"'' 101 , .. 11,,. 1-i 

Maraş Üniversitede ~, 
Saylavı Milli havalar 
{Birinci sag/adan detJamJ 

hat ve refikası yaralanmışlardır. 
Saylavım111n yarası ajtırcadır. 
Her ikisi de Haydarpaşa nii-
mune hastahanesine kaldırıl· 
mıştır ve tedavi altına alınmış· 
!ardır. Şoför de hafif yaralıdır. 

Kazaya Üsküdar müddeiu. 
mumiliti vaziyet etmiştir. Şo

f ör tevkii edilmiştir. 
Nü mu ne hastahanesi dok· 

torları ve operatörleri bütün 
sıhhi tedbirleri almışlardır. 
Miıhat saat 19 a kadar baytın 
bir halde kalmış ve bundan 
sonra biraz ayılabilmiştir. 

Muessif kazayı duyan Ata. 
türk, derhal yaralıların sihhat
lerini sordurmuştur. lkıısat 
Vekili Celal Bayar, diğer ıe· 
vat birçok saylavlar, Mithadı 
sevenler ve tanıyanlar hasta• 
haneye giderek ya.ra'ı ile meş
gul olmuşlardır. 

Gece saat 20 ye do~ru has· 
tahaneden yaptığımız tahkika
tta hastahane idaresi, her iki 
hastanın sıhhi vaziyetlerinin 
iyiliğe yüz tuttu~nu temin 
etmişt'r. Saylavımıza ve re
likalarına geçmiş olsun deriz. 

Birliğin b"r dileği yr 
rine getiriliyor 

Ôrıumüzdeki ders sene..iı>" 
d~n iti bar en yüksek tal»İI 
gençlerir.e Milli havalar ve o
yunlar öğretilme.sine. başlan»" 

caktır. Geçen sene K~erv•• 

tuvara mıiracaat eden Biriifill 

bu husustaki cWeti tahsisat 
olmadı~ından yerine getirile• 
memişti. Bu sene bu iş içiP 
tahsi•at alınacaktır. 

Üniversitede lisal1 
imtihanları 

Eveti · gün lisandan imtihan 

olan talebenin evrakı diiP 

okunmuştur. Dün saat 4.30 d• 
profesör Ömer Celal Sarç'ıP 
başkanlığı altında bütün ya• 
bancı dil ö~retmenleri toplaP• 

mışlardır. Ve talebenin not• 
farını tesbit etmişlerdir. 

Notlar talebelere ayın onufl' 
da bildirilecektir, Bu imtihall• 
da da dönen talebe artık biv 
bir imtihana girmek hakkıOI 
haiz olmıyacaklardır. 
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1
1 lr.PAN> 
Yarış atı, öküz ve kitap 

A.t koşuları oldu bitti. Yarıtları kazAnan atlara iki yBz 
'ldan bin beş yüz liraya kadar mükafatlar verildi. Bu atlar 

di feref we kazancın verdiği zevk içinde ahırlarında tatlı 
tlı kitniyorlar. 
lıtanbulda bir hayvan ıergiıi açıldı. Celepler, inekçiler, man• 

'.'cılar koçlarını, öküzlerin! ve aığırluını ıergide teşhir 
1Jorlar. Bunlara da birkaç bin lira mükafat ..erilecek? 
Bu öküz ve ıığırlar da kaıandıkları muvaffakiyetin nete· 
•tıllarındıı ırevit ıretirecekler. 

Gazete tütunlarında bunları okuyan Türk muharrirleri, 
'". ıabipl~ri, reıı.amlar, karikatüristler, tezyini ıan'at heveı
rı de acı acı dütüniiyorlır. 

- Acaba kendilerine ne uman aıra ııelecek? 
İOrk reuamı çalıııyor. Emeğinin mahsulünO bir sergide 

.. hir ediyor. Ne ııelen •ar, ne giden, ne bakan var, n• alun. 

1 1•ı. karikatOriıti hayal ve •ekaıının mahıulünü teşhir edi· 
0
•. Ne gülen var, ne güldilren. 
l'ürk muharriri bu kadarına bile cesaret edemiyor. Eseri. 

'!Q Babıiili kaldırımlarında sürünüşünü görmemek için gözle• 
~l kapıyor. Çünkü Babıali caddesi artık kitapçıların det!!, 
,Porıacılırın, üzümcülerin küfelerile dolan bir mahalle pazarı 
IQıu;tur. 

F'ikir ve san'atin ahır ve mandıra mahsullerile boy ölçüşe· 
ditl bir yerde üniversiteye, enıtitülere ne lüzum var anla-
Jorum. 

Burhan Cahid Markaya 
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ADLiYE 

~ocuğu olmuyor diye kocakarı 
ilacı içmiş ve ölmüş! 

lfakim, ilacı veren Gülizar 
rı.dında bir kadını tevkif etti 
k:asımpaşada oturan lsmai· 
karısı Zehra evvelki gün 

~hirlenerek ölmüş ve cesedi de 
Orga kaldırılmıştır. Zehranın 
'iQcuğu olmuyormuş. Vanlı 
~Gliıara müracaat etmiş, o da 
~rrukyağı ve havacı va ile 
~r illç yaparak Zehraya ver
~iıur. Zehra bu ilaçtan zehir
•tncrek ölmüştür. Polis -:tün 
~lizarı yakalıyarak müddei-
11llıumi1iğe verdi. Gülizar Sui
~~na.hmet sulh birinci ceza ha-
1llıinin sorgularına şu cevabı 

1ttdi: 

- Ben Vanlıyım. Dört ço
~ğ'um var. Bir sene evvel 
i\ar~ım şişmişti. Bana bir ilaç 
vsıye ettiler. Kullanınca geç

ij. Zehra kıptidir. Annesi ara .. 

l~a bana kekik otu getirirdi. 
b ylece tanıştık. 17 gün evvel 

1
u kadın kı1.ile beraber bana 
tldı. Ve dedi ki: 

e--:. A'."an Gü.lizar, kocam 
· Uyuk Pıyalede b.r adamı sekiz 
le · d 
1 

••.n. en yara:adı. Ben de ora-
~~ ıdım. Korktum ve düştüm. 
Utünce içimden bir şey ko
~r gibi oldu. Şimdi karnım 
~iti. Senin de geçen sene şiş
~ışti. Nasıl geçti. O ilacı Allah 
~l~ına bana da taysiye el dedi. 
~ ~n de: bana, çarşı<lan t.cş 
Utuşluk kuı r.ukyağ'ı ile yüz 
~talık havacıva ıretiriniz, de
~· Getirdiler. Tavada erit. 
P ve p1mukla karnına slı

~rnesini tavsiye etlim. Aşaıtı
~ n kullan demedim. Zehra 
~iki başka bir şeyden ölmüş-

t, Ayaklarını 6peı im Bay 
~~im benim çocuklarım var. 
•:ni bırakıver. llAçlar da mey• 
'4odadır. 

~!ilkim Reşit Gülizara bura
l şöyle bir ihtarda bulundu: 

! - Bayan; burada ayak filln 
lülmez. Bunları bırak ta ha· 
'•eyi anlat, 

"Cü!izar, suçu olmadığında 
t •ar etti ve bu ilacı yaptığı 
>~llıan yanında ev sahibi Mer· 
trnıe Fatma ve Emine bu

~ ndu~?u da söyledi. H!kim 
~ Gulızar hakkında tevkif 
tarı verdi. 

~/· . 

Gülizar jandarmaların önün• 
de tevkifhaneye götürüldü. 

BiR LAF ATMA DAV ASI 
Sultanahmet ikinci sulh ceza 
mahkemesinde dün bir !Af at• 
ma davasına ba,ıandı. Davacı 
Koskada tramvay caddesinde 
oturan Ali Riza ile karısı 

Memnunedir. Ali Riza davası
nı şöyle izah etti: 

- Çarşıkapıdaki pazardan 
geçiyordum. Yanımda da ka
rım vardı. Suçlulardan Ohanes 
karıma : imanım şişman diye
rek IAf altı. Ben kendisine ih· 
tarda bulundum. Memur oldu
ğumu söyledim. Yakall'a sa
rıldı ve beni arkadaşlarile be
raber tokatladılar. 

Suçlu yerinde Ohanesten 
başka Sava, lstepan, Mehmet 
te vardı. Ohanes bu iddiayı 

şöyle karşıladı: 
- O gün cumartesi idi. ls

tepan pazar günü gezmiye git
memizi teklif elli. Ayakkabım 
eskiydi. Şişman ayakkabıcı 
ayakkabıyı vermedi, dedim. 
Davacı bunu kendisi üzerine 
aldı. Muhakeme lstepanın kız
kardeşi Maryamın şahit ola
rak dinlen'.Tlesi için tehir edildi. 

BiR KATIL TEVKiF EDiL
Di - Müddeiumumllik evelki 
gün Küçükpazarda hancı Hay
dan kurşunla öldüren Sarı 

Hüseyini tevkıl etmiş ve tah. 
kikatın d.rinleştirilmesi için 
kendisini poli, ikinci şube mü· 
dürlüğüne göndermişti. Polis 
tahkikat yapmış ve Hiiseyinin 
tabancasını da hemşerilerin

den Ali'nin yanında bulmuş 
ve dün müddeiumumilite ver• 
miştir. 

Cesetten çıkarılan kurşunlıı 
tatbik edilmek üzere ta
banca adli Tıb işleri Müdür
lüjtüne gönderilmiştir. Polis 
geç vakit Sarı Hüseyinle Aliyi 
müddeiumumiliğe vermiştir. 

Hüseyin evvelce de bir ka· 
tllden on seneye mahkılm ol• 
muş ve yedi sene yattıktan 

sonra aftan istilade ederek 
hapishaneden çıkmıştı. 

,,, d''·. ., . 
IQ ve '"''' ••rgr uı g•rger ço~altgor. Dan de Fatih Çar-
ı "'basında bir dikiı ,.,,;,ı açılmı,ıır. Bu kaçilk ••rgide de 
ltlarımızın dilckatl~ri, zevkleıi ~ san 'atl~ri sröre çarpıyor. 

-AÇIK SÖZ 

Hız ve gücünü vatandaıın sevgisinden alan gazetedir 

Sahibi ı Elem luet llENIC& 

ı işçilerin şikayet
leri dinleniyor 
ı, idaresi, amelenin 
tik fi yetçl oldukları 

fabrikalarda tetkikat 
yapıyor 

!ayı: 143 Her yerde S kuruı Telefon N<»: 20827 • Tel1rıl adroıl: lstaııb~l Açılc S!lı 

Bizans 1 Yeni bir 'esnaf 

Profesör Bak 
ster haf riyalı 

bitirdi ı 
Yirmi aydanberi Sultanah

mette mukaddes saray hara
belerinde araştırma yapmakta 
olan profesör Bakster bugün 
mesaisine nihayet verecek ve 
yarında lngiltereye gidecektir. 

• • 
cemıyetı 

Kum ve Ç':lkıl !nakll
yeciferı ve satıcıları 
bir cemiyat kurdular 

Festival 
Bulgar, Yugos
lav heyetleri 

döndüler 
Balkan festivallerine iştirak 1 

eden heye tlcr rre} anında \;u
lunan Bulgar, Yugoslav he
ye t!eri dün akşam kuvansivo
nel treniıe memleketlerine dön
müştür. 

iş kanunu ahkamından kur
tulmak için bazı fabrika sahip
lerinin eski işçilerini çıkarmak 

aylıkları yevmiyeye çevirmek 
gibi işçilerin menfeatına uygun 
düşmeyen hareketlerin tahki
katı ile meşgul olan iş idaresi 
şelleri şikayetçi amelenin din· 
lenmesini bitirmiştir. ı 

Şikayet eden amele 27 kişi
dir. iş idaresi şeflerinden Ha· 
lük amelelerin şikayetçi olduk· 
lan fabrikalarda tetkikat yap. 
maktadır. 

Bu münasebetle meydana 
çıkarılan müzayikler iki gün 
halka meccanen gösterilecek 
ve ondan sonra da üstleri çi
monto ile kapatılacaktır. Pro· 
fesör gelecek sene tekrar ka· 
zıya devam edecektir. Şidiye 

kadar kazı yerinde bir bekçi 
vardı. Prafesör saha genişle

diği için ikinci bir bekçi daha ! 
tutmuştur. 

Heyetlere Sümer Bank ta
rafından yerli mallar, Hacı 

Bekir müesseseleri tarafından 
lokumlar \'C şekerlemeler, Tü
tün inhisarı tarafından çeşit 

sigaralar hediye edilmiştir. 
Heyetlere trene binerlerken 

Belediye tarafından buketler 
gönderi'miştir. 

Diğer taraftan şikayetçi iş

çilerin künyelerinin tetkikine 
lüzum görülmüştür. 

Amelenin ne derece haklı 
veya haksız olduğu bu tah
kikatın neticesinde anlaşılacak
tır. iş idaresi reisi Enis behiç 
buradaki işlerini ikmal elmiş 
olduğundan birkaç gün sonra 
Bursaya gidecektir. 

Sellnlk panaylrlndeki 
Türk pavyonu 

Selanik panayirindeki pav· 
yonumuzu ziyaret eden Yunan 
veliahdı ve başvekil Metaksas 
pavyonumuzu çok beğenmi4· 

lerdir. 
Bu yıl çok eyi tertip edilen 

pa vyonumuzun birincilik ka· 
zanması çok muhtemeldir. 

Polis 

Sokakta olüm 
Bir Adam vapurdan 
çıktı sokakta öldU 

Varnadan limanımıza seyyah 
getiren Bulgar bandralı çar 
ferdinand vapurunun transit 
yolcularından 65 yaşında Ar
man Atuf şehre girmekte iken 
birdenbire üzerine fenalık gel
miş, tedavi için senjorj hasta
hanesine götürülmekte iken 
yolda kalp sekle•inde ölmüştür. 

SANA YI MEKTEBiNDE: BiR 
ELBiSE HIRSIZLICI - Sul
tanahmetteki Sanayi mekte
binde elbise hırsızlığı olmuştur. 
Yapılan tahikata göre mekte
bin elbise müteahhidi Şerefet• 
tin haziran ayında mektebe 
elbiseleri teslim ellikten sonra 
bazı talebelerin üzerine uy· 
mıyan elbiseleri düzeltmek ve 
tamir etmek maksadile müte
ahhit tarafından Beyoğlunda 
oturan Fransuva i;;minde bir 
terzi kalfasını tutmuş ve işleri 
buna bırakmıştır. 

Bu da mekteple talebelerin 
elbiselerini düzeltecek yerde 
mektepten birer birer 23 kat 
elbiseyi yavaş yavaş aşırmış 
ve çocuklardan üçer, beşer 
lira da alarak ortadan kaybul
muştur. Terzinin mektebe uğ• 
ramadığını gören mektep ida
resi ve talebeler polise müra
caat etmişlerdir. 

Poliıin dört aydanberi yap
tığı aramalara rağmen Fransu
vanın ortada olmadığı anlaşıl· 
mıştır. 

VAZiFE BAŞINDA .• - Dün 
sabah birinci ticaret mahke
mesi başkALibi izzettin vazife 
başında fenalaşarak düşmüş
tür. Tabibi adil Enver Karan 
kendisini tedavi ettikten sonra 
evine gönderilmiştir. 

YANGINI SÖNDÜRMEK IS. 
TERKEN - Arap camiinde 
macun imalathanesinde elek. 
trik kontak yaptıl!'ından çuval
lar ateş almış vo söndilrmek 
isteyen ameleden Nevzat ile 
Mehmedin elleri ve yüzler 
yanmış ve her ikisi de tedavi 
için hastaneye gönderilmiştir. 

-Ekmek Fiatı 
lstanbul Beltdi,qesinden :-"" 

Eylülün dokuzuncu Çar- ıı 
ıamba gününden itibaren bi 
rincl ekmek on kuruş otuz 

para, ikinci ekmek on kuruş 
on para, francala on beş ku
ruı yirmi paradır. 

Son hafriyat şimdiye kadar ı 

bizzat profesörün yaptıl!'ı tah
minleri bile değiştirmiştir. Son 
zemanlara kadar bulunan mo· 
zaiklerin Sultanahmet camünin 
altına doğru devam ettiA"i zan· 
ediliyordu. Halbuki mozaikin 
vechehesi birdenbire cenubu 
garbiye dönmüş ve şimdiye 

kadar yapılan tahminleri alt 
üst etmiştir. 

Bir otomobil kazası 

Deniz nakil vasıtaları kum 
ve çakıl nakliyeci ve satıcı Es· 
naf Cemiyeti namile b'r teşek
kül vücude getirilmiştir. Cemi· 
yetin müessis ve Başkanı lstan
bul Doğru iş idarehanesi sahibi 
Bekir Girişken ve azaları me
yanında da kumcu esnafından 
Mahmut, Tahir, Mehmet, Ah· 
met ve diğer arkadaşları bulun
maktadır. Cemiyet r.izamna
mesini tanzim etmiş, vilayete 
vermiştir. 

--·---

KARIKBTÜR SERGiSi -
Karikatür setgisi ile Güzel 
San'atler ve halı sergileri hal
kın gösterdiği rağbet üzerine 
pazartesi akşamına kadar açık 
kalacaklardır. Karikatür ser
gisini şimdiye kadar binlerce 
ziyaretçi dolaşmıştır. Güzel 
san'atler sergisi de rağbet 

görmektedir. Halı sergisini ise 
en çok ecnebiler gezmekte
dirler. 

FEN HEYETi YENi BiNA· 
SINDA - Belediye fen heyeti 
için satın alınan eski maar;f 
nazareli binasının tamiratı ni
hayet bulmuştur. Bu daireye 
belediyenin fen heyeti ve şube-

Galatada Emekyemeı mahal
lesi Yüksek kara sakatında 

oturan !sakın 8 yaşındaki ço
cuğu Sami l!mailin idaresin
deki 1814 numaralı otomobilin 
sademesine uğrıyarak yaralan. 
mıştır. 

Ballkhane b"ınaSI ıeri tamamen yerleşmişlerdir. 

Avrupanın büyük 

DUVARDAN AŞAGI- Rus 
sefarethanesinde çalışan Kara· 
bet d u .. ardan düşerek sol ba
cağını kırmış ve tedavisi için 
Cerra hpaşa hastahanesine gön
derilmiştir. 

nl.hayet lslah devıetıeri 
ve günün vaziyeti j 

d 
• ı • 1 inci sayfadan devam ' I 

e 1 'yor Bu vaziyet, Almanyada Hit· 1 
lerin iktidara gelmesine kadar 1 
devam eder. Hitler iktidara 
gelir gelmez, Almanya, Avru
pa politikasında, eskisi gibi, 
müstakıl ve kudretli bir amil 
olur ve ligiltere için, bu sefer 
üç büyük devletin menfeat 
tezatlarını hesaba almak ve 
ınüvaıeneye getirmek dü
şer. Bu, son yani yaşamak
ta olduğumuz devrenin hnsu
siyetidir. lngiltere için, Sovyet 
Rusya için olduğu gibi, mev
zu, üç büyük Avrupa devleti 
(Fransa, Almanya, ltalya) ara
sında haraket ve manevra ser
bestisini muhafaza etmektir. 
Bu da şatrançtaki piyade \'a
zifesini gören ufak Avrupa 
devletleri üzerinde çalışmakla 
kabildir. Fakat bu, ayrıca, bir 
birile çarpışan diğer üç büyük , 
devlet için de böyledir. Yani, 
Avrupa poletikasına iştirak 
eden bütün büyük devletlerin 
bugünkü günde yaptıkları 

ve ehemmiyet verdikleri 
"Pion. yani piyade oyunu· 
dur. Tıbkı, satranç tahtası 
üzerinde, bazı ehemmiyetli hü
cum ve müdafaa anlarında 
yahut oyunun sonuna doğru 
yapıtdığı a-i bi. ' 

KÖPRÜDEN AŞAGI DÜ
ŞEN A TEŞÇI - Şark Demir 
yollarının 67 numaralı mılrşan· 
diz treni lstanbula gelirken 
Kumkapı istasyonunda köprü 
üzerinde durduğu bir sırada 

ateşçi Edirneli lsmail Hakkı 
köprüden düşmüş ve sağ kal
çasından ağır surette yara
lanmıştır. lsmıil Hakkı Cerrah
paşa hastanesine kaldırılmıştır 

-·-Salonun Ustu kapatı· 

lacak ve balık iskelesi 
tamir edilecektir 
lstanbul balıkhanesinin ıslahı 

için hazırlanmakta olan proje 
ikmal edilmek üzeredir. 

lstanbulun ötedenberi mo· 
dern bir balıkhaneye ihtiyacı 
olduğu halde bugün için böy. 
le bir balıkhane yapmak im· 
kansız görülmekte ve balık· 
hande bazı deği,iklikler yap
makla iktifa edilmektedir. 
Hab~r aldığımıza göre, ilk 

iş olarak eskiden üstü açılmış 
olan ve sahil ile balıkhane 

arasında bulunan salon kapa· 
tılacak bu suretle yağmurlu 
günlerde balıkçıların ıslanma. 

!arının önQne geçilmiş olacak· 

ARABA, KAMYON ÇAR
PlŞMASI - Aksarayda Hor. 
hor caddesinden gitmekte olan 
şoför Saidin idare ettiği 3026 
numaralı kamyon 3794 yük 
arabasının okuna çarparak 
parçalamıştır. Ürken hayvan
lar Uıleliye dol!'ru kaçmış 
ar aba ~ahibi Sami de düşe-
rek yaralanmıştır. Yaralı Ce- tır. 

Salon temiz kalması için 
rrahpaşa hastahanesine gön. 
derilmiş şolör Sait yakalan- kuvvetli su ceryanı ile daima 
mıştır. yıkanacaktır. 

SiRKECiDE BULUNAN Haliç sahillerinin kayması 
CESET _ Evvelki gün Sir· neticesi olarak buranın da kay. 

mış olan zemini düzeltilecektir. 
kecide vapur iskelesinde bu-

Balık satışı yeniden yapıla-
lunan ve uzun müddet deniz. cak olan beton masalar ü~e-
de kalarak azasının bazı yer• 

rinde yapılacak ve bu arada 
!erinin çürüdüğünü yazdığımız şimdiye kadar balıkçıları bir 
cesedin hüviyeti tesbit edil. haylı müşkülata düşüren balık 
miştir. Bu adamın Arapkir ka. iskelesi de esaslı bir surette 
zası ahalisinden Ali oğlu Eeh- tamir edilse halık alımı kolay. 
mi olduğu anlaşılmıştır. laştırılmış olacaktır. 
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:SORUYORUZ: ... . . .. 

K ululardan kibritler 
eksik çıkıyor! 

Çoktanberi matbaamıza piyasada saldan kibrit kutuları 
hakkında bir çok şikriyetler a•lmekte idi. Dün gine okugucıı· 
larımızdan iki zat matbaamıza 11eldi: 
.. Şimdi. ayrı ayrı dükkanlardan birer kutu kibrit aldık. 

Bırıoln lçınde otuz beş, diğerinin içinde kırk iki kibrit 
~ıktı. Halbuki 9lrket beher kutunun içine elli tane kibrit 
~oydutunu ilAn ~!mitti. Bu ittırahızlık neden? Yokoa kibrit 
fıyaiı ucuzladı dıye sayısından iktıoat mı yapılıyor? 

Merak ellik.. Derhal, okuyucumuzun şikrigeli üzerine 
mıılıte/if iı1/üncü dükkanlarından birer kutu kibrit aldırttık 
ve üşenmtdik: saydık. Garip şey ! Hiç birinin sayısı dikeri~f 
tutmadı., ve içinden elli iane çıkanına rastlamadık. 

lJu nasıl iş? Kibrilltrin kutulara otomatik makineler 
vasıtasile konulduğunu duymulfuk. Bu makineler bir fıesap 
<'e ölçü üzerine işliyorlar elbe//e. Beher kutudan dört beş tane 
de"til, bir tane bile noksan çıkması halkın zararını mucip 
olan bir haraket değil midir ? 

Soruyoruz: Kibrit kutuları neden eksik çrkıgor ? 

Şimdi büyük devletler, bir
birlerinin elinden ulak dev
letleri almajta çalışıyorbr. 
Yeni muvazineyi, bu küçük 
devletler üzerindeki tesirler 
ve aksi !esirler meydana çı
karacaktır. 

Bir tek misal verelim: Tam 
Fransa, Polonya ile yeniden 
anlaşırken ve bu uğurda Ge. 
neral Ridz-Smiırly'ye şatafatlı 
bir kabul r~ml yaparken, Ti· 
tülesku gibi bir Fransız dostu 
Rumanya kabinesinin haricin: 
de bırakılmaktadır. 

Fransa, Almanya ve ltalya, 
birbirinin hegemonyıısına kar
şı koymakla kendi hegemon
yaları için çalışıyorlar. Fa~at 
hep, Avrupada. 

Büyük harpten önce, Avus
turya imparatorluğunu da lis
teye ila,·e etmek şarlile, vaıi
yet yine böyle idi. Fakat 0 
devirde, Avrupa dışında bü
yük imkanlar vardı. Bugün o 
imkanlar gittikçe azalmakta 
olduğundan, bu üç devlet ara· 
sındaki menfaat çarpışmılan 
çok daha keskin ve şiddetli
dir. 

Buri'ıan Belge 

3 

Gayet mühim bir hadise, 
adeta, hiç kimsenin umurunda 
değil: Brükselde dünya sulh 
kongresi toplandı 1 ve, dağıldı. 

E, ne yaptı ? Ne mi yaptı? 
Dünya sulbü için sulh perisinin 
filan şöyle dursun, sulh şeyta
nının bile aklına gelmiyecek 
harikulade bir tedbir buldu: 

Bütün milletleri sulhün mü. 
dafaasına davet eden bir be
yanname kabul etti ve bumı 
kabul ettikten sonra dağıldı! 
Rahat, müsterih, mağrur dağıldı! 
Bundan daha büyük çare de 
can sağiığı, evladlar Beyannamt 
yani kAğıt plaklar üstüne -ta. 
bir caizse· gramolonise edil
mit nutuk!I 

Yaşa dünya sulh kongresi! 
Eskiden harp ve sulh için Pa
pa dua neşredercli. Asrımızda 
nutuk! rntuk, yani: modem 
dua!! 

Bu su1h beyannamesini, sulh 
kabesi olan ve sulh sarayının 
buluıduğu (Lahey) e doğru dö
nüp te ( 9 ) defa okuduktan 
sonra ispanya üzerine üflerse
niz fransızcada ( işkembe mu
harebesi) denilen şu dahili mu
harebeleri bıçak gibi kesecek 
demek 1 Eve! Allahüttaaia ! 

Yuf dünya sulhüne ki perisi 
- iyi saatte olsun!· dev silah
ların kundakları üstünde u
yurken liilla yürüyen peynir 
gemisine bind;riimiye uğraşı. 

hyor !.. Silah üstünde durmıyan 
bu kanc <k, liif üstün.Je durur 
mu? 1 iş iddiaya mı kaldı? 
Eski zamanın papasları ya· 
man diplomattı 1 Asra bak ki 
şimdi diplomatlar papas oldu il 
Şu dünya sulhünü bir türlü 

akıl ve zeka üstünde, Kristof 
Kolombun yumurta üstündeki 
zekası kadar olsun, durJura· 
madık bre! 

Dünya, hakikat, hAla (kahi
bela) dan kalma bir öküzün 
boynuzu üst;inde duruyor gitti! 
Vatı dünyanın anası! 

Tevekkeli değil: sulh kon· 
gresinin son celsesinde dünya 
anaları birliği azası olduğunu 

söyliyen bir lngiliz kadını, 
birdenbire, elinde kendisinin 
icat ettiği bir bayrakla Galona 
dalıvermiş.. Kadıncağız dün
yanın en iyi düşüncesini bul
duğunu söylemişse de odacılar 
tuttukları gibi biç ıreyi kapı

dışarı etmişler ! 
Mübarek dünya anası. 

işin mi yok? sulh kongresin• 
de en iyi düşüncenin işi ne?I 

Muhterem odac:lar atın şu 

eli bayraklı dünya adasını ka
pı dışarı!. Böylesine sulh kon
grelerinde de şu dünyanın 

anasını ağlatamazsanız yuf size. 
Suya ragbetsiz· 
liQin sebebi 

Bir muhabır arkadaş Bursa. 
dan bir gazetemize Bursa kap. 
lıcalarına rağbetin azaldığını 
bildiriyor. Bunun sebebini de 
halkın deniz banyolarını tercih 
etmesinde buluyor! 

Halbuki halkın deniz ban• 
yalarına ancak yüzde 10- 15 i
nin rağbet ettiği yazılıp çizildi. 

Demek oluyor ki bizim halk 
esasen su ile alakasını kesmiş! 
Yahut ta herkes süt banyoı;u 
yapıyor da ( lüks su) banyosu 
yapmış olmayı mı tercih edi
yor, nedir?! 
Şu anlaıılıyor ki bizim hal· 

kın ne kaplıcayı, ne deniz ban· 
yo,unıı tercih ettijti var! 

Plij'ar modernleşlikten son
ra galiba kurııkuruya yaşamayi 
tere h ediyor 1 1 

Muhterem muhabir arkadaşı 
Halk kaplıcalarla, denizlerle 
a'akasmı kesmiştt, ne var ki? 

Kaplıcalar, denizler sade 
su da ondan 1 Sade su ı.. 

Bütün lstanbul halkının ço• 
luklu çocuklu denize hücum 
etmesi için çare mi aranıyor? 
Kolay: Bu sade su kaplıcalara, 
sade su denizlere biraz et 
almalı .. 

Sakın ha ı. 

Bir muharrir arkadaş da 
(yolcu vapurlarımızda insan, 
hayvan ve eşya farkı göze· 
tilmemesinin önüne geçilme• 
lidirl) 

Diye bir makale yazmış. Sa. 
lun hal Enailiğc !uzum yok: 
biz ziyanlı çıkarız. Zira, böyle 
bir fark gözeıilmeye kalkışı

lırsa hayvanlar tercih edilir!! 
Ko, hayvanı muamelesi gö

relim •arkadaş!,, 

Serdengeçti 
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ASKERLIKı • 

Herkes için • 

9 EYLUL1922 Yaz_şn: 

Victor Pauchet 
iki ileri, bir geri. Adımla
rını bu suretle atarsan, bas· 
tığın yeri görürsün 1 

"Bugün, 
&ava,ın 

tarihine 

Türkün yenilmez ve yılmaz ordularile atıldıQı ulusal 
sonu, Türk 1 U ğ Un yüksek ve ,erefll benliğine, 

bağlantısının bir daha bUtUn cihana yayımıdır. ,, 
ili ili 

Sıhhati ve pratik düşünce
leri inkişaf ettiren müesse
seleri tıimaye etmek lazım· 
dır. Çünkü, biri cemiyetin 
bünyesine, diğeri de o ce
miyeti teşkil eden ferdlerin 
terakkisine hizmet etmek· 
tedir. 

Güzel lzmirimizin kurtuluşu, 
bugün, on dördüncü yılına 

basıyor. Bu mutlu günü anar· 
ken, harp tarihinde eşi görül
miyen Başkomutanlık meydan 
muharebesindeki geniş çe· l 
virmeyi muvaffakıyetle ba· 
şaran ordumuzun, sonr•ki 
har~katını hatırlamak değerbi· \ 
lirlik olur. 

31 Ağustos 922 günü, düş· 
mM ordusunun uğradığı hezi
met ap açık görülüyor ve bir 
gün evve:ki harbin mahşerden 
bir nümune olduğu anlaşılıyor· 
du, Çal köyünde yanık bir e· 
vin avlusundan düşmanın elim 
durumunu gören Atatürk son 
emrini verdi: 

" ilk hedefiniz Akdenizd '. r .. 
ileti! .. H • • • 
Düşman, asıl or dusi:e, lzmir 

istikametinde çekilmek istiyor, 
şimalde, Eskişehir garbı • mar
mara ara.ında sıkışan kuvvet
leri üçüncü kolordumuz karşı. 
sında dayanmağa yelteniyordu. 
Fakat, son kumanda ile şid· 

detli takib harekatına başlayan 
ordumuz, çekilen düşman kuv
vetlerine vakit ve aman ver
medi. 1 Eylül 922 de yanmak
ta olan Eskişehir, alevler için· 
d~ki Uşak elimize geçti. 

2 eylül 922 de üçüncü kof. 
ordumuz lnönü garbine var
mış, asıl ordumuz da • U~ak 
garbi • Orhanlar· Ahmetler 
hattına ulaşmıştı. Bugün, Uşak 
şimali şarkisinde Karacahisar 
civarında düşmandan esir alı· 

nanlar ar asındaki Başkuman. 
dan vekili ile bir kolordu ve 
üç fırka kumandanı Atatürkün 
misafiri idiler. Büyük Önderin 
•vazifenizi ııörmüşseniz müte. 
selli olabilirsiniz n sözünün ta· 
rihte benzeri yoktur. 

• •• 
Düşmanın raslanan mukave• 

met!eri kırılıyor .• Gerisini mar
ınaraya dayamış olan şimal. 

:yardımda bulunmaları 
dildi. 

• •• 

emre-

8 eylôl 922 de şimal ve 
Bursa istikametinde ilerleyen 
Üçüncü kolordumuz muka· 
vemet göseteren, suvari kol· 
ordumuz Manisayı yakan düş· 
mania kahramanca çarpışıyor. 
!ardı .. Muni<a kurtarılmış ve 
Menemen· Nil hattına varıl. 
mıştı. ikinci ordumuz da Soma 
istikametinde yürüyüşüne de
vam etti. 

Saat 22 de lzmirdeki itilaf 
konsoloslarının lzmirin Türk 
ordusuna teslimi hakkında gö
rüşmeğe hazır olduklarını bil· 
diren telsiz alındı. 

• • • 
Büyük karargah Turgutlar. 

Yazan: Muzaffer Ersu 
"yat Erklnı Harp Bin.hafı 

r 
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• 

mir sokaklarından vapurlara 
kaçan düşmanla boğuşurlarken 
3 üncü kolordu, üçüncü düş· 
man kolordusunu Keşişda!!"ı· 
lznik arasında sıkıştırmış, ikin. 
ci ordu Balıkesir istikametine 
sarkmış, birinci ordumuz Ke· 
malpaşa. Manisa hattına var
mıştı. 

* •• 
Büyük karargah, Bel kahve

sinde, lzmirin kurtuluşunu sey· 
rediyor.. lzmir sokaklarına 
yayılan süvarilerimiz iş'erini so· 
nuna erdirmek istiyor, liman
da bacaları tüten vapurlar, 
döküntülerle doldukça uzak· 
!aşıyor, kaçıyor, kaçışıyor
lardı .. 

Güzel ve sevimli lzmirimize 
ilk giren kıta, öteye beriye 
çekilmiş düşman bayraklarını 
indirdi ve al Türk bayrakla· 
rını dalgalandırdı. Bu sırada 
gür bir ses, Atatürkün şu kıy· 
metli sözü yükseldi : 

ııı l!l 
Hadiseler karşısında metin 
ol.. Ve itidalini kaybetme
meğe çalış ! Bu suretle, al· 
dığın içtimai terbiyeyi haz• 
melmiş olduğunu göstere
ceksin ! 

m m 
Sözünde ve hareketlerinde 
doğru ol.. riyaya sapma 1 
Cemi yetin men fa a tinden 
ba~ka hedefin olmasın .. Ve 
düşün ki, se, de o cemiye· 
tin bir ferdisin 1 

DOKTOR 

Çocuğun tartısı 

Çocuğunuzun emdiği südün 
1 iyi ve mebzul alduğunu anla

' mak iste yor musunuz ? Bunun 
için en güzel çare her gün ve 
yahut her hafta nihayetinde 
çocuğu tartmaktır. ilk dört ay 
zarfında çocuğun bedeninde 
her gün 20·30 gram kadar bir 
tezayüt görülmelidir. 

Dört aylıktan sekiz aylık 
oluncaya kadar geçen müddet 
zarfında vücudunda yevmiye 
10.20 gram, bu müddet bir 
yaşına gelinceye kadar 5- 1 O 
gram bir ağırlık farkı görül
melidir. 

Eğer bu muayenede, çocu· 
ğun vücuduuda terakki ve le· 
zayüt görülmez, vücudunda 
zayıflık ve düşkünlük asarile 
beraber, pi sliğinde ıspanak 

yeşilliğini andırır. Penk görü
lürse südün kifayet etmediği
ne hükmetmeli ve doktor ça
ğırmalıdır. 

'' Açık Söz ,, Un 
Bulmacası 

Bulmaca!arımıza 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. 

da görüşülebileceğini bildir
meğe ve delegelerin buraya 
gönderilmesine karar verdiği 
halde, yıllarca süren hasretin 
heyecanını besliyen süvarile
rimiz 9-eylü!-922 sabahı Me
nemen • Karşıyakadan lzmir 
kapılarına dayanmış, piyade 
kolları da Bornova. lzmir isti. 
kam etlerine sarkmış bulunuyor
lardı .. 

"işin bu safh~sı bitti.. Asıl Bu sebepten bulmacalarımı· 
zı biraz daha güçleştirerek, 
bir hafla müddetle neşredece
ğiz. Okuyucularımız bu bir 
hafta içinde hal varakalarını 
göndermek için bol bol vakit 
bulabileceklerdir. 

işe bundan sonra başlaya-
ca~•a.,, 

işte, kılıcını kınına koyan 

Süvari kolordumuzla 
rettep piyade müfrezeleri 

o büyük kurtarıcı, şu sözlerile 
silahını bırakan Türk ulusunu 
iş başına davet ve iriştiğimiz 

mü- bugünleri kuvvet ve katiyetle 
iz- işaret buyurmuşlardı. 

rYeni Tarihi Romanımız 

YEZİDİN AŞKI 
Y.~zi~i ~ep~m!.z biliyoruz : E'?eviye tarihinin şair ruhlu. zevk 
duşkunu hukumdarı ... Emevıye Devletinin banisi Muaviyenin 
otlu Yezit. .• Ve zamanında: 

KERBELA VAK'A Si 
Vukua gelen Yezit. .• 
Fakat Tarklerln içinde, Yezidin başından garip, matallar• 
da olduRu kadar romantik bir aşk geçtiRinl.. bu aşkın 
Kerbelô hadisesinin dehşetli bir fecaatle '1elicelenmesind; 
mühim bir timi/ olduRunu kaç kişi bilir? 

YEZiDiN AŞKI 

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· 
dana çıksın. 

an. fes. ya. ye. Us. 
mı. dar. ye. el. hat. 
at. let. kU. gl. ol. al. 
han. dev. ne. kUr. 
slh. bir. kUm. da. bl. 

HEDiYELERiMiZ 

deki kuvvelleri de üçüncü kbf. 1 
ordumuzun taarruzu karşısında 
çekiliyordu. Suvari kolordu· 
muz karşılaşacak düşmanla 
vuruşmak ve çekilen düşmanı 

önlemek üzere emrini almış, 
ilerilcmişti.. Büyük kıırargah 

Romanında .. aşkı da ruhu kadar şımarık olan Yezidin ba
bası _Muaviyeyi •. nasıl .bin. bir entrika çevirmeye sevkettlttni •• 
bu y~zden bahtıyar hır aıle yuvasının nasıl perişan oldutunu 
~e nıh~yet_ Kerb~lada Hazreti Hüseynin bütün çoluk çocufu 
ıle şehıt duşmesıne kadar dayandığını okuyacaksınız. 

YEZIDlN AŞKI 

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 Pazartesi den itibaren he· 
diyelerini alabileceklerdir. 

6 Eylül 922 de Alaşehire vardı. 
Alınan haberlerden, düşma

nın lzmiri müdafaa etmeye
ceği, edemeyeceği anlaşıldı. 

ikinci ordumuzun Akhisar-So-
11la üzerinden Çanakkale, bi
rinci ordumuzun Ahmetli su
vari kolordusunun Manisa
Menemen-lzmir istikametle
rinde ilerilemeleri ve her kı· 

tadan ayrılmış piyade müfre
r.elerinden kurulan birliklerin 
de Nif • lzmir yolile akınlar 
yaparak suvari kolordusuna 

Romanında.. Yezidin aşkı ile bera!>er, Arap tarihinin çok 
enteresan safhalarını da okuyacaksınız. Muharrir rom ının 
başına ilave ettiği tarihi bir hulAsada, Hazreti Ali ile Mua• 
viye arasında geçen çok meraklı mücadeley~ Ali'nin nasıl 
şehit olduğunu ve Muaviye'nin Hilafete ne suretle geçtiğini 
güzel bir şekilde tesbit etmiştir. Bu tarihi hıılAsa okuyucu
larımızın, Yezidin aşkını daha vuzuhla okumalar:na yardım 
edecektir. 

YEZİDİN AŞKI 
Romanında, canlı bir lcrlh dekoru içinde 11eçen romantik 
'ıir aşk .• Kerbelti faciası gibi acı bir netice vardır. Okugu• 
cuları"!ız, bu romanımızın aslilnde çok heyıcanlanacak/ar •• 
çok nlakalı zamanlar 11eçireceklerdir. 

Yazan: M. Rasim ÖZGEN 

~·~---------~ 

Açık Söz 
Bilmece kuponu ----------

_Kör ve dilsizler balosu 
Sağır dilsiz ve körleri ko· 

ruma kurumu muavenet 11zala
rına bir okul ve bir yurd aç. 

1 
mak gayesile 12 eyliil cumar
tesi akşamı Suadiye plaj gazi· 

ır..----··----·----------------11 nosunda bir balo tertip etmiştir. 

9 Eyi Ol 
....6 

~ 

BEN KiMiN 
METRESİYİM 
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Tefrika No. 52 

Bana her şeyi açıkça söyletmek mi istiyorsun? .. Be11 
istiklal mistiklil düşünmiyorum. Bir 
avuç toprak üstünde yaşamağa 

razıyım, elverir ki, Saltanat.mı elimden almasınlar .. • 
SARI KIZIN OLOMON· 

DEN SONRA .. 
Aradan iki gün geçmişti.. 
Vahdettin hala sarı kanatlı 

gövercinin ölümünden bahse· 
diyordu: 

- O ölmemeliydi, Nesrin 1 
(Sarı kız) ın yeri boş kaldı ar• 
tık. Onun kadar sevimli bir 
güvercin bulamıyorum. Öteki 
güvercinlerimi de seviyorum 
amma .. o başka idi vesselam. 

Nesrin güvercin ardı arkası 
gelmeyen güvercin lafından 
usanmıştı artık. Başka bir 
mevzua geçmek maksadile: 

- Başınız sağ olsun, veli· 
niy melim 1 dedi. bakın bu gün 
ha va çok güzd .. 
Bağçeye inseniz güneşten is· 

tifade ederdiniz.. asabınız ya· 
tışırdı. 

- Ben güneşten kaçıyorum, 
Nesrini kafesine kapanmış ka· 
nadları düşiik bir kuş gibi bir 
yere çıkmak .. dünya yüzü gör· 
mek islemiyorum. 

Ve elini şakağına götüre· 
rek çocuk gibi ağlamağa 
başladı: 

- Ben ne talihsiz bir hüküm· 
darmışım .. 
Ecdadım bu topraklarda, bu 

saraylarda göz kamaştırıcı biri 
saltanat ve debdebe içinde ya. 
şamışlar. Bana gelince bütün 
hayat ve eğlence şart:arı de· 
ğişti. Kulaklarım iyi bir saz 
sesine bile hasret kaldı. Bütün 
zevki erim, duygularım paslan· 
mış .. Hiç bir şeyden, hiç bir 
kimsenin varlığından zevk ala
mıyorum. 

Nesrinin gözünün içine ba· 
karak başını salladı : 

- Sen de beni sıkmağa baş
ladın artık 1 Senden de zevk 
a'amaz oldum. Hiç le eski 
Nesrin detilsin sen 1 Ne kadar 
değişmişsin .. ! güzelliğin, cazi
ben yerinde amma .. ruhun taş
ka bir kalıba girmiş, Nesrin 1 
tesellilerin bana ümit verecek 
yerde, bilakis beni ümitsizliğe 

düşürüyor. Düşünüyorum: Benim 
akitetim ne olacak?HilAfet ve sal· 
tanat tahtına oturmak için, l zun 
yıllar beklemekten saçlarım 
bembeyaz olmuştu.Reşadın ölü
münden sonra hiç yüzüm gül
medi. Saltanat beni, hergün 
bin üzüntü ve iztırap içinde 
bunalttı. ilk günlerde ittihatçı· 
]arla uğraştım.. Şimdi de mil· 
licilerle. 

Nesrin padişahın böyle bir
denbire bu kadar ani tahav
vüller göstereceğini ummu· 
yordu. 

- Hadiseler birbirini takip 
ettikçe, eski sakin ve neşeli 
günleri aramak, o sonsuz eğ
lencelere hasret çekmek bey
hudedir, şevketlim. Umumi 
har bın bir mütareke ile sona 
erdiği gündenberi bütiln dün
ya ayni iztırabı çekmektedir. 
Eğer siz Türkleri istiklale ka
vuşturacak olan Anadolu rüe· 
sasile anlaşmış olsaydınız, bu
gün sizi ezen ve üzen bu son• 
suz ıztırapları duymazdınız. 

Vahdetttin gözlüğünü düzel· 
terek bağırdı: 

- Ya ne yapmalıydım? On
ları memnun etmek için bura
dakilerle bozuşacak mıydım? 

- Hayır .. Buruşmata lüzum 
yoktu. Buradakileri de idare 
eder ve fakat el altından da 
Anadoluya yardım ederdiniz 1 
O zaman .• 

Vahdettin dayanamadı. Hid· 
detle yerinden kalkarak : 

- Bana her şeyi açıkça 
söyletmek mi istiyorsun? dedi. 
Ben istik!Al mistiklal diltün
müyorum. Bir avuç toprak 
üstünde yaşamıya razıyım .• 
Elverir ki, saltanatımı elimden 
almasınlar. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bir izah 
Gazetemizde ve bu sayfada 

• Sen benim babam değil•in w 

atlı romanını tefrika el//Ri· 
mlz bayan Sual Derviş fz. 
mirde hastalandığı için ma• 
/esef iki üç 110ndür romanını 
yazmak imk<fnını bulamamıf" 
tır. Bu gecikmeden dolayı 

karilerimizden özar dileriz. 

- Şu halde •. ? 
- Yapılacak bir şey yok, 

Nesrinl Ben ililif devletlerine 
söz verdim: Anadoludakilere 
muavenet edemem. 

- Buna mukabil lti"af dev• 
Jetleri şize ne temin ediyorlar, 
veliniymetim ? 

- Hüriyet ve istik!Alimi .. 
Şahsi saltanat ve hürriyetini 

temin edebilmek için k<ıskoca 
bir milletin istiklalini ayaklar 
altında ezdirmekten çekinme
yen Vahdettin bu sözleri söy· 
!erken, çok sakin, çok mute
dildi. Muvazenesini, şuurunu 
• velev o dakika için olsun • 
kay betmiş değildi. 

1 

Nesriı bir aralık bu duyr" 
suz adam ecdadı arasındı 
memleketinin bir !..arış yeri~' 
bile düşmıma çiğnetmemek içı1 

kanını dökmekten çekinmiyen 
hükümdarlar geçtiğhi hatıria• 
rnak istedi.. Fakat, Vahdeıtı0 

o günden itibaren Nesrin iç10 

çok tehlikeli bir adam olıııor 
tu. Onu bi ·az daha kıracı~ 
olursa, işin sonu belki de ölİi' 
me dayanacJktı. 

Nesrinin iki günden beP 
mabe} in katibi Servet bd1 

de arası açı'mıştı. Nesrin b~ 
beyinsiz adamın ihtiras ' arın• 
kurban gitmekten korkma'I' 
başlamıştı. 

{Bitmedi/ 
::;,o 

MUHABiR MEKTUPLAR! 

Zonguldağın çapraşı~ 
Belediye işi düzeliyor 
Açık lılğıınlar kapatılmıttır, sırt hammaııarı · 
kaldırılacaktır, lhtlk6rın önüne geçilmı,tltı 

bir tehir mezarlıQı ve bir ,ehlr 
stadyomu yaptırılacaktır 

ZMguldak"ta geni Urag bina11 

Zonğ'uldak ( Açık Söz ) - p~y hepsi az zamanda ve b' 
Zonguldağa bir yıldan beri ur · yıl içinde yaptırılacak ve açı~ 
rayamamıştım. Bu seferki ge. lağım meselesi ortadan kaldr 
lişim mes'ut bir güne de tesa- rılacaktır. 
düf etti. Atatürkün buraya ilk Ekmek 11 • 12, et 40, sığıl 
ayak bastığı günün beşinci 20, sadeyağ 75. 80 kuruşadıl· 
yıl dönümü münasebetile Zon· Sebze hariçten geldiği içi~ 
guldaklıların yaptık ' arı mera. nakliye fiatından ötürü gefdı~ 
sime ben de katıldım. Bütün } ere nisbetle bittabi farklıc" 
şehir halkı coşkun tezahüratla dır. Havası, b !hassa Bağlı~ 
bu önemli günü tes'it ediyor- suyunun emsali yoktur. B~ 
tardı. suyun toplanması için yeni bJI 

BELEDiYE iŞLERi depo daha }aplırılnııştır. 
Kozlu ile beraber (28) bin i3elediye da resi yi; ecl~ 

nüfustan ibaret olan bu koca maddelerde ihtikara mani ol• 
beldenin özel işleri başka yer- mak için pek hassas da,·r.ı 1' 
lere benzemez. Burada binbir maktadır. 
çeşit insan birikmiş, gıda mad· Ş'ddetli bir kentrol yap:r 
deleri üzerinde mühim mık· makta ve her hafta Bartıu ,e 
yasta kazançlar temin olunmuş, Ereğliden telgrafla a'ınan fr 
ihtikar vesaire gibi hususata at cfdvelleri üzeriııde tetki~t 
çok müsait bulunmuş olan yapı arak muvazenenin bozUr 

masına kat'iyen meydan verı 
bu şehirde belediyenin vazi· memektedir. 
leleri bir kat daha ehemmi- Beledive dairesi ilk iş oll' 
yet kesbetmişlir. Geçen yıl rak sırt hamallığını kaldır•• 
burada belediye reisi bulunan caktır. Bunun için de iskel~ 
zat kendi arzusile iş başından de elektirikle müteharrik b11 

·r çekildiği için yerine bir alay vinç konacak ve b1 

mütekaitlerinden Süleyman fa· dekovil yapı'arak kamyo• 
ik Ertaman getirilmiştir. ve arabalara aktarma ediit' 

Asker ruhu ve asker ener- cektir. Şehir dahilinde de sı 11 

jisiie işe sarılan bu zat hamallıA-t yaptırılmıyacaktır. . 
dokuz ay içinde hayatın Bunlardan başka bu yıl ııır 
Normal hayata girmesinde asri mezarlık yaptırılacakV1' 
pek müessır olmuş ve beledi. Bunun için de şehre takribt~ 

üç kilometre uzaktaki bir arr ye işlerine bir kat daha inti· p 
1 • zinin satın alınması muamele 

zam ge mıştir. yürümektedir. Hitamında ta~· 
Kozlunun çoktanberi yıkıl- zimine başlanacaktır. Bund•: 

mış olan köprüsü bu sene sonra ölüler belediyenin ııı• 1 
yaptırılacak, şimdiye kadar ta• olan kamyonlardan birisi tacfı 
bil zemin halinde kalmış olan edilerek onunla mezarlığa pi' 

kil olunacaklardır. 
Uzun Mehmet caddesile dere d' 

Bir spor sahası için 
karşısındaki Cümhuriyet cad. " 

maden mektebi cıvarında bliY"ı 
desi mükemmel surette inşa cek bir arazi satın aJınııı'. 
edilecek ve bunlardan başka üzeredir. Bu yıl kısmen tes•1' 
Nizam sokağı, Bağlık sokııA-ı yei turabiyesi yapılacak ve tıtf 
ve bir de Yerıiçarşı sokağının senede sporun her türlü Jev•; 
kaldırımları da yeni baştan yap- zımı mükemmel olmak üıe~P 
tırılacak ve diğer kaldırımlar• tamamlanacaktır. Hükumet• 
da da ufak tefek tamirat yap- yanındaki boş arsa doldurul•' 
tırılacaktır. Bunlara kısmen rak bir çocuk bahçesi ve ıııcıf 
başlanmış, ve malzemeleri de leket parkı haline ifrağ oıunr 
hazırlanmış tır. caktır. Burası da eksiltıııea: 

konulmuştur. Yangın için 
Amele kesafetinden dolayı, mevrut motöpompe UAvel~ 

sık sık vukua gelen hastalık· bir aresöz ve bir de kOÇ"' 
!ara bundan sonra meydan b" ö ktıl• ır mot rpomp almaca i 
verilmemek için hiç bir yer• Bu icraat htp kudretli illı'11 
de açık !ağam bırakılmama- Halid Aksayun çok kıyıııe~, 
sına karar verilmiştir. Bun· çalıomaları aayoaind yapılı!l' 
!arın da yer yer ihale ve ve yapılmakta bulunmuşlof· 
inşasına başlanmıştır. Peyder• R. t(, 
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1 Kan içinde yüzeiı ispanya 
İrun artık bir coğrafya tabirin
den başka bir şey değildir 
Şehir teslim olmadığı için yangın 

bombalarile yakıldı 
L' fntranılgoani gazele•İntn 

Hendaye muhabiri ynzıyor: 
General Mola lrun şehrine 

verdiği ültimatomda: "Eğer 

şehir teslim olmazsa kül hl\· 
line getireceğim . ., demişti. Şe

hir teslim olmadı, ve kül ha
line geldi .. Yarın Fentarabie 
sonra Sen Scbastiyen, belki 
de Madrid, Barselon ve kim 
bilir daha nereleri hep ayni 
akıbete uğrayacaklardır. lrun
dan Fransaya iltica eden 10 
bin kadın. çocuk, ihtiyar ve 
hasta her şeyini arkalarında 

bırakarak ayakları çamur için. 
de, başları yağmur altında, ne 
yeyip içeceklerini bilmedikleri 
bir anda, arkalarından yangı· 
nın ilk alevlerinin yükseldiğini 
görüyorlardı. 

Bire karşı on, bir top atı

şına karşı beş a'tı top mermi· 
sile yapılan bu muharebenin 
nasıl olduğu bilahare anlaşı· 
lacaklır. 

- Bize ihanet etliler: 
Diyen askerlerin bu sözleri 

bilahare muhtelif şekilde tef
sir edilecektir. 

Bir lııgiliz gazetecisi Lond· 
raya telefonla verdiği haberde 
diyordu ki: 

-lrun artık bir coğrafya ta
birinden başka birşey değildir. 

Londradan gelen ses de: 
- Bu söylediğinizden emin 

misiniz? diye soruyordu. 
Muhabir üç defa ayni sözü 

tekrar ediyordu: 
- Evet, lrun şehri artık 

yoktur. 

ispanya şehirlerinde sokakların tabii manzaralarından ••. 

Buradan top ve mitralyöz ============= 
sesleri mükemmelen işitilmek- TitUlesko Romanyaya 
tedir. gitmiyor 

Kısa bir muhavere: Montekarlo, 8 (A.A.) - Ti-
- Bu muharebe artık uzun tülesko Cenevreye ve mütea· 

sürmedi mi? 
kıben Saint-Moritz'e gitmek 

- Ne yapalım ki zarurfl 
_ Fakat ne de olsa, sizin üzere Menlon'dan kareket et· 

muhalifleriniz de yine sizin va· miştir. 
tandaşlarınız, dostlarınız, kar· 
deşleriniz sayılır. 

- Hayır, onlar katildirler. 
Biz bunların hepsini öldüre· 
ceğiz ve ispanya o zaman kur· 
tulacak. Bu adamlar katildir
ler, lspanyol değildirler. Ben 
kimseyi siyasi fikirlerinden 
dolayı takbih etmem. Fak.at 
bu fikri kabul ettirmek içın, 
ölenlere aid malzemeyi kul
lanmamalı. 

Danzlgde tevkifler 

Danjig, 8 (A. A.) - Dan. 
zig zabıtası, muhalif nasyonal 
Alman partisi erkanı arasında 
yeniden bazı tevkifat yapmış· 
tır. Zabıta, bilhassa bu parti
nin şefi olan mebus Weıs ile 
Nazional'in baş muharriri Lau
rent Zeke'yi tevkif etmiştir. 

Bu tevkifatın sebepleri ma· 
lum değildir. 

FenlAndiya ordusu ba, 

kumandanı Londraya 

gidiyor 

Londra, 8 (A.A.) - Röyter 
ajansından: FenlAndiya ordu
ları başkumandanı mareşal 
Manbrheim'in yakında Londra. 
ya gelmesi beklenmektedir. 
Mareşal, lngiltere hükumetinin 
misafiri olacaktır. 

FinlAndiya, lngiltereye mü. 
him silah siparişlerinde bulun
muştur. Bu hal, mareşalin zi. 
yareti sebebini izah etmekte· 
dir. 

Asiler olsun, hükümel kuvvetleri olsun en modern 
si/ıihları kullanıyorlar 

-~~~o•-~~~ 

Londra büyük 
elçimiz gitti Londradakiler belki de ku

laklarına inanmıyor:ardı. Fakat 
biz gözlerimizle gördükleri· 
mize inanmıya mecburuz. Bu 
gözler, az zaman zarfında çok 
feci manzaralara şahit ol
muştur. 

Ağlıyan annelerin eteklerine 
asılmış olan zavallı perişan 

çocuk kafilesi, hudutta silah· 
!arından tecrit edilen milis 
efradı, yırtık kombinezonlu 
gönüllüler, birer parça ek· 
mekle beslenmiş olan bu halk 
yığını üçe ayrıldılar. Üçte ikisi 
Barselona, yüz kadarı Bilbaoya, 
ınülebakisi de Guadalup'a gıt· 
tiler. 

lrun'un son müdafilerinden 
olan bir bahçıvan şunları an
latıyordu: 

- Asiler takriben bin ka
dardılar.. Geceleyin arkadaş

larımdan biri yaralandı. lrun'un 
tamamen kuşatılmasına mani 
olmak için mevzi aldık. Bu 
salah içimizden dört kişi sak 
kalmıştı .• 

- Şehre kim ateş verdi? 
- Asiler yangın bombala-

ri1e şehri yaktı 1 ar. Ateş, so
kakların kenarında dizilen o· 
tomobiller vasılasile evlere si
rayet ettirildi: Şehirde disip

lin kalmamıştı. Herkes ku
manda etmek istiyordu. Te
sadüfi olarak ateş ediliyor ve 
beyhude cephane israf edili· 
yordu .. Böyle olmasaydı, asi
ler bugün ilerledikleri yerlere 
kadar gelemi yecek !erdi .. 

HEPSiNi DüGRAMALI 
Ma 1agada komünist gençliği 

katibi Enrik Belgrano otuz 
yaşlarında ve 60,000 mi 'isin 
başında, şehirden beş kilo. 
rnetre mesafede oturuyor. 

- Malagayı müdafaa etmek 
için kaç kişisiniz ? 

- 70,000. 
- Silahlarınız ? 
- Şimdilik 40,000 kişiyi tes-

lih ettik. 860 mitralyöz, kü
çük çapta sahra toplarımız, 

ayrıca cebel toplarımız var. 
Muvaffak olacağınıza 

emin misiniz? 
- içimizden bir tek kişi 

sağ kalmamalıdır ki onlar mu
vaffak olsunlar. 

ASKERi VALiNiN EMRi 
Malagada, şehir sakin J Mu

habir kadınlı erkekli askerler
le dolu kışlaları gezdikten son
ra, içinde bazı amelenin çalış· 
tığı evlerin duvarlarına yapış
tırılmış olan ve altında askcrt 
valinin imzasını taşıyan şu be
yannameyi okuyor : 

"Bu binaya karşı her hangi 
bir taarruzda bulunmak isti· 
yen her şahıs derhal kurşuna 
dizilir .• 

Kısa ve keskin değil mi ? 
Muhabir soruyor : 

- Bu karardan istifadeye 
lüzum kalmamıştır elbette 1 

- Nasıl kalmadı ? Şimdiye 
kadar l 29 faşisti kurşuna 
dizdik. 

- Ne dediniz? 
- Şimdiye kadar 129 faşisti 

kurşuna dizdik. 

• 

Bir müddettenberi mezunen 
şehrimizde bulunan Londra 

büyük elçimiz Fethi, evvelki 

akşam Romanya vapuru ile ve 
Köstence yolu ile Londraya 
hareket etmiştir. 

Londra büyük elçimiz git
meden evvel büyük şefimiz 

ata türkü ziyaret 
da etmiştir. 

ederek ve• 

Tarihi mUhUrler 

bulundu 

Çatladı kapı sahillerinde Ö· 

tedenberi tarih! paralar ve 
Bizans mühürleri bulunuyordu. 
Fakat lstanbulda mühür ve 

para koleksiyoncuları azaldığı 
için araycılar da azalmıştı. 
Son zemanlarda yine mühim 
mikdarda kurşun mühürler 

çıkmaya başlamıştır. Asarı a
tika müzesinin çok zengin kur

şun mühür koleksiyonu vardır. 
Yeni çıkan mühürlerle bu ko
leksiyon bir kat daha zengin
leşecektir. Dün de Tatar izzet 

kaptan sahilde dört dane Bi
zan• mühürü bulm~ştur. 

ihtilalciler ispanya namına 
Cenevre ye 

mürahhas gönderiyorlar 
Cenevre ( Açık Söz ) - Tribun de Jenev gazetesinin yaz

dığına göre, Burgos'taki ispanya ihtilal hükumeti Cemiyeti 
ak vamm önümüzdeki toplantısına ( ispanya namına ) mürahhas 
göndermeğe karar vererek bu kararını Cemiyeti akvam Katibi 
umumiliğine bildirmiştir. lhtilAI hükumetini Portekiz ve daha 
bazı hükumetler tanıyacaklarmış. Bu meselenin Cemiyeti akvam 
müzakerelerinde müşkülat çıkaracağı zannolunmaktadır. 

-AÇIK SÖZ- 5 
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/zmir köftesi - Pilıiu - Meyua 

Bir kilo koyun kıyması alır• 
sınız. iki soğanı gayet ince 
doğrarsınız, yahut rendelersi· 
niz. Bir de
met maydano
zun yaprakla. {C)·~:.;::ı:~~.,ı 
!arını ince in· 
ce kesersiniz. 
iki yumurta, bir parça bayat 
ekmek içini (125 gram kadar) 
suda ıslatarak ufalarsınız. Hep
sini adamakıllı hamur halinde 
kçrıştırırsınız. Tuzunu, biberi
ni de ilave edersiniz. 

Hamuru on beş. yirmi da
kika kadar bekletiniz. Tavada 
yağı iyice yakarsınız. Ateş 
orta olmalıdır. Çünkü köfte
nin dışı yanar, içi pişmez. Yu· 
varlak yuvarlak yaptığınız 

köfteleri daha iyi pişmesi için 
yassılaştırmak iyidir. Piştikten 
sonra, köfteleri uzun bir ta
bağa sıralarsınız ve üzerini 
kapatırzınız. 

e Bir kilo glAse pirinci le· 
mizledikten sonra bir kase ile 
ölçersiniz. Dört kase piriç için 
sekiz kAse su ( su pirincin iki 
misli olacak) hazırlarsınız. 

Tencereye üç dört çorba 
kaşığı yağ atarsınız ve ateşte 
bir parça yakarsınız. ~u~u 
yaıtın üzerine boca edersınız. 
Su kaynamıya baıladıktan 
sonra pirinci iyice yıkarsınız 
ve te~cereye atarsınız. Ateş 
orta olmalıdır. Tencere yirmi 
dakika kadar ateşte kalır ve 
pilav pişer. O zaman indirir
siniz. Ayrıca 250 gram yağı 

tavada iyice yakarak pilfıvin 

üzerine dökünüz, ve güzelce 
karıştırarak kapatınız. Altına 

bir baş ateş, yahut sıcak kül 
bırakarak, tencereyi yirmi da. 
kika kadar dinlendiriniz. Pilav 
bu müddet zarfında kabarır. 

e Karpuz veya kavun ve
ya üzüm. 

m s 
RADYO 
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PRAG 

18.401 Piyano konaerl 1 19 ı Ko .. 
nufm&lar, 20.20: '18af yukanyau 
adh caz, koro ve f&rkıh radyo pl• 
yeai, 21.20: Konferans, 21.35: Ye
ni t•rkılar, 22: Şiir ve muıikl, 
23: Haberlor, 23•\5: Pllk, 23.45: 
Fransızca haberler, 'l·tlS: Pllk, 
24.4S: Fransızca haberler. 

BÜKREŞ 

6.30: Sabah neşriyatı, 13.30-15: 
PlA.k ve haber aervlıl, 19.0S: Rod• 
yo orkeatraıı, 19.SO: Aktüalite. 
25.20: Konferane, 20.401 Llvanya 
ve Finlandiya muılktsl, 21.1~ : 
Poıta kotuıu, 21.30: Keman mual· 
kiıı, l2.0:): Şarkılar, 22.30: Haber• 
ler, 22.45: Radyo ıalon orkeıraıı. 

BELGRAT 

18: Macar 9arlıc:ılar1, 19: Konfe .. 
rans, 19.30 : Piyano• tarkı, 20I: 
Konferans, 20.30 : Pllk, 211 Dıt 
siyasa, 21.40: Haberler, 22: Opera 
orkestrası, 23: Cazbant. 24.10: ÇI• 
gan muılklsi. 

VARŞOVA 

20.SO: Halk tarkıları, 21.05: MI· 

sah, 22.30 : PIAk. 13: Haberler, 
23.20: flüt, viyolonıel ve piyano 
triyoıu. 

BUDA PEŞTE 

17.15: Aakerl konaor, 18. IO: Sen
fonik pllklar, 19 : Konu9m9lart 
20~ Küçük radyo orkeıtraıı, 2L30: 
Konutmalar, 22: Şopenln eterle
rınden konser, 22.30: Oda muıt
kl trlyoau. 23.25: Muall<ill konur 
malar, 24.4'i: Dana muılkiaJ nakil. 

ElNDHOVIgi 

(19.71 metreli kıaa dalra) Saat 
14 111 18 araaında, Phlllpa llbora· 
tuvarlarınd•ll karıttk eilencell 
neıriyat. 

ViYANA --(-49,4 metreli kıaa dalııa) 18: Bir 
rcııam nezdinden r.,portaj, 18.45: 
Dilo ve trio muılktal, 19: Konut
malar, 20: Haberler, 20.10: Koro 
konaeri, 2l.3S: Mlıah, 21.4': Sen
fonik konser, 23: Haberler, 23.10: 
Kuartet muslklıf. 

MOSKOV!_ 

18.30: Edebiyat, 19.30: Mualkl 
bahsi, 20: Fransız musikisi, 21: 
Ssvyet operalarından ıahneler, 

21: Rus halk ıarkıları.. 
ın 0 

Beşiktaş Suat Parkta 

HALK OPERETi 
Bu akşam 21.30 da 

ŞiRiN. TEYZE 

No: 140 YAZAN: Etem izzet BENiCE! 
Hiçbir tereddüde, ürküntüye 
kapılmadan bu parmağımı kes
tim. Bu onu gördü. 

Artık, beni sevdiğine inana· 
bilir miyim ? .. dedi. Yine tered· 
düt mü ediyorsun ? Dedim. Te
reddüdü kabul ediyor gibi idi. 
Düşündü, bu küçük bir feda· 
karlık. Herkes yapabilir. Da
ha büyük bir şey ister ... Dedi. 
Sonra, aramızdaki konuşmalar 
galiba harfi harfine şöyle sü.r-'
dü: 

Ben - Peki, daha başka 

ne istiyorsan söyle yapayım .. 
O - Sağ elinin şahadet par

makını da kes 1. 
Ben - Peki şimdi keseyim 1. 
O - Fakat, ayak parmağın· 

dan çok kan akıyor. 
Ben - Ehemmiyeti yok. 
O - Kan durmazsa çok 

fena, 
Ben - Şimdi hemen Hisar

da, yahut ta Bebekte bir ec
zaneye gider sardırırım. 

O - iyi amma, oraya gi. 
dinciye kadar?. 

Ben - Herhalde öldürmez. 
O - Amma elinin parmağın· 

dan da akacak. 
Ben - Aksın. 
O - ilk önce ayağındaki 

kanı keselim. Sonra, elindeki 
parmağı kesersin. 

Ben - Ehemmiyeti yok. Na. 
sıl olsa olur. 

Ve çakıya davrandım. Körü 
körüne bir itaatim vardı. 

Pek ciddi olarak ve hiçbir 
gayritabii hisse kapılmadan 

parmakımı kesmeye hazırlanı· 

yordum. 
o, 
- Dur .• dur!. 
Dedi de ancak onun bu 

emrine yine itaat olsu .. diye 
durdum. Fakat, dur derken: 

- inandım Cevat. Beni se
viyorsun, benim için her türlü 
fedakarlığı yapabilirsin, Eline 
kıyamam. dedi. 

- Kes .. 
Dedi!ti parmağımı ağzına 

götürdü, öptü. Sonra, bana: 
- Şimdi sen söyle. Benim 

•evgime güveniyor musun? .. 
Diye sordu ve .. ilave etti: 
- Sen de söyle ne istiyor

san yapayım?. 
Ben, hiç düşünmeden ce> 

vap verdim: 
- Sana inanıyorum. 

Ve .• sözlerime ekledim: 
- Senden yalnız beni sev· 

meni, çok sevmeni istiyorum. 
Ne bir denemeye, ne· baş
ka herhangi bir dileğe ihti· 
yaç yok. 

Gözlerini gözlerimin içine 
dikerek ve bütün iradesini 
gönlümde katıltarak : 

- S"ni çok sevdiğime ina
nabilirsin. Sen benim için her 
vakit en büyük sıhhatle söy
lediğim gibi ilk ve son aşksın. 
Aşkı senin bakışlarında, sev· 
dayı senin dudaklarında, sev· 
ğiyi senin gön!ünün enginli
ginde tattım. Bu sözlerim sana 
olan bağ'ılıkımın en kat'ı ifa· 
desi dır. 

Yür:idük, yürüdük, Fulyatar· 
!asından dışarıya çıktık. Çalı
lar ansında uzanan bir yol 
içinde idik. 

- Biraz 3onra, ö;le bir sah· 
ne il~ karşılaşacaksın ki, bana 
acıyac•ksın, tenim için aıtlıya. 
caksın •• 

Dedi, Söı.lerinde doğrudan 

doğruya ruha işliyen, iztıraplı 

bir ifade vardı. 

- Yavrum. Çok üzdün beni. 
Söyle artık. Nen var? dedim. 
O yine bu sualime doğrudan 
doğruya cevap vermeden bir 1 

baıka şey sordu: 
- Sen hiç polis eline düş

tün mü? 
- Hayır. 

Ve.. onun soruları, benim 
cevaplarım devam etti: 

Adliyeye?. 
- Hayır. 

- Hiç mahkemeye çıkmadın 
demek! 

- Çıkmadım. 

Hayatında hatırladığın bü
yük bir tecavüze maruz kal
ma vakası var mı?. 

- Hayır .. 
- Sen hiç kimseye teca· 

vüz ettin mi? 
- Etmedim. 
- Kiır.se ile kavga ettin mi? 
- Kavga etmek adetim de. 

ğildir. 

mi? 
Kimsedm daya!< yedin 

Ne dayak yemek, ne de 
dayak atmak prensipimde 
yoktur. 

- Hiç kimseyi öldürmeyi 
düşündün mü ? 

- Hayır. 
- Karar versen öldüre-

bilir misin ? 

- Hayır. 

- Neden .. ? 
- Bunhr öyle aykırı şeyler 

ki, hayatımda böyle hadiseler 
üzerinde hiç muhakememi İş· 
!etmedim. 

- Katil bir arkadaşına, eğer 
onu çok seviyorsan yardım 
etmek ister misin? 

- Bu vicdanımın vereceği 
karara bağlı birşey. 

- Vicdanın buna nasıl hük· 
meder .. 

- Tabii. hadiseyi öğrene
cekim, muhakeme edeceğim, 
bir karara vasıl olacağım. 

- Demek, vicdanının içinde 
bir mahkeme kurulacak. 

Güldüm, gülerek cevap ver
dim: 

- Evet .. Fakat, hala niçin 
bana ne olduğunu söylemiyor
sun?. 

- Şimdi söyliyeceğim 1. 
Derken, ben ilave ettim : 
- Yoksa sen de Birisini mi 

öldürdün?. 
- Aman a1lah onu bana gös

termesin? 
Diye rek yine iyice bana so

kuldu, yine titreyen bir sesle: 
- Senden son defa soru

yorum .. Bana yardım edecek· 
sin de~il mi? 

Dedi. En kesin ifadesile: 
- Evet .. 
Dedim. 
- Ôyle ise şimdi sana her 

şeyi söyleyeceğim .. 
Dedi. Söze başlarken: 
- Fakat avağından çok kan 

akıyor. 

Diyerek ilave elti: 
- Mendilini ver. 
Mendilimi verdim. Onu a· 

yak bileğime bağladı ve kanı 
durdurmak için iyice sıktı. 
Sonra sıgaralarından birkaç 
tanesini açtı, tütünlerini de 
yaranın üzerine ba•tırdı. 

- Bu kan şimdi diner .. 
Diyerek devanı etti : 

[Devam edecek) 

Kitap kuponu 

BiR CINA YET DAV ASI 

No ı 140 
Bu kuponlan keıl'> blrl'<ll• 

renler roman. ga~etcJ:ı blttl il 
vakit idarehane:nlı:. g3o.d.erl;> 
hiç para vermoJe.ı kltı.bı.u •• 
lacaklardır. 
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HADİSELER ARASINDA 
Kopenhag'da bir aşk macerası ve siyasi bir hadise 
Amerikanın Kopenhag sefiri olan bir kadın, 

hassa alayından bir zabitle evlendi 
Kopenhağda siyasi bir hfi.. ı 

dise ile neticelenen, garip bir L r 
aşk macerası cere>an etmiştir. 

~ 1 Danimarka hükümeti de müş· 
kil vaziyetten kurtulmuştur. 

Milyoner bir Rum 
Musolini'ye bir 
saray hediye 

etmiş 1 .. 

Birleşik Amerika hükumet
lerinin Kopenhağ orta elçisi 
bir kadındır. Cumhur reiıi 

Roosevelt tarafından Kopen
hağ orta elçiliğine tayin edilen 
Mis Ruth Bryan Owens, sefir 
olmak için cinsi latifte bulun· 
ması !Azım gelen bütün mezi
yetleri ıahsında cemetmiş gJ. 
bl görünüyordu. Fakat zaman 
bunun aksini göstermiştir. Da
nima~ka ordusunda nazarı dik
kati celbeden genç zabitler 
vardır. Bunlar ayı derisinden 
yapılmış yüksek kalpaklarile, 
bilhassa daha cüsseli ve boy· 
lu görünmektedirler. 

Diplomatlık kaidesi ve inzi. 
batı, bir kadın kalbinin dara. 
hanına mukavemet edememiı 
ve günün birinde Mis Owens'ln 
hassa alay zabitlerinden yOz.. 
başı Rhode ile evlendiği ha
beri şayi olmuştur. 

Bu haber Danimarkada bir 
hadise mahiyetini almış ve 
gazeteler, evlilerin karikatür
lerini basmışlardır. 

Amerika sefiri olan genç 
kadın, Danimarka tebaasından 
olan bir kimse ile evlenmiş ol· 
duğundan Danimarka hükumeti 
sdiri artık kendi tabii yetinde 
addederek,sefirlerin ötedenberi 
istifade etmekte oldukları ha· 
rici ez memleket imtiyazından 
bundan böyle Amerika sefiri
nin istifade edemiyecekini bil
dirmiştir. 

Mis Rutlı Bryan Owens 

Bükreş gazetelerinde oku
duğumuza göre, Kalas'ta za
hire ihracat ticareti yapan 
Rum milyonerlerinden Atana· 
supulos Atinadan Romanyaya 
Trayan vapurile giderken yol
da sekteikalpten ansızın ölmüt
tür.Atinada ve Roman yada pek 
çok emlaki olan Rumun cena-

1 zesi Kalasa götürülmüş, oradan 
da Atinaya gönderileceği za-

1 man vasiyetnamesi okunmuştur. 
1 Bunda, büti!n servetinin doğ. 

1
. duğu yer olan Yunanistandaki 

(Kefalonya) köyüne verilmesi
ni Atinada Musolini namına 
bir saray inşasını ve şayed 
Musolini bunu kabul etmezse, 
sarayın Yugoslav hükumetine 

Fakat iş bununla bitmemiş, verilmesini vasiyet ettiği gö-
Danimarkalı bir zabitle evlen· rülmüştür. 
miş olan Amerika sefirinin, Böyle bir sarayın idaresi A· 
Danimarkada Amerika gibi bü. tinada çok masraflı olacağı 
yük bir devleti temsile de- için Musolini ve Yugoslav 
vam ettiği takdirde Protokol hükumeti bu hediyeyi reddet-

mişlerdir. Kalas, da cenaze 
mucibince kendisine ne gibi başına toplanan zenginin ak-
bir mevki vermek llizım gele- raba ve taallukatı ise, keııdi-
ceği meselesi, Danimarka hü· 

!erine hiçbir miras kal.nıya-
kümetini hayli işgal etmiştir. cağını vasiyetnam·nin açılı-
Bu mesele günlerce gazeteler• şından sonra anlayınca Bla-
de münakaşa edilmiş, teşrifat· goveş Aeni ye kilisesine götü· 
çılar bu hususta bir karar vere- rülen tabutun başından birer 
memişlerdir. birer uzaklaşmışlar. Bunun 

Bunun üzerine Amerika hü. üzerine Yunan konsolosu ce

kumeti Mis Owens'i vazife
sinden azletmiş ve bu suretle 

naze ile alakadar olmuş ve 
tabutu Atinaya bin müşkülatla 
gönderebilmiştir. 
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1 BÜTÜN MEMLEKET ••• 1 

Aydında Çanakkafe /öreni mlnasefHlile çelcilmlf bir resim 

Bakımsız bırakılan 
Aydın kaplıcaları 

Aydın civarındaki EnengUllU k•plıcasında 
halk barakalarda oturuyor. Yollar fenadır, 
kamyonlar halkı pek pahalı ücretle ta,ıyor 
Aydın (Açık Söz) - Bur· 1 

haniye kaplıcası her bakımdan 
gidenlerin istirahatini temin 
edecek az çok tesisata malik· 
tir. Fakat Elcngüllü kaplıcası 
çok ihmal edilmiştir. Geçen 
yıl biraz tamirat yaptırılmıştır. 
Bu yıl il bütçesinden burada 
bazı tesisat ve ilaveler yapıl· 
mak üzere 2000 lira ayrılmıştı. 
Fakat suyun kafi gelmiyeceği 
düşüncesile bu para mektep 
inşaatına verildi. Bu kaplıcayı ı 
yılda 1500 den fazla aile zi
yaret ediyor. Bunların içinde 
15 gün kalanları oluyor. Bu 
aile'er orada ııünlerini gayri· 
,.'ıhl l:arakalar, çit damlar, 
çadırlarda geçiriyorlar ki bu 
faide yerine zaı ar veri-
yor. Kükürtlü suyun ikisi 

Germenciğe kamyonlar 20.25 
kuruşa adam taşırken, Ger· 
mencikten 13 kilomctro mesa· 
fcde olan Ilıca ya 40· 50 kuruşa 
gidilebiliyor. 

Bu yıl geçli fakat gelecek 
yıl, ılıca satılırken bu haller 
dikkate alınmalı ve ılıca müs
teciri sıkı kontrol altında 
tutulmalıdır. Yazıma son ve· 
rirken bir noktaya daha ilişe· 

ceğim. Bu ılıcanın suları he· 
nüz tahlil ettirilmemiş, herkes 

geliyor ve şifa umarak bin 
türlü zahmet ve masrafa kal· 
!anıyor. Bu çok zor bir iş de
ğil sanırım. Sular tahlil etli· 
rilse, bir rapora bağlansa ılıca 
daha çok ilgi görecektir. 

Aydında köy mektep 
binaları 

Aydın (Açık Söz) - iki yıl 
önce lzmirdcn ayrılarak Ay
dına bağlanan köylerden Boz. 
köyde lzmir özel yönetim ku
rulunun 750 ve köylünün de 
750 lira yardımile güzel bir 
rnel..tep binası yapılmıştır. Fa
kat mektebin iç kısmı henüz 
tamamlanmadığından Aydın 
Daimf Encümeni lazım gelen 
tahsisatı vererek binanın ders 
yılından evvel 
tamamlanmasını 

mıştır. 

eksiklerinin 
kararlaştı r-.. 

r "' Anadoluda 
1 Yeni kömür 
Damarları 
Bartın (Açık Sö%) - Ulus 

nahigeıinde, eıfci beledige re· 
isi Nuri GençtQrk tarafından 
hükumete lıaber verilen kö
mı1r damarlarından baıka 

yeniden dört mlthim damar 
bulunmu,ıur. Bu damarlar 
nahigenin Sarı/asıl kögü ile 
Kirazcı1< köyünün Derekög 
mahalleıinderlir. Bu geni da
marlar gine Nuri Gençtilrk 
tarafından alakadar makam· 
lara bildirllmiıtir. Kömür 
damarlarının gakınında de
mir madeni de bulunmuş, Ör• 
neklerl Ekonomi baı<anlıgına 

1 gönderilmiştir. 

1 Eskişehir 
At yarışları 
Eskişehir (Açık Söz) - Es· 

kişehirde yarış ve ıslah encü· 
meni tarafından tertip edilen 
at yarışları bu hafta büyük 
bir intizamla yapılmıştır. Bi· 
rinci koşu olan tay koşusuna 
dört tay iştirak elmiş, lbrahi
min "Savul. u birinci, Musanın 
"Sülün,, ü ikinci, Tunçay'ın 

"Mesut. u üçüncü gelmiştir. 
Birinciye 225, ikinciye 55, 
üçüncüye 20 lira mükafat ve· 
rilmiştir. 

ikinci koşuya beş hayvan 
iştirak etmiştir. Bunda Lale 
ismindeki al birinci, Muhsinin 
Hakanı ikinci, Hayrini Çapkını 
üçüncü gelmiştir. Birinciye 
150, ikinciye 50, üçüncüye 20 
lira mükafat verilmiştir. 

Üçüncü koşuya altı hayvan 
iştirak etmiştir. Zekinin Demiri 
birinci, Taliibn Sarıkuşu ikinci, 
Mehmedin Ünlü'sü uçuncü 
gelmiştir. Birinci 190, ikinci 
55, üçüncü de 20 lira mükafat 
almışlardır. 

Dördüncü koşuya beş hay
van iştirak etmiştir. lskcndcrin 
Sel'i birinci, Osmanın Yıld ızı 

ikinci, Sadettinin Düldülü 3üncü 
gelmiştir. Bunlara da sırasile 

225, 55, 20 lira mük!fat 
verilmiş lir. 

kadınlar, iki5i de erkekler 
içindir. Çelikli suyun ne vakit 
yapıldığı bilinmiven, harekeli 
arıda çatlamış çok muntazam 
bir banyo yeri vardır. Bu da 
bu ılıcadan çok eski zamanlar
da da i•tifade edildiğini gös• 
teriyor. Aydından başka Tire, 
Ödemiş, Kuşadası, Muğla ve 
Denizliden birçok yurttaşların 
toplandığı bu kaplıcaya ilbayı
mızın ve daimi encümenimizin 
himmctl.rini esirgemiyecekle
rini umarım. Bu ılıca bu yıl 

il bütçesine 1400 lira gelir· 
miştir. Fakat buraya 4 • 5 bin 
lira sarlolunursa bu para iki 
yılda alınır ve ilimiz için daimi 
bir gelir kaynağı olur. 
Şu noktalara da dokunma· 

dan gcçcmiyeceğim. 

Ilıcayı Germenciğe bağlıyan 

yol pek fena ve bozuktur. Bu 
yol Tire. Germencik arasında 
birçok köylerin pazıır yolu
dur. Bu yol yaptırılırsa hem 
ılıcaya gidip gelenler ve hem 
de Germencik ve Tire pazar
larına işliycn köylülere fay
dalı olacaktır. 

lzmirde şiddetli bir yağmur 
panayirde hasarat yaptı 

Bir nokta daha: llıcada içi
len su, bir saat mesafeden ge· 
Jiyor. Evvelce bu suyu köy
lüler getirir, testisini beş ku

f ruşa satarlarmış. Geçen sneki 
müteahhit bunu inhisara almış, 
beş kuruşa malcttiği suyu 20 
kuruşa ıatmıya başlamış, bu 
hal bu yıl da sürüyor. 

Bundan ba,ka Aydından 40 
kilometre mesafede bulunan 

Üzüm ve incir mahsulü harap 
oldu. Fiatlerin yükselmesi 
muhakkak addediliyor 
lımir (Açık Söz) - Dün ge

ce saat 22 de başlı.van ani ve 
şiddetli bir yağmur lımir pa· 
nayirindc haylı hasaraı yaptı. 
Sovyet pavyonunda elektrik· 
ler kontak yaptığındem yan
ırın çıkmış ise de derhal yeti
şen itfaiye tarafından söndü
rülmüştür. 
Yağmur daha yarım saat 

devam etseydi bir çok pav
yonlar daha harap olacaktı. 
Küçük pavyonhırda zarar da
ha fazladır. 

Şimdi Aydın tarafına şiddetli 
yağmur yağmaktadır. Üzüm 
mahsulünün yüzde otuz beşi 
panayırdadır. Yüzde on beşi 

de kütüklerde bulunuyordu. 
Bunlardan hemen de hiç hayır 

kalmamış gibidir. incirlerin 
yağmurdan daha fazla zarar 
görecekleri tahmin edilmekte. 
dir. Bu sebep'e üzüm ve incir 
fiatlarmın yükselmesi muhak· 
kak addediliyor. 

Zabıta romanı: 26 - Siz Filipi seversiniz de· 
ğil mi ? 

Altı El Ateş 
- Sanırım ki, doğru söyli· 

}'Orsunuz. Fakat saati olmadı· 
tına nereden hükmediyorsu· 
nuz? 

- Çünkü bir defa saatin kaç 
olduğunu sormuştum. 

- Yalnız bir defa mı? 
- Hayır, birkaç defa 1 ara-

mızda onun da saatsiz adam 
olarak kaldıjtını unutuyordum. 

- Fakat Klayn'ın bir saati, 
hem de iyi bir saati olmak 
lazım değil miydi? 

- Evet, yatta öyle ... Kaza• 
dan sonra adaya çıktıA"tmız 
zaman öyle mi ya? 

- Sandalıma bindiği za. 
man üzerinde ne elbise vardı? 

- Pcnbe bir pijama, ur
ırandan pençeli bir plAj san
dalı, bir de zabit kasketi.. 
f(alayn yatafa gireceği •ırada 
kan olmuştu. 

Yazan : Rufus K lng 
Valkur aldığı cevapların bir 

kelimeıini dahi kaybetmiyordu. 
Mis Saranın verdiği malümat 
Paje'nin vcrediği malumata 
uyuyordu. Pcnbc pijama, ka
za esnasındaki bütün heyeca
na raj!'men zihinler de yer 
tutmuştu. 

- Siz, Klayn 'ı denizde yÜ· 
zerken gördünüz mü? 

- Hayır, görmedim. 

- Hafızanızı iyi yoklayınız. 
Polis şimdiye kadar ne size, 
ne de Oıkara fazla sualler sor
mağa lüzum görmedi. Çünkü 
siz Edmond'un zehirlendiği 
ırün, Priçct'le beraber, mut
fakta çayınızı içiyordunuz. Yani 
cinayet sahnesinden uzakta bu
lunuyordunuz. 

Valkur kadının endişcleme· 

te batle.dıA"tnı hiı~etti. 

Sara eyi bir hizmetçisi ıı
fatile Filip için canını feda ct
meğe hazır olduğunu söyled~ 

- O halde Edmondun iri· 
jideri hakkında bana bütün 
malumatı verirseniz, kendisine 
son derece yardım ctmit ola· 
cağını hatırlabr.ız. 

Sara cyiden eyiye düşündü. 
- Ucu kurumuş bir marul 

vardı. 

Valkur heyecanını saklaya• 
madı: 

- Frijider'de marul nasıl 
bozulur? 

- Orasını bilmem.. Hava 
t:ması ile bozulmuş olacak. 

- Ya öteki sıılatalar? 
- Onları vaktinde çıkar. 

mışlardı, 

- Priçet 'in buna canı sı· 
kıldı mı? 

- Elbette 1 Anasından doğ
du doğalı böyle şey görmemiş. 
Sonra Edmond çok müşkül. 
pesent adammış. Herşcyi be
ğenmezmiş. Bilhassa misafiri 
olduğu zamanlar .. 

-AÇIK SÖZ 

Barfın'do .. 
numune 
bahçeleri 
yapılacak 

Barlın (Açık Söz) - Vili· 
yetimiz nümune fidanlığında 

üç yıldanberi yeti;tirilmckte 
olan aşılı muhtelif mcyva fi. 
danlarından mühim bir kısmı· 
run Bartın için ayrılmasına 

karar verilmiştir. Bu fidanlarla 
kaza merkezile iki köyde v~ 
Ahmara nahiye merkezinde 
onar dönümlük beş nümunc 
bahçesi kurulacaktır. Bu bah· 
çclerin biri zeylin, üçü mulı· 
telif mcyva bahçesi, biri de 
bağ olacaktır. Fidanların di· 
kilcceği yerlerde şimdiden icap 
eden hazırlıklara başlanmıştır. 

----o•~---

Eskişehirde bir 
ehli hayvan 

sergisi açıhyor 
Eskişehir ( Açık Söz) - Zi· 

raat vekaleti tarafından Eylü
lün yirmisinde şehrimizde bir 
ehli hayvan sergisi açılacaktır. 
Sergi için hayvan kaydına 

başlanmıştır. Kayıt muamele· 
sine 14 Eylülde son verilecek
tir. 19 Eylülde puantaj bilecek 
ve 20 Eylulde sergi açılacaktır. 

Ankarada ben· 
zin ihtikarı 

Ankara, (Açık Söz ) - An· 
karada benzinin beş litresi 

135 kuruştur. Zannetmeyiniz ki 
yalnız lstanbul şoförleri ben
zin ihtikarından müştekidir. 

Biz Ankara şoförleri de bun
dan şikAyet ediyoruz. Kazan· 
cımız pek az olduğu bu za
manda benzinin ucuza satıl

masını istiyoruz. Bundan beş 
altı sene evel benzinin şişesi 

125 kuruşdu. O günkü kazan
cımız da 10-15 liradan aşağı 

düşmezdi. Şimdi beş lira al. 

mak için sabahtan geceyarı
sına kadar çalışıyoruz. içimizde 
8-10 lira alan olursa o gün 
ona piyango isatet etmiş ad· 

dediyoruz. Bu ihtikarın önüne 

geçilmeli ve benzin daha ucuz 
fiyatle satılmalıdır. 

----o----
Tasfiye hallnde iki 

sigorta şirketi 
Föniks ve Türkiye milli si. 

gorta şirketleri muamelatında 
yapılmakta olan tasfiye henüz 
bitmemiştir. Bu iki şirketin 

tasfiye işleri bitirildikten son

ra hükumetin müzahereti ve 
mevcut sigorta şirketlerinin 

yardımile 250 bin lira temin 
edilecek ve vaziyetleri müşkül 
olan iki şirket birleşerek bir 
kumpanya kurulacaktı. 

Bu suretle sigortalı bulunan
ların hakları muhafaza edile
cek ve herhangi bir haksız. 
lığa meydan verilmiyccekti. 
Tasfiye işinin uzamış olması 
her iki sigorta ile alakası o· 
lınları gittikce ümitsizliğe dü· 
şürmcktedir. 

Bununla beraber tasfiyenin 
sonu alınmamış ve kal'i bir 
karar verilmemiş olduğundan 

alakadarlar hiçbir malumat 
vermemekte ve endişenin yer• 
siz olduğunu söylemektedirler. 

Sara çok söylcmif oldu§u
nu zannederek bir müddet 
sustu. 

- Çok iyi adammış Mösrü 
Edmand .• iyi kalbli imiş, eÖ· 
mertmiş. 

- Teşekkür ederim Mis Sa
..ra, sizi rahatsıı ettiğim için 

beni affediniz. 
- Estağfirullah. 
Valkur kamaradan çıkarken 

Mis Saranın yüzüne bir kere 
daha baktı. Bir fanilA yı2'ını 
içinde bomboş bir kala diye 
düşündü. 

F&kat kendi kendine dedi ki: 
- Bravu Mis Sara, bana 

yardım ettiniz. 

- 18 
Mis Aş"ın hafızası 

birdenbire açılıyor 
Valkur pek endişeli görünü-

yordu. Batan yalın araştırıl
ması arifesinde duyduğu bu 
endiıeyi de pek belli etmcmiye 
çalışı yordu. 

Şimdi bir şeyden emindi : 
Cinayetleri yapan adam, ha· 
rilaları çalan, su fıçısına uyu. 

Balkan 
Yahudileri 
Troçkinin tef ki· 
litına yardım 
etmişler? 

Moskovadan bildirildiğine 
göre, ecnebi bir hükümelin 
verdiği bol paralarla, Troçki· 
nin kurduğu gizli teşkilata, Bal· 
kanlarda yaşayan Yahudilerin 
çok yardımı olmuştur. 

Rusyada yaşayan gizli leş• 

kilata mensup Yahudi veya 
Balkanlılarla, Troçkinin, Lehis
tan hududundan bir kanalla 
münasebatta bulunmakla oldu· 
ğu tahakkuk etmiştir. Rusyada 
tam manuile sükunet avdet 
etmiş, idamlardan sonra Stali
nin mevkii daha çok kuvvet· 
lenmiştir. Troçki taraftarların• 
dan mevkuf olanlarla askeri 
mahkemeler meşgul olmakta· 
dırlar. 

Makedonya 
komitesi 

Kanun harici ko·I 
mite Amerikada 

toplandı 
Bulgaristanda kanun harici 

addedilen Makedonya komitesi 
faaliyetini Bulgar hududu ha
ricine nakletmiştir. Makedon· 
ya muhtariyeti için çalışan bu 
komite, Yugoslav devletinden 
memnun olmıyan Hırvatlarla 
elele vererek iı!eallerinin la· 
hakkuku için, on beşinci kon· 
gresini toplamıştır. 

Kanada, Avustralya ve 
Amerika dahilinde yaşayan 

Makedonyalılarla, son iki sc• 
ne zarfında Bulgarislandan fi. 
rar eden komite azası Pazar 
günü Okyanusların arkasında· 
ki Toronto şehrinde kalabalık 
bir kongre akdetmiştir. O gün, 
bu Amerika şehrinin üzerinde 
iki tayyare uçmuş ve bütün 
memleket üzerinde Makedon• 
yanın istiklaliyeli için vatan
perverane yazılmış beyanna
meler dağıtılmıştır. 

Kongre Yugoslavya devleti
ne karşı mücadeleye devam 
e:tilmcsine, ve Amerika. ve 
Yugoslavya haricinde yaşıyan 
b:r milyon hırvat ile elele ve· 
rilcrek istiklal için Avrupa u
mumi efkarına karşı propa· 
gandalar yapılmasına karar 
vermiştir. 

KÜÇÜK 
HABERLER 

ASKERi BATAR TATBtKAT 
MEKTEBi MUALLIMLIGl-An
kara seromve aşı evi laboratu- ! 
var şefi baytar yüzbaşısı dok'tor 
Sadettin Yarar lstanbul askeri 
baytar tatbikat mektebi bak
teriyoloji muallimliğine tayin 
edilmiştir. 

e TAPU iŞLERi - Tapu 
ve Kadastro Genci Direktörü 
Cemal Aron Trakyadaki tef. 
tişlerini bitirerek lstanbula 
dönmüş ve Bursa tapu sicil 
muhafızlıklarını tetkik etmek 
üzere Bursaya gitmiştir. 

e MALiYE VEKiLiNiN 
TETKiKLERi - Şehrimizde 
bulunan Maliye vekili Fuat 
Ağralı dün de lstanbul Def. 
terdıır:ığına giderek meşgul 

olmuştur. 

tucu ilaç koyan, yatın enkazı
na yüzerek yetişmek isteyen 
aynı adamd~ Edmond'un ver• 
diği çayda haıır bulunan bu 
katil, şimdi de yatta. kendi 
aralarında bulunuyordu. 

Valkur bir meselenin tahki· 
katında acelenin beceriksizce, 
hatta tehlikeli bir hareket ol· 
duğunu tecrübelerile biliyor 
ve dikkatsiz müdahalelerden 
daima çekiniyordu. Fakat her 
tereddüdün, her tehirin kötü 
neticeler verebileceğini de 
biliyordu. 

Onun için dikkatini artır· 

mağa karar verdi. Evvela 
adamlarını gözden geçirdi. 
Hepsi de nöbetlerinde idiler. 
iri bir goril maymununa ben
zeyen çavuş Murfi mutbahta 
çalışıyordu. 

Valkur o zaman mis Aş'ın 

kamarasının kapısını çaldı. Mis 
Fenton açtı. 

- Hastamız nasıl? 

- iyice gidiyoruz. Fakat 
şimdide hafızasını kaybediyor. 
Y ahud iddiası öyle ... 

9 EyliH 

Edebiyat anketi: 3 

Milli bir edebiyat 
Yaratabili.r miyiz? . 
Terbiyeci ismail Hakkı Balta· 

cıoğlu söylüyor: 
•1908 denberl edebiyatımı z yarı ,uurlu, 

yarı tuursuz bir surette millileşiyor 

Anketi yapan: Nusre t Safa Co,kun 

( I inci sagfadan devam ) 

vcrmeğc başladı. 

Bir zamanlar (yeırane kon
feransçı) ismini alan ve güzel 
konuşmasile meşhur olan Üs· 
tadın işte söyledikleri: 

- Milli edebiyat nedir? 
- işte cevabı çok güç ve-

rilebilecek bir sorul Mılli ede· 
biyat, bir kere milli dille ya
pılan edebiyat demektir. Bir 

millet dilindeki yabancı keli
meleri ve klişeleri atıp öz dili t 

ile konuşup canlı realiteyi 
kavramıya gücü yetti mi, onun 
edebiyab milli olur. Bu anla· 
yışa göre milli olmıyan ede· 
biyat yoktur. lngiliz edebiyatı 
millidir, Rus edebiyatı da 
millidir. Fakat asıl miltl ede
biyat başka şeydir. Bu edebi
yat dinf ve insani edebiyatla· 
rın antitezi olan edebiyattır. 
Mesela orta zaman sosyetele
rinde edebiyat umumiyetle di· 
nidir. 

Halbuki komünist Rusyada 
edebiyat umumiyetle insanidir. 
Halbuki bir de milli edebi yat 
vardır. Bu ne demektir? Bence 
milli edebiyat orta zamanda 
olduğu gibi Albat'ı ve Rusya'
da olduğu gibi insaniyet'i bir 
yüce hayır (bien supreme) ala· 
cağına Milliyel'i yüce hayır 

olarak alan edebiyat demektir. 
Böyle bir edebiyatın bütün 
değerleri millet denilen dil bir· 
liğinden gelir. Onun yaşayışı, 

onun düşünüşü, onun işleyişi 

herşeyi artist için esin kay• 
nağı olur. Zaruri, milli ede· 
biyat XVl'üucü asrın romantik 
ressamlarında gördüğümüz gi• 
bi mahalli renklerle boyanır. 

- Edebiyatı mill! ve gayri ı 

millt diye ikiye ayırabilir miyiz? 
-"Mıll!., 'in birinci anlamına 

göre gayri mili! edebiyat da 
o abilir, Gayri milli edebiyat 
yabancı kelimelere, inşalara 

yer ve değer veren edebiyat• 
tır. ikinci anlama göre dini 
edebiyat gayri mili değil, ar· 
haik IAmillidir. insani edebi
yat ta gayrı milli deA'il, liimi!
lidir. Öyleyse gayri milli ede
biyat dejenere bir edebiyatın 
adıdır. 

- Milli edebiyatın vasıfları? 
- Mil:ı ve mahalli değerleri 

en yüksek olarak anlamak, 
mutlak iyiliği, doğruluğu ve 
güzelligi millet varlığında bul
mak. 

- Hangi şartlar altında 

milli edebiyat doğabilir? 
- Nerede tarihi sebeplerle 

milliyet ideali kendine göre 
orijinal bir hayat görüşü ya
ratacak derecede şiddeılcmişse 
orada milli bir edebiyat do
ğar. Bir milletin istiklAl sava
şına girişmesi, yurdunu kur
tarmaya çabalaması anları bu 
doğum için en uygun olan 
zamandır. 

- Milli edebiyat mı vardır, 

milliyetperver edebiyat mı? 

- Bu unutkanlık bana pek 
tabii görünüyor. Bir de ben 
görüşeyim. 

Mis Aş'ın yatak odasına 
girdiler. Valkur hastanın ya· 
nına yaklaştı. Mis Aş dalgın 

gözlerini yarım açmıştı. Val
kur'u tanımıyor gibiydi. 

- Sız kimsiniz? diye sordu. 
Valkur bir sandalya alarak, 

hastanın baş ucuna oturdu. 
- Şu dakika neden sizi de 

öldürmediklerine benim gibi 
merak etmiyor musunuz? 
Doğrudan doğruya böyle 

bir sual Mis Aş'ın üzerinde 
tesirini yapmııtı. Hemen tabil
leşiveren sesile sordu: 

- Ne <!emek istiyorsunuz? 
- Maşallah, işte şöyle tatlı 

tallı konuşursanız, daha çok 
iyi olur. 

Valkur yalağa biraz daha 
yaklaştı: 

- Kendi menfaatiniz namı
na kütüphanede olup bitenleri 
olduğ'lı gibi anlatmanızı rica 
edeceğim. 

- Kütüphanede m; ? 

- Bu iki söz arasında an
lam farkı olmasa gerek. 

- Eskiler de dahil olduğu 
halde bugüne kadar gelen 
edebiyatımızın bir kısmına 

rnilll bir kısmına da gayri· 
milli diyebilir miyiz? 

- Bizde halk edebiyatı hep 
milli kalmıştır. Tarihte edebi
yatımızın dini, mürteci, salta• 
natçı, sınıfçı, hanedancı, asa
letçi olduğu görülmüştür. 1908 
denberi edebiyatımız yarı şu· 

urlu yarı şuursuz bir surette 
millileşiyor. Yeni hareketi VÜ• 

cude getirmek istiyenlerın ço
ğu lstanbuldan dışarı çıkma
mış, halk realitesini uzaktan. 
dışından görmüş adamlardır. 

Maksim Gorki dehasında de
mek istemiyorum, hiç olmazsa 
tecrübesinde tek san'al adamı
mız yoktur! 

- Sizce milli şair kimdir ? 
- Ş irden hoşlanmam, du· 

rup dururken bazı insanların 
çarpık koıı uşmasına şaşar ka· 
lırım. 

Şiire merakım olmadığı gi
bi şairin ne millisine, ne de 
insan isine dikkat ettiğim yok· 
tur. Bıı benim duygumdur, 
doğruluğıınu iddia edebilece
gim hükümler değildir. 

- Biz nasıl milll bir ede
biyat yaratabiliriz? 

- Şimdi edebiyat sosyal 
realite ile uğraşan bir soy 
ilim demektir. ilmin sustuğu 
yerde o söyliyecektir, fakat 
ağzına a-el~ni değil, sosyal 
realiteyi. ilhamı serserilere bı
rakmalı. Edibin ihtiyacı ilhama 
değil, görüye ve tekniğedir. 
Sahne•i ve tenkidi olmıyan 
bir memlekette edebiyatın 

doğabileceğini düşünenlerden 

dca-ilim. 

Nusret S afa Cotkun 

Muamele verglslndo 
yapılacak t adllAt 
Muamele vcra-isinde yapıla· 

cak tadilat etrafında tetkikat 
yapmakla meşgul olan komis· 
yonların faaliyeti devam el· 
mektcdir . 

Sanayi umum müdürü Re· 
şat, Oda umumi katibi Cevat 
Nizami ve Sanayi şubesi mü· 
dürü Hakkı Nezhi ipekli men· 
sucat sanayi erbabı ile görü· 
şerek dilekl~rini tesbit etmek· 
tedir. Heyet, her sanayi şu· 
besine ınenaup komisyonların 
dileklerini teshil ettikten son· 
ra umumi bir rapor hazırlı· 
yarak Vekii1cte göndcrceektır. 

C<maıiyelıihır ı Ruzu Hızır 
22 (1355) 127 
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Vakitler 
ı ·u'; 
1 

.. > . ~ 

~IS• D• 

imsak 1 9 21 ' sı 

Günet il 4 s 3 

Öğle s 41 11 ıı 

ikindi ' 17 ıs 47 

Ak tana C! 00 il 30 

Yıte' 1 34 20 s 

- Evet, şimdi içinde bulun· 
duğunuz ikinci Hclsinor yatı· 
nın kütüphanesinde ... 

- Başım öyle ağrıyor ki ... 
Parmaklarım dondu. 

Mis Aş ellerini yorganın 

altına soktu ve birdenbire 
dıvardan tarafa döndü. vaı. 
kuru söyletmek için bir hayli 
dahı uğraştı. 

- Mis Aş, bize şu dakika 
vereceğiniz her malümalın çok 
büyük kıymeti olabilir. 

- Rica edcrım, buradan 
gidiniz. Söylediklerinizden bir 
şey anlamıyorum. Neden beni 
de polis hesabına çalıştırmak 
istiyorsunuz? 

- Yüzünü gördünüz mü? 
Mis Aş titredi ve yatağında 

dogruldu: 
- Hayır, Valkur, dedi, ye· 

min ederim ki hiç bir şey 

görmedim. 
- Biravo Mis Aş, nihayet 

beni tanıdınız. Şimdi şu komed· 
yayı bıraksak ta, işimi7.e 
gelsek .•• 

( Bitm•ıli) 
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Okuyucular- 1-Deıtil Levazım Satınalma Komisyonu ilanları l J 

la başbasa --- : ~ 
KaragUmrUkte posta 

1 

.. ,,, ·ö:.: ~ ~ 
servisi -; ~ ~ ,.. " : .! 

a .. _uıı •.,, :rE Münakasa 
Karagümrükte oturan oku- Ü ::S ;o ı-- J ::!! .:ı 

Yucularımızdan : Karagümrük- Kilo L. K. 1.. K. Tarih Gfin Saat 
teki posta servisinde çalışan Zeytinyağı 20000 10200 00 76S 00 26-9-936 Cumartesi 10,S 
iiç tevzi memurundan birinin Sabun 30000 9600 00 720 00 26-9-936 Cuıııarteal 11,5 
lS gün evvel tekaüt edilmesi Yakarıda cloı .-e mıktarları ile tah:nln bedelleri Ye mu• 
Karagümrük halkını çok müş· vakkat teminatları yazılı olan iki kalem erzak hizalarında 
kül mevkie sokmuştur. Geriye ı. 

<rÖslerllen .. Qa ve ıaatlırda kapalı nrf uıull1le alınacaatır. kalan iki müvezzi üzerine al- " " 
dıkları vazifeleri layıkile ya- Bunlara ait ıartname Kouıisyoadan herırüo para11z .-erilir. 
Pamamakta ve bundan da halk lıteklilerin 249J sayılı kanunda ruılı naikalarla teklifi 
zarara uğramaktadır. Eskiden havi kapalı zarfı belli gün ve saatlerden birer saat evveline 
her sabah saat 9,30 da evlere kadar Ka11mpaşada bulunan KomisJOD Batkanlıj-ına verme• 
gönderilen gazeteler şimdi an- lerı. (l<l97). 
Cak saat 14 te gelmektedir. 
Mektuplar hatta telgraflar vak· 
tinden çok geç geldiklerinden 
Yapılacak işler geriye kalmak· 
tadır. Bir memurun noksanlığı 
Posta işlerinde aksaklıklar 
doğurmuştur. Bu aksaklığın 
bir an evvel düzeltilmesini rica 
ediyoruz. -·-
lstanbul atletizm 
şampiyonası 

lstanbul Atletizm Ajanlı~ın· 
Qan: 

1 - 1936 mevsimi lstanbul 
şampiyonası 19 eylül cumar· 
lesi ve 20 eylül pazar günleri 
l'enerbahçe stadında yapıla· 

1 
taktır. 

2 - Şampiyonaya iştirak 
edecek klüpler atletlerinin isim 

1 Ve yapacakları müsabakaları 

1 bildirir listeleri 15 eylül akşa· 
ınına kadar, Atletizm Ajanlı· 
tına bildirmiş olacaklardır. 

3 - Müsabaka programı : 
100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 
10, 000, 110, 400 mania, uzun, 
Uç adım, yük•ek, sırık, cirit, 
disk, gülle, 400 ve 1600 bay· 
rak olarak tesbit edilmiştir. 

BORSA - PiYASA 
8 , 9 ı 936 

Paralar 

~~ 
Sterli• 
Dolar 
Frank. 
liret 
Belçika Frangı 
brahmi 
laviçre Frangı 
leva 
Florin 
k"on Çek 
Şilin Avusturya 
Pe:r:ata 
Mark 
zı otl 
Pcngo 
ley 
Dinar 
\'enı" 

l<ron 
Altın 

Banknot 

630. 
123. 
164. 
1~5. 

80. 
21. 
816. 
22. 
82. 
~4. 

22. 
14. 
28. 
21. 
22. 
13. 
49. 
S2. 
31. 

949. 
242. 

Çekler 

635. 
126. 

167. 
170. 
83. 
23. 

120. 
25. 
84. 

83. 
24. 
16. 

30. 
22 
24. 

16. 
53. 
34. 

"" 950. 
243. 

londra 636.00 
Nevyork 6,7925 
l'arls 12.06 
l.ını.no 10.0967 
llrüluel 4,6960 
.\una 83.8575 
Cenevre 2,4361 
·~olya 65,8388 
\ınalerd. 1 1, 17 
Prag 19,21 
Viyana 4,1960 
'1:adrit 6,9220 
8.erltn 1,9736 
\larşova 4.2165 
lludapeşt,r 4.2!560 
llUkref 107.1862 
~•lrraı 31.7567 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Yeni açılacak olan Beykoz orta okulu için lüıumu olan 
ve 1505 lira bedel tahmin edilen 12S adet deroh 100 ııra11 8 
adet siyah yaıı tahtası •• 5 adet yemek ma1a11 21·9-936 
Pazartesi günü saat 11 de lstıobul Liseler Muhaaeb•cilij-inde 
toplanın komisyonda açık ekıiltmeıi yapılacaktır. ilk teminat 
112 lira 87 kurutlur. Bu it• ald şartname •• resim komiıyon 
kitipli~iadea görGIUp öı}renilir. Eksiltme ye ırireceklor belli 
saatten e•vel ilk teminatlarını Liaeler Mub11ebecilifıl yezae• 

ıine yatırarak makbuz •• ticaret odasının yeni ıene ••ıikı· 
aile bu _ribi dotrama işlerini muvaffakiyetle yapmıt oldukla· 
rına dair resmi dairelerden ahnmıt vesaikle komiıyoııa mi!• 
racaatları ilia olunur. "957,, 

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

biye Okulu İngilizce ve Fransızca, Almanca öğretmen• 
!iklerine yüksek okullara ı öğretmenlik yapmak salalıi· 
yetini ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan iki İngilizce, 
bir Almanca, üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 

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

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bon. 
servis ve nulus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı 
ve bulundukları memuriyetleri gösterir hal tercümesi ve 
bir istida ile Ankarada M. M. Vekaletine, İstanbulda 
Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatları ve sarih ad· 
res yazmaları Jazımdır. Müracaatlar en geç 20 •Eylül 936 
ya kadar yapılacaktır. (232) (655) 

İstanbul Defterdarlığı İrat 
ve Servet Vergileri 

Mük•llfin 
Adı 

Müdürlüğünden 

Eski adresi 

Aranı!ao verai, 
defter •e ve. 
ıaik ye ıeneıl 

i:k Bahar Yalı ve zeytinci Eminönü Limon• 932 takvim yılı 

" " 

cular cadde1i ticari defter .-e 

--
32/2 

K. 
50 20 

194 93 

veaaik 

ihbarnamesi 

11 
82 
ız 
19 -- . 

933 

245 13 Mu.akkat tarhirat yeküou 
Yukarıda adı, ı,; Ye etki adreıi yazılı mDkellef hakkında 

yapılan araştırmalarda yabancı memleke\e gittiği anlatıldı· 
ğından adı hizuıada yazılı takvim yıhoa ait ticari defter Ye 
veıaikinln ilan tarihinden itibaren bir af içinde menaup oldu· 
tu Eminönll Maliye Şuboıi va11taıile kazanç beyannameleri 
tetkik bürosuna bizzat nya bil•ekale müracaatla ibraz edil· 
meıi, beyannameti üzerinden tarhedllen )'<lkarıda yazılı ver· 
gilere ait kazanç ihbarnameleri de bizzat tebliti müıııkün ola• 

madı~ındın, tebliğ yerine ıreçmek üzere hukuk usulü ıııu hake· 
meler! kanunu hükmüne tevfikan ilioea te lit olunur. (ll20). 

Sultaaohıııet Beıinci Sulh 
Hukuk Haklııılifıiııden: Beya· 
zıt Sofıanata mahallesi Caıııii 
kebir ıokafı 15 No.lu evde o
turmakta iken bittabklk ika· 
metıribııııa maçbullyetl arıla• 

tılaa Ha11a Hayri'ye: 

MEKTEPLERİN AÇILMA ZAMAN! YAKLAŞMIŞTIR 
Talebeııio ihtiyacı olan karyola, yatık, Yorıran, battaniye, çar

şaf, çamaıır, pijama, havlu n aaireai mataHlarımızda huır Ye eh· 
yea fiyatlarla aatılmaktadır. 

Sipahi otlu Hasan Hüsnü Burea Pazara 

Sultan Hamam 4/24 Beyoğlu lıtiktAI udde1i 376 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Karınız Saffet tarahndarı 

aleyhinize açıları nafaka da· 
•uıadan dolayı lliııen telıli. 

tala rağıııen yevmO muay. 

yenede mahkemeye ıı•lınedl· 
ğiniz için hakkınızda gıyap 

kararı nrilmiı Ye icra kılı• 

nan tetkikatla muhakeme 

ıoıı .. fha fa ııelmit oldufıun

dan buna karşı olan itirazla• 
rınızı nıulen dermeyan etme• 

ZAYİ - Ayniyat Maz· 

batası As'.ı:eri Ölçme tabur 

komutanlığından : Ö'.çme 

taburunun 27 / l\Iayıs 9'16 

gün ve cild 2, 

67655 numaralı 

varak 5, 

İstanbul 

Komisyonundan: 
l 11t1nbul Leyli Tp Talebe yurdu Talebui için me.-cut 

1 
nümuoc .-e şartnamesi gibi 76-0 takım elbisenin imali kakalı 
zarf suretile ekailtmeye koıımuştur. 

niza dair işbu ıııııap kararı 

tebliğ makamına kaim olmak 
üzere bermuclbi kanun llAn 

komutanlığı 1. Ş. namına 

doldurulan ayn iyat mazba. 

tası zayi olmuş ve ziyaından 

yenisi tanim edilmişt:r es

kisinin bir kıymeti olma· 
olunur. dığı ilan olunur. (1093) 

l• 1 lstanbul Belediyesi ilanları l • 1 
Hususi İdareden aylık alan emekli ve öksüzlerin Ey. 

itil 936 üç aylıkları 8 •Eylül· 936 Salı gününden i,tiba· 
ren Ziraat Bankasından verilecektir. Aylık sahiplerinin 
Bankaya müracaatları ilan olunur. (B) (1079) 

* . ~ 
Muhammen 

bedeli: 

Düşkünler evine 936 senesinde 
olan ayakkabı malz~mesi. 

lazım 1089, 75 

Düşkünler evi için !hım olan 340 ton 
maden kömürü 
Düşkünler evi için 13.zım olan 200 ton 
Tüvenan maden kömürü 
Dumlupınar mektebi için lazım olan 
550 çift iskarpin malzemesi ve işçilik 
Çocukları kurtarma yurduna 162 çift 
siyah vidala iskarpin bir çiftine 350 
kuruş, 81 çift kamp kundurası beher· 
çiftine 2 lira 15 çift botbol ayakkabısı., 

beher çiftine 250 kuruş fiat t'.llı;ııin 

4760 

2200 

21_Ş7,17 

İlk 
teminatı 

82 

357 

165 

162 

olunmuştur. 58 
Yukarıda cinsleri ve miktarları yazılı olan malzeme ayrı 

ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri levazım mü• 
düdüğünde görülür. İstekli olanlar 2490 No. lı kanunda 
yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 15 Eylıil Satı günü saat 14 de 
daimi encümende bul un malıdır· (819) 

'-

Betonarme köprü inşaatı 
eksiltme ilanı. 

Nafıa Vekaleti 
Şose ve Köprüler Reisliğinden: 

Sivas Vilayeti dahilinde ve Sivas • Koyulhisar yolu ile 
Koyulhisar· Re~adiye yolu üzerinde 63. 500 lira keşif bedelli 
yukarı ble ve aşa~ı kale köprüleri inşaatının kapalı zarf 
usulile eksiltmesil 14 • 9 • 936 Pazartesi günü saat 16 da 
Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komis· 
yonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme ıartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 317,5 
kuruş mukabilinde şose ve köprüler Reisliğinden alınabile. 

ceği gibi isteyenler bu şartnameleri Sivas Nafıa Müdürlü
ğüne müracaat ederek görebilirler.ı 

Muvakkat teminat 442S liradır. Eksiltmeye girmek isteyen
lerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimat
nameye tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları. 

Müteahhit bizzat Mühendis olmadığı veya bir mühendisle 
beraber bu işe girmediği takdirde asgari 10 metre açıklı~ında 
betonarme bir köprü yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi 
lazımdır. 

Teklif mektuplarının 14. 9. 936 Pazartesi günü saat 15 e 
kadar Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazım
dır. "591,. "689., 

Devlet 

1 - Ekılltme: İstanbul Cağaloglunda lıtaobul Sıhhat ve 
lçtim•i Muavenet Müdürlüğü binasındaki komisyonda 23-9.936 
Çarıamba günü saat ı5 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen fia tı bir takım elbisenin imali 973 ku
ruştur. 

3 - Muvakkat teminat: 5SS lira 75 kuruştur. 
4 - istekliler nümuneyl Çaoberlitaı cınrıada Fuatpaıa 

Tgrbeıi karşısında Tıp Talebe Yurdu Merkezinde görebilir ye 
ıartnameyi de paruız olarak alabilirler. 

5 - isteklilerin cari seneye aid Ticaret Odaoı vesikası ve 
bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya Baııka mektuplarile 
ihale yaktinden bir ıaat nvel Komisyona .-ermeleri. "921,. 

Yüksek mektepler Alun 
Satım konıisyonundan: 

1 - Kdana, Diyarbekir, Kooyo, Erzurum, Trabzon n 
Edirnede açılacak olan 6 Ak,aııı Kız San' at oku:u için satın 
alınacak olan 6 keıme ayna, 14 endam duvar ayna11, 6 pa· 
ravaaa hat aynaoı, 24 küçük dı'Jlr ayna11, 10 paravana endam 
aynası, 6 ktpı li.-ba11 ile muhtelif endamda manken kapalı 
zarf uıulile eksiltıııeye konulıııuıtur. 

2 - ihale 24 eylül 936 Perşembe güaii akıamı saat 16 da 
l.tanbulda Cumhuriyet matbaaaı kar111ındaki Yükıek Mektepler 
Muhasiplik bina11ııda toplanacak olan Alım Satım komisyonu 
tarafından yapılacaktır. a 
3 - Tahmin olunan bedelt2530 muY1kkat teminat 190 liradır 

4 - Tekl:f zarfları ihale için tayin edilen saatten bir uat 
e•vel komisyona ve:rilmiı olacaktır. 

S - Nevilerini, vasıflarını, kabul teaellüııı ve tediye ,.,t. 
tarını anla. mak için okul idareıine müracaat edilmui. "1117. 

İstanbul Defterdarlığı İrat ve 
Servet Vergileri 

Müdürlüğünden 
N ,. 

l\li"ıkellef"ıı ismi.' _ev 1ı. Mahallesi Sokağı No. sı ~Iatrabı 
ış·ıg~ 1 

Hacı Resul ve Halı Dilsiz za. 11. 12, 12000 
Habof tüccarı Hubyar de hın 13 

Vergisi: 900: lira 180: ummı Seneei : 926 
Yukarıda yazılı vergiye vaki itirazına binaen Temyiz 

komisyonunca vaki nakız kararı üzer ine Üsküdar kazanç 
it:razları tetkik komisyonuncı yeniden tetkikat icrası için 
komisyona davetiniz talikan tebliğ olunduğu halde wüd. 
detinde müracaat edilnıemesindeı;. matruh vergi zammile 
beraber mezkur komisyonun 31·7·935 tarihli ve 1209 

numaralı kararile tasdik edilmiş olduğundan mezkur ka· 
rara karşı bir itirazınız varsa ilan tarihinden itib,ren 15 
gün zarf:nda ıtıraznamenızın Hocapaşa maliye şubesi. 
Tahakkuk şefliğine verilmesi tebliıt olunur. (1119) 

lıtanbul Asliye Üçüncü Hukuk ' 
Mahkemeıinden : 
Nişantatında Tetvikiyede 1 

Galata ıokak 38 sayılı nde 
Cemil karı11 Meı'ude tarafın. 
dan kocuı Cemil aleyhine 
açılan ıraiplik davası üzerine 
mumaileyh ırösterilea adreıte 
bulunamamaaından <lava arzu• 
halini tebellü&- etm01i ilan 
edildiil hılde müracaat etme• 
nıif •e duru4ma gününün ill• 
nına rağmen de mahkemeye 

lstanbul Levazım 
Amirliği satınalma 

Komisyonu 1ıaoları 1 

'ok obama 2.685 ı 1 1 
l.ıoıkova 24.175 ı stanbul Vakıflar DirektörliiğU 116nları , .. __ _ 
Sto~h~lm 3.0511 -------------------------..:/ 

Demiryolları ve Limanları işletme 
U. idaresi ilanları l gelmemiı ye ahiren ittihaz 

olunan gıyap kararı dahi ilh 
edildiği halde gene iabatı YU• 
cut etmemit olmasından bak· 
kındıkl duruşmanın ırıyabında 

icraaına ve muıııalleyh Cemil 
hakkında malümatı olanların 

tarihi ilandan itibaren bir 
aene zarfında mıhkeıııeye 

malumat mermelerine va bu 
huıusun da ayrıca ilan edilme• 
sine karar verilmit olduğun• 
dan keyfiyet tebllt makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

Piyade ve Atış Okulu için 
150 adet altlı üstlü k.,yola 

lO·Eylül-936 Perıembe ırünü 

oaat ıs de Tophanede Satın 

alma Knmiıyonuoda açık ek• 
ıiltme ile alınacaktır. Heplinin 
tahmin_ b•deli 2550 liradır. lık 

teminatı 191 lira 25 kuru,tur. 
Şartname ve numunesi komi .. 

yooda görülebilir. İsteklileriıı 
k u uoi veıikalariyle belli n: 
a le koıııiıyona gelmeleri. 

lstıkrazlar 

l11rk Borcu 1 Peıln 
ıı ,, 1 Vade· ı 
,, ,, JI Petl , 

'• " ll V ıdell 
Erranl 
SıvaıEn.urum 1 

» " il 
ı.ukruı dahili 

Esha:-n 
lı Bankaaı Mü. 
h ,, N. 
h n Hamiline 
.\Qadolu oıo 60 
&terkeı: Bankaıı 

Tahvilat 

Kapanıı 

23.45 
23.60 

-.-
22.00 
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.--.-
-.--.-

Açıht Kapanıf 

... rlolu Petla 
,, Vadeli 
,, Petln 
., Vadeli 
,. mümeıall 

'-- ---.- -.-
' 44,70 44,70 
il -.- -.-
il -,- -.--.- -.-

TASHiH 
Gazetemizin 5 Eylül 936 

larih •e 139 numaralı nü•h•· 
•IQııı 7 ııcl sahifesinde ııeıre
dlieıı lıtaııbul 4 ncü icra me• 
~urlutundaa oerlnhalı n 
? 34/294 dosya numaralı ilioın 
1 
S ocl oatırıada ikinci açık 
~•lırma tarihi oları 27-10.936 
9 •zılacak iken aebnıı 22· 10· 
1
36 teklinde yaıılmıı olmakla 
••bibi keyfiyet olunur. 

Semtimeşhıır Cadde ve 
ve mahallesi 8-okaj\"ı Nr: 81 

Aksarak, Şirmet· Arapmanav 10-16 
çavuş 

Cinsi -Hane 

Muhammen 
Kirası 

Lira. K. 

22 

Kocam usta fa paşa. 
Canbaziye 

Eski cami. 9 Can baz l\Ius· 5, 
tafa mescidi 

Aksaray Babaha· 
san alemi 
Çarşıda. 

Cami 

Terlikçi· 
!erde 

Cami içinde 
büyük odıı 

21,23 1ki dükkan 

Çelebi oğlu Yenicami 53·89 Dükkan 
Alaaddin avlusunda 

2 

3 

Ayvansaray Koru• Kııyu 1 Fevkani korucu 5 
cu Mehmed çelebi Mehmedçelebi camii 
Çelebioğlu Ala· Yenicami 49.94 Maklup dükk:l· 2 
addin avlnsunda nın nısıf hiss~si. 

Yukarıda yazılı mahaller 937 senesi Mayıs nihayetine 
kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konmuştur. 
İstekliler . muhammen kirasının % 7. buçuğu nispetinde 
peyakçelerıyle beraber 16 Eylill 936 Çarşanba günü saat 
15 e kadar Çenberlitaş'ta İstanbul Vakıflar Başmüdürlü· 
ğünde Akarat kalemine ğe\meleri. (979) 

------
Muğla Vilayetinden: 

l\I uğla Vilayeti merkezinde yaptırılacak olan ve müsa• 
bakası 1 Eylıll 936 günü yapılacağı ilan olunan Atatürk 
anıtı, anıt kaide ve meydan planının taayyün etmeme• 
sinden müsabakanın 30 Eylıll 1936 Çarşanba gününe talik 
ejiJdiğ! ilan olunur. (838) 

o.o. 
84 

Numaralı gidiş• dönüş yolcu tarifesinin Eylı'.ıl 

936 sonunda bitecek olan mer'iyet mdddeti Biriocikaıııın 
936 sonuna kadar ve aynı şartlarla üç ay daha uzatılmı,. 
tır. (791) (1114) 

Betonarme köprü inşaatı 
eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaleti 
Şoşe ve köprüler reisliğinden: 

Kastamonu vilayeti dahilinde ve Kastamonu • Boyabat yolu 
üzerinde • 28,000,, lira keşif bedelli Kıvrım Çayı köprüsü 
inşaatının kapalı zarf usulile eksiltmesi 14 • 9 • 936 Pazartesi 
günü saat IS le Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliği 
Eksiltme Komisyonu odasında yapılacaktır. Eksiltme şartna. 
mesi ve buna müteferri diğer evrak " 140,. kuruş .mukabilinde 
Şose ve Kö~rüler Reisliğinden alınabileceği gibi istiyenler 
bu şartnamelerı Kastamonu Nafıa Müdürlüğüne müracaat 
ederek görebilirler. 

Muvakkat teminat "2100" liradır. Eksiltmeye girmek 
istiyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nushasında çıkan 
talimatnameye tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz 
olmaları. 

Müteahhit bizzat mühendis olmadığı veya bir mühendisle 
beraber bu işe girmediği; taktirde asgari 10 metre açıklığında 
betonarme bir köprü yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi 
lazımdır. 

Teklif mektuplarının 14 • 9 • 936 Pazartesi günü saat 14 
de kadar Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazım 
dır. • 592,. "688., 

Fatih 1 el aulh hukuk ha· 
kimlifioden: 

Fatih Çörekçikapııında 9 
N. da Akife: 

1.tan bul Beledi1esi namına 
vekili avukat Ömer Cemil 
tarafıııdaıı Akif aleyhine ika• 
me oluoaıı 8 Ura basar bede
lioiıı faiz, nukatlık ücreti Ye 
mubakeıııe mauaflarile tuta• 
rının tahıili hakkında ikaıııo 

olunan davanın cereyan eden 
muhakemesinde mi:ddeaaley. 
hin ikametırahınııı meçbuliye
ti tebliğ •araka!lna verilen 
meşrulıattaa aıılaşılmasına bi· 
naea tebliğatlar il.lıı ıuretile 

yapılmış .-e 800 kuruşun % 5 
faiz Ye nukatlar K. ııun il 
ci maddaıine tnfikan % 10 
ücreti veklletin maaarifl mu• 

• •• 
"99. "679. 

Trakya ve lıtıııbulda bulao 

naıı Birlikler için 1350 toa but· 
day kırdtrılmaaının 10Eylül936 

Perıembe günll ıaat 15,30 da 
Tophanede Satınalma Komia. 
yoounda kapalı zarfla ekıllt· 
meoi yapılacaktır. Hepıinin 

tahmin bedeli 7971 lira 80 ku. 
ru,tur. lık teminatı 597 lira 88 
kuruıtur. Şartoame.1 komiı· 
yanda ırörülebilir. Trakya için 

ayrı lıtanbul için ayrı fiyat 
teklif edilecektir. isteklilerin 
kanuni nıikalarile beraber 
teklif mektuplarını ihale ıaa. 
tinden bir aaat enel komlı• 

yona vermeleri. "98. "682. 

hakeme ile tıhıiline aureti 
katiyede karar yerilmiştir. 

Tarihi teblitden itibaren müd. 
dei müddeti kııouniyeıi zar. 
fında tomyizden maada olan 
haklarınızı kullaıımadıtıoız 

takdirde usulü dairuinde mua• 
mele yapılacatı uıulün 141 el 
maddetine tevfikan tobllt m ... 
kamına kaim olmak ü1ere 
ilAıı olunur. (25493) f 
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- -- - - - - -- - ~--- - ---------------- -

-AÇIK SÖZ- 9 EylGI 

Paslanm·az 
AMERİKA, 

HASA 
İNGİLİZ, 

Tıraş --· Bıçağı 
FRANSIZLAR 

bile taklid edememişlerdir. Kat'iyyen paslanmaz, yüz 
ihtira beratı vardır. Paslanmaz HASAN tıraş makinesi 

Alameti defa tıraş eder. 
ile HASAN tıraş fırçası, 

farika ve 
HASAN 

tıraş sabunu, kremi tıraşın bir 
yapılmasını temin eder. Mutlaka HASAN markasını israr ile arayınız. 

kolonyaları HASAN tıraş pudra, dakikada ve zevk içinde 

-
HASAN Deposu : Ankara, Istanbul, Beyoğlu 

----- -p ... . . ....... 1 ~,.·: :~ı '"·:·_ ı ...... ~ -'I 
Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona İnlıisu ınauıulii ı ın fan 

LtKÖR, ŞARAP, KANYAK, LÜ KS SİGARA. AV MALZE:\IESl \'ERİLİR 

• 

İkramiyeli 

YENCE 
Ayr:c~: Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yııoaşında çekilecek 
BÜYÜK YENiCE PiYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford oto
mobili veya bunun yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktörü, 230 liralık BLAV-
PUNKT RADYOLAR!, REVUE SAATLERi, içki Servisleri, Sofra Tal<ımları ve.s .. 

, . . . ~ - ~· . . 

Kapah Zarf usulile eksiltme ilanı 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın 
Alma Komisyonundan: 

Eksiltmeıi 27 • 8 • 1936 tarihlnd~ yapılmış olan it bu iaşaata talip zu• 
bur etınedij'indeo yeniden kapalı zarf uıuliyle ekıiltmeye konulmuıtur. 

Taliplerin aşağıda yaııh f•rait; haiz olarak mürac&atları. 
1 - Ekailtn:eye konulan datanbulda Takaim Gümütıuyunda Yükaek 

Mühendia Mektebi binuı dahiliode) proje ve ıartnameıl mucibince ya• 
pılocak lnıaat: 

in tuba ke,ıf bedeli (2111 sı lira 198) kuruştur. 
2 - Bu ite alt fatlnamelerle evrak fualardır. 

A) - Ekılltme tartnameıi 

B) - Proje 
isteyenler bu şartname ve projeleri (125) kurut mukabilinde Yükoek 

Mthendiı mektebi ıalınalma komiıyonuodan alabilirler 

• 
Bütün kremlerin içinde bi
rinci olan ve daima birinci 
kalan Krem Pertev oldu. Bu 
Krem Perlevin her zaman 
pek büyük bir itina ile ihza
rıııdan başka bir şey deıtil. 

dır. Krem Pertevin terkibine 
(gayrisaf) hiçbır madde gıre
mez. 

--------

Banka
sından 

Bir kumbara 
alınız. , 

Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş 
bir çok 

paranız olur. 

3 - Ek•illme 14 9·1936 Pazarteoi aaot 15 de Yüksek Müheo dis mek
tebi binasında SAtınalma komiıyoounda yapılacaktır. 

Devredilecek ihtira beratı 1 
~ Gemi demirleri örtüsü kama 

ÇİYiıiain "" buna mümasil mevad· 
dııı döklllmesi uıu:o. hokkındaki 

ihtira için alınmıı olan 2 lık teşrin 
1929 tarih ve 10' 8 numaralı ihtira 
beratının ihtivo ettiği hukuk bıı 

kere başkuına devir veyahut icara 
verilmesi teklif edilmekte olmakla 
bu hususta fazla nıah1mat edinmek 
iıteyenlerin Ga•atada Aslan han 

KUMBARA DESTEKTİR 
4 - Ekıiltme kapalı zarf uıu!iyle olacaktır. 
S - Ekıiltmeye girebilmek iç:n iıt~kl i lerio (lSJO) lira ilk teminat 

akçesi ve bundan batka aşağ'ıdaki ve•ikaları haiz o:up getirmesi lazım· 
dır. Nıfia V •kilotind•o alınrn ' Ş miitaahh ,tlik ehliyet ve•İk09ı gÖ•termeıi 
ye bızzat M::iQ~nd1ı v:ya m mır 0 1 mı.ıı veya bunlardaıı biriyle ortak 
o.aralt çalışlı2•nı bildirir NJterlikçe muıaddak ıreı : ka lazımdır. 

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

ARYO A ı Fabrika fiatına satılıyor 
Devredilecek ihtira beratı ! 

1 Asri Mobilya Mağazası A:e~~~ 6 - Teklif m >ktupları yukarıd• 3 üncü mıddede yazılı ıaatten bir ıaat 
e•veline kadar Yüksek mühendis mektebi bina11 dahilinde ekıiltme Komis
yonu riyuetin," ruakbu~. m~kabi lind• verilecektir. Posta ile gönderilecek ı 
mektupların n ıhayet 3 uncu maddede yazılı saate kadar gelmiş olması 
n dış zarfın mühür mumile kapatılmıı olması futlır. Postada oloea k ı 
ırecikme l er kabul edilmez. (778) 

'' Lokomotif kazanı veya mü ... 

masili m•vad için iğnelenmiş kama 
çiviler imali u•ulü. hakkındaki ih· 
lira için alınmış olan 21 ilk teşrin 

1929 tarih ve 1002 numaralı ihtira 
beratının ihtiva elliği hukuk bu 
kere ba9ka11na devir ve1ahud icara 
verilmeıi teklif edilmel<te olmakla 

lstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 

5 nci kat 1 4 numaralara müracaat 

iıtey•nluin Galatada: Aılan han 
5 oci kat 1-4 numaralara müracaat 

eylemeleri ilin olunur. 1 bu huıuıla fazla malumat edinmek ı eylemeleri ilin olunur. 

Kayın travers eksiltme 
Nafıa Bakanlığından: 

ilanı 
. 

Aşağıda mikdarları yazılı olan C!m'an 3t987t} adet normal, 3900 adet makaslık ve 1000 adet köprülük kayın travers 7 partld~ ve 17 Eylıil 936 Perş"-mbe günü 
ıaat 10,30 dan itibaren ayrı ayrı ilı:ıl~ edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konnlmıışt11r. 

Eksiltme Ankarada Bakanlık Malzeıne Eksiltme komisyonun da yaı;ılacaktır. 
İsteklilerin bütün partilere ait teklif mektuplarını aşağıdaki cetvelde hizıhrında yaz ı lı mikdarda muvakkat teminatları ve 7-5.936 tarih ve 3297 sayılı resmi gazetede 

çıkan talimatnameye göre Bakanlıktan alınınış vesika ile b irlikte 17 Eylül 936 Perşembe günü saat 9,30 a kadar Bakanlık Malzeme l\lüdürlüğ'üne verıneleri Iazıındır. 
Her partireait şartname ve teferruatı cetvelde hizalarında gösterildil!;i bedel mukabilin-le Ankarada Bakanlık malzeme müdürlül!;ünden alınabilir. 

--~~~~---~~~~~·~~~ 

Miktar 

Partiler Normal : Makaslık Köprülük 
adet adet A iel 

Birinci parti 68970 1170 
İkinci " 48500 780 500 

Üçüncü • 35300 390 : 
Döıdüncü • 61600 780 
Beşinci .. 35100 195 
Altıncı • 93400 585 fiOO 
• 

Muhammen 

L!n Kuru ş 

7534 3 50 
90495 

61570 
104760 
58695 

1682l)0 

Muvakkat : Şartname 
bede li : teminat btdel i 

L~ra • Kuru~ : Kuruş 

5017 18 377 
5774 75 452 

4328 50 308 
6488 524 
4684 75 293 
9664 50 841 

Traverslerin kesilınesinc tahsis edilen devlet ormanları 

Zonguldak vilayeti Devrek kazas ı nın YeniJa~ Akp;u orm,;;; 
Kütahyanın Tavşanlı kazasına b•l!lı Dom~niç n&hiye• 
sinde Kazmut Eğridcre ormanı. 
İnegöl kazasının Erikli ormanı 
Adapazarı kazasının Kerenıali ormanı 

Hendek kazasının Keremali ormanı 
Kocaelinin Karasu kazası dahilinde Molla Hasan pınarı 

ve Çamdağı ormanı 
Yedinci •• 7000 9450 708 75 : Bedelsiz: Kocaelinin Kandıra kazası içinde K-0ytınağılı ormanı 

Hususi mukaveleli orman s•lıipleri de kendi ormanlarından kesilmek iucıe eksl ~i rııcyc ~şt t rak edebilirler. (638)· 
1 

1 

Denizyolları 
1ŞLETl\1ESt 

Acenteleri: Karaköy- Köp
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarzade . 
-- Han Tel: 22740 --•I 

BU HAF'l'AKI 
MERSiN HATTI 

POSTALARI 
Yalnız bu lnftaya malı· 

sus olniak Ü7.cre İ5!anbul• 
dan 8 Eylül Salı ve l O 
Edül P"rşembe günleri 
kalkması l:izımgelen Mer
sın hattı postaları birer 
gün teelılıürle kalkacak
lardır. 

Buna nazaran 9 Eylfıl 
Çarşamba saat onda kal
kacak postayı ERZURUM 
vapuru 11 Eylül Cuma 
saat onda kalkacak posta
yı da GÜNEYSU vap.ırıı 
yapac1ktır. "1075,. 

Sahibi ve Umumi neşriyata idare ede4 

yazı itleri müdürü 

Etem izzet BENiCE. 
Basıldığı yer; Matbaai Ebüzziya' 
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