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vatanseverlikle ku!!u~adı 
1 
tarafından ziyaret edilen 
ilk Türk Devlet eisidir 

• 

1'Qk.irn abidesi önı1nde borazan Türk ıelıillerlni, Tilrk kahramanlığını ve Türk savletinin 
•bedi/iğini hatırlatıp Türkü kı~dl bı1güklüğüni1 selıimlamağ•ı davet ederken •• 

r ~ Kral Edvard • ,[' ........................................................................................... j~~·ı·~ .. P~~·~·y·;·~;·· .... .. 
1 İstanbul yolunda •• 1 Başbakan ismet lnönü bugün 

Atatürk bir İngiliz krah tarafın- IZffiİf0 hafekef ediyOf .. 
dan ilk defa olarak ziyaret ı 

edilen Türk Devlet Reisidir lnönünün söyliyeceği nutuk dünya 
ve Türkiye hadiseleri içinde 

ön planda bir ehemmiyeti haizdir. 
Başbakan ismet lnönü -bü. 

gün saat üçte D. 1. 1. vapurile 
lzmire hareket edecektir. Baş· 
bakana Tevfik Rüştü Arasın 
aefakat edec~ği ev\'elce bil· 
dirilmişti. Fakat lngiliz Krll· 
Iının Atatürkü ziyareti Dış 
Bakanının seyahatini tehir et· 
mesine sebep olmuştur. 

Başbakanın İzmir seya bati 
Türk iktisadiyatındaki büyük 
milli inkişafın yeni merhalesini 
dünya ve Türkiye hareketleri 
içinde ön plAnda tebarüz etti- • 
ren bir hAdisedir. 

( 
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Kabinesinde 
Değişiklikler 

General F ahrettin yeni 
subaylara_diploma dağıttı! . 

Başbakan İzmir sergisini bü
yük bir nutukla açacaktır. 

lnönünün büyük ve muhay· 
yeruh1kul inanışlarını en gürül
tüsüz, en samimi ve müteva

( Devamı 2 inci sayfada) 

Ege mıntal<asına b:r 
defa daha hitabetinin 

kudretini tattıracak 
olan Başbakan 

INÖNO 

Romanyada Tataresco hü
kümeti ans:zın istifa ederek, 
birkaç bakan l<.abı.le dışın· 
da bırakıld•ktar. sonra yeni 
hükümct lrne Tataresco tara
fır.dan teşkil edılnıi lir. Tat • 
resco kabinesınde bu değişik· 
liğın yapılmasını istnzam eden 
sebep, son zamanlar zarfında
ki faaliyetleri, memleket için 
c:ddi bir tehlike olmaya baş· 
lıyan Faşist unsurlarına karşı 
daha müessir mücadeleye gi· 
tişmek mülahazasıdır. 

Kabineden Adliye, Dahiliye 
•e Maliye nazırları çekilmişler· 
dir. Maliye nazırlığına Roman· 
Ya milli bankası müdürü gel
ıtıiş, Dahiliye nazırlığını da 
bizzat Tataresco uhdesine al
ıtııştır ki kabinede yapılan de
~iıik\iğin bütün ruhu da bun
dadır. 

Romanyadaki faşist mümes
ai\:eri tarafından yapılan faali
)'~ti.o ne deece tehlikeli olabi. 
lcceğini iki seneye yakın bir 
zaman evvel başvekil Duca'nın 
k,lli hadisesi düayaya göster• 
ıtıiştir. 

Duca 1934 senesi sonuna 
doğru yapılan seçimde, 1928 
senesindcnberi, bir senelik dik· 
tatörlük rejimi istisna edilecek 
olursa, daimi surette iş başın

da bulunan Milli Köylü parti
sinin elinden iktidarı alıp da 
hükümetin başına geçer geç
llıez, faşistlerin kurşununa- kur
ban olmuştu. 
Duca'nın katli üzerine ikti

döra geçen Tataresco kabinesi 
f~şistlerc karşı şiddetli tedbir
lı-r almıştı. Bir taraftan Duca'nın 
katli hadisesinin uyandır 
dığı heyecan, diğer taraftan da 
}eni hükümet tarafından alınan 
Şıddetl i tedbirler faşist zümre
leri korkuttuğu için bunlar bir 
llıüddet kenara çekildiler. 1933 
l<:nesi intihabatından evvel, 
~<>manyadaki faşistler be~ 
zurnreye ayrılıyordu: 

Profesör Kuza'nın başkanlıj!'I 
'\tındaki milll bristiyan mü
dafaa partisi, demir muhafız
lar, Romanya milli sosyalist 
Partisi, Goga'nın milli çi(tçi 
birliği, ve Sakson partisi için. 
deki Alman milli sosyalist 
ıtrupu. Bunlar lıalyadaki faşist 
Ve Almanyadaki milii sos· 
Y_alist partilerinin birer örne
ti, yani koyu milliyetçi, 
Yahudi aleyhdarı, parlmante-

Dlplomat 
Devamı 2 nci sehi f•de 

Halk önünden geçen silihh kuvvet· 
lerin mükemmefiyetini hayran hay
j ran seyretti, gurur duyarak alkı_şladı 

Türk ordusunun zeka, fedakarlık, feragat kadrosuna y•ni 
alı/an ilenç zabiller 

[0ıtte] General Fahreddin diploma dağıtıyor. [Ortada] renç aubay
larımı%dan bir l'rup. [Altta] bu yıl birinci, ikinci Ye üçün~ü derece alanlar 

ş~·;9;"t······"h·il"ka;·;·ı;········1·~~·ç"kı~·;~· ı 
ı Norveçten kovulmasını istedi 
! . Moskova 30 (A.A) - Sovyet ticaret mümessiliği şefi Ozers

hükümeti Troçkinin Norvrçlcn kinin ne olduğu hakkında hiç 
çıkarılmasını isteyen bir nota bir haber alınamamıştır. 
vermi~lir. LONDRA SEFIRİDE MI TEV 
T!C/\REK·~ ·AMYÜBMOEESDSUILL1K ŞEFlll KIF EDiLDi? 

• Londra 30 (A.A) - Sovyet 
1 Londra 30 (A.A) - Sovyct (Deuamı 2 net sayfada) 

Askerlikle artist oluşunun, devlet kurmaktaki misilsiz kud· 
relinin, bilgi alemini hayran eden orijinal /ederinin fevkinde, 

harilmlade "humain., olan, adam olan şef: · 
ATATÜRK 

[H. M. k.ral Edvard'ın ziyaret edeceti Devlet relıi işte budur] 

Alina, 30 (Açık Söz) - /ngiliz kralı sekizinci Edvara 
bu gece Fa/erden hareket etmiştir. Nalı/in yatı Çıınakkale
ge varmadan bazı Elen adalarını ve bu meyanda Sikros 
adaSJnı dolaşacaktır. 

Londra, 30 (A. A.) - Havaı ajanıı bildiriyor: Majette 
sekizinci Edvardın Türkiye Devlet Reiıine mülaki olmak 
üzere Yunanistandan Türkiyeye gideceği yrı reımi olarak 
haber verilmektedir. 

Bu ziyaret, bir lngillz kralının, bir TUrk 
devlet reisini ilk ziyareti olacaktır. Auusturyanın lıalyan sigautind~n ugrılmı!;acağını 

söyligen Avusturya Başr1eki/i 
ŞUŞNIG 



• 
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Tataresco kabinesinJ~ki 
değişiklikler • 

1 inci sagfadan devam [ gazetesine beyanatta bulu-
rizm düşmanı zümrelerdir. Fa· narak, Romanyarun karşılaştığı 
kat ltalya ve Alman yadaki tehlikelere işaret etmiş ve Ro-
beıızerlerinden !arklı olarak, men milletini politikayı bir ta. 
ayni zamanda tetbişcidirler. rala bırakarak Kral ve bükü-
Yahudi taraftarı olduğu için met etrafında loplanbya ça• 
Yaş şehri Belediye reisi bunlar ğırmışlı. Titulesco iç işleri po· 
tarafından katledildiği gibi, z:ı- litikası üzerinde nadiren söz 
vallı Duca da bunların kurbanı söyliyen bir devlet adamıdır. 
olmuştu.Binaenaleyh Romanya- Dalıili k ynaşmanııı harici mü· 

naseletler üzerine çok menfi 
nın faş ·~ zümreleri, Avropanın 

tesirler yoptığını görmüş ola. siyasi faşizmine oldukça kuvvetli 
bir dozda balkan komileciliği caktır ki iç politika işleri üze-

rinde mutadı olan sükütu bir 
karıştırmış teşekküllerdir. işte tarafa bırakarak Romen mil-
Tataresco kabinesinin iktidara Jelini ikaz etmek istemiştir. 
geçtiği iki seneye yakın za- Fakat bu ikazlara rağmen, 
mandanberi bir köşeye çeki-

faşist zümreler Biıkreş sokak-
len bu faşistler son zamanlarda larında nümayişler yapnuşlar· 
tekrar sahneye atı l mışlardır. 

dır. Buna, muhalif mm çiftçi F a~ht zum relerin faaliyetleri 
partisinin d aha geniş demok· 

etrafında yapılan araş tırmalar d 
rasi istiyen ve son zamanlar a bunlardan bazılarının ecnebi 

devletl er tarafıııdan maddi gittikçe hararetlenen propa· 
yardım gördüğünü de mey- gandası da ilave edilecek 

olursa, Tataresco hüküınetinin dana çıkarmıştır. Fransa'ya 
yeni birtakım tedbirler almak 

ve Ru• vaya bağlı olan Roman- 1 lüzumunu hissetmesini tabii 
ya 'da faşist partisinin böyle 
sinsi bir rol oynamasına mü· telakki etmek lazımdır. işte 

d kabinede yapılan değişiklik, "3ade edilemez L 1 
Romanyada her kabinenin alınacak olan tedbirlere ha-

demirbaş dış bakanı olan Ti- zırlık mahiyetindedir. 
tu'esco, geçenlerde Bükreş Diplomat 
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Avrupa 
/Birinci sayfadan devam/ 

Yirminci uır, hiç şüphe 

yok ki, bütün dünya için bir 
"Yeniden ku.ruluş., ve "Ye
niden nloş. asrıdır. Ve, nasıl 
l'eÇen aınn en büyük da•a
ları arasında bir yandan Os
manlı ve Hababurg impera· 
torlukların1n tasfiyesi ile Çin 
imperatorluğunuo ele geçiril· 
m~ıi ve Britanya impera
torlu~unun kurulması ile bir 
garp Ant:pasırun doğmasını 

ve bir yandan da dünva sis
temi olarak liberal kapitalir
min bütün cihaıu fetheyle
m,.sini wördükıe, bu asırda da, 
kexa bazı tufiyeler sayesinde 
yeni bir cihan .U.teminin VÜ· 

cut bulmasına behemehal ta• 
bit olacağız. 
Dünyayı yer yer yok!.yan 

harpler ile ihtilaller, bu aıır· 
daki tasfiyeler ile yeniden 
kuruluşların doğum ağrıl.ırnı

dan başka bir ,ey değildir. 
• • • 

Dua, demek oluyor ki, ci-
han ölçüsünde bir dandır. 
Fakat biz, bu makale aeri
mizdoki tetkikleri, Anupaya 
hasredeceği.ı. Çünki yeni cİ· 
ban kuruluşunun orta nokta
oında, ne Amerika,ne Afrika, 
ne de Aaya dnletleri durmak
tadır. Artık bir mütearife ha· 
line ırelmqtir ki, yirminci as
rın kendine ıröre bir "Hasta 
adam. ı nrdır ve bu "Haata 
adam. da AVRUPA dır. 
Anupanın, bütün yirminci 

asır tarihinin ortasında dur
masında şaşılacak hiçbir ci· 
het yoktur.On cokuzuncu asır· 
da da Avrupa, tarihi inkişaf· 
ların mihverini teşkil ed;yor• 
du. Yalnız o zaman, her ha· 
reketin başınc! a olan, karar
ları veren ve hükümleri in
faz eden kendiri idi. \'ani 
ister politika, iater teknik, 
ister ticaret, istrr kültür sa
basıoda olsun, Avrupa "sujct" 
idi. Ve bütün dünya, Avrupa 
n Avrupa devletleri için bir 
"objet,. ve mev.zu idi. 

Bugün halbuki, Avrupa"su• 
jet. olmaktan çıkar.ak "objet. 
olmak tehlikelerini geçiren 
kıt'a olmuştur. Ve her 1aha· 
da, kendisi için •ze•al,, baş. 

lamıştır. 
Adına "Japon Faşizmi.·ya• 

but "Sovyet Bolşe•izmi., ya• 
hut "Türk Kemalimıi. yahut 
sadece "Sosyalizm,, ve '1 Faşi-
2m. dedifimiz har~ketler, 
Avrupanın bir asırlık kay1t-
11z ,artsız tehakkimi neticeain· 
de dofmu' reakıiyonlardan 
batka bir 'ey değildir. , 

Cihan harbinin na11! bite
ceji heniiı: bilinm"1<ken, "Ne
tice ırarp cephelerinde alına· 
caktır • denilirdi. Yirminci 
asır mücadelelerinin naııl bir 
netice •ereceklerini tayin 
edecek olan da, A vrupanın 
lıu uır içinde alacağı tekildir. 

işte bundan dolayı, Avrupa· 
yı tetkik ebnek, az çok ci
han üzerinde hükümler yü. 
rütmelı: demektir. 

Burhan Belge 

1 lzmir panayırı 
1 

1 

1 in.::i sayfadan dtvam 

zı bir ifade yürüttürerek söyle
meyi sanat edinmiş olan hitabeti 
Akdenize bir dela daha ken
dini dinlemek zevkini ba~e

diyor. Bu, lzmirin hararetli bir 
kabule hazırlanmaaını mucip 
olmuştur. 

Bununia beraber başbakan 
lzmirde çok kalmayacak; salı 
akşamı, yani nutku söyledik
ten sonra tekrar latanbula dö-
necektir. ' 

lnönü ile birlikte lstan• 
bul gazetecilerinden çoğu da 
da hareket edeceklerdir. Bun
lar arasında gazetemiz namına 
arkad~ımız Nizamtlin Na· 
zif bulunacaktır. 

• •• 
Nizamettin Nazif Başbaka· 

nın seyahat intibalarını bil
direcek ve ayrıca a-arbl Ana. 
doluya dair bazı reportajlar 
yapacak ve egenin iktisadi ve 
içtima! vaziyetini mütalaa ede
cek.tir. 

Musolininin 
Maksadı 

( 1 inci sagfadan devam) 
baruz ettirmiş ve bu kudretin 
ltalyan ve dünya sulbuaa vesa
yet eylemekte olduğunu bildir
miştir, 

Musolini, ltalyanlardan aşa· 
fıdaki sözlere harfi harfine 
inanmalarını istemiştir: 

•- Afrika harbine ragmen 
değil, fakat Afrika harbi neti
cesi olarak ltalyanın askeri 
kuvveti bu harpten evvelkin· 
den daha müessirdir. Hala bir 
kaç saat içinde sekiz milyon 
askeri silah altına alabiliriz . ., 

Musolini ayrıca şunları da 
söylemiştir: 

"- Biz herkesle mümkün 
olduğu kadar uzun müddet 
sulh ümit etmekteyiz ve millet
ler arasında sulh eserine her 
gün tam iş birlifimizi vermeğe 
hazırız.. 

Musolini'nln hakiki 
arzusu nedir? 

Par is, 30 (Radyo) - A vru
pının göbeğinde hadiseler bi
ribirinı sür'atle kovalamakta
dır. ispanyadaki isyanın şiddet
lenmesi, ufukların l ötesind~ki 
gizli kaynaşmaların açığa çık
masına sebep olmuştur. 

Fransa, bütün devletlere ver
diği bir nota ile ispanya işleri
ne ademi müdillıale taleb 
ederken Almanya birdenbire 
ordusunu iki misline çıkardı. 

Bugün Alman ordusu iki mil· 
yonlok bir yekt1n tutuyor. Di
ğer taraftan iWya diktatörü 
Musoliıtin yakında bir Berlin 
seyahati yapaca~ haberi bu· 
rada ehemmiyetle karşılanmış
br. Avusturya ve Macaristan 
hükümetlerinin de ltalya siya
seti peşinde yürüyecekleri an
laşılıyor. 

Siyasi [şahsiyetlerin kanaat: 
!erine ıöre, Musolini Berlin
de bir faşist ittifakı vücuda 

-AÇIK SÖZ 
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Bir hatıra, bir kehanet : 5 

Kurşuria dizilen Zinoviyef ile 
1923 de MOS· 

kovada neler konuşmuştum 
murahhaslarından 

tatlı bir 
Çekanın enırile İngiliz 

biri Balet'in en 
sahnesini seyrederken tevkif edilmişti 

Radek, Buharin ve Troçki ile yaptlğam eski mü
lakatlar ve mevkii iktidarda bulundukları günler 

ikinci perde inerken Çekos
lovakyalı Komsomolga'nın na· 
sılsa çenes( açılmıştı. Galiba 
bu perdeyi baştan başa kap
layan ve aşık çiftlerin biıibir

lerine " beş dakikadan fazla 
süren buseler• vermelerile hiç 
te platonik bir hava yayma
mış olan aşk sahnesj dilber 
km biraz neşelendirmişti. Fa• 
kat Germanetto onunla fazla 
meşgul olmama meydan ver
medi; 

- Haydi._ • dedi • birer si.. 
gara daha içelim. Hem bir par
çr da ikinci kata çıkalım. Zi
noviyelle konuşacağım. Ente
resan adamdır. 

Ve Çekoslovakyalı kızın bü
tün protestolarına ratmen be. 
ni adeta zorlayarak yerimden 
kaldırdı. Yine dehşetli bir ka
labalığın arasında itile kakıla 
güç bela fümurvarı bulabil
dik. 
Cıgaralarımm yakarken ltal

ran mebus Zinoviyefi görme
te niçin birdenbire karar ver
difini bana şöyle izah etti : 

- Serrati ile arkadaşları [1] 
bence ltalyada en ufak bir 
kuvvete dahi sahip değıller

dir. Zinoviyef kominternin bu 
seferki kongesine onları davet 
ederek Musolini karşmnda 

güya komünistlere yardımcı 
bulmuş olduğuna kanidir, Ha
zır habrıma gelmişken şu kı

vırcık saçlı yoldaşa bu kaatin
de yanıldığını anlatmak isti· 
yorum. 

- Peki amma dostum, bunu 
yarın da kendisile konuşamaz 
mısın? 

- Ben bir işi sıcağı sırağı
na yapmak taraftarıyım. Bu
günkü işi yarına bınkmanın 

ne kadar hatalı olduğunu ise 
biz ltalyada pek acı bir tec
rübe ile anlamı, bulunuyoruz. 
Eğer Serrati ile arkadaşları 
36 saat münakaşa edecekleri
ne 35 •aat münakaşa etmeği 

kali görmüş olsalardı Musolini 
iktidar meviine gelemezdi. 

- Demek bir saat gecikmek 
hadiselerin seyrıni değiş tirdi. 

-Elbette. Mamali maksadım 
kendisine yalnız bir tarih dersi 
vermek değildir. Onu belki de 
bugcce vereceği bir emirden 
vaz geçirtmek istiyorvm. 

- Ne imiş bu emir ? 
- ltalyan komünist partisi 

mürahhaslarının derhal ltalya-

Kelle.ini kurtarıp kur/aramı· 

yaca~ı merakla ~le/enen 
KARL RADEK 

ya avdetlerine karar vermiş. 

Kendisine söyleyeceğim ki 
buradaki ve lsviçredek~ Fran
sadaki firari komünüstlerin 
ltalyaya bilmelerini istemek 
oalan idama mahküm etmek 
demektir. Daha bu şabab Ma-

1 teotti'ye bir suikast hazırlan
dığım haber aldık. Hoş Mate
otti bir sosyalisttir ama ne de 1 

olu bir amele lideridir. 
Faşizmin onu öldürmek ia

temesi bizim topumuzu kurşu
na dizmiye karar vermesi de
mek deA'!I midir? Haydi, gel 
bakalım. Şu zate derdimizi 
antatahm. 

Ve merdivene doğru yürür· 
ken koluma girerek bana kı· 

saca izah elti ki; 
•Komintern'in •ltalya ve Fa

şizm., mevzuunu telkika me
mur komisyonu Tıroçki'nin 

reisliği altında toplanmış ve 
orada Troçkide tıpkı Zinoviyef 
gibi bütün firari komünistleri 
ltalyaya avdde mecbur etmek 
lazım geldiğinde ısraretmiş . ., 

Germanelto bilhassa Troç· 
ki'ye hiddet ediyor ve basto· 
nunu yere vura vura; 

Sanki kendisi çarlık devrin
de Arr.erikada, Almanyada, in. 
gilterede kaçıp dolaşmamış 

gibi konuşuyor. Onun istediği 
boş ve manasız jest'lerdir. 

Troçki güzel nutuklar söy
lemek lırsabnı elde etmek için 
bizi hintyağı içmeğe ve supa 
ye girmeğe mabküm ediyor. 

Bu sırada Marinskaya'nın 

ikinci kat localarına çıkan 

merdivenleri basamaklamağa baş 
lamıştık. Ben bu hiddetli 
arkadaşın Zinoviyefle yapa-[I) Eakl 1talyan sosyalist par-

tisi uğ cenah liderlerinden, Tak· cağı muhavereyi artık pek 
ta kabln .. ı aosyaliatlere iktidar merak etmiye başlamışbm. 1 

m•vldini terkdmek l•tediii zaman Acaba kıvırcık saçlı lider bu 
bu adam ve arkadaıları beyhude tecrübeli mücadelecinin hidde-
münakaıalarla vakit ıı:eçlrmi9ler tini yabşbrıruya muvaffak ola-
n ha oırada Mıuolial bqıoa top- bilecek miydir ? 
ladıtı kırk elli kifl ile Romaya Fakat böyle bir sahnenin 

miş. Zira henüz merdiveni ya. 
nlamamışbk ki iki süngülü 
nefer ve belleri tabancalı dört 
henç adam etrafımızı sardılar. 
Hayretle durakladık. Biri Rus
ça bir şeyler söyledi. Anla

madığımızı görünce bir diğeri 
bozuk bir Fransıza i!e: 

- Nereye gittiğinizi öğren
mek istiyoruz, dedi. 

ltalyanın zaten siniri üstün. 
de idi: 

- Size ne? Diye bağıcdL 
Tabancalı gencin suratında 

şakaya en ufak bir tahammülü 
olmadığını göze vuran bir sert· 
lik vardı: 

- Hiddete lüzum yok. Di
ye homurdandı. Yukarı çıkmak 
memnudur. 

- Neden? 
- Poltbüro'nm bulunduğu 

kada parterde oturanların çık· 
ması menedilmiştir. 

- Burası tiyatro mu? Ha
pisane mi? 

- Onu Yoldaş Zinoviyeflen 
öğrenirsiniz. 

- Mükemmel. .• Zaten bizde 
kendisini görmeğ gidiyorduk. 

Bu muhavere şiddetini artıra 
artıra kim bilir daha ne kadar 
sürecekti? Bere ket ver$İn bu 

sırada yanımıza gelen kara sa· 
kallı, gözlüklü, kısa boylu bir 
adam bakır sakalın hiddetini 
dindirmenin yolunu buldu. 

Ona ltalyanca bJZı şeyler 
söyledi.Germanetıonun yüzünde 
Evvela bir anlamamazlık, sonra 
bir h<Lyret belirdi. Bana' döndü: 

- Gel gelelim. başka zaman 
görürüz. 

Ve tekrar salondaki ytrle
rimize dö3erken kulağıma fısıl

dadı: 

- Arkadaşım Taska [2] di
yor ki Çeka şimdi lngiliz Pro-

fintern [3] murahhaslarından 

birini tevkif etmiş. intelicens 

Servis adamlarıadanmış. Der
hal beynine bir kurşun sıkı

vermişler. 
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- işin tuhafı herif tiyatroya 

Zinoviyefle birlikte gelmiş ve 
yolda Zinm'İyef ile mütemadi
yen lelekiyata dair konuşmuş. 

Benim hayretim işte o zaman 
bir kat daha arttı. Çeka'nın 

derhal tevkif edip öldürttüğü 

adam ııer halde Aslorya'dan 
çıkarken Zinovyel'in yanında 
gördüğüm uzan boylu adam 
olacaktı. 

[2] Tukanıa da .. kı ltalyaa 
meb'u•bınadan oldupnu aonra 
Bitea..mittiıa. 

[3] Profintern, Kız.ıl sendikalar 
birliiiııin adıdır. 

Nizamettin Nazif yürüyüp iktidar mevkiiııl z.aptet· 
miftlr. şahidi olmam mukadder değil- (Devamı var) 
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getirmeğe çalışacaktır. ltalya 
baş vekili böyle bir iti fak ile 
Almanyanın husumelini tam 

manasile Sovyet Rusyaya kar
şı tevcih ettirmek emelindedir. 

Musolini böylelikle, günün 
birinde Almanyanın, ltalya 
arazisi Ü zerinde Akdenize in· 
meginin şimdiden önüne ğeç
mek, Almanyayı Rusya ile 

karşı karşıya koyarak, !tal. 
yaya rahat nefes aldır-

mak manevrasını güdüyor. 
Fakat Fra nsanın askeri kud

retinden hayli çekinen Alman. 
yanın böyle bir ittifaka muva

fakat edeceği biraz şüphelidir. 
Avu.aturyaya gelince; Viya-

na hükümeti Avuslucyanın, 

ltalya tarafından güdülen siya
setten ayrılmıyacağını bildir
mektedir. 

Diğer taraftan Lehistan Baş• 
kumandanı General R ydz • Si· 
migli'nin Parisi ziyareti de 
ehemmiyetle.tefsir ediliyor, Ge
neralin burada yapacağı temas 
ve mülakatlar neticesinde, bir 
Leh-Fransız askeri iti.fakı ya
pılıp yapılaıruyacağı keslirile. 
mi yor. 

MÜHiM BiR MÜLAKAT 
Viyana, 30 (Radyo) - Ma

caristan Kral Naibi Amiral 
Horti bugün Avusturya Devlet 
Reisi Miklas ile bir mülakat 
yapmıştır. 

'Sovyet Hükümeti 
1 inci sayfadan dwam 

büyük elçisi Pervomaiski'nin 
de tevkif edildiği söylenmek
tedir. Fakat Sovyet elçiliği 

sefirin Kalkasyada istirahat 
etmekte bulunduğunu bildir
mektedir. 

Ademi müdahale 
Varşova 30 (A.A) - Lehis· 

tan büküıneti, Fransanın, ispan
ya mücadelelerine müdahele 
edilmeme•i yolundaki teklifine 
müsbet olarak cevap vermiş ve 
ademi müdahele .beyannamesi 
ahkamına alakadar diğer dev. 
!etler derecesinde bağlı bu
lunduğunu bildirmiştir. 

AÇIKSÖZ iazetesi gazı işleri 
müdürlüğünt 

Dünkü Son Posta gazetesin
de pehlivan Yaşar hakkın

da Selim Tevfik imzasiyle çı

kan uzun bir yazıda bana da 
temas edilerek gece yarısından 
sonra uykudan uyandırıldığım
dan habisi" kendisiyle tele
/onla görüşerek Belediye na
mına Yaşara bir ev satın alı. 

nacatını söylediğim yazrlmıştır. 
Hiç te acele olmayan bu ha

ber için gece yarısından sonra 
uyandırılmış olmaklığım, yazı

uın tek doğru tarafıdır. Tele-
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ı /onla kendisile bizzat görüşme· 
nıiş olduğüm gibi vasıta ile 
verdi· im cevapta evin beledi· 
ye tarafından alınacağını da 
söylemedim. Gazeteci arkadaş· 
lara bir az insaf bir çok tı 
dikkat tavsiye ederim. 

Ev işine gelince, Başbakaıı 

bar.a Atatürküıı emrini teblİf 
etli. Yaşarın muvaffakıyetine 

mükafat olarak Cümhuriyel 
Halk Partisi kendisine bir e~ 
alacaktır. 

Bu yazının aynen neşrini 
rica oc'.erim. 30/8. 936 ._

1 
Vali ve Belediye Re,.. 
Muhittin Üst iindol 

866 genç zabit 
Türk vatanını müdafaaya her 

an hazır duran kahraman Türk 
ordusu dün 866 genç zabit da
ha kazandı. Harbiye mekteb!
ni bn sene bitiren gençlerimiz 
dün diplomalarını aldılar ve 
orduda ağabeylerinin safında 

yer aldılar. 

o:plomalar dağıldıktan son
ra Harbiye mektebi kumandanı 
Albay Mehmet A~uslos genç 
zabitleri çok heyec1nlı bir hi
tabe ile teşci ve teşyi etli. Mü
teakiben de orgeneral Fahret
tin kısa b'r hitabede bulunarak 
kendilerini tebrik etti ve de
di ki: 

tebrik ederim. Türkten ayrı 
olmıyaa, Asyanın ortasındaki 
Efg•n bükümetinin bu genÇ 
çocukları burada on ,.ne zar• 
fında yetiştiler. Kendileri meın• 
leketlerinde ordunun başına 

~eçerek iki hükümet arasındaki 
dostlukları kuvvetlendirecek· 
!erdir . ., 

O.ıha sonra mektebi birinci• 
lik, ikincilik ve üçüncülüklt 
bitiren genç subaylar merasi:ıt 
kürsüsünün önüne geldiler, Jıe· 
diyelerini aldılar ve bunu mü· 
leakipte 1936 mezunlarının baŞ 
kütüıüne işaret merasimi ya• 
pı i r. 

- Arkada1lar .. Buııün aldı· Mektepteki merasim böıle 
tınız dip!omalar, yirmi milyona bittikten sonra genç zabitld 
yakın Türk ulusunun itimat- manga kolunda HarbiyedeP 
namesidir. Bu itimadı suiistimal Taksime ge.diler ve abideye 
etmiyeceğinize eminim, heyecanlı merasimle çelenk 

Orgeneral Fahrettin bundan koydular. 
sonra da Harbiyede düo Türk Vatanı, Cümhuriyeti her an 
kardeşlerile beraber diploma müdafaava eşsiz bir azimle ha· 
alıp zabit çıkan 19 Efganlı zır duran kabram~n Türk or· 
gence şöyle hitap etti: dususun yeni zahiUerini bütün 

" - Sizleri de heyecanla heyecanımızla tebrik ediyorut· 
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BAYRAM 
Teftişten sonra ordunun en 

genç subaylarından Hamdi A· 
ta~y hıtabet kürsüsüne çılta

nk çok heyecanlı ve kahra
manlara yakışır mert bir jestle 
bir söylev verdi ve meydanı 

dolduran on binlerce halk ta
rafından çılgınca alkışlandı. 

Orgeneral Fahrettin 
kürsüde 

içimizde yaşatıyorsunırz. Bu· 
gün yurdu şerellendiren ,-e 
bizim aramıza kalılacak olall 
genç subaylar; hepsinizi yii· 
rekten selamlarım. Harbiye 
sancağını bırakıyorsunuz, fa· 
k•t buna mukabil ordunun 
yüz~ crce sancağı altına girt· 
ceksiniz, asıl vazifeniz bundan 
sonra başlıyacak. Hepsiniıe 

candan muvaffakıyetler dile· 
rim . ., 

Orgeneral F ahrettinin sözle• 

rine gökgürültüsfınü andıran 

bir ses cevap verdi : 
- Sağol 1.. 

Bundan sonra kürsüye gelen 
Birinci ordu müfettişi Orgene
ral F abrettin bu yıl mezun O· 

!arak orduya katılacak Harbi
yeli subaylara hıtab ederek de
di ki: 

- Bugün zafer bayramını 

kutlularken bu büyük günü 

Bundan sonra i•tikl~; marşı 
r çahndı ve büyük geçit resıni 
, başladı. 

---~ 

l~p-~nya 
1 

lrun cephesi, 30 ( A.A. ) -
Bu sabah asi kuvvetler topçu 
ve tayyare faaliyeti ile beraber 
harekete geçerek Urza aırtları
nı ele geçirmişlerdir. Bu sırtlar 
hükümetçilerin tayyare karar

ırakına hakim bulunmaktadır. 

Bu tayyare karargalu şimdi 

düşman topçusunun ateşi altın- ı 
dadır. Bu gün topçu düellosu ye
niden başlamışlJr. Biriaton kar- ı 

şısına yeni bir·a•i topçu kıtası 
gelmiştir. 

Sevil: 30 ( A.A. ) - Havas 
ajansı muhabiri, Sevil divanı 

harbi müddei umumisi, nina· 
mit yüklü on dört kamyon 
sevkederken yakalanan Ridi
nato maden amelesinden alt
mış yedi kişi hakkında idam 
cezası istemiştir. Falanjist as
keTlerden müteşekkil bir kol 
dün, si lal almadan P asadosa 
girmiştir. 

Rusya - ispanya 
Moskova, 30 (A.A.)- Maa

rit elçillğine tayin edilen Ro
semberg, Dovgalevski'nin ve
fatından sonra ve Potiemkinin 

tayininden evvel, bir müddet 
Paris'te maslahatgüzar olan, 
sonra Miller cemiyeti sekreter. 
li~i nezdinde azalığa tayin 
edillmiştir. 

ispanya ile diplomatik te
maslar senelerdenberi ihya 
edilmiş ise de, iki memleket 
birbirinin nezdine elçi gönder
miş değildi, o sırada Delvayo 
Moskova 'ya ve Lunaçarski 
Madrid'e elçi tayin edilmişler 

ise de, vazifeleri başına katiyen 
gitmemişlerdi. 

Burgos 30 ( A.A. ) - Müte· 
addid millici kolların Guada· 
lajlraya do~ru ilerledikleri ve 
kuşattıkları, S:guerga'run su· 
kutunun yakın olduğu ha• 
ber veriliyor. Mühim bif 
katalan gurubu, " Monserat " 
rat tölüğii.,ismi verilec"k olan 
bir falanj st ittihadı vücud·1 

getirmek üzere Burgos'a gel' 
miştir. Bu Kata•anların hare' 
katın bidayetinden beri kıtaat3 
iltihak edebı!meğe infüaren, 
dağlarda saklandıkları söylen' 
mektedir. 

Yunanistanda 
beyaz ekmek 
yasak edildi 

Kabine'de yeni tayirt' 
fer yapıldı 

Atina, 30 (A.A) - iaşe müs· 
teşarı dün gazetelere yaptı~I 
bir tebliğde, YunanistandS 
yerli ve ecnebi unların halita' 
sından bir nevi siyah, fakat 
sıhhi ve mugaddi ekmek ya'. 
pılmuına karar verildiğin• 
söyliyerek, yalnız zenginl~rin 
istifade ettiği beyaz ekmeği," 
ilgasile yabancı un ithali yu' 
zünden memleketin büyük is• 
tilade edeceğini bildirmiştir. 

Kabinede değişmelef 
• Atina, 30 (Açık söz). - J(a' 

binede yeniden bazı tayini~ 
olmuştur. Eski bakanlardan "' 
Nikolidis, yeni teşkil olun.aıt 
matbuat ve turizm işleri mu!' 
teşarlığına tayin olunmuştuT·. 

Halen Atina belediye rei.5' 
bulunan B. Kotzias, bakan P" 
yesiyle Atina, Pire ve bav~ 
lisi valit umumiliğine tayın 
edilmiştir, 
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Romen edebiyatı 
- Seyahat mektupları -

. Bükreşten geçerken kaldığım otelin holünde bir küçük 
lııtap ıröıüme ilişti: Güzel bir baskı. Üzerinde "Yeni Romanya., 
hrıyor. Büyük harpten •onra Romanyanın yaptığı yenilikleri 
'-liihiyet sahibi kalemler yazıyorlar. Grafikler, mukayeseli 
~tveller ve ıaire. iktisat, ticaret, ziraat fasılları pek uzun. 
Cdebiyat., kısmı üç sayfa. 
R.omanya hükümeti bu eseri Fransızca olarak bastırmış ve 

~topıganda neşriyatı arasında bütün büyük otellere de dağıt• 
llıı,, Eserin bu üç sayfalık edebiyat kısmına göz gezdirdim. 
. Daha mektepte iken "Karmen Silva., nın Karpat hikayele

'!ni okumuş, çok mütehassis olmuştum. Romanyanın eski kra· 
Uçeıinin bu müstear namla yazdığı hikayeler pek meşhurdur. 
A.,rupa edebiyatında bile yer tutmuştur. Fakat "Karmen 
Sitva. bunları Fransızca olarak yazdığı için Romen edebiyatı 
hakkında bir fikir vermiş olmuyordu. Zaten Fransızların yeni 
Çıkardıkları altı ciltlik yirminci asır anıiklopedislnde Romen 
tdebfyatına ayıılan kısmı da okumadığım için daha salahiyet· 
1•r bir kalemden çıkan bu üç sayfalık bahıi dikkatle okudum. 

Şöyle başlıyor: 
"Romen edebiyatı büyük harpten sonra canlanmıştır. Yeni 

toıııan tekniği 921 de ilk defa Li•ieu Robreanu nun Jon ue· 
lile başlamııtır. Bundan ıonra Cesar Retrscu eseri ile Romen 
tdebiyatı halk, köylü ve Petits bourgovis arasına yayılmıştır. 
1!11 eıer Romen cemiyetinin hayatını tamamile ifade eden ilk 
tter olmuştur. Bundan sonra analyse roman yolunda Camii 
hıiyük bir muvaffakiyet göstermittir. 

Bu tarihten sonra Romen edebiyatında romancılık hı•lan· 
llıı1a baılamıştır. Romen iıtiklil tarihinin objectif bir huliaası 
'-Yılan A l'aproche de revolution birdenbire parlamıt ve 
Çok heyecan uyandırmış ve buırünün en büyük eseri ol
llııı,tur. " 

Bu aatırları okuduktan sonra dört yüz ıayfalık "Yeni Ro
llıaııya., eserinde Romen edebiyatına neden üç uyfa ayrıldı· 
lıııı anlamak güç olmadı. Henüz yetmiş yıllık bir 'farlıktan 
dolgun bir kütüpanl" beklemek imkinı yoktu. Yaln11 şu ur ki 
~oram buram hetrol fııkıran kuyuları, hummalı b:r çalışma 
•le ekilen ve yeşeren ovaları, mütemadiyen artan aanayii ile 
l•ııç Romanyadan bundan sonra da zengin bir edebiyat bek· 
leınek imkinı yoktur. Zaten Babil dilinden hiç de farkı olmı
hıı Romen lisanı bir beynelmilel eser vermek kabiliyetinden 
henüz çok uzaktı~. 

Burhan Cahit Morkaya 
••1ttı,,oı , 1H111•11111111111ıı•uııu1111111111111111111111111ııumııuıımm1111111ıunmııı•ııııuuıı111uu1111111111111ııı111111111 

Son Ekselans Benzin ! 

Bu ihtikarın önüne 
niçin geçilmiyor? 

Şoförler benzinin pahalılığında ısrar ederek 
bunun önüne geçilmesini istiyorlar 

Şoför vatandaşın canı çak 
!ıkılıyor şu günlerde. Taksi
tine müşteri bulamadığı için 
tkmek parasını binbir zorluğa 
katlanarak ancak çıkarabiliyor. 
Bunun üstüne bir de benzin 
ihtikarı yüklenince şoför va
t•ndaşın ıztırabı iki katlı olu. 
Yor. Bugün lstanbuld.ı. gözle 
lt!irünen, elle tutulan düpedüz 
bır benzin ihtikarı vardır. Ben· 
lini aıami 100 kuruşa satmak 
llıümkün iken, benzin kumpan. 
hları, aralarında yaptıkları 
bir anlaşma neticesinde (125) 
kuruştan aşağı vermiyorlar. 
4te bu pahalılık şoförleri de· 
tin bir sıkıntı içinde bunalt
llıaktadır. 

liiz şoför vatandaşın derdini 
Ve şikayetini kendi ağzından 
ıu sütunlara geçiriyoruz : 

isminin yazılmasını isteme• 
>'en bir şoför diyor ki: 
"- Benzin çok pahalıdır. 

lcumpanyalar .. ı birliğile ihtikar 
)~parak bize garip bir kapi· 
l~IAsyon tatbik ediyorlar. Eğer 
b!ze bir yol gösteren olsa ha
tıçten kendi hesabımıza benzin 
Ketirtmeye teşebbüs edeceğiz, 
ucnzin ihtikarı, şoförün ekme
lini elinden almak, cebinden 
Çalmak demektir. Hükumet 
bunun önüne niçin geçmiyor, 
bitmem •• 

1. Benzinci Bahir de şunları söy-
1Yor: 

*-Benzin, gazetenizin yaz. 
llıtı gibi, bir ihtikar maddesi 
~lınuştur. Şoförler buna ses çı-
aramıyorlar, çıkarnlar da 

dertlerini anlatabilecek, dinle-
~ebilecek bir Marko paşa bu· 
aınıyorlar. Şoförler ne yapa
C&klannı şaşırdılar. Kumpan. 
b!lar insafsızlık ediyorlar. 
il lediye var, hükumet var. 
Ilı Unlar kumpanyaları sıkıştır. 
d.alı, ihtikarın önüne geçmeli-
ırıer.,, 

b l'aksi şoförü Mustafa di
•Orki: 

ok" - Biz şoförlerin dertleri 
ba a~ar çoktur ki neresinden 

şlıyacağımızı kesdiremiyo· 
~U.z. Piyasaya yeni araba çıkar 
t • 
~•arı bize dokunur. Plika ver

tısi &l!'ırdır. 
d Bizim ise son zamanlar. 
a müşterimiz ve kazancı· 

~ız çok azaldı. Bunun üstüne 
ırde benzin meselesi çıkarak 

tüy dikli. Buı;ün benzin mu· 
hakkak ki çok pahalıdır. Dört 
kumpanya sözleşip benzini pa· 
halı satmaya, açıkça ihtikar 
yapmaya başladılar. Amma 
kimsenin ses çıkardıA"ı yok ki. 
Biz söylenip dert yanıyoruz, 
fakat derdimizi kendimizden 
başka kimseye dinletemiyoruz. 

Benzin 1 Şu iki sene evvel 
95 • 100 kuruşa şişesini aldığı
mız benzin değ-il mi ? Onun 
öyle dolambaçlı yolları var 
ki biz şoförler onu, bütün 
açıklığı iie anlayamadığımız 
için arabamızı sürüp gidiyoruz.,. 

13 l!I 
Görülüyor ki şoför vatandaş 

dertlidir. Onun derdine kes
tirme bir çare bulmak zamaıu 
ise çoktan gelmiştir. 

···N;;·;·k·····ı~·;;i'ı'i'· 

anmak için 
Bu ak,am BeyoAlu 
Halkevinde bir top

lantı yapılacak 
Büyük Türk san'atkarı res

sam Namık lsmail Yeğenoğlu
nun ölümünün yıldönümü do
layısile Beyoğlu Halkevi tara
fındftn bir anma töreni hazır· 
lanmıştır. 

Tören bu akşam saat 17,30 
da Halkevi salonunda yapıla
Cllk ve törenden sonra Namık 
lsmailin eserlerinden toplanan 
bir sergi açılacak, bir hafta 
müddetle halka teşhir edile· 
cektir. 

Ölçüler 
Muayene mUddetl bu 
ak,am bitmektedir 
Ôlçü ve tartı a !etlerinin se

nelik muayene müddeti bugün 

akşam bitecek ve yarından i
tibaren şehrimizin muhtelif yer

lerinde ansızın muayeneler baş· 
layacaktır. Bu araştırmalar ne

ticesinde kanuna muhalif dam. 

gasız ölçü kullanan kimseler 
hakkında kanuni takibat ya• 
pılacaktır. 

-AÇIK SÖZ- 3 
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Günün vodvili ). 
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Desenize Belediyemiz. 
wuvaffak olmu11! 

Hız ve gUcünü vatandatın sevgisinden alan gazetedir 
Şu bizim Ticaret Odası, fek 

bir odadan bütün ticaret H· 

!erini idare davasında vesse· 
lam! Esnaf cemiyetleri direk
törlüğü esnaf cemiyetlerinin 
ıslahı için tetkiklere girişmişti. 

Bitirmiş. Neye , asıl olmuş bili· 
yor musunu11 Cemiyetler vari· 
datının ; üzdc (70) i memur \'e 
idare masraflarına harcanıyor· 
muş!. O ha!de, nafile baylar, 
ı<lah ümidini hık getire! Zira es
naf cemiyetlerine gelen hal 
anlaşılıyor : E<naf cemiyetleri 
belediyeleşmişler ! 1 
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PQLIS 

Ölümle biten bir cinayet! .• 

Bir adam komşusu
nu beş kurşunda 

öldürdü 
Bir amelede arkadaşını bıçakla 
. delikdeşik ederek yaraladı 
Evvelki gece Ortaköyde tüy· ı ----------·-• 

ler ürpertici bir cinayet ol- 1 

muştur. Tahkikatımıza göre Şu iş 
facia şöyle cereyan etmiştir: 

Ortaköyde Dereiçinde otu· Garip 
ran 42 yaşında Arnavut Riza, 

yanında damadı Nezir ve ar- Deg"'ı•lmı·.? 
kadaşı Vangel olduğ'u halde 
evvelki gece evine gidi· 
yormuş. Bir aralık önlerine 
Rizanın komşusu Hasan ile 
Kadri çıkmış. 

Araları çok bozuk ve biri· 
birlerine kinli olan Rıza ve 
Hasan böyle karşılaşınca kav· 
gaya başlamışlardır. Bu sırada 
Hasan, tabancasına sarılarak 

beş el ateş etmiş v" Rizayı öl
dürmüşUlr. Biraz sonra polis· 
ler yetişerek Hasanı yakala· 
mışlardır. 

ikinci cinayet 
Kadıköyündc lbrahimağada 

oturan Devlet Deıniryolları a
melesinden lsmail ile arkadaşı 
Durmuş arasında kavga çık-

m ıştır. Bir aralık kavga çok 
kızışmış ve lsmail bıçağını çe
kerek Durmuşu başından, yü
zünden, sağ memesi üstünden 
ağır surette yaralamıştır. 

Durmuşun hayalı tehlıkededir. 

Yaralandılar 
Dolmabahçcde oturan Kadri 

ile karısı Fikriye dün o civar· 
da caddede tramvay bekliyor
larmış, Kadrinin kucağında da 
kiiçük çocuğu vardır. Bu sıra
da Av adis adında bir şoförün 
kullandığı olomobil son sür
alle giderken Kadriye ve ka· 
rısına çarpmış, ikisini de ya
ralamıştır. Çocukcağız da ha
fif bir yara almıştır. Kadrinin 
yarası ağır olduğu için has
tahaneye kaldırılmış, şoför 
yakalanmıştır. 

Bu da ba,ka 
Çadırcılarda oturan Kdmilin 

on bir yaşındaki oğlu Baha. 
ettin, dün Binbirdirekte Fuat 
paşa türbesi önünden geçerken 
şoför Cemalin idare ettiği 

otomobil çocukcağıza şiddetle 
çarpmış, birkaç yerinden ağır 
surette yaralamıştır. Çocuk 
şimdi hastanede tedavi edi
liyor. 

11•11ıııııııııııu11uıı ıuu11111ııııııoıııuı11111111111111H ııuıııı 

Peynir fiatleri 
yükseldi 

Toptan fiat 32 guruşa 
çıktı 

Beyaz peynirlerin fiatleri son 
günlerde yükselmiştir. On gün 
evvel 25 kuruştan muamele 
gören peynirlerin toptan fiati 
32 kuruşa kadar çıkmıştır. A· 
lakadarlara göre, peynir fiat
lerinin yükselmesi bu yıl pey. 
nir istihıalatının az olmasın. 
dan ileri gelmiştir. Alınan ha. 

berlere göre Trakya mıntakasının 
geçen yıl rekoltesi dört yüz 
bin teneke iken bu yıl bu mik· 
tar 220 bin teneke kadardır. 

Tutuştu 
Bir sıhhiye memuru 
az kalsın yanıyordu 

Limanda şamandıraya bağlı 
duran Gülcemal vapurunda sıh
hi temizlik yapmak üzere kü. 
kürt yakmak istiyen Mehmet 
adında bir sıhhiye memuru, 
bir aralık ispirto makinesini 
yakarken makine parlamış, 
Mehmedin pantalonu alevlerin 
tesirile tutuşmuş ve bacakları 
yanmaya başlamıştır. 

Bu sırada etraftan tayfa. 
lar yetişerek Mehmedi yan
maktan kurtarmışlardır. Fakat 
yanık yaraları çok ağır oldu· 
ğu için Mehmet hastaneye kal
dırılmıştır. 

Bugün mektep talebele• 
ri bir çok kalabalık yerle· 
re girip çıkıyorlar. Sine• 
maya gidiyor, lokantada 

oturuyorlar. tramvaya bi
niyorlar, ıokaklarda ırezi· 
yorlar. Hatta kahvelerde 
bile tavla oynuyorlar. 

Fakat, çok gariptir ki 
mektep talebeleri kitapçı 

dükkinlarına ıerbeatçe gi· 
remezler. Çünkl kitapçı· 

!ar t•lebeye kitap 1atabil· 
mek için mutlaka "Namus• 
lu olduklarına dair., bir 
vesika almaları lazımdır. 

Ankara caddesi kitapçıları 
böyle birer namuı veıikaaı 
almıtlardır. Bu vesikalarda 
kitapçının erbabı namustan 
olduğu ve talebenin o ki
taphaneye girmesinde bir 
mahzur bulunmadığı yazı· 
lıdır. Garip değil mi? 

ceıaı Bayar 
lzmire 

gidiyor 
Ankara Türkofis başkanı 

Mecdet evvelki gün şehrimize 
gelmiş ve lstanbul Türkofis 
ş~besinden lzmir fuarı için ya· 
pılan hazırlıklar hakkında iza. 
hat alarak lzmire gitmiştir. 

Şehrimizde bulunan lktısat 
vekili Celal Bayar da Fuarın 

açılma töreninde hazır bulun· 
mak üzere bugün lzmire hare
ket edecektir. 

T rakyada arıcı
lık ilerliyor 

Program dahilinde 
çalı,malar başladı 
Trakyada arıcılığın inkişafı 

için bir program üzerinde ça. 

lışmalara başlanmıştır. 

Bu çalışmaların başında biz
zat Trakya Genel Müfettişi 

Kazım Dirik bulunmaktadır. 

Çorluda da köy muhtarla

rına bir kurs açılmıştı•. Muh

tarlar buraya muntazam su

rette devam etmekte, atıcılığı 

ve asr ı bal nasıl yapıldıAını 
öğrenmektedirler. 

Sandal devrildi 
lnebolulu Mahmut adında 

bir kayıkçı dün Büyükadadan 

lstanbula kayıkla gelirken rüz. 

garın tesirile kayık yarı yolda 
devrilmiş, Mahmut denizde 

çırpınmıya başlamıştır. Fakat 
yetişenler tarafından kurtarıl

mıştır. 

- -·---
ÇocuAu dUşmUt 
Halıcıoğlunda Tosunun ba

ğında oturan Yahya polise 
müracaat ederek ayni evde 
oturan Aleksan ile Haçij!'in 
kavga etmelerinden ve bıçak 

çekmelerinden karısının korkarak 
çocuğunu düşürmüş olduğunu ı 
idc!ia etmiştir, 

Dünkü eğlencelerde çok alkıtlanaa silzel Y"'roslaw- kıılara 

40 gün, 40 ge~ 

Dünkü eğlenceler 
, çok parlak oldu 

Yugoslavlar, Bulgarlar ve bizim 
Karadeniz uşakları alkışlandılar 

Yapma deniz, 

Yine bizim Bürhan Cdhıd 
Morkaya Avrupa seyahatinden 
berceste mısralarını yolla
makta berdevam. Bıikreşde 

deniz olmadığı için yapma deniz 
yapmışlar. Yüzme havuzları 

klmileo yapma olduğu halde 
bütün Bükreş banyo yapıyor· 
m~ Arkadaşımız ( lstanbul 
deniz içınde olduğu halde de
nize girenler yüzde on beşi geç
mezi) diye şikayet ediyor. Ah, 
muhterem arkadaş 1 lstanbul 
denizler içinde ama, deniz, 
yerli deniz 1 

Avrupadan, Bükreşten, i>a
risten yapma denizler gelsin 
de o zaman seyreyle l l 

1 

Kırk gün kırk gece eğ-lence , I 
leri münasebetile tertip edilen 
Balk11n Festivali bütün coş-

Ayırmalı! 

Gazeteler yuıyor ki b11im 
şehir tiyatrosunun operet ve 
dram kısımları geçen sene 
aynı binada oynanmasından 
fena neticeler alınması üzerine 
bu sene ayrılacak; operetler 
Fransız, dramlar Tepebaşı ti· 
yatrolarında oynanacak mış. 
Hakikat böyle! Bir arada ol
mayor. birbirlerine karışıyor

lar .. 

kunluğu ile devam ediyor. 
Türk gruplarile komşu mem
leketlerden gelen heyetler ulu· 
sal danslarını dün de Saray. 
burnu gazinosunda halka gös· 
terdiler. 

Dün ilk önce Rumen grupu• 
nu seyrettik. Yanık yüzlü Ru· 
men kızları, çoban kıyafetli 
ihtiyar bir çalgıcının kemanı
na güzel ayak uyduruyorlar
dı 1.. 

Rumenlerden sonra Yugos-
lavlar alkışlar arasında sah· 
neye çıktı. 

lJuıgarlar 

Ekonomi 
Dünyasında 

Türkiye 

Demek dramların operet, 
operetlerin dramlaşmaları bun· 
dan!! 

Amma gaflet haf. 

Bir gazete lstanbulun şüt. 
gibi bir hesabına bir türlü akıl 
erdirememiş! Hesap ediyor : 

!sıanbul ,.e cirnrındaki inek· 
terden 25,000 kilo sül alını

yormuş.. Şehirde satılan süt· 
!erin mıkdarı ise 40,000 yani 
iki misli tutuyor. Biçare gazete 
bu hesaba bakıp: 

- Demek ki hafi• süt dam
gasına rağmen içtiğimiz sütler 
sulu \'e karışık 1 

ü.ıiversite talebesi oldukları 
yüzlerinden ve ta\'ırlarından 
anlaşılan Yugoslav gençleri 
harikulide idıler. Oyuna \'e 
şarkıya başlamadan ev\'el fes. 
tival için bizzat profe.1örleri ta
rafından bestelenen"Yaşa At.ı
türk,.şarkısını söylediler \'e çok ı 
alkışlandılar. Bundan sonra, 
narin vücudlarını inceleştiren 
Cicili bicili esvapları içinde 
fıkır fıkır sarışın, esmer, kum. 
ral Yugoslav güzelleri sevimli 
erkek arkadaşlarile beraber 
ulusal danslarına başladılar ve 
memleket şarkılarından bazı· 
!arını da söyleyerek şiddetle 

alkışlandılar. 

Bir Alman gazetesi 
: bizden sitayişle j 

bahsediyor 
Bunları Bulgar grupu takip 

etti. Allı, pullu fistanlarile he· 
nüz gelin olmuş köy kadınla· 
rını andıran Bulgar kızları çok 
neşeli oynuyorlar, kara külahlı, 
çoban kıyafetli Bulgar deli
kanlıları da onlardan aşağı 
kalmıyorlar. 

Diye hayretler içinde.. ha
kikaten inekler 25 bin kilo ver· 
dikleri halde 40 bin kilo süt 
nasıl oluı·or? 

Gazele bir hatasının farkında 
degıl: 

Vakaa inek hesabına gure 
bu hesap doğru, dog-ru amma, 
bizdeki sütler ineklerden· dcgil 
ki, gügı.imlerden sagılıyor 11 

Bulgar grupu dün fevkalade 
gü2el oyunlar gösterdi ve sü
rekli alkışlara hak kazandı. 

Blzlmkller 
Komşuların oyunları bittik

ten sonra Belediye turi2m şu• 
besinin genç memurlarından 
Tevfik Halis sahnede göründü 
ve şimdi bizimkilerin oyunla
rına başlayacaklarını, ev\-ela 
lstanbul zeybeklerini görece
ğimizi ilan etti. Festivalin şiş. 
man spikeri Tevfik Halis hal
kın şiddetli alkışları arasında 

sahneden çıkarken perde açıl· 
dı ve genç zeybekler dizlerini 
yere vura v~ra oyunlarına 

başlad.Iar. Çok ırüzel oynu
yorlardı. 

Çoruhlular ve 
Karadeniz 
uşakları 

lstanbul zeybeklerini Çoruh
lu gençlerin kıvrak \'e ateşli 

oyunları takip etti. Daha son
ra da Balıkesirin Pamukçu 
köyü zeybeklerini seyrettik. 
Mor cepkenli vakur efeler, 
efeliklerinin bütün ihtişamile 

oynayarak uzun uzun alkış· 

landılar. 

Karadeniz uşakları da çok 
güzel oynuyorlar, kemençenin 
nağmelerine hep birden ayak 
uydurarak bütün meharetlerini 

Almanyada çıkan Der Su
dosten gazetesi memleketimi
zin iktısadi vaziyeti 1i yakın

dan anlatan bir makale neş

retmiştir. 

Bu gazete; makalesinde, çok 
çetin şartlara rağ'men Türki. 
yenin iktısat sahasında mun
tazam bir şekilde ilerlediğini 

ve bir tekamül de\Tesi içbde 
bulunduğunu sitayişkar bir li· 
san ile izah etmektedır. 

Nahas Paşa 
Türkiyede 

Mısır Başvekili Mustafa Na• 
has paşanın yakında memle
ketimize geleceği ve Türkiye 
ile Mısırı alakadar eden mese
leler hakkında Ankarada hü
kumet ricalimizle temaslar ya
pacağı haber veriliyor. 

inhisar· baremi 
2921 numaralı kanun muci

bince 1937 sene•i haziranından 
itibaren tatbik edilmek üzere 
inhisar memurlarına ait barem 
kanununun idari teşkilat esas
ları hazırlanmıya başlamıştır. 

gösteriyorlardı. Sonra bıçak 

oyunları oynadılar. 8-10 yaş
larında bir çocukla babasının 
bıçak oyunları da çok entere. 
sandı ve halk heyecanlı saat. 
ter yaşadı. 

Çamlıcada 
Balkan festivali münasebe

tile dün akşam Çamlıcada bir 
kır balosu verilmiş ,.e sabaha 
kadar dansedilerek eglenil
miştir. Festival heyetleri ulun! 
danslarını baloda da göster. 
mişlerdir. 

Bir tavsiyemiz 

Yalo\'alılar, Yalova - Kara
mÜr!el şose•i bir türlü bitirile. 
miyor, diye şikayet ediyorhr. 
Sebebini anlayamıyoı lar. Bir 
noktaya bakmalı : Belediye mi 
yaptırıyor ?! 

Terzi seçimi. .. 

Şu terzilerin idıre heyeti 
seçimine, ne buyurursunuz? iki 
defadır heyet seçtiler. Üçüncü 
defa yine seçim kalmamış mı? 
Deme~ taksitle seçirorlar l l 

Ya pı~n? 

Şehremininde iki ev tam~
men, üç ev de kısmen ynnmış. 

Böyle şey olur mu? Müstakbel 
lstanbul planınn göre yanma
yan yangınları men etmeli! 

Halıs çayların 

esrarı mı 7. 
Yine diyor ki : 
•Yeni model çorapların ren

gine ne ad \'erdiler, biliyor 
musunuz : Çin çayı!., 

Acayip! Yoksa şu halis çin 
çayları diye bayan çorapları
nın suyunu mu içiyoruz? .. allah 
bilir! ! 

Garip bir rekor 
Emet'ten lstanbul gazetele

rine şöyle övünülüyor: Orada 
bir senedenberi doktor ve 
eczane yokmuş 1 

1 'e garip bir rekor iddiası!. 
l Acaba bir senedenberi bu 

harikulddeligi gösteren Emet 
halkının (kalubela) dan böyle 
yaşayan nice memlekctlerimiz 
olduğundan haberleri de mi 
yok?! 

Serdengeçti 
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Hergün bir yazı f Askerlik°' 

Bir tayyarecilik 
nasıl kurulur? 

Numara: 130 

Kıyılar ve deniz 
yollarının emniyeti 
Geniş kıyıları olan dev· 

!etlerin, yurdlannı çeviren 
mühim deniz yollarını em• 
niyet albnda bulundurma
ları için donanmalarına da· 
ha hazardan vazife verme
leri, hatta deniz harp kuv· 
vetlerini bu maksada göre 

Meydan .. Bomba· Benzin triyosu 
f'azan : Şakir HAzım 

il -

Ergökmen 

Bir tayyareciliğin hizmet ka
biliyeti elinde bulunan meydan
ların çokluğu ile ölçülür ki bu, 
az meydana mnlik memleket
lerin tayyarelcrini her tarafa 
göndermemek gibi bir güçlük 
karşuında bulunacakları ma
n: s.nan da gelir. 

Meydanların arzettikleri bu 
ehemmiyetten dolayı, başlan

gıç olarak birkaç noktaya bil
hassa işaret etmek istiyorum. 

Herhangi bir istikamette sı

nırlar tehlikeye [düştüğü veya 
harbe başlanmak istendiği za
man ilk düşüniilecek olan, ha
va kuvvetlerini azami rand
man alacak yolda harekete 
geçirmektir. Havada kalma 
müddeti mahdut olan tayyare· 
den azamı istifade lemin et
mekse meydanları mümkün 
olduğu kadar düşmana doğru 
ileri sürerek hedefe yaklaştır
makla olur. Meydalnarı sınır

lara yanaşbrmaktan şu fayda
lar elde edilir : 

1 - Tayyarecilerio yorul
maması, 

2 - Kısa zamanda çok bom
bardıman, 

3 - Malzemenin yıpranma
ması, 

4 - Benzin-yağ sarfiyatının 

azaltılması, 

5 - Depolarında fazla ben
zin bulundurmalarına imkan 
vererek tayyarelerin, benzin
sizlik yüzünden düşman ateşi 
altında iniş yapmaktan ko
runması. V. s. 

Meydanların cepheye sokul
masından temin edilen bu fay
dalara karşı tayyarelerin yer
de yakalanarak baskına uğra
maları gibi mühim bir tehlike 
bu gibi meydanlar yüzünden 
kendi kendine meydana gel
mektedir. 

işte benim ele almak istedi
ğim, bir taraftan tıu tehlikeyi 
önlemek, bir taraftan da her 
ne suretle olursa olsun hava 
ordusunu bombardmanlarla 
tahribe uğramaktan korumak 
gayesidir. 
Düşman tayyareciliğini hava 

muharebelerinden daha çok, 
yerde; fabrikalarında, depola
rınd ı, hareket üslerinde yaka
layıp bombalamak ve bu su· 
retle y•)k etmek - m~mleketi 

havadan korumak için - en 
makul ça!ışma yolu sayılıyor. 

Bir akrebi öldürmek neye ya
rar, onun yavrularını yuvasın
da yakalayıp öldürmek en 
doğru çaredir, denmektedir. 

Tuhrip ve harekat sistemi 
bu olunca, bir tayyareciliğin 

bir yahut birkaç meydanda 
toplanmasındaki tehlikeyi an· 
lamakta ne güçlük vardır? 

Sayı üstünlüğü ile kuvvetle 
tesir yapan bir hasım karşı· 
sında ise bu tehlike, önlenme
si güçleşecek kadar büyük bir 
ehemmiyet kazanır. 

gizlenmek ve aldatmak icab tertiplemeleri zamanımızın 
etmektedir. Gerçi, buna beton gerekli işlerindendir. Barış 
ve yer albna girmek gibi bir yıllarında alınacak bu ted-
ikinci şekil daha eklemek birler, deniz ticaretini ko-
mümkündür, amma biz bu ya· ruduğu gibi harbin başlan--
zıda olamıyacak hayallere yer gıcında düşman tarafından 

vermek istemiyoruz. yapılacak baskınları önle-
Görülüyor ki dağılmak (dis- mek için yapılacak ilk ha-

persiyon) zarureti kat'idir ve reketlerin zorluklarını ya· 
hiç şüphe yok, bu kati'· rı yarıya hafifletir. 
lik aynı derecede, gerek ik- Bu vazifeleri başaracak 
mAI, gerek muhabere iş'erinde harp gemileri, tonaj itiba-
rastlanacak güçlüklerde de var- rile küçük olur. lngiltere-
dır; fakat bu işlerin arzettiği nin baş vurduğu çareler 
güçlLk, hiçbir zaman imha bu bakımdan bir fikir ve-
edilmekte yaşıyan akıbetten rebilir. 
daha korkunç ve büyük de- lngiltereye her gün 50000 
ğildir. ton iptidai malzeme, 110000 

Bizim düşündüğümüz gibi ton muhtelif eşya gelir ... 
geniş ve emniyet verici bir Bunun için 3000 tonluk 
dağılma, gene bizim tamamen 1800 gemi 85000 millik me-
şahsl olan kanaatımıza göre safeyi dolaşıp dururlar •. 
her alay için yüz meydanı Bu devlet bu geniş nakli-
icap ettiriyor. Bu sayı belki yatı emniyet altına almak 
birçoklarını iııanmamazlığa ve- için icap eden deniz terti-
ya hayrete düşürebilir, fa. batını almış, ticaretini ko-
kat hakikatin, hakiki ihtiya- rumuş ve bu yüzden harp 
cın böyle -0lacağını ve hiçbir hazırlıklarını da sona er-
layyarenin kalklığı meydana dirmiştir. Tertibat şöyledir: 
bir daha dönmemesinin-yani bir Deniz inşaat programına 

modern ve azami 9000 tayyare meydanının ancak beş 
alb günde bir defa kullanıl- tonluk birçok krovazörle-
masının - mecburi tanınması rin yapılmasını koymuş ve 
gerektiğini ısrarla iddia etmeği bu kuvveti ikiye ayırmış-

tır. Birinci bölüm 203 miben bir vazife sayıyorum. 
Bence, tayyarelerin bir mey- timetrelik toplarla müceh-

hez 15, ikincisi de 150 mi
danda görülmüş olmaları, düş-

limetrelik topları bulunan 
man havacılığının- haberleşmi-

33 krovazörden mürekkep 
ye verdiği hıza göre-, azçok bir bu 48 krovazörün tonila-
müddet sonra bombalanmak 

tosu 338150 den fazlaya 
neticesini doğurur. Bu hal eğer 

çıkmıyor. Bu suretle Lond. 
O meydanın boşa ltılması veya 

ra muahedesinin tesbit et
silahbaşında beklemesini ge-

liği 339000 rakkamı aşılmı· 
rektirmek lazımsa, yalancı tay. 

yarak maksat diplomasiye 
yarelerle süslenmiş meydan. uydurulmuş oluyor. 
!arla, gizlenmekteki faydayı Bu gibi tertiplemeler, 
anlamakta ne güçlük var- yurdun müdafaası esasla. 
dır? Ve gene bunun gibi giz- rının en gereklisidir. 
lenme mecburiyetinin, bütün M. ErsU 
meydanların bır tarafında yük- !'==~=======:::===~ i 
sek, sık ve iyi gölge veren 
ağaçıar bu !unması ihtiyacını 

yarattığını kavramak kÜÇ mü
dür? 

Büyük hava kuvvetlerile 
çarpışacak memleketlerde; ha
va ordusu, iş görebilmek ve 
ayakta durabilmek için, en 
ileri . bir korunma silahı halinde 
dağılmıya mecbur bulunduğunu 
göz önünde tutmalı ve buna 
göre hazırlanmalıdır. Bence, 
doğrusu söylenmek istenirse, 
iri ulak bütün havacılıklar 

dağılmak zorunda bıılunuyorlar. 
Burada dağılma yüzünden pek 

çok güçleşecek olan ikmalden 
bahsctmiyeceğim, çün~ü bu 
iş, tertipte değil, icrada güç 
olan cinslen bir iştir ve ayrı 
bir davadır. 

Lakin, burada ha va harbi ba. 
kınımdan ortaya atılması müm
kün olan bir suali kısac1 kar
şılamak bana doğru görünü
yor; sual şudur: 

ıayı ile karşılamak şart oldu
ğuna göre dağılmak bir mah
zur teşkil etmez mi ? 

Buna verilecek cevabımız şu· 
dur: Av ve muharebe tayya
releri biri ilk emir ve işaretle 
uçacak halde, meydanda hazır 
ötekileri tamir veya ikmal va
ziyetinde yani uçmıyacak hal
de bulunur. ikinci grubu da
jtıtmaktaki zaruret gene apa
çık ortadadır. 

Harbe hazır olan ve hemen 
uçabilecekleri için bombalan
malaıı, vazife icabı maddeten 
imkan haricinde bulunan- tay
yareleri yeri daima değişen 

bir meydanda tutmak, bun· 
!arı uçuşta farzelınek kadar 
tabiidir. Bu sözlerim o mana
ya gelir ki uçuşa hazır muha
rebe ve av tayyareleri-bom
balanmaz vaziyetleriyle- dai· 
ma iş başında, havada sayıl· 
mak lazımdır. 

-Gelecek yazıda triyomuzun 
öteki iki unsuru olan bomba 
ve benzin üzerinde, kalite, is
tih•al-imal, stok bakımların

dan duracağım . 

-AÇIK SÖZ-

ı 
Oelgrat Onlver•ltıe•l talebelerinden 

amatör bir arti•t ve ç.ok gG:zcl 
bir mlıaffrlmlz 

Yugoslavya bu yıl lstanbul 
festivaline Zağrep ve Belgrat 
üniversitesinin kız ve erkek 
talebelerinden mürekkep seç
me bir heyet göndermiştir. 
Dost ve müttefik Sırp, Hırvat, 

Sloven Krallığının yerli se~, 
saz ve rakıs san'atlerini sey
redenleri teshir ederek göste
ren bu mümtaz kafile denile
bilir ki festivalin ön p!Anda 
bir kıymeti halinde tebarüz 
etmektedir. 

lstanbul şehri namına bun
ların burada bulunmalarını bir 
kazanç saydığımızı tekrarlar
ken, bu yıl dost Yunan mille
tinin genç ve neş'eli kız ve 
erkek artistlerini aramızda 
görememekle muazzep bulun
duğumuzu kaydetmekten ken· 
dimizi alamıyoruz. 
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1 inciye : Gazetemizin 15 
günlük abonesi 

2 inciye: Gazetemizin bir 
haftalık abonesi 

3 üncüye: Bozuk plra çantası 
4 - 10 uncuya: Birer cetvel 
11 - 50 inciye: Hayvanata 

ait birer kartpostal. 

r- ı 
Açık söz bulmaca 

kuponu 

Sayı: 7 

--- -- -
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Tefrika No. 43 

1Riza bey, sürgünler arasından Mıgırın yardımile kaÇ' 
tıktan sonra, Nesrin, ona, iskele yolunda yürürlerken: 
''Şimdi, hemen Ankara yoluna çıkacaksınız!,, dedi 

- Nereye gidiyoruz, Nesrin 
hanım? 

Diye sordu. Rıza beyin sesi 
dünyaya yeni doğmuş bir cılız 
çocuğun kısık sesinden fark
sızdı.. Sürgünden kurtulduğu
na, rıhtımdan, lngilizlerin elin
den kaçtığına inanamıyordu 
tAia. 

Nesrin bir kelime ile cevap 
verdi : 

- Kurtuldunuz! .. 
Demek ki Nesrin sözünde 

durmuştu. 
"-Sizi belki kaçırabiliriml. 

dediği zaman, Rıza Bey bu 
genç kadının kendisile istihza 
ettiğine bile zahip olmuştu. 

- iyi amma, dedi, ben sizin 
hayatınız bahasına olan bu fe
dakarlığınızı nasıl ve ne ile 
ödeteceğim? 

Şoförle yolcuların arası bir 
cam bölmeyle kapalıydı.. Ya
vaş yavaş konuşuyorlardı. 

Nesrin parmağile işaret ede-
rek: 

- Biraz sonra konuşuruz .. 
Diye fısıldadı. 

Ve bu kısa, heyecıtılı yol
culuk on dakikadan çok sür
medi .. 

Nesrin Beşiktaşta otomobi
lin iç camını vurdu : 

- Şoför, duuuurl .. 
iskele civarında otomobilden 

inmişlerdi. 

Nesrin şoförün hesabını gö· 
rüp Rıza beyle birlik iskele 
caddesine doğru yürümeğe 

başladı. 
- Şimdi hem~n yola çıka-

caksınız, Riza beyi 
- Hangi yola? 
- Ankara yoluna .. 
- Ne diyorsunuz? O yolun 

başına ben sağ olarak erişe

bilecek miyim acaba? 
- Ha!i zınd:ından, sürgün .. 

den ve ölümden kurtulduğu· 
nuza inanmıyor musunuz? 

Riza beyin gözleri doldu: 
- Sizi şi'lldi mümkün olsa 

şuracıkta kendi kızım gibi ku
caklayıp alnınızdan öpeceğim, 

yavrum 1 sizin gibi münevver 
ve zeki bir Türk kızındın ben 
de bu yardımı beklerdim! fakat, 
ben Beşiktaş iskelcsindn gece 
yarısı nereye kaçabilirim? 

ı;ı ı;ı 

"Şimdi inandım: Türk 
milleti yaşıyor .... 

Beşıkt•ş iskelesinin yanındaki 
kahvenin önünde duran küçük 
bir motör, Rıza BeyinJ bütün 
şiiphe ve tereddütlerini izale 
etmişti. 

Nesrinle sahile kadar indiler. 

geride bırak ar Jk molörün ba
şına gitti.. Kahvenin bahçe
sinden bir gölge uzandı. 

- Nesrin, sen misin ? 
- Evet, Şefık.. Biraz geç 

kaldım ama.. kusura bakma. 
işim vardı. 

Kahvede oturan gölgenin 
mühendis Şefikten başka bir 
kimse olmadığını yalnız Nesrin 
biliyordu. 

Şefik, .Nesrinin yanına koştu: 
- Ne bitmez, tükenmez iş

lerin var, Nesrinciği ml Mehtap 
kaybolmak üzere. Bu saatten 
sonra deniz gezmesi yapılır mı 
hiç?.. Vallahi iki saattenberi 
burada uyukluyorum. 

Bu sırada Şefiğin sesini işi· 
len Rıza bey sevinçle ilerledi: 

- Şefik.. Senin işin ne bu· 
rada? 

Nesrin: 
- Vaktimiz çok dardır, de

di, lngilizler sizin izinizi ara· 
miya başlamadan, ortadan 
kaybolmalısınız! 

Peki amma yavrucu· 
ğum, bu vakit beni kim kabul 
eder. Cıvarımızda bir orman 
olsa, derhal oraya sığınırdıJll 

Nesrin yavaşca cevap verd·: 
- Ben bu motörü mehtap ge· 

zinfüi için değil, sizi Beykoza 
götürsün diye buraya gctirtmi~· 
!i':"· Haydi, hemen atlayı_nıı 
ıçı ne. 

Şefık sizi Beykoza kadar 
~ölürsün. Ve bu gece sabaha 
karşı her halde yola çıkıp Is· 
tanbuldan uzaklaşınız 1 Vazi• 
yetinizin ne kadar tehlikeli ol
duğunu biliyorsunuz 1 

Şcfık ha!A bir rüya görii• 
yormt•ş gibi, Nesrinin sözleri 

Şefik birdenbire şaşırdı.. ni dinlerken hayretle yüzün• 
Hayretinden az kaldı küçük bakıyordu. 

dilini yutacakb. - · Bu ne yaman kadınmış 1 
- Rıza beyciğim .. Allah mı _ _Demek_ isteyen gözlerinin 

gönderdi seni buraya? ıçınde şuphe ve tereddütteP 
Diyerek, binbaşının boynuna ziyade itimat ve teslimiyet ifa· 

sarıldı.. uzun ayrılık yılların- de eden bir mana bdirmişf;, 
dan sonra birbirine kavuşan Şefik: 
baba oğul gibi ağlaşarak - Evet, dedi, lngiliz çeııı-
öpüştüler. berinden yakanızı kurtardıktaP 

Ne,rin hala .;oğuk kanlılığı- sonra, yapılacak ilk iş lstan-
nı muhafaza ediyordu. buldan kaçmaktır. Motör ha· 

- Haydı, vakıt kaybetme- zır .. Hemen Bekoza gidelim" 
yini1 . Rıza Bey: ondan ötesirll de bana bırakınııl 

Dı,., mırıldandı. Şefik, Nes- Nesrin zaten bundan sonr• 
rinin bu sürprizinden o kadar yapılacak işin de Şefiğe ait ol-
memnun olmuştu ki.. Sevgili- duğunu biliyordu .. 
sine ne söyliyeceğini, nasıl - Ben h,•men evime gidip 
teşekkür edeceğini bilmiyordu. yatağıma girmeliyim. Sizi ara• 

Riza beyin sevincinden ve dıkları saatlerde benim evimde 
sinir zafiyetinden dizleri tit· bulunmam lazımdır. 
remeğe başlamıştı· Riza bey motöre atladı ve 

- Çocuklar, ben şimdi dü- Nesrinin kulağına şu sözkri, 
şünüp bayılacağım. Haydi ge- gözü dolu olarak fısıldadı: 
lin, şurada birer kahve içelim. (Bilmedi L 
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Profesör Bakster memleketine dönüyor 

1 ('"""'''''"''''""""'"'"'"'""""="""'""'\ 

, ~ HE O I YE 
~ Kazananlar 

Ve Nesrin motörün önüne va .. 
rıncayl\ kadar Sıza beye bir 
şey söylemedi. 

' _i_' Bulmaca/arımızı doğru lıa/-
/edip hedipe kazanan oku· 

Nesrin şakayı çok severdi.. 
Akşamdan bir deniz gezin

tisi yapacağız diye Beşiktaş 

iskelesine getirttiği motör ge
ce yarısına kadar burada 
beklemişti. 

Bu hale karşı çare, dağıl

ınak, maskelenmek ve hasmı 

aldalmakbr. Durmadan en akla 
gelmez yer ve istikametlerde 
temin edilmiş meydanlara, -her 
türlü ihtiyaç ve vasıtalıırda 

hazırlanılmış olarak • dağılıp 
gizlenmek ve boş meydanlarda 
kurulacak yalancı tayyareler 
üzerine düşmanın dikkatini ve 
ateşini çekmek, gerçek, üstün 
bir hava ordusu karşısında 

uyıfların tutacağı biricik ça
lışma yolu sayılmak doğrudur. 

Tayyarecilik dağı 1 a c aksa 
düşmanı önlemeğe çıkacak 

tayyarelerin toplanması nasıl 
temin edilecek. Büyük sayı
larda gelen dü~man kuvvetle

rini, kabil olduğu kadar, çok Şakir H. Ergökmen 

; ~ yucularımızın tam listesi _ 
' ~ 6 ıncı sayfadadır. ~ 
/ f.11ımnıı111111ııııı111111•1111111111ıııııımuııııı11nıııı111111ıı~ı Nesrin Rıza beyi iki üç adım 

S -,J;,,nahmeıte eski Bizans Hipodoromunu aramak için ha/' 
riyal yapan lskoçyalı maruf profesör Bakster, Bizans tarihini 
aydınlatan çok büyülr. kıymette tarihi yadigörları toprak al• 
tı~d~n rıkardı. Mister Bakster, faaliyetinin ilk kısmını biti,, 
mış.tır, yakında memleketine dönecek, burada aldığı mühifll 
netıceler. hakkında es<rler yazacaktır. Hafriyat esnasında bu• 
rasını brrçok meraklılar ziyaret etmlıti. Burada, me~hür Ro~ 
m_an_yalı Prenses Bihesko'yu, hafriyat sahasını ziyaret ederk•P 
goruyorsunuz. Yanındaki Misler Bakster'dir. 

Bir alayı veya bir taour 
tayyareyi bütün mevcudu ve 
malzemesi ile bir tek meydana 
toplamak bakımından mükem
ınel bir düşüncedir; ve gene 
bunun gibi birtakım mıihim 

hedeflerin top ve tüfekle ko
runabilecekleri gibi boş ümit
ler besleyenler için, bu toplu
luk en iyi bir korunmadır. 

Amma ne yapmalı ki toptan 
• imha edilmek gibi bir tehlike 

önünde ve topun ateş menzili 
dışından atılabilen kanatlı bom
baların mevcudiyeti karşısında 
bütün bu eski ve burdalaşmış 
kanatları, mutlak olarak, unut
mak lfızım geliyor. 

Bu hakikatlerden dolayı, teh· 
likeden kaçınmak için, önce 
söylediğimiz gibi, <lağılmak, 

===================================================================================='-===========================================~ 

"Açık Söz .. ün edebi romanı:20 

• • • 
Sen Benim Babam 

D .., ·ı . 1 egı sın ... 
Yazan : Suat Derviş 

Ve kalbe namütenahi bir 
merhamet doluyor, merhamet ve 
korumak hissi. Onu korumak, 
saklamak ve himaye etmek. 

Halbuki bu hak benim hak
kım olmadı. Ben seni koruya
madım, himaye edemedim, An· 
cak bir aile dostu ve bir aile 
tabibi olmak sıfatile sıhhatinin 
üstünde bir hakbiyet alabil

dim. Senin çılgın bir perestiş
kArın olan Fazıl bile bu hakimi

yete karışamadı. Seni bir yabancı 
gibi, fakat sıhhatinle, hayabnla 
alfi.kadar bir yabancı gibi bü. 
tün hayatında adım. adım ben 
takib ettiııı. 

Fazıl için sen saadetlerin en 
yükseği idin. Beş ; ğinin başında 

durur .. Seni saatlerce seyreder
di. Elini açıp kapayışın, gözle

rini oraya buraya çevirişin, ağla
yışların ve bilhassa gülüşlerin 
onun için yepyeni bir kainat, 
yepyeni bir tahassüs kayn~

ğı idi. 
Sana bakarak varlığında ye

ni bir alem keşfediyor gibiydi. 

Sana baktığım zamanlar bu 

mucizeler alemini ben de içim· 
de hiı.sederdlm amma hissiya
tımı ızhar edemezdim. Fazıl 

aramızda iken senin minimini yü
züne dikkatle bakamazdım bile. 

O gözlerimin bakışından, 

içimden geçeni anlar diye ... 
Senin minimini vücudünü 

kollarımın arasına almaklığım, 
seni se ·:mekliğim bile bir gü
nah gibi, bir suç gibi gizli idi .. 

Bir babanın çocuğunu sev
mesinden daha tabii ne olabi
lirdi. Bundan daha temiz hangi 
duygu var. 

Fakat işte benim için bu en 
tabii sevgiyi göstermek bile 
izinli değildi. 

Hayatım mahrumiyetler için
de ge~li Selma... Bütün bir 
hayat gölgede yaşayan bir 
hırsız gibi kaldım ... Hayat bir 
oyundur ve onda herkesin 
kendisine ait olan parçada 
ilk plana çıkması, en baş rolü 
alması tabiidir. Fakat ben ken
di hayatımın oyununda bile en 
geri p'anda bir figürandan 
daha silik, daha manasız kal
dım. 

Kaç kere isyan eltim, kaç 
kere seni ve Fatmayı alarak 
·her ne olursa olsun· kaçmak, 
kaybolmak isledim. 

Fakat yalan, riya tıpkı bir 
bataklığa benziyor. Nasıl ba
taklıkların yumuşak çamurları, 

bir ayağınızı değdirdiğiniz 

anda sizi içine çekerse ve nasıl 
bir daha ondan kurtulamaz, 

içine gömülür ve içinde bo. 
ğulursanız, biz de yalanımızın 
batağından bir daha kurtulama

dık, ömrümüzün sonuna kadar 

sinek kağıfüna yapışan sinekler 
gibi hayatımızın yıvışık sathı 

üzerinde teprendik durduk .. 
kurtulamadık, kurtulamadık. 

m rn 
Selma arbk Cavidin sözü

nü kesmiyor. Acaba her söy
lediğini anlıyor mu?.. Odanın 

bir noktasına dikili, kupkuru 

gözlerinin ketum bakışları, 

genç kalbindeki mücadelenin 
hiçbir izini dışarı vermiyor .. 
ona inanıyor mu?. yoksa bütün 
işittiği şeylerden ikrah mı edi
yor .. Dışarda gökyüzünü kap
hyan bulutlar dağıldı. Rengi 
gitgide açık laciverde kaçan 
çok yıldızlı gök, şokola kulu-

larını siisleyen yıldızlı ve mavi Aylar, ayları kovaladı. Se' 
kağıtlara benzedi. nin doğumun bu küçük beya• 

Cavit Selmanın mevcudiye- köşke bir saadet getirmedi· 
tini bile unutmuş gibi.. Eski Annen yalanının ıztırabı, iha' 
hatıraları adeta sayıklıyort nelinin hicabı içinde azab çt" 

- Beşiğin gitgide büyüdü. 
S ken annen yalanı daha ilerler• 
açsız başına simsiyah ipek 

gibi saçlar geldi. Onlar büyü- kadar götürmemek için ols• 
yüp küçük buklecikler oldu. gerek Fazıla güler bir yüı 
Dişlerin çıkarken rahatsızlan- gösteremedi. Ona gitgide ya• 
dın, o zaman bana ait oldun ; bancı kaldı. 
Fazıl parmaklarının ucuna ba- Ondan gitgide uzaklaştı. Pe~ 
sarak odana gırıyor. Sana dikkatli ve ihtimamkar, nazi~ 
yaklaşamıyor, seni rahatsız et- bir hayat eşi olmakla beraber 
mekten korkuyordu. onunla kendi arasına cam gibİ 

O zaman seni giydirip so- şeffaf, fakat öbür tarafına nü• 
yan, kucağına alan, seninle fuz edilemez bir set çekt~ 
meşgul olan bendim. Kıskanç Fazıl, tehalüklerin, çılgınlıkla• 

bir baba idim ben ... Çocuğu- rın insanı olan Fazıl için böyle 
nun başka ellere gitmesine ta. bir barikat bütün atılışların' 
hammül edemiyen kıskanç bir kıran bir mania oldu, O d• 

baba... yavaş yavaş kendi hüviyetini~ 
Allahım senin hastalanman korkunç duvarları içine çekil• 

bile biraz hoşuma gidiyordu. di. Ben yanyana yaşadıklafl 
Üzülmeme rağmen... Ne bile- halde biribirlerile kayna~rııı• 
yim ben içimden, ta içimden 

yan bu iki çiffin 
bir arzu "şu kırıklık birkaç gün 
daha sürse." temennisinde idi. ( Bitmei!L 

' 

re 

( 
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Efganistanın eski kraliyle Montröde nasıl konuştum ?_l 
Amanullah han beni görünce 
gülümsiyerek ayağa kalktı ... Noı 132 YAZAN: Etem izzet BENICe 

,, 
Sizi tanıyamadığım için pek muazzeb bulunuı

Yorum efendim... • 
gelebilirdi ki siz ... ,, 

dedi ·Fakat nereden hatırıma 

"-Kraliçe SüreyyaDürzü Dağında doğmuş 
bir siyasi avantüriyenin kızı değildir. 

Süreyya hanım benim kuzinimdirl,, 
Acele acele giyindim. Traş 

olmayı aklıma bile getirme
miştim. Kravatımı asansörde 
bağlıyarak aşağıya indim. Be· 
ni holde bekliyen otel katibi 
Önüme düştü; Leman gölünü 
\le Dan dü Midi tepelerini gö
ze sunan büyük terasaya gö
türdü. Geniş kırmızı şemsiye
lerin gölgelerini topluiğne 
başı kadar ufaltan bol ışıklı 
ve kavurucu güneş albnda tek 
bir adam vardı : 

Gri pantalonlu ve kahve
rengi çeketli şık bir genç. 

- Bumu? 
- Evet efendim. Sizi müte-

madiyen arıyan zat budur. 
Onu uzaktan şöyle bir tart· 

hm. Acaba bu müsyö Tarazi 
tahmin etti!rim gibi kraliçe 
Süreyyanın kardeşi miydi? 
Krallık hanedanlarına mensup 
olanların çoıtunda gözüken 
küstah gururdan bu gençte 
eser yoktu. 

Beyaz ipek gömleıtinin kol· 
ları ceketinin yenlerinden altı· 
Şar parmak taşmıştı. Yarı mor, 
yarı esmer yüzünde bir melan· 
koli seziliyordu. Yanına yak· 
laştıkça güzellikleri bir kat 
daha beliren büyük mavi göz· 
lerinde etrafını saran sakin 
labiatin ahengine uygun bir 
yorgunluk vardı. 

- Nizamettin Nazif beyle 
mi teşerrüf ediyorum efendim? 
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... Hunu sjze isbat etmekten daha kolay bir şey yok.ur. 
Ben Emir Dost Mehmet handan gelirim. O ise gine Serdar 
Payende hanın oğullarından olan gani Dost M~ltmed hanın 
biraderi Serdar Hamdül htının torunudur, 

da güzel bir villanın sahibidir. 
Prens Tarz! son sür'atle sür
dü!rü arabasının penceresinden 
kolunu uzat~rak onu bana gös
terdiği zaman hatırımda sabık 
Kralın bir zamanlar kurmağa 
çalıştığı Yenişehir canlandı: 

Darülamıın. 

Prens beyaz eldivenli elle
rinden birini volandan ayırıp 
makaslardan birine uzatırken; 

- Geldik ... -dedi-
Bir dakika sonra villAnın alt 

katında küçük bir salona giri· 
yordum. Bir gece evvel pana. 
yırdaki baraka önünde palya
çoları seyretmek için ler ter 
tepinen iki küçük çocuk, hah 
üstünde bir sürü oyuncak 
arasında itişip gülüşüyorlar, 
al takke ver külah eğleniyor
lardı. 

Yemek 
31 Ağustos Puarteai 

Domates dolması - Ayşekııdın 
fasulyesi etli - Süt/öç 

Domateslerin içini oyup ha· 
zırlayınız. Kıy· 

manın içine 
iki soıtanı in. 
ce ince do~
rayıp biraz pi
rinç, tuz, bi
ber, mayda
noz doıtrayıp 

hepsini karı,

tırarak doma· 
!eslerin içine 
doldurunuz. 
Kendi suyu 
ile piştikten sonra suyunu ko-

yup pişiriniz. 
e Yaıtlı parça dleri iki so

ıtan doğrayıp tuz biberini de 

koyaruk pişiriniz. Etler biraz 
piştikten sonra fasulye:yeleri 

ayıklayıp içine atınız, suyunu 
koyup pişince indiriniz. 

e Lüzumu kadar südün içi
ne biraz pirinç atıp hiç su 
koymadan pişiriniz. Pirinçler 
pişince şekerini koyup indiri
niz. Sütlaç ne kadar aı pi· 
rinçli olursa okadar güzel 
rlur. 

ı;ı ı;ı 

ÇOCUK BAKI~ 

ÖksUrük 

Hakimler de dahil olarak 
bütün mahkeme heyeti, din· 
leyiciler bu gürleyiş karşısında 
şaşırdılar. Herkes onun aıtzın• 

dan çıkacak lakırdıların deva· 
mındaki yeni yeni ifşaatın ne· 
ler olabileceğini öıtrenmek is· 
tiyordu. Şimdiye kadar, iki 
noktaya temas etmişti. Bunun 
birincisi olan Cevat bahsi Ay. 
şenin mahkeme huzurundaki 
itirafları ile sabit olmuştu. Fer• 
di için ise, Ayşe red ve ine.d 
ile hareket etmekte devam edi
yordu. 

Güzin yerinden kalkmış, ha
kimlere doıtru ilerlcmiye baş· 

lamıştı. Ayşe başını çevirip o
na bakabilecek halde deıtildi. 

Profesör Cemil dik dik Güzi
nin gelişine bakıyordu. Onun 
mahkemede bulunuşundan ve 
işleri bu tarzda arap saçına çe
virerek karıştırışından biç 
memcun olmadııtı apaçık gö
rünüyordu. 

Ferdi de şehadeti bitmiş ol
masına rağmen mahkemeden 
çıkıp gitmemişti. Oradaydı ve 
sinsi bir heyecanın yüzüne ha
kim olduğu gözlerden kaçmı
yordu. Muzaffer sadece etrafı 

dinliyor ve kritik ediyordu. 
Vedat oturduıtu suçlu sandal· 
yesi üzerinde gayet memnun 
görünüyordu. Ve.. Dinleyici
ler sırasındaki esmer delikan• 
lının heyecan ve alakasının da 
arada bir, bir dalgınlık engin
liğine vararak devam ettiği 

kendisini belli ediyordu. 
Hakim de Güzinin tesiri al· 

tında idi, Onun ilerileyişine, 

söylemesine mani olmıyordu. 
Güzin iyice hakimlerin karşı
sına sokulduktan sonra, sert 
ve yıpratıcı bakışlarla Ayşeye 

baktı baktı ve .. yine ırür bir 
sesle : 

- Aktörlü!rün de yeri var. 
Burası tiyatro salonudeıtıl. Kanı 

Bir avukat müdafaasına 
ediyordu. 

hararetle devam 

akıtılmış bir ananın ve kanı - O Ferdinin yüzde yüz 
akıtılmak istenen bir baba- metresidir. Hatta metreslerin-
nın mukadderatı mevzuubahis. den biridir. 

Diyen genç kız, hararetli 
Bu mevzu karşısında Ayşenin 

hararetli sözlerini sürdürüyor-
rol yapmasına hayret ederim.. du : 

Diyerek söze başladı ve... - Ferdi ile o üç senedir 
devam etti: 

münasibette bulunuyor. Fakat -Ferdi ile hiçbir rabıta ve mü· 
nasebeti olmadığını iddia etti. ben hiç bir vakit onları yüz. 
Cevada benim tekliflerde bulun- lemedim, bunu bir zehir ça. 

d ,. k b ı t · ı naıtına dönmüş bulunan içime u5 umu ve a u e meyıp cen-
akıllım ve annemden sakladisini tercih eylediğini, bunun 

için ondan öç aldığımı söyl~di. dım. Ayşe ile daha evvel bir 
Daima saklı, giı!i, tiolambaçh k3rdeş gibi idik. O da pek iyi 
şeyler söyledi. Bunların hepsini bilôr ki, üç sene dir onunla 
yüzüne vuracağım.. öyle değiliz. Gayet ciddi, res· 

Güzinin hiddetli hiddetli mi, ve hatta biraz soğuk ko-
söylenişi, tok sözleri karşısın- nuşuyoruz. 

da mahkeme salonunda çıt ,-·-----=[D=•v:•:m=:•:d:ec:•:k~] 
bile çıkmıyor, bütün gözler ı 
ona bakıyor, bütün kulaklar 
onu dinliyordu. Onun benbe 
beyaz teni heyecanından kıp
lcırmızı olmuştu. 

Kitap kupon11 
BiR CINA YET DAV ASI 

No : 131 · 132 
Bu kuponlan keti, blrl"'tl• 

rerıler romaft r•~etaı, blttl il 
vakit ldarebane.nlıa r8o.:larlj> 

Asabi asabi konuşurken bü· 
tün vücudu titreyor, saçları 
başında dalgalanıp yüzüne dü
şüyor, iri mavi gözleri Ayşe

nin gözleri içine bakışlarını bir 
hançer gibi uzatıyordu. 

1 
hlc; par;;ı verı:neJı.ı kltıbı ıı •· 

Lacaklardor. ) - Evet efendim. Aldanmı" 
yorsam siz de Efganistanın 

sabık krallık hanedanına men· 
sup bir prens olacaksınız. 

- Bendeniz Amanullah Han 
hazretlerinin kainbiraderlerin
denim efendim. 

Efganistana gidip gelmiş 

doktorlardan, zabitlerden, mu
allimlerden, hariciye memur
larından işitmiştim ki Amanul
lah Hanın giriştiği o eser ba
şarılmış olsaydı Efganistan için 
mutlaka medeni bir kar ola· 
caktı. Daha on yıl önce bü
yük otelleri, kızlara ve erkek
lere mahsus büyük mektepleri 
ile sefaretlerin,konsoloslukların 
.büyük zenginlerin, hanedan 
azasının ve hükümet erkanının 
yaptırdıkları köşkler, saraylar 
ile ve devlet daireleri ile aşa .. 
ğı yukarı kadrosu kurulmuş 

Beni görünce bir parça us· 
!ulaştılar. Fakat villada o
turanların hesabına esefle söy
leyim ki ben salonda çok kal
madım ve hemen iki üç daki. 
ka sonra kapıda beliren Trens 
Tarzi beni duvet edince onlar 
oyunlanna ve gürültülerine 
derhal bıraktıkları perdeden 
başlayıp devam elliler. 

Mevsim değişiyor. Havalar 
ser iıılemiye başladı. Sabahları, 
on beş gün evveiki yakıcı ve 

terletici sıcaklar yerine, üşü. 
tücü serinlik kendini gösler
miye başladı. Havalar çok 
rütubetli gidiyor. işle şu 

günler, çocuk için tehlikeli. 
dir. Çocuk farkında olmıya• 
rak üşür, öksürmiye başlar. 

Bu öksürük çocuıtun hayatile 

ve sağlığile yakından alaka
dardır. Eğer derhal önü alın· 
mıyacak olursa yavrucak da· 
ha tehlikeli bir vaziyete düşer 
ve sonu da çok vehametli 
olur. 

"Lavrens,, in son düşmanlığı:~ 

Gayet selis bir Türkçe ile 
konuşuyordu. Yalnız bu Türk· 
çeye karıştırdığı 1 kaplar ve 
ü.nvanlar ile in~an eski Osman .. 
lı saraylarındaki oedimlerdon, 
mabeyincilerden, teşrifat me· 
murlarından birile konuşulu
yormuş vehmini veriyordu. 

- Size bir şey ikram ede
bilir miyim efendim? -Dedim-

- Teşekkür ederim. -Dedi
maattecsüf çok kalamıyacağım. 
Zira Amanullah Han Hazret
leri sizi saat ikiye kadar be
hemehal köşke getirmemi e· 
mir buyurdular. 

Böyle bir cevaba kendimi 
hiç hazırlamamış bulunduğum 
için evvela kulaklarıma inana
madım. Sonra bir sevinçle; 

- Ne diyorsunuz ? - de. 
dim - sahi mi söylüyorsu
nuz? 

Hayretle beni süzerek: 
- Fakat elbette sahih söy· 

lüyorum efendim -dedi - ya. 
lan söylemem için nasıl bir 
sebep olabilir? 

Ve tabakasını uzatarak de
vam etti. 

- Alahazretin muhafazası· 
na memur olan komiser dün 
gece sizin benimle görüşmek 
istediğinizi söylemişti. 

Kral hazretleri de meçhul 
bir şahsın kendisini israr ile 
tak ipe tmekte olduğundan bah
sediyorlardı. Komisere sizôr: si
manızı bana tarif etmelerini 
rica ettim. Alahazret'ın tarifine 
uyduğunu görünce Amanullah 
Handan sizi kabul etmelerini 
rica ettim. Zira bendeniz sizin 
karilerinizdenim efendim. Bil· 
hassa Kara Davud adlı roma
nınızı zevkle okumuşumdur. 
Esasen daha dört ay evvel de 
lstanbulda bulunuyordum. 

- O halde, derhal gidelim .. 
- Evet, fazla gecikmeyelim. 

Zira Amanuilah han hazretleri 
Romaya hareket etmek arzu
sundadırlar. 

Kapının karşısında sıralan
mış duran biribirinden muhte. 
şem otomobiller arasında kara 
boyalı, orta çapta bir spor 
arabasına bindik. Prens Taraz! 
cidden güzel bir şoför. 

Monlröden bir yıldırım sü
ratile arabayı kaldırdı. Beş sl
niye sonra Kılaranı geçmiş ve 
il:; dakika sonra Veveyle Kıla
ran arasında bizim lstanbul 
gazetecilerinden bazılarının bi
raz çokça iltifat ettikleri bira
hane arkamızda görünmez ol· 
muştu. 

Amanullah Han Veveyden 
az ötede "Mon Pderen,, e çı
kan Füniküler'in istasyonu ile 
Şayi arasını birleştiren sırtlar-

9lan D~rülama.n mutlaka şim· 
di Asyanın göbeıtinde dost 
f.fganistana takdirler toplayan 
b;r .medeni merkez haline ulaş
mış bulunuyordu. (1) 

Bu düşüncemden iki köpe
ğin sürekli havlaması beni alı
koydu. Geniş bir kapıdan geç. 
miş, iki taflan sırası arasından 
hafıf meyilli yokuşu aşıyorduk. 
Üç kallı bir villanın balkonun
da Sureyya hanıml3 iki pren
sin prens Tarzi'ye el salladık
larını gördüm. 

(J] Duydum ki bura•a okadar 
ma•rafJardan ve emeklerden son
ra terkedilmişmit• Hayret! 
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1 ORADAN BURADAN 1 
Hayat işlendiği zaman 

gUzel olur 

Hayallrı11 bıkmış, anu ağır 
bir yük gibi varlığındu /aşı• 

yan bütün insanlara bakın; 

eski, uyuıuk, miskin insanlara 
bakın,· onlar için hayatın Bir 
manası ve bir değeri yoktur. 
Hayala, daha doğru sög
l(rıelim, tabiata bu manayı ve 
bu değeri veren nedir ? Şüphe
siz, biz insanlar, İradelerinıiz. 

Çünkü her tabiat ••eri, her 
kıyı bucak gibi hayat da ken
di başına ne güzel, ne çirkin, 
ne de güzeldir, belki güzellik 
ve çirkinlik ayrısı bir şeydir. 
Manzaralara olduğu git-i ha
yala da güzelliğini, yahu/ çir• 
kin/iğini, veren biziz. Güzel 
ve çirkin hayal bizim gözü· 
müzle görülmüş ham gerçek
len başka nedir ? Nasıl bir 
manztıragı güzelleştirmek ve 
ondan bir sanat eseri vücude 
gı.tirmek için ruhumuzu, /el
se/f anlayzşımzzr ona katıyor

sak hayatı tJt! onun varlarını 

güzelleştirmek için de ona içi
mizi, iç insanlığtmızı katmalı

yız. Kafası, esle/iği, felsefesi 
olmıgan adanı hayatı güzel 
görmez, tadamaz. O bütün ha• 
yatında bir ol gibi yaşamıya 
mahküm kalacaktır. Hayala 
öküz gibi değil, arli <I gibi bak
mak gerek. 

- Yeni Adam'dan -

BALTACIOGLU 

Ev çok sade döşenmişti 
ve lngiliz zevki her tarafta 

Şu günlerde çocuğunuzu 

üşütmcmiye çok dikkat ediniz. 

ölümünden sonra 
neşredilen hatıralar 

' 

hakimdi. Ceviz bir merdiven- Kadıköy Süreyya Bahçesinde 
den ikinci kata çıktığımız za- HALK 

0 
P ERE T I 

man kibar delilim beni kapısı 
açık duran büyük bir salona Bu akşam 21.45 te 
girmeğe davet etti. içeriden 
yaprakları çevrilen bir kitap S E V D A O T E L 1 
veya defterin sesleri geliyordu. Büyük operet 3 perde 

La.vrens Türk ordusunu arkadan vurmak 
için akınlar tertip ediyor ve demir yo

lunu en can alıcı yerinden dinamitliyordu 
Hürmetkar bir tavır takınarak Tabur bu suretle imha edi-
ilerledim. Cemazı"yelahır ı Ruzu Hızır k · k ı · d lince, ta vıye uvvet erın en Burası son derece aydınlık 13 (1355) 118 
ve ötesine berisine rahat kol- ı ı-.....;,.;;.... ___ -=---:-:-:-:-:-1 mahrum kalan Akabe garni-
tuklar serpiştirilmiş bir stüdyo 31 Ağustos Pazartesi 1936 zonu bir kaç yüz neferle Be
idi. Yerde harikulade güzel ll=========r======ı devilerin hücumlarına daha 
bir halı vardı. Bir duvarı boylu- fazla dayanamadı, onlarda 
boyunca bir kütüphane kaplı- teslim oldular. Akabedeki Türk-
yordu. Ve bir kenarda, üzeri· !er, kolay kolay teslim olmak 
ne beş on Avrupa gazetesi 
serpilmiş ceviz bir yazı masa- ' 1--------·-7-:----:--:-::--::ı ı istemiyorlardı. Hatta hiç bir 
sının arkasından bir gün evvelki ümidleri kalmadı!rı halde, Lav-
kıyafetile Amanullah Hanın rensin gönderdiği adama tes-
dojtrulduğunu gördüm. lim için bir takım şartlar bile 

Döner bir iskemleyi sol elite koşmak istediler. 
iterek, memnun ve neşeli bana Bedeviler şehire girince, he· 
doıtru ilerliyerek ; men talana başladılar. Bir ara-

- Beni ziyaret etmeıti dü. l~;:===~;:;;;;:;;;;;;;;;=~,;;;;;;,,,;;;;;;=;,;;;;;,;;,,~==== J 
şündüıtünüzden çok mütehas
sisim... dedi. 

Ve elimi sıkarken ilave etti: 
- Sizi tanıyamadııtıma çok 

muazzebim. Fakat teslim eder
siniz ki sizi birdenbire hatır· 
lamak benim için bir hayli 
müşküldü. Acaba siz de beni 
Rusyada karşılamış olan he· 
yet içinde miydiniz? 

- Hayır majeste. 
- Onların arasından birini 

hatırlıyorum. Güler ..yüzlü bir 
7.at idi. Kemal Salih Bey .. 
Kendisile tanışır mısınız ? 

- Elbette majeste. En iyi 
dostlarımdandır. 

- Sonra Fahrettin Paşa 
hazretleri nasıldırlar? Afiyet· 
tedirler inşaallah? 

- Şüphesiz majeste. Gene. 
ral Fahrettinin sıhhatinden en 
ufak bir şika)·eti olmadığını 
tahmin ediyorum. 

Beni dikkatle dinliyordu. 
Birdenbire sol elini vurarak ; 

- Aaabl... -dedi. lstanbulun 
üzerimdeki tesirini bilemezsiniz. 
Türkiyenin beni resmen misafir 
ettilti günler hayatımın en muh
teşem günleridir. Hele muaz. 
zam Gazi'yi ... Atatürk'ü dinle
mek saadetine ulaştığım anlar. 

- B~y~rmaz mısınız ? 
Gösterdiği koltuğa rahatça 

yerleştim. iki karış uzunluıtun-

Sonbahar elbiseleri 

da pürolarla dolu bir kutuyu 1 -

uzattı. 

Nizameddin Nazif 
(Devam edece~) 

Sıcak gaz günlerini arlık arkada bırakıyor ve Sonba~ar~n ilk 
günlerine giriyoruz. Burada çok zarif ve son moda domısezon 
kıya/et,erı görüyorsunuz. 

lık gri üniformalı bir istihkam 
zabiti Lavrensin nazarıdikkatini 
celbetti. Sakalı bir karış uza
mış, Osmanlı ordusu zabitine 
pekle okader benzemiyen bir 
istihkam zabiti! konu tu. Ku
yu acmak içinOsmanh' ordusuna 
gönderilmiş bir Alman olduıtunu 
anladı. Alman vaziyetin hiç te 
faı kında değildi. HatıA kendi· 
lerini esir eden bedevilerin 
Mekke şerifinin muharipleri ol
duıtunu öğrenince büsbütün 
şaşırdı. Mekke şerifinin ismini 
bile daha ilk defu işitiyordu. 

Acaba, o da bir alman oldu
ıtu halde, vatanından o kadar 
u..:ak bir diyarda, hiç bir ec
nebinin sokulmadığı mukaddes 
Kabe topraklarında hapsedile
cek midi? Lavrens, kendisini 
tatmin etti. Mekkeye değil Mı
sıra gönderileceıtini söyledi. O 
zaman Alman zabitinin ilk su
ali fU oldu: 

- Orada şeker bulabilir 
miyim? 

Lavrens orada istedi!ri ka
dar şeker bulabileceğini söy
leyince, Alman bedevilerin 
elinden geçen bavulunun yağ
ma edilişine artık o kadar 
müteessir olmadı. 

Türk taburunun imha edilişi 
ve arkasından Akabenin alınışı, 
Lavrensin tasavvurları hakkın
da lngiliz Erkanı Harbiyesinin 
besledi!ri ümitleri kuvvetlen
dirmişti. lngiliz Erkanı Harbi
yesi bidayette bu tasavvuru 
pek hayali addediyordu. 

Lavrensin geniş bir Arap 
ihtilalini meydana getirmek 
ve bunları Türklerin üzeri
ne saldırmak için kurdu
ıtu planlar, yavaş yavaş ta
hakkuk sahasına giriyordu. 
Lavrensin istediği Türklerin 
Arabistanı bırakarak, şimale 

çekilmeleri idi. 

Oksforddan en iyi bir talebe 
olaıak yetişmiş olan Lavrens, 
uzun zem~nlar Arapların ara
sında yaşadığı için, Arapçayı 

ana dili gibi konuşurdu. ilk 
önce pek çılgınca görünen 
şöyle bir tasavvuru ortaya at
mıştı, bütün Arapları. Mekke 
şerifi, ihtiyar kıra! Hüseynin 
emri altında toplamak ve bun
ları Türklere karşı göndermek. 

Bu planı lngiliz dostlarından 
birkaç zabite anlatmıştı. Bu 
adamda zeka, inanış, ikna ka
biliyeti o kadar genişti ki ni
hayet bu zabitlerin birkaçını 
kendi fikirlerine imale etmiye 
muvaffak oldu. Amirleri de, 
yapılacak işin rnuvaffakiyetine 
pek inanmamakla beraber, 
Lavrensi serbest bıraktılar. 

Lavrcns evvela Mekkenin 
kaynar bir kazana benziyen 
limanı olan Ciddeye gitti. Em
rine geniş kredıler açılmıştı. 
içi altın dolu birçok ağır ka
salar Lavrensin bir işaretine 
bakıyorlardı. lngilizler, her 
ırürı yüılerçe milyona mal olan 
bir muharebe mevzuu bahs 
olduıtu zaman, masrafa bak· 
mazl~r. Altının rengini gören 
ve sesini iş.ten arapların bir
benbire hırsla gözleri parladı. 
Onların bu hırslarını bileyip 
vatan perverliklerini söktür
mek le güç bir iş olmayacaktı. 

Aka be zaptedilince, bu ilk 
muvaffakiyet Lavrensn ili barını 
büsbütün artırmıştı. Artık her 
söyledi!ri söz dinleniyordıı. Bu 
vaziyette Lavrens giriştigi işi 

daha geniş mıkyasta ele aldı. 

Lavrens için Arap isyanını 
idare edecek bir reıs lazımdı 
ve bu reisi bulmakta da gecik
medi. Kral Hüseyinin oğulla· 

rından biri olan Emir Faysali 
hareketin başına geçirdi. Artık 
Lavrens arap aleminin içinde 
bir balık gibi yüzüyordu. He
men hemen dörtte üç Araı:• 
!aşmıştı. 

(Devamı var) 
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lzmire Askeri terfı lıstesını aynen 
'/il h 1•7 Tam listeyi burada d. 

Zonguldak (Açık Söz) - Atatürkün Zong.ıl
daQa ilk ayak basdıQı şerefli günün beşinci 
yıldônOmO münasebetlle burada çok parlak 
bir tôren yapıldı, llyas Aksoyun kızı Leman 
heyecan verici bir nutuk söyledi ve bu arada 
yepılan tezahürat çok parlak oldu. Res~_mde 
Leman .A.ksoyu, hıtabesını verirken gOruyor
sunuz. 

•mmn111tıfflı • ınttıııı•ınıtt1ıtıııııınnır1111111111ııııtnı11111uımı11111 ~n11mıııııııt11111n1111111111111111ııımıımımıı1111111 

Bandırma yolunda 
bir kamyon et dev

rildi, bir kişi öldü 
Bandırma (Açık Söz) - Evvelki gün buradan Susığırlıfa 

gitmekte olan bir kamyonet kazaya uğramıştır. Kamyonet, bir 
köprüyü geçerken köprü ansızın çökmüş ve kamyonetin arka
daki kapısı açılarak yolculardan banlan düşmüşlerdir. O sırada 
kamyonet te devrilmiş ve parçalanmıştır. Kazada yolculardan 
bir kişi ölmüş, üç kişi de ağır surette yaralanmıştır. 

• • • • 
lzmirde komünistlik suçlu-

ları muhakeme ediliyor 
lzmir, (Açık Söz) - Şehrimiz Ağırceza mahkemesinde dör

der sene hapse mahküm edildikleri gün mahkeme salonundan 
çıkarken gürültü yaparak enternasyonali söyliyen ve jandarma
lara karşı gelen, ayni zamanda bu suretle komünistlik tahrika· 
trnda buluııan kuııduracı Mehmed Emin, Salahaddin, lsmail, 
Hayri Tekin ve arkadaşlarının muhakemelerine şehrimiz Asliye 
ikinci ceza mahkemesinde. devam edilmiştir. Bu celsede iddia 
serdedilecekti Fakat müddeiumumi, maznunların sabıkaları bu
lunup bulunmadığının tesbitini istemiştir. Mahkeme, bu dileği 
kabul'. elmiş ve muhakemenin devamı başka birgüne bırakılmıştır. 

Bakımsız, yerinde sa· 
yan bir kasaba : Bor 
Anadolunun bu 
hşma istiyor, 

Bor (Açık Söz) - Bor, bir 

güzellik mecmuasıdır ; geniş 

ufuklu yeşil ovalar, coşkun 

akar sular, buz gibi pınarlar 

hep onda.. Ne yazık ki ba
kımsız 1.. 

Konya ovası Eregliyi geçtik

ten sonra Emen ovası ismini 
alarak doğu ile kuzey arasında 

genişliyerek uzanır. Bu ovanın 

sona erdiği kuzey köşesinde 

bin yüz yirmi şu kadar ra
kımlı Bor yaylası, kendini ta. 
nımak için bakanların gözüne 
öyle tanıyarak güler ki.. 

Kası;ba, uzak ovadan sanki 
yeşil duvağını düşürüvermiş 

bir gelin gibi görünür. Bu du· 
vak sanki uçlarından çekilmiş 
gibi,M 

Bu çekilip •Öndürülen duva-

güzel köşesi, ça
himmet istiyor 

ğın her biri bir insan clile bir 

tabiat sırrına kavuşmuş da 

parça parça, yama yama, yan. 

yana bağlık, bahçelik oluver• 
miş. 

Bu ovadan kayalara kadar 

tırmanıp sinsi sinsi şehrin içine 
kadar uzanan baıt çubukları, 

top lop meyvalı meyvasız ağaç

lar; gece ile gündüzün biribi- , 

rine karıştığı elsanev biri gün

de su sesleri arasından fışkı· 

rıvermiş bir peri alemi sanki ... 

Çakılbahçe bağları, Gebere 
bağları, Kavak bağları!.. 

Bor, çok güzel bir Anadolu 
köşesidir. Fakat bakılmak, o
narılmak isler. Diğer kasaba
larımız bayındırlık yolunda 
koşar adım yürürken biz bura• 
da yerinde sayıyor gibiyiz 1 

Zabıta romanı: 18 

Altı El Ateş 
Çünkü ben de Filipin siıra

rasını geridondaki tablııda sön• 
dürdüğünü gördüm. Şimdi ye-, 
ni satın aldığım yatla tekrar 
yola çıkıyoruz. Beraberimde 
bir de dalgıç götüreceğim. Bel· 
ki dalgıç bu o kadar içinden 
çıkılmaz karanlık işi aydınla
tacak ve ~ize de istediğiniz de
lilleri bulacaktır. 

- 11 -
Ehemmiyetsiz iki nokta 

Leksington caddesinde 40 
numaralı evin köhne bir man
zarası vardı. Alt kattan içeriye 
ıririliyordu. Bu katta oturan 
kiracıların çoğu az maaşlı ve 
yahut işsiz kalmış hizmetçi· 
!erdi. 

Valkur el yordıımile fena 
tenvir edilmiş bir merdivenden 
yukarıya çıktı. ikinci kata gel
aiği zaman, bir kapıya vurdu. 
Birisi açtı. 

Yazan: Rufus K lng 
Valkur içeriye girerken : 
- Bonjur Mösyö Priçet 1. 

dedi. Priçet, sanki ayaıtının 
altında yumurtalar varmış gibi 
dikkat ve ihtimamla yürüyor
du. Bu odanın içinde bulun
duğu halde, insana yokmuş 
gibi bir his veriyordu. 

- Bonjur Mösyö 1 Dedi. 
Bir otomat gibi Valkur'un 

şapkasını ve pardesüsünü al
dı ve yatağın kenarına koydu. 

- Lütfen oturmaz mısınız? 
V alkur odanın biricik pen

ceresinin önüne doğru bir 
sandalya çekti ve tül perde
nin arkasından sokaktan biri
biri ardısıra geçen kamyon
lara ve otomobillere baktı. 

- Priçet, siz Taker'in biz. 
metçisi Oskar'ı tanır mısınız? 

- Pek okadar iyi tanımam. 
- Anladım. Galiba bu r:ıe-

sele hakkında bu iÜnlerde si-

lVl.U ac ne,rediyoruz neşre zgoruz 
Geliyor 

Bunlar kazalarda 
lskln edllecekler 
lzmir (Açık Söz) -Şu gün· 

ferde Romanya ve Bulgaris
tan'dan 900 aile Türk muha. 
ciri gelecek ve lzmirin muhte
lif kazalarında iskan edilecek· 

tir. Bu muhacirlerin iskan e

dilecekleri yere varıncaya ka
dar iskan ve iaşeleri hükumet

çe temin edilecektir. 
Muhacirleri getirecek olan 

vapurlar, Dikilinin Çandarlı 

iskelesine yanaşacak \'e mu
hacirler, oraya çıkarılarak 

hükumetçe iskılnları tensip edi· 
lecek kazalara gönderilecek· 

!erdir. Romanya ve Bulgaris
tan'lı Türk kardeşlerimiz, be
raberlerinde (4000) baş kadar 
da hayvan getireceklerdir. 

Vali Fazlı Güleç, Dikili ka· 

zasına giderek gelecek muha

cirlerin iskan ve iaşe işleri için 
alınmakta olan tedbirleri tet

kik etmiştir. 

Bir cinayet 
Arkadatına birkaç 
bıçak saplamış 

1 Numaralı bulmacamız 
• Adam olacak çocuk 

yaşından bellidir. 

Doğru çözenler: 

1 1. inci : Aydın • Şehre~ 
• mini; Ahmet Hamdı 

• Aparııman, kat 3, bir 
mılrekkepli kalem. 2 inci : Hüs
nü Nisa Kağan • Fatih Ô mer
paşa sokak H, Bir dolma 
kalem. 3 üncü : Yetkin • Sul
tanahmet, Kabasa kal, C. No. 
1, bir roman. 

Guetemizin bir haftalık 
abonesini kazananlar 

S. Batmaz • Tekirdağ; Peş
temalcı kıırakol 3 üncü komi
ser~ Tevhide Şençiçek • Toı>
kapı; Kalaycı sokak No. 16, 
C. lbrahim 5 Er • Erenköy; 
Sahrayıcedit No. 80, Nedime • 
Yeniköy; Bay Hikmet köşkün
de, Kemal • Bandırma; icra 
memuru Hulusi kardep Kamil 
Ahmet • Kurtuluş; Mandıra 

caddesi No. 5, Sait Kirman • 
Kadıköy, Yeldejtirmer.i Yurt· 
daş S. No. ıs. 

Kartpostal kazananlar 

Aydın • Kumkapı; Ortamek· 
tepten, Burhan Akgöz • Fatih; 
Çarşamba lsmai!ağa sokak 
No. 9, lbrahim Kaşlı • lstan
bul; Erkek lisesi No, 1525, 
Erdoğıın - Fatih; Altay Cami 
No. 7, M. Müfit • Ayaspaşa; 
~hanım sokak No, 22, Me
ziyet Enerjik - Parti Başkam 
Hulıisi Enerjik kızı, Osman 
Sıra! • Gedikpaşa; Toğan S. 
No. 7, Nenat Gökçek - Ka
balaş lisesi 371, Gani - Top
hane; Hurma sokak No. 1 ı, 
Ayten • Kumkapı; Şehsu\•ar 

No. 50. 

Dikkat: 

(Dünkü ıagıdan devam) 

Süvari Yiizbaşılığından Albay
lığa terfi edenler 

Hasan Tahsin Selanik. Yu
suf Debre, Hüseyin A\·ni Fili be, 
Şerafettin İstanbul, Galip Ka:o'
seri, Ali Yaşar lstanuu l, Salih 
Beşik ta ş , Esat Manas tır, Relik 
Ohri, Sabri Edirne, Hü'!Cyin 
Kazım Me tro\'içe, Gal ip Ma
nastır. 

SüfJari binbaşılığından Yar· 
baylığa te,fi edenler 

Ömer Ahlat, ~luhiddin Har
put, Hakkı Katrin, Mahmut 
Kayaalp. 
Süvari Yiizbaşrlığından bin

başılığa ter fi edenler 
Recep Vehbi Manastır, Ômer 

Vehbi, Yusuf Bursa, Ali Ce
sirmuslalapaşa. 

Siiuari Teğmenliğinden Yiiz· 
başılığ;ı. terfi edenler 

Salabaltin lstanbul, Hüseyin 
Boyabat, Abdülkadir Malatya, 
Ce\·at Erzincan, Sait lstanbul, 
Osman Zeki Van. 
Sı1ı>ari Aıleğmenliğlnden Teg• 

menliğe terfi edenler 

Mahmut Celal lstanbu l, Cahil 
Cibanırir. Mehmet Şevki Be
şiktaş, Fahrettin Bayburt, Hü
seyin Burdur, Mehmet Avni 
lstanbul, Nihat lstanbul, Remzi 
Van, Ahmet O•nıan Bursa, 
Recep Malatya. 

Topçu Yarbaylığından Albay• 
lığa terfi edenler 

lzmir, (Açık Söz) - Değir· 

mendere nahiyesinin Ahr:ıet· 

beyli köyünde bir vak'a ol

muştur. Osman oğlu Nazmi ile 
lzmirli Abbas oğlu Sami ara

sında bir meseleden kavga çık 
mış, Sami bıçakla Nazmiyi sağ 

omuzu ile sağ koltuğu altın· 

dan ağır surette yaralamıştır. 

Yaralı, lzmir ,memleket hasta

nesine getirilerek tedavi allına 
alınmıştır. 

1 

93 santim _/ Boyu 
Yarın 2 sayılı bulmaıcamız.dan 

hediye kazananların adlarıaı Y•· 
zacaiıL Hediyelerinizi a1acatıaız. 

gilo.ü ayrıç.a bildirecejiz . Hediye 
dağıtma gününü öğrenmek için 
razetemi:r:I takip edfnfz. 

Hilmi Manastır, Sadullah 
Urfa, Ragıp lstanbul, Ba~aet- 1 

tin lstanbul, Hü•nÜ Yılmaz 
Diyarıbekir, Tevfik Taşköprü, 
llınn Edirne, Ali Riıa Van, 
Şe~ki Kozan, lsmail Aydın, 
Mustafa Tophane, Hüsnü Kas· 
tamonu, Rilat Samsun, Raif 
Samatya, Ahmet Erzurum, Ah
met Kütahya, Abdullah Süley
maniye, Hüseyin lstanbul, En
ver Edirne, Ahmet. 

1 
Topçu Binbaşılığından Yarbay-

lığa terfi edenler 

Polatlı (Açık Söz ) - Res
mini gönderdiğim Hüseyin oğ

lu Abdullah buraya bağlı Ma
cun köyündendir. Otuz üç ya
şında olan bu kısa boylu de

likanlı Milli savaşta, boyundan 
umulmıyacak yararlıklar gös
termiş, ün almıştır. Boyu 93 
santim, evli ve dörl çocuklu
dur. Köy halkı kısa Abdullabı 
çok severler. 

zi fazla isticvap etliler. Arlık 
karşınızda polis ırörmekten 
bıktınız. 

Priçet gülümsedi Ye omuz• 
lannı silkti : · 

- Ne yapalım vaziyet ica· 
bı mecburuz. 

- Oskar size, konuşurken 
hiç hususi hayatından bahset· 
ti mi? 

- Taker hakkında hiç bir 
şey söylemedi. 

- Fakat ondan evvelki ha
yatı hakkında ? 

Priçet'in gözlerinden bir 
memleket hasreti geçti. 

- Arasıra Londradan, bir 
hizmetçinin oradaki hayatından 
bahsederdi. Ailesi lngilleredeki 
vaziyet bozuluncaya kadar 
Lord Atilden'in yanında hiz
met ediyormuş. 

- Siz de lngilizsiniz değil 
mi? 

- Evet, fakat Amerikan ta· 
biiyetine girdim. 

- Benim bildiğime göre siz 
iki senedenberi Edmond'un 
hizmetinde bulunuyorsunuz. 

- Evet. 

1 Sabri Erzurum, Faik ÇAnak· 

lııl==s==p==o===R===ı ı ~~~~· te~t~:~~huredH~:J~; 
Samsun, Yusuf Harput, Meh
met Şevket lstanbul, Yusuf 

il====,======== Erzurum, Yakup Lütli Gerede, 

Du .. nku·· Kamil Tezrin. 
lopçu Yüzbaşılığından Binba. 

V,•• k ~ılrga terfi edenler 
ft Ure Hüseyin Fevzi. Nazif Bur.a, 

Varışlarl İsmail lstanbul, Ali Riza l•tan. 
ı j bul, Metımet Cemal Üsküp, 

Umumiretle rarı,ıar 
çok tatsız oldu 

fstanbul su sporları apnlığı 
tarafından tertip edilen Rürek 
teşvik yarışlarının ikincisi dün 
Kumkapı • Yenikapı arasındaki 
sahada yapıldı. 

Esefle söylemek mecburiye. 
tindeyiz ki müsabakalar çok 
sessiz geçmiş ve hiç rağbet 

görmemiştir. Su sporlarının inki
şafına biiyük bir gayretle ça
lışan denizcilik federasyonunun 
arzusu üzerine Beynelmilel ni
zamlara uygun yapılan prog
ramdaki yenilikleri kabul et
miyen bazı klüplerimizin yarış
lara girmemesi müsabakaların 

zevksiz geçmesine sebep ol
muştur. 

Müsabakalara saat 9 da baş. 

Priçet içini çekti: 
- iki güzel, rahat ve unu

tulınaz sene elendiın. 
- Bilir misiniz, insanlar bir 

evin ınobilyasına baktıkları za
man, gerek mobilyalardan, ge
rek döşeniş tarzından ev sa
hibinin karakteri hakkında 

şöyle böyle bir fikir edinebJ. 
lirler değil mi? 

- Zannederim. 
- Acaba ben Edmond hak-

kında aldanıyor ınuyum dersi
niz? 

- Niçin efendim ? 
- Ben Edmondu birçok sa. 

mimi dostları olan, güzel şey
leri seçmesini ve almasını bi. 
len bir adam olarak tanırım. 
Sonra zannıma kalırsa kendi 
yaşında, hatta yaşından geç. 
kin kadınlardan hoşlanırdı. 

Priçet ihtiyatla cevap \'erdi: 
- Olabilir efendim. 
- Sonra Edmond'un son 

derece titiz ve herşcyin yerli 
yerinde olmasını isteyen bir 
adam olduğunu da zannediyo
rum. 

- Orası öyle .. Hatta bunun 
için iğneler bile kullanırdı . 

Süleyman istanhul, Ali Rıza Si
vas, Zeki Beşiktaş, Ali Cevat 
lstanbul, Ali l•tanbul, Bahir 
Adana, lsmail Hakkı Ü•küp. 
Remzi Üsküdar, Slip Karagüm
rük, Arif Saraçhane, Mesut 
Erzurum, Şükrü Aydın, Remli 
Bursa, Fevzi Kuruçeşme, Sadık -lan~lacağ'ı evvelce bildırildigi 
halde müptedilere mahsu• ilk 
iki yarışa klüpler zamanında 

gelmediklerinden bu iki yarış 1 

yapılamalf'ışlır. 

Program mucibince yapılan 
diğer yarışlarda en yük•ek de
receleri Güneş klübü kürekçi
leri almışlar, bu arada Altırı

crdu, Anadol.ı ve Fenerbahçe 
kürekçileri de muvaffakiyet 
kazanmışlardır. 

- iğneleri ' mi? 
- Evet, mobilyclerin yerleri 

bozulmasın diye.. Temizlemek 
için mobilyeleri kımıldatmak 
icabetti miydi, yerlerini i~ne
ler!e işaret etmek ve temizle
dik ten sonra eşyayı yine ayni 
yerine getirmek lazım geli
yordu. 

- Tabii diğer eşyada da 
öyle ... 

- Elbette! 
- O halde Edmond evinde 

gayritabii bir şey olsa der
hal farkına varacak bir adamdı. 

- Şüphe mi var? 
- Siz hiç gayri tabii bir 

şey gördünüz mü ? 
Priçet hali! tertip sarardı 

ve cevap vermeden evvel dü· 
şiindü : 

- Ne zaman efendim ? 
- Edmond'un öldürüldüğü 

gün 1 
- Hayır, zannetmiyorum. 
- iyi düşününüz. 
- iyice düşündüm. Yalnız 

iki şey nazarı dikkatimi eel
betti. Biri pantalonunun sağ 
bacağında, tam dizinin üstün-

deki toz lekesi, ikincisi, o gün 
Skoç visikisi alacak yerde Rye 
dikiş almış olması .. 

Ankara, Yaşar Csküp, Lütfi 
M ;ıas, Mehmet Ali Selanik, 
Mustafa Fazıl Bursa, Mesut 
Beşiktaş, Nuharrem Eyüp, Şe
fik Erzincan, Osman Beşiktaş, 
Zekeriya Erzinc3n, irfan Di· 
y a ırbekir, Seydi Debrc. 
Topçu Teğm•nliğinden Yü:ha· 

şı lığa terfi edenler 
Riza lstanbul, Fahrettin Ga

la ta, Rüştü Volçtrin, Salahat
tin lstanbul, Sabri Ü'küdar, 
Halil Har put, Hayreddin Ka
ragümrük, Yaşar Karagümrük, 
Celal Ortaköy, Ali Riza Vidin, 
Fethi Edirne, Bürlıaneıtin, Ka
zım lstaııbul, Sabri Üsküdar, 
Nedim l•tanbul, _ Bahattin Kü
tah}•a, Ahmet Usküdar, Rıza 
Feriköy, Naim lstanbul, Nuret
tin Bakırköy, Abdürrahim Er· 
zincan, Raci lstanbu!, Ihsan 
Çanakkale, Hıfzı l•tanbul, Ra· 
kım Hırkaişeril, Esat Çanak· 
kale, lbrahim Edirne. 

Topçu Astegm .. ~liğinden Teğ· 

m•nliğe terfi •den/er 
Etem lstanbul, Nihat lsanbu~ 

Ali Galip Çanakkale, Cemal 
Eskişehir, Nevzat Kastamonu, 
F ahrettin lstanbul, Semih lstan· 
bul, Fuat Mecidözii, Fu .. t Kırk
lareli, Mehmet Elaziz, Mehmet 
Kazım lstanbul, Ali Zeki Üs· 
küdar, Osman Turgut lstanbul, 
Mustafa Nihat Malatya, Ali Ga
lip Gebze, Naci Tokat, Ziya. 
ettin lstanbul, Lütfi fakişehir, 
Muzaffer lstanbuf, Sua\'İ lstan
bul, Ali Vasfi Erzincan, Meh· 
met Reşat Uşak, Reşat lstan· 
bul, Mu~tafa Remzi, Çengelköy, 
Kemal lstanbul, Ali Ekrem ls
lanbul, Ali MelihÜsküdar, Ekrem 
Ceyhan, Avni Nazilli, Musta. 
fa Sami Trabzon, Afif Isparta, 
Mehmet Celalettin Erzurum, 
lsmail Reşat lstanbul, Mehmet 
Necati Erzincan, Ihsan Lütfi 
Maraş, Rüstem Erzurum, Or. 
han Istanbul, Hasan Nuri ls
t•nbul, Abdi Eskişehir, Kemal 
lstanbul, Arif Bolu, Nec
det Çorum, Ali Kemal Har
pul, ' Mehmet lstanbul, Y. Ek. 
rem i~tanbul, M. Hadi lstan
bul, Remzi Erzincan, Ziya fı;.. 
tanbul, S. Fethi Erzurum, Ha
san Basri Kütahya, Mehmet 
Münir Bursa, H. Sabahattin 
lstanbul, Kemal Ü"ye, Mehmet 
Necati Isparta, Sabri lzmit, 
Süleyman Sırrı Gaziantep, Be· 
kır Erzurum, Şevket lstanbul, 
Sabri Balıkesir, Nihal Van. 

Demiryolu Ttğnıenliğinden 
Yuzbaşrlığa terfi edenler 
Şerafettin lstanhul, Refik 

Kütahya. 
lJemiryolu Asteğmen/iğin• 

t" fi edenler 
Niz.amettin Erzincan, Fevzi 

fsıanLul, Kenan Adana. 
Mühendis Yüzbaşılığından 
Binbaş;/ığa terfi edenler 
Nazmi Harput. 
Otomobil Binbaşılığından 

Yarbaylığa terp öden/er 
Recep Çengelköy. 
Nakliye Binboşılıgındarı 

Yarbaylığa terfı tdtnler 
Rıfkı lstanbul. 
Nakliye Yılzbaıılığı,.dan 

Binbaşılığa terfi edenler 
Ahmet Mümtaz lstanbul, 

Ekrem l•tanbu!, Sadullah ls
tanbul, lbrahim Gelibolu. 

Nakliye Asteğmenliğinden 
Ttğmenliğe terfi edenler 

Mehmet Salih lstanbul, Hu. 

- Her zaman Skoç mu kul
lanırdı? 

- Her zaman.. Biraz da 
soda. 

Valkur ayağa kalktı: 
- Teşekkür ederim Priçet, 

dedi, hem çok teşekkür ede. 
rim. 

- 12 -
IKlNCf HELS!NOR YATI 

Mis Vinleston yalın arka 
güvertesinde, limandaki kesil 
faaliyeti seyrediyordu. Bir ara
lık alnı kırı~tı. Hakikaten ufuk
ta kara bir nokta vardı i Mis 
Aş çorbada kıl gibi yalın için
de bulunuyordu. 

Valkur nasıl yapmıştı da, 
bu neticeyi elde etmiye mu
vaffak olmuştu? Sonra yatta 
daha kimler yoktu? Eski se
yahate iştirak eden bütün 
dostlar .. Ne yazık ki Edmond 
ölmüştü. Fakat onun yerine 
Kinsman seyahate iştirak edi-

lyordu. Geminin süvariliği pek 
tabii olarak Paje'ye ver!lmisti. 
Oskar \ 'C Sara da grupu ta-
mamlıyorlardı. 

1 
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lstanbul levazım 
Amirliği satınalma 

Komisyonu lıaaları 

Piyade rn Atış Okulu için 

150 adet altlı üstlü karyola 

10 'Eylül1936 Perşembe iüniı 

saat 15 de Tophanede Satın 

alma Komisyonunda açık ek· 

siltme ile alınacaktır. H~p•inin 

tahmin bedeli 2550 liradır. 1 k 
1 teminatı 191 lira 25 kuruştur. 

Şartname ve numunesi konıis• 

}'Onda görü lebilir. l!tekli!crin 

kan un! vesikalariyle belli sa• 

atte kom'syona gelmeleri. 

• • • 

"9Q,, 11679" 

Trakya ve lstanbuida bulu· 

nan Birlikler için 1350 ton buğ

day kırdırılmasının 10Eylül936 

Perşembe günü saat 15,30 da 

Tophanede Satınalma Komis
yonunda kapalı zarfla eksilt· 

mesi yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 7971 lira 80 ku· 

ruştur. lık teminatı 597 lira 88 
kuruştur. Şartnamesi komis
yonda görülebilir. Trakya için 
ayrı lstanbul için ayrı fiyat 

teklif edilecektir. isteklilerin 
kanun! vesikalarile beraber 
teklif mektuplarıaı ihale saa• 

tinden bir saat evvel komi•· 
yona vermeleri. "98,. "682., 

• • * 
İdarei e ri İstanbul Leva• 

zım amirliğine bağlı mües

sesat iı;in 200 ton yulaf ''eya 
arpanın kapılt zarfına istek

li çtknıadı~ından 2 eylül 

936 çarşın:bı güııit sıat 14 
de Toplıa:lede Satınalma 

kowiı cnuııda pa1 . .ırlıld-. 
alınacaktır. Tah:nin lıedeli 

9000 lirndır. İlk teminatı 
675 lirodır. ŞnrlT' ııııc \'t' 

nümııncsi komisyonda görü· 
lebi\ir. İsteklilerin kanuni 

vesikalarile belli saatte ko• 

misyona gelmeleri.(102)(714) 
• * • 

Eşya ve techiz~t anlıarı 

için 2000 kilo naftalin 2 
eylftl 936 çarşamba günü 
saot 14,30 da Tophanede 

Satına ima kowisyonunda pa• 
zarlık la alı nacaktır. İşlıu 
ııafrolin ihale giınü teslim 
şartile alınacağından istek• 

!ilerin bel\ i saatte koınis· 

1'0na gelnıt-led. (103) 1715) 

lüsi lstanbul, Kemal lstanbul, 
Ali Hikmet Bursa, Ih.an Erzu
rum, llhami Edirne, Agah Bay
burt. 

Doktor Yarbaylı ğından 

Albaylı?a ıerfi •den/er 
Ahmet Asım Çarşamba, Ha

san Tahsio Kılıcali, lsmıil Mü
nif Sultanahmel, Mehmet F.r· 
zincan, Şükrü Ürgüp, Ali Na. 
tık Cihangir. 

Doktor Binbaşılıgmdan 

Yarbaylığa terfi edenler 
Bahri Hopa, Hulüsi lstanbul, 

Necmi Kıbrıs. Necati Üsküdar: 
Abdullah Sereı, H. Hüsnu 
Ereğli, Adil Edirne. 

Doktor Yüzbaşılığından 

Binbaşılığa terfi ed•nler 
Turgut Yanya, Nazmi An-

talya, lbrahim lstanbul, Şevket 
Gümüşhone, Fehmi Varna, iz· 
zet Edirne, Ali Rıza Nazilli, 
Ziya lstanbul, Mehmet Uşak, 
Reşat Edirne, Suphi Dırama, 
Kazım Merziron, Sual Üsküdar, 
Hüsamettin lstanbul, Nurettin 
lstanbul, Refik lstanbul, Emin 
Niğbolu, Hayrettin Sclanik, 
Fahreltin lstanbul, Sadık lstan· 

bul, Aşir lstanbul, ismet lstan
bul, Sami lstıınbul, Muhittin 
lstanbu~ Ali Edirne, Kemal 
Serez, Adil Edirne, Necdet 
Kayser~ Kamil Yanya, Lütfi 
Yanya, Abdülkadir Aksaray, 
Arif lslanbul, Süreyya Edirne. 
Suphi Çanakkale, Orhan lstan· 
bul, Bahattin Girit, izzet Ka· 
raman, Halit lstanbul, Ziya Di. 
yarıbekir, Besim lstanbul. 

ı r Abone Şartları --
TÜRKiYE iÇlN 

1 Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 " 
3" 325,, 
1 .. 12.5 " 

HARİÇ 
1 Senelik 
6 Ay~k 

3 
" 1 
" 

iÇiN 
2500 Kr. 
1300 " 
7ıJi} " 

Huruoamaniye, Şeref .Sokal'ı 
TELEFONı !Wdl7 

' 

.. 
A 
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Hayrıyeden 1 Hastalık, ölüm ve pislik 
i 

7 

LLOYD 
TRİESTİNO 

Eyl~lün 2 in~i. çarşf!mba getiren fareleri öldürünüz 
günu akşamı Şırın Bogazın 

en şen gecesi Mehtap -
Musiki -Şiir 

Caldea 

1 Çarş. 2 Eyliil, saat 17 
Burgaz, Varna, Köslence, 

1 
, Sulina, Kalas, lbrail 

ş·rketimiz geçen ay y•ptığı mehtap aleminden aldığı büyük tecrübe ile bu defa sayın 
h ılkımızın tam huzur ve istirahati, eğlence programını görebilip işitebilmesi için lazım gelen 
tertibatı almış, arzu edenlerin eğlence n'hayetine kadar kalmıyarak daha erken avdetlerini 
d ~ temin etmiştir. 

MUSİKi : Başta kıymetli sanatkarlarımız Bayan SAFİYE ve yüksek musiki üstatla
rımızdan Bay SADETTİN ve KEMAL olmak üzere memleketimizin en yüksek sazende 
ve okuyucularından mürekkep olacaktır. 

Hoparlörler Boğaziçinin bütün iki sahilini latif musiki nağmelerile çınlatacaklardır. 
Yeni neslimizin en kudretli şairi Bay Faruk Nafizin Boğaziçi sevgisini söyliyen bir şiiri 

bu gece için bestelenerek notaları tabedilmiştir. Bu nota tenezzühe iştirak buyuran zevata 
vapur içinde tevzi edilecektir. Bundan başka üstat Bay Sadettinin yeni repertuvarına ait 
parçaları, balıkçı ve Dursun kaptan ve göçmen isimlerini taşıyan çok cazip ve milli eserleri 
okunacaktır. 

Musiki grupunu hamil olan araba vapurunun renk, renk elektrik ziyaları bu musiki ve 
mehtap alemini bi" kat daha canlandıracaktır. Saz heyeti ile hareket eden araba vapuru 
saat tam 21 de Bebek kanalından geçerek Haşimpaşa yalısı önünde kendisine iltihak edecek 
diğer vapur kafilesini bekliyecektir. 

Bütün papurlar musiki heyetini hamil araba vapuru ile birlikte hafif seyir ile Yeniköy 
i;kelesi hizasında Beykoz parkı önüne giderek orada bir saat tevakkuf ettikten sonra sr.at 
23 te Beykozdan kalkarak 23,30 da Büyükderede Beyaz park önüne gelip bir buçuk saat 
kalacaktır. 

Bilhassa bu iki tevakkuf hengamında musiki heyetimiz başta Bayan SAFiYE olduğu 
halde bütün varlıklarını göstereceklerdir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Vapurların seyir ve hareketleri esnasında bir kazaya malıal kalmamak için bu meh
hba sandallarile iştirak edecek zevatın yalnız Beykoz 'a Büyükdere koylarında evvelden 
toplanıp kalmaları ve vapurların arkalarına sandallarını bağlamaktan içtinap etmeleri sureti 
mahsusada rica olunur. 

lstanbulun muhtelif semtlerinde ve Boğazın iki tar; nda oturan muhterem halkımızın 
bu mehtaba iştiraklerini temin için aşağıda gösterilen sek !er tertip edilmiştir : 

1 - 74 No. lı vapur saat 19,20 de Beykozdan harel.etle sıra ile Üsküdara kadar bü
tün Anadolu iskelelerine uğrayarak Üsküdardan. 

2 - 66 No. 1ı vapur saat 20 de Yenimahalleden hareketle sıra ile Rumeli \.iisarına 
kadar bütün iskelelere uğrayarak R. Hisarından. 

3 - 68 No. lı vapur 20, 15 le köprüden hareketle Beşiktaş, Ortaköy, Arnavutköyü ve 
Bebekten. 

4 - 65 No, lı vapur 20,30 da köprürlen hiçbir iskeleye uğramaksızın doğru Bebeğe 
giderek. 

Cümlesi 27 No. lı araba vapuruna iltihak edeceklerdir. 
işbu vapurlarda gidip gelme vapur ccreti her kes için bila istisna 37,5 kuruş olup pa• 

solarla fotoğraflı ve hususi tenzilli karne ve kartlar muteber değildir. Ledelhace zuhurat 
postalar bu şerait altında kaldırılacaktır. 

Vapur büfelerinde mutat fiat dahilinde ihtiyaca kafi yiyecek ve içecek bulundurulacaktır. 
71 No. 1ı vapur Köprünün Üsküdar iskelesinden saat 20.35 te kalkarak doğruca Bebek. 

te kafileye iştirak ile bahri alayın tam ortasında alızımevki edecektir. 
Bu vapur için ancak 500 bilet satılacak ve gidip gelme 37,5 kuruı bilet ücretinden 

başka 20 kuruş munzam bir ücret alınacaktır. 
~~~~~~~~,.-~~~~--

FAR 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük 
her nevi Fareleri, Sıçanları· derhal öldürür. Tesiri 

kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir 
gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kulu•u 25 er, iki•i bir arada 

40 kuruştur. Hasan Deposu: ISTANBUL, EEYOGLU, ANKARA 

Tşte liu en ut.k fark 

Krem Pertev'in faikiyetini si· 
ze anlatabilir. Çünkü : Krem 
Pertev : Her hangi bir tesa
düfün veya mahiyeti meç
hul bir keşfin neticesi değil
dir. Krem Pertev çok çalı
şılmış ve çok tecrübelerden 
sonra kibIH" mahafile takdim 
edilmiş yegane Krem olup 
başlıca fevaidi : Cilddeki 
mesamatı yumuşatarak ka
palır. Bu suretle bu mesa
matı harici tesiraltan muha
faza ederek cildin pürüzle
rini defeder. Cildi besler ve 
bu suretle gençlik ve tera
veti temin eder. 

:ı----------------------------------ı--------~ Demiryolları ve limanları işletme Devlet 
U. idaresi ilanları 

------~~--------------.;...~----------------""!"'-' Afyon - Karakuyu - Alsancak ve Afyon - Karakuyu -Is-

parta ve şubeleri arasında işleyen yo~cu katarlarının vakti ha

reket saatleri 1-9-1936 tarihinden itibaren değiştirilecektir. Yeni 
tarifelere göre baltada dört defa Alsancaktan Karakuyu tari· 

kile Afyona gelecek ve Afyondan hareket edecek doğru katar

lar Afyonda Konya kalarlarile buluşacaklardır. Yine haftada 

üç defa Aydından Afyona gelecek katarlar Ankaraya devam 

edeceklerdir. 

Bu münasebetle Afyon-Eskişehir arasında işleyen 205 206 ylllcu 

katarları 1-9-936 tarihinden itibaren haftada altı güne çıkarıla

caktır. Fazla izahat için istasyonlara müracaat edilme~i ilan 

olunur. 

* *. 
"607,, "713" 

Her Pazar günleri Haydarpaşa - Adapazarı - Haydarpaşa 

ve lımit - Adapazar - lzmit arasında işlemekte olan gezinti 

trenleri 30-8-936 tarihinden itibaren lağvedilmiştir. Muhterem 1 
halkın malümu olmak üzere ilan olunur "798,, 

,, lstanbul Vakıflar DirektörlüğU ilanları 1 
.................... ~-------------·~------~~~~-------= 

Muham-

CAMPIDOGLIO 
Perş. 3 Eı lül saat 17 

Burgaz, Varna, K" lence 

Abbazia 
Perş. 3 Eyliil saat 17 

Kavala, Selanik, Golos, 
Pire,g Patras, Ayasaranda, 
Brindisô, Ankona, Venedik, 

Trieste 

CELIO 
Cuma 4 Eyliil, saat 9 

Galata rıhtımından 

Pire, Brindisi, Venedik, 
Trieste 

Spartivento 
Çarş. 9 Ey liil, saat 16 

Burgaz, Varna, Köstence, 
Sulina, Kalas, lbrail 

Merano 
Çarş. 9 Eylül, saat 17 

Pire, Napoli, Marsilya, 
Genova 

Bolsena 
Perş. 10 Eyliil, saat 17 

Burgaz, Varna, Köstence, 
Novorosisk, Batum, Trab
zon, Samsun, Varna, Burgaz --

QUIRINALE 
Cuma 11 Eyliil saat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Brindisi, Venedik, 

Trieste 

lseo 
Cumart. 12 Eyliil, saat 17 

Selanik, Midilli, lzmir, Pire, 
Patras, Brindisi, Venedik, 

Triesle 

Campidoglio 
Pazart. 14 Eyliil, saat 12 
lzm!r, Selanik, Pire, Patras, 

Napoli, Marsilya Gı n J\'a 

Asslrla 
Çarş 16 Eyliil, saat 17 1 

Burgaz, Varna, Köstcnce, 
Sulina, Kahs, lbrail, 

' 

Büyükderede eğlenceler bittikten sonra saat birde 66 ve 74 No. lı vapurlar geldikleri 
gibi Rumeli ve Anadolu cıhetindeki iskelelere uğrıyarak yolcularını çıkaracaklar ve 71, 68 
ve 65 No. lı vapurlarda bulunanlardan, isliyenler Boğazın muhtelif iskelelerine uğramak 
üzere hazırlanan diğer bir vapura nakledildikten sonra bu üç vapur 27 No. lı aroha va
puru ile birlikte Beylerbeyine giderek saray önünde bir saat kadar lestivale iştirak edecek 

Cildde şefi af ve g:ıyrik abili 
nüfuz bir tabaka yapar ki 
yazın sıcağın, kışın soğuğun 

tabribatına mani olur. 

Semti meşhuru 
ve nıah~llesi 

Cadde ve 
sokağı No. sı Cinsi 

men k:iraıı ı ı 
Lira K. 

Aventino 
Perş. 17 Eyliil. ıaat 17 

Burgaz, Varna, Köstence , 

ve sonra Köprüye avdet eyliyecektir. 
D 1 K KAT: Çarşamba akşamı Salacak Parkında ylpılacak Udi muallim Fahri gecesi 

arkadaş1arının bu eğlenceye iştiraki sebebile 4 Eylül Cuma günü akşamına bırakılmıştır. ....................................................... 

EKBiRVAZO ı 
MIK BEYAZvEYUt1UŞAK , 

BiR CilD TEMiN , , 
ETMELiDiR , , 

AKSI TAKDl~DE 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce 

zengin etmiştir. 
kişiyi 

5 . ci Keşide 11 ı EylOI ı 936 dadır. 

Büyük ikramiye 35,000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık lkra. 
miyelerle (20.000) liralık bir muktHat vardır 

, M. M. Vekaletinden: BU ŞAYANI 

HAYERET TEl<-~'J~ıar'T 
LİFOEN HEMEN .. . 
BU~UNOEN IS· . . . 

----~TIFADE EDINlt 

Yüzünüzdeki siyan benlerden 
açık mesamelerden ve sairgay
risaf maddelerden kurtulmak 
isterseniz; !cildinize yeni ve 
esaslı bir güzellik veriniz. He
ınen bugünden itibaren bir vazo beyaz renkteki (yağsız) Te>· 
kalon kremi salın alınız. Terkibinde taze kaymak ve musaffa 
zeytinyağı ile cidrlen mukavvi ve beyazlatıcı sair birçok cevher• 
ler mevcuddur. Bunlar, siyah benleri eritirler. Açık mesameleri 
kapatırlar ve en sert ve solmuş cildleri yumuşatıp gençleştirir
ler. Yalnız bir veya iki gün urfında yaptığı şayanı hayret 
tesir ve gösterdi~i büyük farka şaşacaksınız. Bir hafta sonra, 
teniniz açık, nermin ve yumuşak olacak ve bütün dostlarınızın 
gıpta ve takdir nazarlarını celbedecektir, Her vazo garantilidir. 
Memnun kalmadığınız takdirde, aldığınız vazoyu lstanbul 622 nu
ınaralı posta kutusu adresine ademi meınnuniyetinizin sebebini 
de zikrederek iade ediniz. Verdiğiniz paranın iki misli geri ve
rilecektir. 

Hamiş: Vaki külliyetli taleb karşısında mevcud nümunelikler 
h
1 
itmiştir. Yenileri hazırlanmakta olduğundan henüz nümunelik

erini almamış olanların birkaç gün daha sabretmeleri rica 
_olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Askeri Müze 
Direktörlüğünden: 

Askeri Müze Cumartesi öğleden sonra ve Pazar gün· 

lcri sabahtan akşama kadar açıktır. 10 kuruşa girilir. 

Ced!erimizin sildhlarını ve 13 asırdanberi muharebe 

ettiğimiz milletlerden alınan silahlar ve eşyaları bir harp 

Yadigarı olarak burada göreceksiniz. -(238) (717) 

• 
1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Har• 

biye Okulu lng:lizce ve Fransızca, Alınanca öğretmen• 
liklerine yüksek okullarda ö;tretnıenlik yapmak salahi

yetini ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan iki İngilizce, 
bir Almanca, üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 

2 - Bu ö~retmenliklerin ücreti ders saati başına 4 
ila 5 liradır. 

. 3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bon. 

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

bir istida ile Ankarada U. M. Vekaletine, İstanbulda 
Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatları ve sarih ad· 

res yazmaları IAzımdır. Müracaatlar en geç 20· Eylô.l 936 

ya kadar yapılacaktır. (232) (655) 
--------

Pendik Bakteriyolojihanesi 
Direktörlüğünden: 

Müessese bahçesinde hayvanatın güneşlenmesi için 
yapılacak Padok'un 25 eylıll 1936 tarihine inüsadif cuma 
günü saat (15) de !stanbulda Yüksek mektepler muhase• 

beciliğ!nde toplanan komisyonda ihalesi yapılmak üzere 

açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli (2597) lira (51) kuruş ve muvakkat te

minatı (195) liradır. İsteklilerin teminat mektupları Ti. 

caret Odası vesikası diğer bilgelerle birlikte yukarıda 

yazılı gün ve saatte eksiltme komisyonuna müracaatları 
ve keşif ve şartnamelerini görmek üzere Pendik Bakteri· 

yoloji müessesesine müracaatları ilan olunur. (773) 

• 

Şişli, ~leşrutiyet Ebe kız 26· 28 Va ide apartıma• 25 
ııının lOcudaôresi 

18 Ahjap depJ ve 50 

fu; oda. 

Çelebioğloa!iaddin Yenicaıni 

avlusıında 

Tavukpazarı, Huse- Ko?.:ı. O Hüsqinağa 15 

yinağa 

Ç1rşı'da. 

Eyüp, Kızılmescid. 

Fatih, Çarşamba 

Çakmakcılarda 
Yaldehanında 

Balıçekapı, Şehmeh· 
med geylani. 

canıii. 

Kesecilerrle 5 Dükk,\n 

Debbağhanc 47 Cami altında 
dükkan 

5 
4 

Koğacı· 141, 143 Arsa ve bara• 3 

dede ka oda 

J.lescid 13 OJa 2 
altında 

Şapcı ha· 
nında 

9 Oda, odal>a• 15 
şılı k ve kah· 

ve mahalli , 
Yukarda yazılı nıab~ller 937 senesi l\!ayıs nibaye• 

tine kadar kiraya verilme!c üzere açık arttırmaya kon· 
nıuştıır. İstekliler mnh3nımen kirasının seneliğinin yüzıle 
yedi buçuğu nisbetinde pev akçelerivle biriikte 2 Eylıil 
936 Çarşamba günü s1at 15 e kad.ır Çcnt.erlitaş'ta İstan
bul Vakıflar Başmüdürlüğünde Akarı,t kalemine gelme· 

!eri. (6<!2) 

Sıhhi Müesseseler 'arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Heybeli Sanatoryoınu 1936 ınali yılı ihtiyacı olan 81 

kalem ilaç açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Ca~aloğlunda Sıhhat ve İçtimai Mua

venet müdürlü[:ü binasıııda kurulu komisyonda 9 Eylıll 

1936 günü saat 14,30 rla yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat 712 lira 56 kuruş olup muvakkat 

garanti 53 lira 45 kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi ve ilaç listelerini hergün 
komisyonda görebilirler. 

4 - İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesika. 

siyle 249 sayılı kanunda yazılı belgeler bu işe yeter mu• 

vakkat teminat makbuziyle veya banka mektubu ile bir-: 

likte belli gün ve skatte komisyona gelmeleri. (693) 

İstanbul Bölge San'at 
Okulu Direktörlüğünden: 

1 - Okulumuz bütünleme sınavlarına 14-9-936 tari· 

hinde başlamıcnktır. Bütünleme sınavı ile ilgili olmıyan

lar Birinci Teşrinden evvel okula gelirler•e alınmıya• 
cak!ardır. 

2 -Eyhll mezuniyet bütünleme sınavı 28-9-936 günü 

yapılacaktır. 

3 - 1-10-936 

başlanacaktır. 

Perşembe günü ders yılı öğretimine 

•740• 

Caldea 
Pcrş. 17 Eylül saat 17 

Kavala, Selanik, Golos, Pi
re, Patras, Ayasaranda, Brin-

1 

disi, Ankona, Venedik, Tri-
1 

este ı 

ı ı 

,, 

CELIO 
Cuma18 Eylül, saat 9 

Galata rılıtı mından 

Pire, Brindisi, Venedik, 
Trieste 

Spartivento 
Ç~rş. 23 Eyliil, saat 17 

Pire, Napoli, Marsilya, 
Genova 

Cilicia 
Çarş. 23 Eyliil, ıaat 17 ; 

Burgaz. Varna, Köstence, 
Sulina, Kalas, lbrail : 

Albano ' 

1' Perş. 24 Eyliil saat 17 ' 
il Burgaz, Varna, Köstence, 

Odesa, Balum, Trabzon, 
Samsun, Varna, Burgaz 

QUIRINALE 
c~ma 25Eyliil, saat 9 

Galata rıhtımından 
ı ı Pire, Brindisi, 

Triesle 
Venedik, 

Bolse na 
Cumart. 26 Eyliil, saat 17 
Selanik, Midilli, lzmir, Pire, 
Patras, Brindisi, Venedik, 

Trieste 

Aventino 
Pazart. 28 Eylül saat 12 
lzmir, Selanik, Pire, Patras, 
Napoli, Marsiiya, Genova -

j Abbazia , 

1 

Çarı. 30 Eylül, oaat 17 
Burgaz, Varna. Kösteoce, 

Sulina, Kalas, lbrail 

Mezkür vapurlar mahalli ' 
maksutlarının başlıcası içitı 
ltalya'da Kara ve Deniz 

' servislerile telaki ederler. 
, Tadilat veya teahhürattan 
, Kumpanya hiç bir suretle 

mes'ul tutulamaz. 
Fada mal il mat .. ımak için 

Galatada Merkez Rıhtım ha· 
nında "Lloyd Trleıtino,, Umu· 
mi Accntahğına (Tel. 44877-8-9) 
ve Beyoflunda Galatuaray 
civarında Yolcu Dairesine (Tel. ; 
44686) mtlracaat olunur. 

' 
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RC A ~G 

·BÖYLE· ZENGİN·EDER · KUPONUNU ·SAKLA 

istiklal Lises~ 
Direktörlüğünden : 

1 - ilk, orta \'e Lise kısımları için Kız ve Erkek, yatılı ve ya-
tı"z talebe kaydına başlanmıştır. · 

2 - Kayıd için hergün sa•t 10 <lan 16 ya kadar okula müracaat 
cdileb:Jir. 

3 - B~ :, ıl ancık mezun olan veya tasdikname ile ayrılan tale
benin yerine az mıktarda yeni tnlebe alınacaktır. Okula girmek isti
ycnler bir an evvel mür c ıatları tavsiye olunur. 

4 - E} lulün on be~iıı~ kadar kaydını yeniletmeyen eski talebe
nın müracaatları kabul edılmiyeccktir. 

5 - isteyenlere kayıd şa r tlarını bildiren tarifname gönderili r. 
Şehzadebaşı, polis karakolu arkasıııda. Telefon : 22534 - i • ..: • :. • ~ -· ".! - ·~ • , • • • ... 

Denizyolları 
1 Ş L E T 1\1 E S 1 

Acenteleri: Kara köy- Köp
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarın.de 

I• .. - Han Tel : 22i40 • ..._ 

iZMIR SÜR' AT 
Postası Dönüşü 

1 

SÜMER BANK 
Fabrikasının 

İzuıirden Eı•llılün 3 üncü 

Pcrş•m be giinü kalkacağı ilan 

I edilen postamız görülen lüzıım 

1 üzerine İzmirden 1 Eylül -ı Salı günü sa~t 2 l de kal· 

, , kacaktır. (814) 

Kayseri Bez 

• 
1 r 

Yerli Mallar Pazalarrında satılıyor 
S'1mer Bınk Kıy.-,ri bez fabr;kısının im3l ettıği 12 -14-

16 ve 20 nu:nara iplikler hlikümclçe tesbit olunan fiatlarla 
(nakliye haric} pazarlarımızda doğrudan doğruya fabrika
törlere satılmaktadır. 

IP,lik le r , fabrik atö rlere pera· 
m kende olarak da sablmaktadır. 

1 ihtiyacı olanla rın sipari,ıcrini kaydettirmek üzere, Bir inci 

1 
lstanbul 7 inci icra memurlujtun-

1 dan: Bir bo·çtan dolayı ma hcuz o lup 
satılmasına karar verilen Foloryada ı 

1 
solaryom palasa ait olan otel eşya

ları 1-9·936 gününe gelen salı saat I 
10 dan 11 e kadar Foloryada solar-

1
1 yom palasta hazır bulunacak memur 
tarafından açık arttırma suretıle sa
tılacağı ilan olunur. 

• Güzel, şık ve sajtlam •• 

0 il.YALA 
yalnız, Beyoğlunda" Kabri'stan 

sokağında 

Bayas ve Psalti 
ticarethanesinde satılır. 

.. ... Telefo n : 4142-J • : 

izde 

Banka
sından 

Bir kumbara 
alınız. 

1 Vakıf handa 17°18 numarada Yerli Mallar Pazarları idaresine 

..... m. u.·r.ac•a•al .. et•n•ıe•le•r•i· ................................. ı 
Dr. Hafız Cemal 

Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde (2 

den 6) ya İstanbul Divanyolu 

(104) yeni nıımaralf hususi ka• 

binesinde hastalar bakar. 

Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş 
bir çok 

paranız olur. 

ÇANTALAR-ELDiVENLER 
ve örümcek ağı inceliğinde 

ÇORAPLAR 
Satışında mütehassıs bütün Bayanların mağazası 

istiklal caddesi Hacoııolu pasajı karşısında No. 283 
Salı cumartes! sabahı (9-12-2 

saatleri hakiİci- fukaraya malı- · 
) . 

s ustur. Hcrkesın h;ı1i~e göre 

muamele olunıır. 

Y aılık: telefon Kandilli 38 
Beylerbeyi 48 

KUMBARA DE-STEKTIR 
Sahibi ve Umum! neşriyatı. idare eden yazı işleri müd ürü 

Etem izzet B e n ic e · 
B as ı ldıg-ı yer : Matbaai Eb'üztiya · 

• 

' 

• 

t 
o 


