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Söz işliyoruz: -
Çocuklar tramYayların; otomobillerin arkasına taluhp par· 

çalınıyorlar. Ve ylne giSrDyeruz ki çocukla; işportayla hayat· 

)arını kazanmak iıtiy.,.Jar. Fakat Beledi1e nir:amlarına aykın 
h•reket ettıtl ıörllldBIU için bu kiiçUk •ef1D•yeler tekmelerle 

aolı:aklara dölı:ltllyor. Bu ikincilerle bulwkr uiraıan alikadar· 
larıD bilbaNa ltlrincllerla hayatlarile daha 1.i1ade meırul olmalan 
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anevralara başlıyorları 
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A.nkaradaki 
Tayyare 
bombası 

Geçenlerde Türk Hava Ku
tumunun önüne, güzel hazır· 
l•nıp boyanmış bin kiloluk bir 
la;yare bombası, canlı bir 
lbide gibi yerleştirilmişti. Bir 
tecrübe bin nasihatten değer. 
lidir, sözünün anlattığı korkunç 
hakikatten ev\•el, bu bin kilo· 
luk tayyare bombasından ya· 
Pılmış küçücük abideni_n 
llöı açtırıcı, aydınlatıcı bır 
rot sahibi otduğıı muhak· 
kaktı. Yumruksuz ders, a~ı 
tecrübe geçirmeden nası· 

Hitler şiddetli bir nutuk daha söyledi 

''Ben Almanyayı şimdiye kadar 
ı hiç bir nümayişe çağırmadım, 
şayet çağıracak olursam ••• ,, 

• 

Küçük itilaf konseyi bugün toplanıyor 
---·------ 1 

Hitler bugün de nutuk söylüyor ("&;·~;; .... ;·;~'"""'"""'l 
Berlin, 13 (A. A.) - M. Blomberg Alman kıtaatının M. ~ Nazırlarla ~ 

Hitler'in radyo ile neşredilecek nutkunu dinlemek i!ıere ; Görüştü i 
pazartesi ınnn saat 16 da toplanmalarını emretmiştir. ~ ~ 

! Küçük iti- = 

~ laf daimi ~ 

Tıı/aglula'da hôld teslim almıgan asilerin sıkındı/cları E/1<asr sarayı 

hat, ucuza mal olmuş bir bilai 
lııanasına gelirse, Ankaradaki 
tayyare bombası, tayyareci· ı· 
~in kuvveti kadar h~va teh. ' 
Ukesini iyice ttığı için 

~ konıeyl bu § 
~ gün Çe • ~ 

İspanyol asileri nihayet Sen 
Sebastiene girdiler § koslovak • l 

E yada, Pra- ' ı 
Öpiip başa konacak! bır nimet 
••yılmak doğru değil midir? 
Ve öğretici vaziy~t.lerile .. ~u 
bomba örneklerını kuçuk 

§ tislavde 
I ~ toplnnbla. 
'E rına başlı· 
1§ yor. Kon
i __ ~_: seyin proğ 
_ ramı , üç 

Yüzlerce saat devam eden muharebeler oldu 
büyük bütün şehirlerimi~de 
llörmek yerinde bir dılek 
&ayılmamalıdır. 

Ben es 

Asiler Fasda cepheye gitmek iatemiyen Arabları 
kafile kafile kurşuna diziyorlar 

Değeri bukadar b.üyük1 
V'<diği fayda bukadar şumullu 
Olan 0 tayyare bombasının 
llÜnün birinde kaldırıldığını 
llÖrdük. Neden oraya kon· 
lııuştu; niçin kaldırılmıştı. 

Bunu ne sormıya, ne araş· 
~r.1ııya lüzum var. Fakat 
IUrası muhakkak ki yine 
~k yufka bir zihniyet, bin J 
hır ahüenin arasında bu bom· 
banın halkı korkutacağını ileri \ 
•tirerek bu yumruksuz ders 
Veren oğretici \·e aydınlatıcı 
Va~ıtaya hiicum trııiş v., onu 

1 
)ok ettirmiş ol caklır. 

Sonuncu olmayacağını bil
llıekle beraber, burada böyle 
~iişünenlere şunu hatırlatmak 
ı t rim ki bir tehlikeyi halktan 
g.zJemek, halkı birdenbire 
bir tehlike önünde bırak· 
llıaktarı. hiçbir zaman karlı 
olmamı~tır ve olamıyacaktır. 

Havadan gelen tehlıkenin 
büyüklüğünü vatandaşa öğret· 
llıek, onu korunma çarelerine 
baş vurmak ve havacılığa yar
dım gibi özlü vazifelerini yap· 
lııağa zorlar. Konferanslar ve 
hzılarla halka havadan ko. 
tunmayı ve tayyarenin bu 
llıemleket için büyük hizmet· 
ler görmek kudretini anlatma
h savaşan'ar yanında böyle 
bir aldanma politikası güden
lerin bulunması, bize öQretme 
)Olundaki emeklerin boşa git· 
tııcsi kadar, ~ehlikenin hakika
len ancak pek az kimseler tara· 
lından kavranabilmiş olduğunu 
lnlatmalıdır. 

Alman Nasyonal Sosyalist kongre•inin loplandıJl• 
Nürenbergde bir sok.ak 

l
, ==,_E=-·=,,, devletin yakında yapılacak § lspangaaa milliyetçi asiler 

beynelmilel müzakerelerdeki E nihayet Sen Sebastiyen'• gir• 
müşterek siyasetlerinin tayini l diler. Dün gelen telgraf ha• 
ile bu üç memleketin iktisadi § berlerl kısadır fakat buna rak· 

= ve siyasi münasebetlerinin : men muharebelerin gayet şid
§ sıklaştırılması gibi maddeleri ~ detli o/dulu anlaşılıyor. Ta-
§ ihtiva etmektedir. E levera'da muharebe yüz ıaat• 
= - tan /atla sürmüştür. Sen Se• 
=~=- Cumhur reisi Benes yaılık § bastiyen'in yakılıp yakılmc• 

ikametgahı olan Topslciyanki E - - dılı bugün anlaşılacaktır. 
ı = de dün, murahhasları kabul i Birkaç :ıamandan~rl /ıer 
·ı ~:; ederek, kendilerine Avrupa· i iki ıaraf arasında nn beı gün· 

nın umumi siyaseti, ve bil· i liik bir mütareke yapılması 
~ iıusa kuçuk itilaıın Aımanya, ~ frf., taoassutlar gapılıgortlu. 

Nürembergle~ı Alman Nas• Kendisini yenmiş oldu;tumuz ' • A•ilerin hükümet kumlta•ı : lehistan, Sovyet Rusyaya kar- ~-
youal •oıgalisl partl•i kongre· eski rakibimiz, aramızda tahri- ; böyle bir tavassutu kat'iyyen 
si bitti. Siyasi kuvveller dün kit yapmağa uğraşıyor. Yuın· § şı takibetmekte olduğu siya. ~ kabul elmiyecekini bildirmek· 

@ sel etrafında a-örüşmüştür. ~ 
biigük bir nümayiş yaptılar. ruğuile bizi tehdit ediyor Fakat ~ Bu görüşme iki saat sürmüş· ~ tedir. Yazısı 2 nci sayfada 
Hitler bu kuvvetlerin geçit bizim hakkımızda evhama ~ tiir. ~ T •• k h t• 
resminde sicldetli bir nutuk hayala.ta ka::>ılmasın. Biz her ~11111=1111111uı111111111uıuınıı11111111111111111111•1111~ Ur eye l 
daha söyl•di. zamandan ziyade hazırı>. r "'\ 

Hitlerin nutku Ecnebi memleketlerde halk 1 Açık Söz'ün 1 Atinadan 
Nüremberg, 13 (.A.A.) - Bu kütleleri nasyonal sosyalizm, Sürpriz kuponu A ) k 

sabah M. Hitler, molörlü kıla· laşiım aleyhinde ve bolşevizm Bu kuponu kesip saklayını• yrı ır en ... 
at önünde söylemiş oldujtu ı lehinede birtakım nümayişler N 148 ı 
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• sında samimi nutuklar 

Bey ozlular 117 puanla lstanbul nk~:~\~;k <:e~~t~n~~\.r~k:~ 
tinden evvel Başvekil Metak· 

yüzme şampiyonu 
Halkevi sporcuları bugün 

1 d 1 sas Büyük Britanya otelinde o u ar serellerine bir çıy ziyafeti ver-
~iştir. Bu ıiyafet pek büyük 
bir samimiyet içinde geçmiş· 
lir. gidiyorlar Vapurun hareketinden evvel 
Tevlık Rüştü Aras Türk heye· 
tinin Yunaoistandan geçmesi 
, esilesile izhar edilen samimi-Anadoluhisarı spor bayramında Fenerliler 6-0 galip 

geldiler • Boks maçları devam ediyor Başla memlekrtlerde her 
tehirde bu biçimde bombalar 
Yerleştirilmekte olduğunu bil-

1 
~ 

llıek•e beraber ha1 kın tehlike· 

yete karşı teşekkürlerini 
Yunan matbuatına bilrur-
mcsini Başvekilden rica 
etmiş, vatanı gibi telakki 
ettiAi Yunıınistandan her ne 
vakit geçerse kendisini bah
ti ıar addetmekte bulunduğunu 
ıö ılemiştir. 

den korktuğunu • hoşa aitsin 
di}e. kabul edelim; fakat kur
\11luş savaşı gibi bir imtihan 
2eçirmiş Türk milletinin yolu • 

'
~çıkça köleliğe varao bir teh· 
l <eden korkmamış olduğunu, 
b1va işi için alacağınıız karar· 
!arda göz önünde tutmak 1~-
1.ırı:ıdır. 

. Türk milletinin korkacağı 
lııçbir tehlike yoktur ve on
dan herhangi bir tehlikeyi 
t_izlemeğe kalkışanlar, ya va
zıfelt r ni yapamıyanlar, yahut 
ll«>s 'uliyetlerinin büyüklüğünü 
takdir edemiyenlerdir. 

ismet lnönü şöyle söylüyor : 
' Mert adam ve büyük mil
let odur ki tehlikeyi olduğu gi· 
ıı görür. Böyle mılletler, Türk 
lııil!eti gibi, geçende olduğu 
~adar yarın da muıaffer olur 
~e daima her müşküiü yene. 
tek orta}a çıkar ... 

Ankaradaki layyare bom
basını kaldırmağa elleri var
lııış olanlara ismet lnönünün 
~.1: sözlerini hatırlatmak ve 
\ırk milletine sa~gı etmeleri· 

~· i ~ tiyoruz. Bu Baylar şunu 
)~i_ce bellemelidirl_er: Türk mil· 
:tı hiçbir tehlikeden korkmaz 

1 e. korkmamıştır. Ve tehlike· 
ı?ı önlemek onun baş vasfı-
ır. 

ŞakY. H. Ergökmen 

ıJJnkil maçlarda Yunanlı ve 

lstanbul su sporları ajanlığı 
tarafından tertip edilen lstan
bul yüzme şampiyonluğu mü· 
sabakalmna dün Moda yüzme 

Roma11ga/ı boksörlerin karş·laştıktan sonra alınan iki resim 

havuzunda devam edilmi,tir. Beykoz ve Galatasaray ı üzü
Cumartesi günü başlıyan ve cüleri arasında çok Ç!tin b r 
şampiyonanın ikinci kısmını çekişme halinde olmuşt·Jr. 

teşkil eden bu müsabakalar (Devamı 6 ncı sayfada) 

Açık Siz,, koşusu 
Gazetemizin tertip ettiği büyük müvezziler 
OŞUSU • hktetrlnln ilk h•ftasında yapılacaktır. Kotu ya gire. 

• ceklet' birinciden onuncuya kadar para mUklfatı ve 
onuncudal\ ylrmlnclye ll•dar da efya mUklfatı alacaklardır. Zaten ::::t V::"b'::::~ müvezziler şimdiden koşu 
an ıe ı h malıdırlar. 

Türkiye Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya da Yunan millet 
ve matbuatına selamlarını bil. 
dirmiştir. Başvekil Metaksa' ta 
Vekillere verdijti cevapta bu 
telaki ve konuşmalarından 
fevka!ade memnun ve mü
teşekkir kaldığını, Rüştü A
rasın Yunanistana karşı 
gösterdiği muhabbeti takdirle 
karşıladığını söyliyerek, bu 
ıeva-inln Yunan hiikümetinio 
Türkiyeye karşı duyduğu 
sevgiye tekabül etmekte ol
dujtunu bildirmiştir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111~11111101111111111 

Bugün 
2 incide 

Almanyanın son 
hedefi 

3 üncüde 
Açılıt ve toplanıt 

4 üncüde 
Avrupaya umumi 

bir bakıt 
5 incide 

Madrld kıtl8ya ve 
trastahaneye döndU 

6 ncıda 
Memleket haberleri 

Asilerin şimal cephesi kumandam general Mola •·e erkônıhurbiyesi 

Musolini'ye suikast 
Tekzibe rağmen, Komployu 

OYRA Faşist teşkilatının 
meydana çıkardığı bildiriliyor 

ltalyada anti faşistlerin ve 
komünistlerin Musolini aleyhi
ne tertip ettikleri bildirilen bir 
suikast haberi, İtalyan dahiliye 
vekilinin ajt%ile tekzip edilmişti. 

Halbuki Unayted Pres'in mu
habiri, tekzibe ratmen, suikast 
tertibatının meydana çıkarılmış 
olmasında ıuar etmektedir. Fa
şist aleyhtarları teşkilatı reisi 
olan ,ahıs yakalanmış ve Re· 
cina Celi hapisanesine gön· 

deri imiştir. 
Bunun arkadaş'arı olan di. 

ğer komünistlerin muhakeme· 
!eri yakında yapılac1kt.r. Kom
plo'nun merkezi Romadır. Gro
seta Leghorn ve Etruriye'nin 
diğ"er k'5aba!arında şubeleri 

varmış. Komployu, Faşiştaleyh
tularını takip · etmek maksa
dile tesiı edilen OYRA F•
şist teşkil~tı meydana çıkar
mıştır. 
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Edebiyat Anketi: 8 
Milli bir edebiyat 
Yaratabilir miyiz? 
Osman Cemal Kaygılı 
söylüyor: 

u - Bence asıl gay• 
rimlllf, yani yabancı 
bir edebiyat sayılma· 
sı llzım gelen edebi· 
yat, sanki yazıcının 

kendi malı imiş, bat• 
ka mllletlerden •tı· 

rıp burada olmut ve 
kendi kafasından uy• 
durmut gibi yazılan 
atıramento edebi· 
yatla iyi yapılamıyan 
beceriksiz adapte• 
lerdlr.,, 

[ 7 nci sayfamızda okuyunuz ] Osman Cemal Kaggılı 

YARIN: Necip Fazı[ Kısakürek 
Anketi yapan : Nusret Safa COŞKUN 



2 -AÇIK SÖZ 1.t Eylül 
llıııııi 

·r,--·------------ı ı 

Da on a 
= =========== = === ======== L Ankara-Memleket ve Dünva Sömürge meselesi 

Ve Almanya 
Sayı : 148 Htrytrde 5 kuruş Telefon No: 208L7 • Telgraf adresi: /sıanbul Açık Söz J::' V • • l d 

1==5:.=============== ===========,==== r ransa .n omünıst partisı i e-
1 spa n yol asileri nihayet Sen rinin esrarengiz seyahati Hitlerden evvel olsun, Hit· 

!erden sonra olsun, Büyük 
Harbin sonundanberi, Alman. 
yanın siyasi hedefleri şu dört 
gaye üzerinde toplanmıştır: 

1 - Tamirat borçlarından 
kurtulmak. 

2 - Silahlanmak. 
3 - Avrupa hudutJarını, 

bütün Almanları milli hudut· 
ları içine alacak şekilde değiş
tirmek. 

4 - Sömürge elde etmek. 
Hitlerden evvelki Alman hü

kumetleri için de y ukarıki dört 
hedefe varmak bir gaye idi. 
Hitler için de gaye aynı ol
muştur. Hitler ile Hitlerden 
evvelki hükumetler aras:ndaki 
ihtilaf, gayelerde değil, belki 
de gayelere varmak için takip 
edılecek yolda idi. Hitlerden 
evvelki hükumetler daha itina 
ile hareket edilme•İni iltizam 
ediyorlar. Hitler i•e daha 
kestirme yoldan yürümek istı. 

yordu. 
Aln•anya, biri Hitler reji. 

minden evvel, diğeri de Hitler 
rejimi kurulduktan sonra iki 
hedefe varmıştır. 

Artık tamirat borçlarını le· 
diye etmiyor. Silahlanma mese
lesinde de serbestiyi elde et· 
miştir. Şimdi sıra Avrupa hu
dutlarını d~ğiştirmekle , sömür
ge elde etmiye gelmiştir. Ve 
Nürenberg kongresinde söy
lenen nutuklardan Almanyanın 
somurge meselesine büyük 
ehemmiyet vtrdiğ i anlaşılmak

tadır. Almanya iki sebep!e 
sömürge istıyor : 

1 - Büyük bir devlet ol
duğu ıçin sömürgeye sahip 
o 'mak bir haysiyet mesele<idir. 

2 - Ham madde ihtiyacını 

tatmin etmek ve dö' iz zor
luğundan kurtulmak için iktı. 

sadi ve mali zarureltir. 
Almanya diyor ki: "Her bü

yük devletin sömürgesi var· 
dır. Sömürgesiz büyük devlet 
olmaz. Almanya da büyük 
devlet olduğundan sömürgeye 
sahip olmalıdır. Bu bir haysiyet 
meselesidir. Bundan başka, 

Almanya büyük endüstri mem
leketi olduğundan ham mad
deye muhtaçtır. Gerçi para 
ile bunu her taraftan tedarik 
edebilir. Bugün herkesin para 
ile satacak bol eşyası vardır .. 

Bu, doğru olmakla beraber, 
iki nokta göz önünde tutul
malıd.r: Evvela bugün bol eş· 
ya varsa, yarın olmıyabilir. 

Nasıl ki Almanya biiyük har
bi bu yüzden kaybetmişti. 

Sonra Almanya bugünlerde 
bol olan bu eşyayı para ile 
satın almıya mecburdur. Hal
buki Almanyada döviz veyahud 
altın yoktur. Ticaretin bugün. 
kü şeklinde Almanya ham 
maddeden mahrum kalmak leh
Jıkesine maruzdur. 

Almanyayı, dünyanın en ge
niş sömürgelerine sahip olan 
lngiltere ve Fransada haklı 
görüyor. Fakat sömürge ver. 
meğe yanaşmıyorlar. Çünkü 
e.ki Alman sömürgelerinin bü· 
yük bir kısmı Japonya ve in· 
giliz dominyonları arasında 

paylaşılmıştır.Uzak şarkta Kian 
Çav Çinlilere geri verildi. Ka
rolin adalarını Japonya aldı. 
Diğer sömürgelerde Avustralya 
ve Yeni Zclanda arasında 

taksim edildi. Cenubi Afrika 
sömürgesi Afrika b:rliği domin· 
yonunun elindedir. Bunlar Al. 
manyaya geri verilemez. Doğ· 
rudan doğruya lngiltere ve 
Fransanın elinde Tangan
jika, Kamerun ve Togoland 

vardır ki bunların iadesi çok 
zor, hatta belki de imkansız· 

dır. Esasen Almanyanın bun· 
larla iktifa edece~i de şüp· 

~elidir. 

Bu vaziyette sömürge me
selelerini kökünden halletmek 
işi doğru bir hareket olur. 
Sömürge, denilen çok eski 
istismar usulü manasını kay· 
betmiye başladı. Bu sistemi 
bugünkü şartlara uydurmak 
lazımdır. 

lngiltcrc, sömürgelerin me
nabiini yalnız Almanyaya 
değil, bütün dünyaya açmıya 
hazır olduğunu bildirmiştir. 

Fakat sömürge sisteminin esa
sında değişiklik yapmadan 
en sala hiye!li lngiliz dev• 
Jet adamlarının ağızlarile ya· 
pılan bu vait yerine getiri
lemez. Ortada bir Milletler 
Cemiyeti vardır. Gerçi bu 
müessese, birçoklarını sükutu 
hayale uğratmıştır. Fakat baş• 
ka megelelerin hal inde müesgir 
olm1ması diye, sömürge me. 
selelerinin hallinde de işe ya
ramaz demek değildir. 

lngiltere, Fransa, Belçika, 
Holanda ve Portekiz dünya
nın en büyük sömürge mem-

leketleridir. Eğer bu devletler 
ellerinde bulunan sömürgeleri, 
bütün aza devletlerin istifade· 

leri için Milletler Cemiyetine 
devredecek olurJarga, Alman· 
yanın sömürge iddiasile bera. 
ber sömürge meselesi kökün
den halledilmiş olur. 

Milletler Cemiyeti bu 
memleketleri manda şeklinde 

şu ve bu devlete vermemeli, 
doğrudan doğruya kendi•i 
idare etmeli. O zaman belki de 
bir taşla iki kuş vurulmuş 

o'.ur: Hem milletler arasındaki 
münasebetleri gittikçe gergin
leştiren bir mesele halledilir; 

hem de Milletler cemiyeti, mil
letler arası münasebetlerinin 

tazmininde daha müessir bir 
organ vaziyetine geçer. 

Diplomat 
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·f ransada grevler büyüyor 
Grevcilerle bir · anlaşma 

yapılmasına 
ihtimal verilmemektedir 

Marsilya: 13 (A.A.) - ma
deni senayl grevi, diğer bazı 

müesse.elere daha siravet 

etmiştir. 

Bugün bir itilaf vücude ge· 

tirilmesine imkAn ve ihtimal 
verilmemekt,dir, 

Ba,vekll Llle gitti 
Lille 13 (A.A.) - M. Leon 

Blum beraberinde M. Salengro 
ve şimal prcfesi olduğu halde 
buraya ırelmiştir. 

Lille'de ve Varşolarında 

fabrikaların tekrar işğali ha
disesizce yapılmııtır. Hatta 

bazı müesseselerde direktör
ler, daha grevciler gelmeden 

evvel fabrikaların kapılarını 

bizzat açmışlardır. 

Parıste nUmayltler 
Paris: 13 (A.A.) - Dün 

1aat 19-21 de Champs elyse-

eg'de biraz galeyan husule 

gelmiştir. Feshedilmiş olan 

birliklere mensub 100 kadar 

delikanle bağırıb çağumağa 

başlamışlardır. Mamafih hiç 

kimse yaralamamış ve tcvkifat 
yapılmıştır. 

14,000 amele bugUn 
grev halinde 

Paris ( Hususi ) - şimdiye 

kadar Fran Xlevtmon, Lil, Pa

ris ve MarsHvadan sonra Bu· 
lon sürmer fabrikalarındaki 

amele de grev ilan etmiş ve 

grev ilan eden amelenin sa· 
yısı yüz kırk bini bulmuştur. 

Dahiliye Nazırı salauzro 

ameleleri yatıştırmak maksadi

le grev ilAn olunan mınlakalara 
hrrket etmiştir. 

Sebastiene girdiler 
Asilerin hükumet komitesi on beş günlük 

mütareke şayiasını tekzib etti 
Nas· ı 
gece 

Henday~, 13 (A.A.) -
yonali•t kuvvetler, dün 
yarısı San Sebastien"e gir· 
mlşlcrdir. 

Sevil radyosu mı;~gyen 
malılmat veriyor 

Yıiz sa at lanberi muharebe 

Borgo•; 13 (A.A.) - Yüz 
saattanberi talevera cephesind 
muharebe başll\mıştır, 

veyahut Madrit k.:h'etlerinin 
kayı ve şartsız teslim olmasile 
sona erecektir. 

Bir neıak•I ıiyareti 

Madr;d: 13 (A.A.) - - M. ,1\fa·. 
tinez Barrio sovyet bıiyük 

elçisi ile M· Rozenberg'in zi· 
yarelini kabul etmiştir. Bunun 
bir nezaket ziyareti olduğu söy
lenmektedir. 

Varşova, 13 (A. A.) - Fransız Komünist partisi genel sek· 
releri M. Torez'in ~srarengiz seyahati genel dikkati çekmektedır. 

M. Torez dün akşam uçakla buraya gelmiş ve bu sabah 
trenle dönmiiştiır. Gazetecilere beyanatta bulunmaktan sakınmış, 
y~lnız on beş giin !,.adar sonra yine gelece!ı'ini söylemekle iktifa 
etmişt'r. 

• • • 
ita/yada maaşlar arttırıldı 

Roma, 13 (A.A.) - Devlet memurlarının ücretleri 1 teşrini· 
~vvelden itibaren yüzde sekiz arttırılmış ve 1930 teşrinievvelin· 

denberi tatbik edilen yüzde 12 tenzilat kaldırılmıştır. 

M. Musolıni, ordu için lazım olaı fevkalade tahgisatın mik
darını Baka ıı'ar meclisine bildirmişt'r. Bu t•hsisatın mikdarı 

gilii tutulmakta ve yalnız beynelmilel durumun icabatına ta-

Seville, 13 ( A.A.) - Jerez 
Dela Frontera radyo,u, milis 
kıtaatının Taleverada ~ukua 

gelen muharebede 360 ölü, 
300 tüfek, üç mitralyöz ve 
bir havan topu bırakmış ol
duklarını bildirmektedir. 

On be$ günlük mütareke? 

Burgos 23 (A.A.) -- Ecnebi 
memleketlerden gelen bir tel
grafta Madrit ile Burgos ara. 
sında yskında 15 günlük bir 
mütareke akdedilmesi müm
kün olduğuııdan bahsedilmek-

' ledir. Hükıiffi6't komitesi, bu 
haberi kati surette tekzip eder. 

IA "l F 1 A taıııa'"c~ kafi oldugu söylenmekle ikt;fa edilmektedir. 
Si er as 1 rap• , ı ıu 1111 1 • •' ''11111•••"'"'111'' ' 1111111•••••••11111•1Ut11•••••"""'''"11''''''''t""'''''ll''''''ıı"''''ll"''''""'"' .... ll"'''"uın• 

Seville radyo•u, Madrid ka. 
bine.i erkAnı aruında şiddetli 
ihtilaf çıkmış olduğundan ve 
vaziyetin günden güne vahim· 
leşmekte bulunduğundan bah. 
seylemektedir. Bu radyo cep· 
heleri heyeti mecmuasından 
hükumetin yedi tayyaresinin 
son muharebelerde düşürülmüş 
veya kaçmağa ibcar edilmiş 
olduğun'J ilave etmektedir. 

Komite erkanından biri, Ha· 
vas aj ınsı mu ha birine demiştir 
ki : 

Bu haber yanlış bir haber 
olmaktan da fazla bir şeydir. 

Bizim Madrit ile müzakerede 
buluııabilecegimiz zehabını u· 
yandırmıya matuf bir manev· 
radır. Harp, nasyonalist kuv
vetlerin tam ve kat'! zaferi ile 

ları 1<1.ıırşuna 

diziyorlar 
Londra (Açık Söz) - is

panya Fa•ını doiaşmakta ola-ı 
(D•yl Heran) gazetesinin mu
habiri, Tctuan'da ihtila!rılara 

iltihak etmemek istiyen Müs· 
lüman Araplardan günde kır. 

kar kişinin kurşuna dizilmekte 
aklduklarını, bildirmektedir. ... ....................................... ...... ~~;; ........... k~·~;;;·;; ......... J~j;;d; ................................................ , 

Hitlerin bugün ·de 
bir nutku bekleniyor 

ita/yadaki askeri manevralar bitli, Sovyel Rusyadaki askeri manevralar bitli, 
şimdi de Almanlar büyük bir askeri manevraya baılıımak üzeredirler. Yukarrki 

resimler ita/yadaki manevralardan alınmıştır. 

( 1 inci sayfadan devam) yapılacak iş yeni bir Lokarno Viyana (Açık Söz) - Bu· 
icrasına teşvik ve böyle nü- misakı akdetmek ve Avrupa· rada şimendifer durak yerle· 
mayişlere davet ediliyor. Ben, nın garbinde sulh mıntakasını rinin ikisinde patlıyan cehen-
şimdiye kadar Almanyayı hiç tahkim etmektir. Bu iş, Noel- nem makineleri yüzünden 
bir nümayişe davet etmedim, den evvel yapılabilir ve yapıl- Avusturya gazeteleri, meyusane 
Fakat şayet davet edecek malıdır. Bize gelince, bizim yazılmış yazılarla, birtakım 
olursam (şiddetli alkı~lar) bir garbi Avrupada girişebilece- suin;yct erbabı ve genç Avus-
tek nümayişe davet edeceğim, ğimiz h;çbir taahhüd yoktur. turya Cumhuriyetine düşman 
o nümayişte disiplinden mah· Büyük Alman ma- kimselerin tertip etmiş olduk· 
rum on bin, yirmi bin kişi 1 b I !arı ve kargaşalık çıkarmak nevre arı a, ıyor - · ı · kt" M"I J ve Avusturyanın namını leke· 
goru mıycce ır. ı yon arca Berlin ( Hususi) - General lemek üzere lngiltere kralı 
in<anın insaniyetin irsi düşma· Riteron Neyer'in kumandası 
nına karşı şahlandığı görüle- 1 d 8 d 5 Sa Majeste Edvardın tam Viya-

a tın a 1 en 2 eylule kadar na'da ikamet etti"'i bir zamana 
cektir. Eski [bir muharip sıla- devam edecek olan Alman ıs 
ti 'e diyebilirim ki biz teşriki isabet ettirmekle maksatlarına 

m:ınevralarına çok büyük 
· [ d h" k" muvaffak olamıyaceklarını, 

mesaı arzusun ayız, ıç ım- ehemmiyet verilmektedir. Bu 
d - ı,. kt nefretleri ile birlıkte ilan seye uşman ıısımız yo ur. manavral rda makineleşmiş 

F etmektedirler. 
akat Almanya asla bolşevik Alman ordusunun en son tek-

olmıyacaktır. 

Voroşilofun 
nutku 

Moskova, 13 (A.A.) - Dün 
Minskide Be) az Rusya askeri 
mıntakasının 1 ıt lalı Mareşal 

Voroşilofun önünde büyük 
bir geçit re~mi yapmıştır. 

Voroşilof askerlere söy'e· 
diği nutukta, Sovyetler Birli· 

· ğinin kızıl ordusu:ıa olan de
rin ve samimi muhabbetinden 
büyük bolş~vik par!İ!inin de 
hiyane idaresi altında Sovyet 
milletine temin ettiği neşeli ve 
mesut hayatta ve düşmanı 
düşman topraklarında daima 
tepelemiye hazır bulunan ye
nilmez Kızıllordunun kuvvetin
den bahsetmiştir. 

Geçit regmine manevralarda 
bulunan biitün askeri sınıflar 
iştirak etmiştir. 

ltalyan ın vaziyeti 
Roma, 13 (A.A.) - Sunday 

Times'den : 
Vazifemiz, Avrupada lslav

larla Tötonlar arasında harp 
vukuuna mani olmaktır. ilk 

nik terakkiyatı tecrübeleri ya· 
pı:acak ve dokuz ordunun iş

tiraki'e yapılacak olan bu ma
nevralar, Harbi Umumiden 
sonraki en büyük manevranın 
birincisi olacaktır. 

Avusturya gazeteleri, ce· 
hennem makineleri patladık
tan sonra insanca zayiat olma
mışsa da yalnız Semering'de 
bir şimendifer memurunun 
yaralanmış olduğıonu yazmak
tadırlar. 

Baldvine hücumlar 
Müfrit muhafazakarlar istifa 

etmesini istemektedirler 
Londra, · 1 i A.A. ) - Star \ 

gazetesine göre müfrit muha-

fazakarlar mehafili M. Baldwine 
karşı şiddetli bir hücum ha· 

zırlamakta ve mumaileyhin 

kralın taç giyme meruiminden 

evvel istifa etmesini istemek

tedirler. 

Umumi intihabatın bu tarih· 
ten evvel icrası derpiş edil-

mekte olup muhafazakarlar 

. partisinin intihap ajanlarına 

mücadele için şimdiden hazır

lanmaları hurnsunda emirler 

verilmiş olduğu rivayet 

mektedir. Ayni gazete 
edil· 
müf-

rit muhafazakarların yeni

den silahlanma siyasetinde 
engel olduğu iddiasında bu. 

lundukları M. Ramsay Mac
Dorıaldı istifaya mecbur etmek 

arzusunda oldukları söylen• 

mektedir. Star gazetesine göre 

müfrit muhafazakarlar Carlton 
Club'de toplanarak şefler üze-

rinde tazyik icra etmekten 

ibaret olan eski usule müra· 
c •at edecektir. 

Dil bayramı bütün 
yurtta kutlulanacak 
26 eylulde Ankara ve istanbul 
radyoları birleştirilerek Kurum 
adına söylevler verilecektir 

Türk Dıl Kurumu Genel sek

reterliğinden: 

1 - ilk Türk Dil kurulta· 

yının toplandığı 26 oylıilde, 

bundan önceki yıllarda alduğu 

gibi Dil bayramı Türk Dil Ku

rumu üyeleri, Halkevleri, gaze

teler ve yurdun dilseverleri 

aragında kutlutanacaktır. 

2- 26 eyllıl 1936 cumartesi 

günü saat 18 de Ankara ve ls
tanbul radyoları birleştirilecek 

ve Kurum adına bir söylev 

verilecektir. Bu söylev bütün 

Halkevlerinde radyo ile din· 

lenecektir. 
3 - Halkevleri söylev saa

tinden önce veya sonra kendi 

bölgelerindeki imkana göre 
dil hakkında konferanslar ver-

!Genel sekreterllk bU· 
rosu Ankaraya döndü 
! Türk Dil Kurumu Genel 

sekreterliğinden : 

Üçüncü Türk Dil Kurultayı 

işleri için 16 haziran 1936dan

beri Dolmabahçe sarayında ça· 

lışmakta olan Türk Dil Kurumu 

Genel sekreterl'k bürosu, ku· 

ru!tay işlerinin arkası alınması 

üzerine Arıkara'ya dönmüştür. 

Bundan sonra kuruma yazılacak 

yazılar Ankara'da Türk Dil 

Kurumu Genel sekreterliğine 

gönderilmelidir. 

Bütün Kurultay çnllşmaları 

sırasında lstanbul Valiliği i'e 

Belediyesinin, Milli Saraylar 
direktörlüğünün, hükümet dal. 

mek, şiirler okutmak ve türlü relerinin ve lstanbul matbua-

ıezahürlerde bulunmak suretile tının gösterdiği kıymetli mü-

Dil bayramını kutlulıyacaklar- zaheretten dolayı kurum, bu 

dır. Halkevlerinde veriien kon· 
feranslar ve okunan şiirlerin 

birer kopyesi Türk dil kurumu 

Genel sekreterliğine gönderi· 

lecektir. 
4 - Türkiye gazeteleri 26 

eylul 1936 gayılarında Dil bay
ramını kutlayacaklar ve Tür
kiyede dil çalışmaları üzerine 
yazılar yazacaklard;r. Bu ya· 

zıların da birer kopyesi Türk 

Dil Kurumu Genel sekreterli

ğine gönderilecektir. 
5 - Bütün kutlama ve te

zahürlerde şu noktaların teba

rüz ettirilmesine çalışılacaktır: 

a - Ulu Önder Atatürkün 

yüce himaye ve irşadı altında 

türk dili üzerindeki çalışmala

rın her gün daha çok geniş· 

liyen yüksek bir faali yetaldığı 
b - Ana dilimizin geniş 

varlıklarını bulmak üzere ya· 
pılan araştırmaların, yalnız 

türkçeyi değil bütün dünya 
dillerini ve genel dil bilgisini 

ilgilendiren yüksek bir buluşa 

vardığı, 

c - Yeni türk dil tezinin 

Üçüncü Türk Dil kurultayına 

iştirak eden yerli ve yabancı 
dil bilginleri tarafından da iyi 

karşılanmak suretile bir kat 

daha kuvvetlendiği, 
d- Türk kültürünün en eski 

kültür kaynağı olduğu gibi 

türk dilinin de bütün kültür 
dillerine ana kaynak olduğu· 

nun •Güneş-Diln teorisi ile in. 

kar kabul etmez bir şekilde 

ortaya çıktığı, 
6 - Halka hitab eden söy

lev, konferans ve şiirlerde 

elden geldiği kadar herkesin 
anlıyabileceği, açık, sade, dOz· 
gün, pürüzsüz ve güzel bir 

türkçe kullanmaıta çalışıla

caktır. 

müesseselere alenen teşekkür 

ctmeği tatlı bir borç bilir. 

ParisOpera 
binası yanı

yordu 
Paris, 13, (A.A.) - Opera· 

nın damında çıkmış olan yan

gında okadar büyük bir ale'/ 

yükseliyordu ki herkes fela· 

ketin çok daha büyük olduğu 

zannına dü~müştü. itfaiye ef· 

radı, tiyatro binasının tepesine 
kadar suyu çıkarmak için 

Montmartre'den dokuz kilo su 

tazyikli yedi hortum kullanı· 

yorlardı. Bu e•nada binanın 

etrafına halk birikmişti. 

Damın yıkılmış olan altı 

metre mürabaı sahasında daha 

şimdiden tamirata başlanıl· 

mıştır. 

Par is: 13, ( A.A. ) - Ope· 

ranın damında çıkan yangın 

üzerine açılmış olan tahkikat 

henüz felaketin hakiki sebeb
lerini meydana çıkaramamıştır. 

Oper anını cephesi ile sahne· 

sinde bir guna hasar olma• 

mıştır. 

Okyanusu geçit 
geri kaldı 

Lonra 13 (A.A.) - Tayya· 

reci Richman ile Merrill, ev• 

velce yarın hareket etmeğe 

karar vermişlerken son daki• 

kada hareketlerini tehir et• 

mişlerdir. 

Gazetecilere beyanatta bıl' 

lunan Merririll, ne vakit ı,are

ket edebileceklerini bildirme

diğini söylemiştir, 
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Açılış ve toplanış! 
Yeryüzünde bir açılıt ve toplanıı ba4ladı. 
Bazı devletler derlenip toplanıyor. Hükumetler hesabını 

kitabına uydurmıya çalıııyor, aileler açılıp yayılmaktan çeki· 
~iyor, irili ufaklı bütlin teıekkllllerde bir derlenip toplanıf, 
lÖıe Çarpan bir kapanıt var. 

lngiltere Hind yollarını, Avuotralya geçitlerini tutan Mı
j"dan çekiliyor. Franıa Suriyeden uuklaııyor. Buna mukabil 
lalya Afrika içlerine doğru yayılıyor. H&tti Anbiıtan çölle. 

•ine kadar yayılmıya hazırlanıyor. Almanya Uzak Şarka doğru 
Utanmak için fır.at kolluyor. 

Biribirine zıd bu iki hareketten banırisinin doğru olduğunu 
hldiıeler ırösterecek. Yalnız siyasi akidelerle kaynıyan Avru• 
Panın büyük bir köpürme ve taşma tehlikesile karşılaşacağı 
lııuhakkak olduğuna göre kuvvetlerini anavatana toplamak 
~linını takip eden devletlerin daha makul düşündüklerine 

hUkmedilebilir. 
Faşist devletler yayılıyor, eski emperyalistler kapanıyor. 

\ı., ırariptir ki ltalyan ve Alman liderleri mütemadiyen konu• 
luyor. lngiliı ve Fransız diplomatlar anudane susuyorlar. 

Bir taraf açılıp ıaçılıJ")r, bağırıp çağırıyor. Bir taraf 
derlenip toplanıyor ve susuyor. Bakalım zaman ne ırös· 
1•recek? 

Burhan Cahid Morkaya 

PO L 1 S 

[renköy tiyatrosunda bir sarhoş 
sahneye fırladı 

gakaAktrislerle oynarken 
lrınarak karakola götürüldü 

iki akşam evvel, Erenkö· 
Yünde, Çınardibi tiyatrosun~a 
earip bir vakii olmuş, seyır
tiler, tiyatrodan ziyade bu 
Vakaya, epi zaman kahkaha· 
larla gülmüşlerdir. 

Suadiyede, Mısırlı Abbasın 
Yanında oturan lbrahim, ak
iaından epi rakı içtikten sonra 
sarhoş olarak tiyatroya git
llıiştir. lbrahim, bir müddet 
&essiz sedasız oturmuş, biraz 
sonra, ayağa kalkarak evvela 
Çalğıcılara bir mıkdar para 
Vererek dans havası çolmala· 
rını söylemiş, ondan sonra da: 

- Heeeyt, anam babam .. 
Bu oyunu sizin kadar bizde oy· 
narız •. diye bir nara attıktan 
•onra, sahneye çıkmış, dans 
ttmek, hora tepmek istemiştir. 

Tyatrocular: 
- Aman ddikanlı .. Ne yapı· 

Yorsun ? oyunu bozacaksın 
diye sahneden inmeğe davet 
davet etmişlersede, lbraiıim 
kulak asmamış, bildiğini oku
llıakta devam etmiştır. Seyir
cilerin kahkahaları arasında 
~elen polisler, ibra himi sah
neden indirüp karakola götür
llıüşlerdir. lbrahim hakkında 
huzur ve istirahatı selp mad· 
desinden takibat yapılmak· 
ladır. 

Hırsızlık 
Kızıltoprakta, Bostan soka

lında, lnekci Mehmedin 5 nu· 
llıaralı evinin bir metre yük· 
•eklijtindeki pencere camı kal· 
dırılarak 5 lira değerinde be· 
nekli bir battaniye, bir yorgan 
Ve bir yatak çarşafı, çekilmek 
~Uretile çalınmış, sabıkalı gü
tuhundan Ethem, yakalanmıştır. 

Açıkgöz hasta 
Mahmutbey nahiyesinde 187 

~Umaralı evde oturan Hasan 
~ızı Fatma, ev\'elki gün, Ha
•eki hastahanesinden taburcu 
;:!arak çıkarken, hastaneye ait 
~r yatak çarşafı, bir yastık 

t~zü, bir hasta gömlel!'i ve 
kır çift terliği de, bir bohçıya 
oyarak beraber çıkarırken 

kapıda nazarı dikkati celbet
llıiş ve bohçasile yakalanarak 
h•kkında takibata başlanmıştır. 

KUçUk hırsızlar 
Kantarcılar caddesinde Te

tazici Mehmet Cemilin 69 nu
lııli aralı, dükkAnını açmak sure· 

lc evelki ak~am hırsız gir
•ız girmiş, 7 eltcrazisi, dört 
lito dirhem ve bir miktar pa· 
~· alarak kaçmıştır. Şüphe 
~zerine, onbeş gün evvel Meh· 
~et Cemilin yanından çıkan 
. 3 yaşında selim oğlu Sabri 
ıle evelce terazi çalılığı için ya
nından çıkardığı kalfası Hüse· 
'eyin ol!'lu Mehmet yakalan• 
llıış, tahkikat sonunda, onların 
Çaldığı anlaşılmıştır. 

Sarhoşluk 
).\ Cibalide, Fener caddesinde, 
t ehınet kaptanın 247 nume· 

0~1u evinin orta katında kiracı 
\karak oturan Esat, evvelki 
t Şam, sahoş olduğu halde 
n ve gelmiş ve Mehmet kapla· 
ın dairesine tecavüz ederek 
~mları kırmıştır. Esat hakkın· 
a, takibat yapılmaktadır. 

Slh1hlı adamlar 
lııtE:~velkl akşam yapılan umu· 

sılAh araştırmasında, Top-

hanede oturan Arif oğlu Ali- 1 

nin üzerinde sekiz kurşun a· 
lan, şarjörlü bir tabanca, Ra. 
gip oğlu Kenanla Kireç kapı· 
da oturan Besim oğlu Cema· 
lin Üzerlerinde de taşınması 
merrınu olan çakılar çıkmış, 
silahlar müsadere edilmiş, 
tahkikata başlanmıştır. 

Yankeslclllk 
Evvelki akşam saat 21,30 da, 

Galatasarayda tramvay bek· 
lemekte olan doktor Eminin 
arka cebindeki para cüzdanı
nı, sabıkalı yankesicilerden sı· 
can Saliihatdin çekerken, me. 
murlar tarafından görülmüş ve 
yakalanmıştır. 

Dayak 
Beyoğlunda Kumbaracı yo. 

kuşunda 3 numaralı evde otu
ran Ali kızı Fatma, kiracısı 
Hurremdcn alacağını istemiş, 
buna kızan Hurrem, Fatmayı 
döğüp tahta ile de başından 
yaraladığı için, hakkında tah· 
kika başlanmıştır. 

Yaralandı 
Kalyoncukolluğunda, Küllü 

cıkmazda oturan Dimitri kızı 
Marika, evvelki gün, Galata. 
sarayda Anadolu lokantası Ö· 
nünden geçerken 2560 numa. 
ralı otomobilin çarpmasile göğ
sünden hafif yaralanmış, Be. 
yoğ'u Zükür hastahanesine kal· 
dırılmıştır. 

Hayırlı arkadaş 
Zibada karpuzcu Naci, po· 

lise müracaat ederek, tanı· 
dıklarından seyyar simitçi 
Rizanın, dükkanında karpuz 
taşımıya yardım ederken, kar
puzlar arasına koyduğu 57 
lirayı çaldığını iddia etmiştir. 
Riza hakkında tahkikat yapıl· 
maktadır. 

Kumarcılar 
Galatada, demirciler soka· 

ğında, 24 numaralı pansiyon· · 
da zarla kumar oynıyan o·. 
mitri kızı Suruzya, Bohor oğ
lu Şaya, Bedrettin oğlu Adil 
ve !sak oğlu Manol, cürmü 
meşhut halinde yai<alanmışlar
dır. 

Çarptı 
Evvelki gece, Edirnekapıya 

dogru gltmekte ve lskon tara
fından idare edilmekte olan 
170 numaralı motosikletet, 
Malta çarşısı civarında Bele. 
diye Temi~lik işleri Müfettiş
lerinden Emine çarpmış, ha· 
filçe yaralanmasına sebep 
olmuştur. lskon hakkında tah· 
kikat yapılmaktadır. 

iğfal edilmiş 
Kasımpaşada, Pişmaniyede, 

Yüksel kızı on beş yaşlarında 
Hatice polise bir şikayetname 
ile müracaat ederek, üç ay 
evvel, izdivaç vadıle, Şaban 
adında birisi tarafından iğ. 
fal edildil!'ini; şimdi de iki 
aylık gebe olduğu halde 
kapı dişarı atıldıl!'ını iddia 
etmiştir. Şaban hakkındıı. tah· 
kikat yapılmaktadır. 

Dolandırıcık 
Bir ermen inin bundan· iki ay 

kadar evvel Yeniposlane ar
kasında bir dükkan açarak 
piyasadan mühim miktarda mal 
topladığı ve bunları dil!'erin· 
den aşağ'ı satarak Parise kaç· 
tığı haber alınmıştır. Tüccarın 
mühim miktarda para dolan. 
dırdığı ileri sürülmektedir, Bu 
arada bir tacir de 26.000 lira· 
aını bu adamıı. kaptırmıştır. 
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1 Günün_ voclvn'i" 
-.,.-._.:... ~~ ... 

Hız ve gücünü vatandaıın sevgisinden alan gazetedir 

Bizde halka zorluk verdigi 
ırörülen her şey için (buhran) 
tabiri kullanılır da, her nedeMe 
şu lstanbulun tramvay derdi 
için (tramvay buhranı) tabiri 
kullanılmaz. Halbuki buhranın Sahibi ı Etem lııet EENICI!. 

Yeni Kadıköy 
iskelesi 
inşaat bitti. iskele ya· 
kında yerine konacak! 
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Şark 1 inhisar 
1 Memurları 
ı . • 

TekaUtlere tazminat 
ve ikramiye verilme

sine ba,ıandı 

Soğuk 
Hava 

·Antrepoları 

- demek oldufunu bize en 
ıyi anlatacak vasıta bu müba· 
rektir. 

Daha tramvay dcrdemez, 
kim vardır ki üzerine buhran 
gclmes·nı 

Akay idaresinin yeni yap
tırdıl!'ı modern iskele tamamen 
hazırlanmıştır. iskelenin res· 
miküşadı 15 Birinciteşrinde yıı. 
pılacak ve o gün yeni iskele 
köprüdeki eski Kadıköy iske· 
lesinin yerine konacaktır. Bu 
münasebetle şimdiki iskde 13 
Teşrinievvelde yerinden kaldı
rılacal<tır. 

Dilleri 
Kongresi ı 

l sovyetl~;· hazırlık 
Yaşları altmışı geçtiği için 

Mayıs ve temmuzda tekaüde 
sevkedilen inhisar mtmurlarına 
.-erilmesi kararlaştırılan tazmi· 
nal ve ikramiyelerın tt!dİyesinc 

başlanmıştır. 

Raufi Manyasi 
tetkikat yapıyor 

Tramvay buhranı diye bir 
tabirin moda olmayışını biz 
şöyle izah ediyoruz, zira bu· 
buhran olmaktan cıkmış, ha
fakan olmuştur da ondan! .. 

Son günlerde Avrupaya gi. 
ı dip gelenler oralarda tram
vayların şehirlerden kaldırıl· 
mıya başladı~nı yaııp dur
dular. Muhakk!ktır ki bu düz· 
lem esine yürüyen rr.üthiş asan· 
sörlerden kurtulursa şehirler 

maden kuyuldrı olmaktan kur· 
tulacaklardırl Bizım tram\'ay şir 
keti, galiba, tramvayların kad· 
ri artık bilinmemiye başladıj!'ını 
görünce nadirleşmekle kıy· 

metlenecel!'izni düşünerek ara· 
balarını azaltmış .. 

Yeni iskelenin yerleştirilmesi 
iki gün süreceği için 16 leş• 
rinievvele kadar Akay vapur
ları Ş:rketihayriyenin Üsküdar 
iskelesine yanaşacaklardır. 

Yeni iskele Kasımpaşadaki 
tamir havuzlarından köprüye 
kadar ronıorkörlerle çekile
cektir. iskelenin üstünde büyük 
ve asri bir gazino yapılmı,tır. 
iskele yerine kondukıan sonra 
bu gazino kiraya \'erilecektir. 
Gazino yazlık ve kışlık kısım· 
ları ihtiva etmektedir. 

o 

Dahili 
Teşkilatımız 

~··• 

Umumi Müfettişlikler 
altıya çıkarılıyor 

Gelecek yıl dahili teşkillltta 
yapılacak yenilikler meyanında 
Umumi Müfettişliklerin altıya 

çıkarılacağı haber verilmekte· 
dir. Dördüncü Umumi Mület· 
tişlik merkezi lzmirde olacak 
ve Balıkesir, Manisa, lzmir, 
Muğla, Isparta, Denizli, Aydın 
vilayetleri bu müfettişliğe bağ· 
lanacaklardır. 

Seyhan mıntakasına kurula· 
cak olan beşinci umum müfet· 
tişliğin merkezi de Adana 
olacaktır. Ayrıca bazı vil&yet
lerin kaldırılması ve geri ka
lacaklara da birer vali mua• 
vinliği ihdas edilmesi muhte· 
meldir. Bu sayede valiler 
halkla daha yakından alaka· 
dar olmak için vakit kazanmış 
olacaklardır. 

Buğday 
Ziraat bankası önümüzdeki 

halta içinde bul!'day mübayaa· 
tına başlayacaktır. Ziraıt ban· 
kasının geçen sene darlık vazi 
yetine göre tanzim etmiş ol
duğu mübayaa liatlerinin bu 
sene geçen seneden farklı ola
cağı haber veriliyor. 

Z'raat bankası bu sene için 
yenid:ın 52 mübayaa merkezi 
daha vucüde get.rmiştir. 

Küçük 
Haberler 

e Asri havan sergisi yarın 
saat 14,5 da Edirnekapıda 
Belediye fenni temizlik ahır· 

larında merasimle açılacaktır. 
e inhisarlar idaresi yeni 

tütün mahsulü için her tarafta 

mustahsile avans vermiye 
başlamıştır. 

e Hukuk Fakültesinin dört 
yıla çıkarılması hakkındaki 

nihai karar bugün Üniversitede 

yapılacak olan bir toplantı 

sonunda verilecektir. 

e Aksaray ve Kadıköy de 
birer ilk mektep açılması ka· 
rarlaştırılmıştır. Şehirde daha 

ne kadar mektep açılması 

lazımgeldiği yapılmakta olan 
tetkikat sonunda anlaşılacaktır. 

e inhisarlar idaresi yeniden 

tütün ekjsperi yetiştirmek Ü• 
zere 10 namzet alacaktır. 

e Gümrük Baş Müdürü 
Mustafa Nuri bugün Ankara· 
dan şehrimize gelecektir. 

e Muamele verğisi nde tadi· 
lat istiyen sanayiciler bugün 
ve yarın da Ticaret Odasında 
toplantılarına devam edecek· 
!erdir. 

e Tayyareci Sabiha Bur. 
saya gelerek Atatürkün hem
şiresine misafir olmuştur. 

1 yapıyorlar 
Üçiincü Eil Kurultayına İŞ· 

tirak etmek üzere lstanbula 
gelen Sovyet dil alimleri, bu
gün, Rusya'ya giden sporcıla
rımızla beraber memleketlerine 
dönüyorlar. 

Tekaüt edilen memurlar ida-
reye girdikleri tarihten itiba
ren tekaüt sandığına verdik
leri hisseden başka kendilerin· 
den kesilmek istenen yfrzde 
beş tekaüt hissesi hakkında 

Şurayı Devlete mürncaal el· 
mişlerdi. Şurayı Devlet kara· 
rile memurlar haklı görülürse 
yüzde beş fark inhisarlar Mü· 
dürlüğü taralınden ödene· 
cektir. 

Limanda soğuk hava antre· 
po!arı tesisi hakkındaki tetkik· 
lere liman umum müdürü Ra· 
uli Maoyasi tarafından de\'am 
edilmektedir. Yabancı memle
ketlerde tatbik edilen usuller 
gözden geçirilmek üzere ln
giltereye yapılan müracaata 
cevap gelmiştir. Bu mallımat 
yakında Türkçeye çevril~rek 
üzerinde esaslı · etüdler yapı

lacaktır. 

Bu münasebetle, So,•yet ilim 
heyetine riyas•t eden Türki· 
yat alimi Samoiloviç, Sovyet 
sefaretinde gazetecilere bir 
çay ziyafeti vermiş, lstanbul 
kütüphanelerile Türk ve lslam 
eserleri müzesinde yaptıl!'ı tel· 
kiklerden çok memnun kaldı· 
ğını söyliyerek demiştir ki: 

- Bilhassa Bayazıddaki u· 
mum! kütüphanede buldul!'um 
bazı eserler, vesikalar ve ma· 
lümat yeni yeni birçok neşri· 

yata yol açacak mahiyettedir. 
Memleketime dönünce, ilk işim 
bunları tasnii ve neşretmek 

olacaktır. Bir ay kadar sonra 
çıkaracal!'imız •sovyet. Türk 
ilmi mecmuasın" da bu defa 
kendileriyle tanıştıl!'ımız ve ya
kından temaslarda bulunmak 
fırsatını kazandığımız Türk 
alimleriyle beraber neşriyat 

yapacal!'ız. Türk alimlerinin 
yazıları, bu mecmuada, hem 
Rusça, hemde Türkçe olarak ı 
neşredilecek, mecmua, her üç 
ayda bir muntazaman neşro· 

lunacaktır. 

1 o 1 

Türk-lngiliz ı 

Soğuk hava antrepoları le· 
si•i bahsinde, b. lhassa, balık· 

lann avlandıklarından itibaren 
ihracına kadar geçecek saf
hata fazla ehemmiyet veril-

ticareti 
Yeni imzalanan Türk • lngiliz 

ticaret anlaşmasının müşterek 
menfaatler göz önünde tutu
larak yapılması her tarafta 
büyük memnuniyet uyandır· 

mıştır. Yeni anlaşma mali ve 
sınai bakımlardan büyük 

mektedir. 
Galata meydanı 

lktısat Vekaleti Başmüşavi· 
ri Fon Der Porlen iznini ge· 
çirmek üzere gittiği Alman· 
yadan dönmüştür. 

Şehircilik mütehassısı Prost 

ehemmiyeti haiz bulunmak· 1 

ta, on güne kadar lstanbula 
gelecek ve Liır an Umum Mü· 
dürlüğünün hazırladıl!'ı müs· 
taktel Galata meydanı pro· tadır. Bu 'adide iki devlet 

arasında teşriki mesai kabil 
olacaktır, 

Maliye memurları 
lkı sene 'azife yapmış olan 

Maliye mamur:arı staj için A\'
rupaya göaderilecektir. Bunun 
için gelecek ay memurlar ara
sında bir imtihan yapılacaktır. 

jesi kendisine gösterilecektir. 
Mii•takbel şehir planında 

Galata ıneyda~ının Merkez 
ı Rıhtım Hanı önünde tesbiti. 

nin muvafık olup olmıyacağı 

kararı da mütehassısa bıra· 

kılmıştır. Bu hususla Prost'un 
da fikri alındıktan sonra işe 

baş'anocaktır. 

--

Şimdi halk istasyonlarda duru 
yor; dopdolu arabaların önlerin· 
den, tayya•e gibi geçtiklerini 
seyrediyorlar ve hemen herbiri 
içlerinden halk folkloruna 
ait herceste sözler mırıldanı· 
yorlar !.. 

Muhakkaktır ki bizde her
ke~in can ve gönülden (virdi 
zeban) ettiği bir tramvay ede· 
biyatı vardır il 

Biz birşeye hayret ettik: 
Gazetelerin yazdığına göre, 

tramvayların sırf daha fazla 
kar için azaltıldıgını, tramvaya 
birıebiieııin devlet kuşuna bin· 
nıiş sayılmakta olduğunu gören 
bir kısım halk belediyeye 
şika)'etle bulunmuşl .. 

Demek halk tramrnylardan 
Belediyeye ş kayet edebiliyor 
hal .. Hayret! 

Acaip bir 
memleket! 

Gelecek yıl, Rusyada, bey
nelmilel, büyük bir şark dilleri 
kongresi toplanacaktır. Gele· 
cek yılki dördüncü büyük dil 
kurultayının da Rusyada top
lanması, en büyük arzularımız-

Avrupada bir sene okunacak, 
sonra tekrar memlekete avdet 
edilecektir. imtihana girmek 
için bir lisan bilmek 15.zını gel
mektedir. 

Yalovanın imarı ı 

Bir muharrir arkadaş ta 
zahar Avrupa yaz seyahat

lerine çıkan meslektaşlardan 
üzenerck- tutmuş, Tahtakale}'e 
bir seyahat yapmış. Ne hayret 
edilecek şeyler bildiriyor: 

Tahtakalede ekmek 6 kuru· 
şa satıh) ormuş ! Peynif 20 
kuruşa, zeytin 15 kuruşa ! .. 
Narhlar, ticaret kaideleri, stan
dardizasyon lalan dinlemiyen 
tuhaf bir memleket doğrusu 1. 
Demek burası lstanbuldaki 
milli iktısadiyat haricinde kal· 
mış ! .. Ez harici kanun 1.. 

ı dandır. -·-

Körler, sağırlar Kömür 
ve dilsizler Depolarl 

Yakında Uç sınıflı bir 
mektep açılacak 
Hasılatı malül ve fakir yurd. 

daşlarımızın ihtiyacına <arfedil
mek üzere e\'velki gece Sua
diye plaıında dilsiz, körler ve 
sağırlar cemiyeti taralındaıı 

bir balo verilmiştir. 
Mükemmel bir cazbsnt gü

zel parçalar çalıyor havanın 
biraz !erin olmasına raıı-men 
plaıı dolduran çiftler mütema
diyen dans ediyorlardı. Gece 
saat 2 ye doğru cemiyet reisi 
Süleyman Gök bir kaç söz ile 
el!'lencenin maksadını anlattı. 

Haber aldıl!'ımıza göre, dil
siz kör ve sal!'ırlar cemiyeti 
15 Teşriniev\'elde Ankara cad. 
desinde eski Afitap yurdu bi
nasını kiralıyarak burada bir 
sınıftan başlamak üzere üç sı
nıflı bir mektep kuracaktır. 

Mektebin mes'ul müdürlüğü 
lzmir dilsiz körler ve sağır 
mektebinde birkaç sene muaı. 
!imlik etmiş olan bir bıyan 
tarafından deruhte edilmiştir. 
Cemiyet bu mektebe 12 yaşına 
kadar olan çocukları alacak· 
tır. Çocuklara burada üç sene 
zarfında okuma yazma ve 
mümkün olduğu takdirde biraz 
da san'at öğretilecektir. 

Cemiyet Reisi Süleyman Gö
kün ve arkadaşlarının bu güzel 
teşebbüsünü takdirle karşılarken 
tabiatin gadrine uğrıyan dilsiz 
kör sal!'ır yavruların yeti~mesi 
için alakadarların da lazımgel
dil!'i şekilde yardımda bulun
malarını temenni ederiz, 

lflAs azalıyor 
Sene başındanberi memle· 

kette talep konkordato, borç 
yekunu 822,241 lira olmak 
üzere üçtür. iflas miktarı da 
32 olarak tesbit edilmiştir. 

Bunların beşi lstanbul ve on biri 
lzmirdedir. Barçları tesbit edi
len iflaslar da 16 dır. Bu 
seneki iflaslar diğer senelerden 
daha azdır. . 

Kuruçeşmede kal· 
maları zaruri 

görülüyor 
Liman Umum Müdürlüjtü 

Kuruçeşme kömür depolarının 
ba~ka yere nakli hususunda 
yaplıl!'ı tetkikat neticesini, bir 
raporla lktısad Vekaletine bil
dirmiştir. Bu tetkiklere göre, 
evvelce depolar için tesbit edi
len yerlerın, fırtınalı havalarda 
kömür yükleyip boşaltmaga 
müsait olmadığı anlaşılmış, de
poların, akıntılarda göz önüne 
alınarak, koylu ve sakin bir 
yer olan Kuruçeşme'de kal· 
ması zarureti hasıl olmuştur. 

lktısat Vekaleti başmüşaviri 
Fon Der Porten'de bu müta· 
leayı doğru ve mu va !ık bul
maktadır. 

Ucuz llAç 
Sıhhıye Vekaleti ilaç liatla

rını ucuzlatmak için esaslı tel· 
kikler yaptırmaktadır. Yeni 
tanzim edilecek tarifenin esa• 
sını Avrupa ilfıç fiatları teşkil 

edecek ,.e her ilacın fiatı tes· 
bit olunacaktır. Avrupadan ge
len hazır ilaçlara gümrük res
mi ilhe edilecektir. 

.Devlet çlftliklerl 
Ziraat vekiileti lzmir ve 

Trakyada devlet çiftlikleri ku
racaktır. ZiraAt vekili Avru
padan dönünce bu çiftlikler 
faaliyete geçecek ve köylünün 
kalkınmasına büyük yardımı 

olacaktır. -----
Çenberlltaş 

Belediye şehrin zinetlerin· 
den biri olan Çenberlitaşı bu 
günkü çirkin halinden kurtar
mak için etrafında bir bahçe 
vücude getirmeğe karar nr. 
miştir. Çenberlitaş bu bahçe
nin, tramvay caddesindeki kö
şesinde kalacaktır. Bu hususta 
şehircilik mütehassısı Prostun' 
da fikri alınacaktır. 

lstanbulun imar p1anını ya· 
pacak olan şehircilik mütehas· 
sısı Prost on gün sonra lstan
bula gelince hamladığı Yalo
vaya ail imar plAnını Akay 
idaresine verecektir, 

Bundan b:rkaç ay ev~eı 
Yalova'da tedkikler yapan 
mütehassıs Par:se döndükten 
sonra da projede bazı tadilata 
lüzum görmüş .-e bunu da 
tamamlamıştır. 

Parti kongerelerl 
Parti kogerelerine yarından 

itibaren başlanacaktır. Ocak 
kongreleri 15 günde bitecek. 
tır. N1hiye kongre'erine de 
15 te~rınievvlde baş:anacaklır. 
Kongreler için her tarafta 
hazırlıklar} apılnı<1ktadır. 

Talihliler 
Tayı•are piyankosunun e\·· 

ve'ki gün bitirilen beşinci ke· 
şidesinde otuz beş bin liralık 

b;ıyük ikramiyeyi kazanan 
biletin birer plrçasının Sirke· 
cide Hamıdiye caddesinde 
ihsanda, Kurtuluşta kunduracı 
Yorgide. Unkapanında Ali ve 
Yeniköyde oturan Bayan Fat
ma ile mü.ştereken Bayan Des
pinada olduğu anl~ılmışlır. 

Tarlabaşında 31 numarada 
oturan Tanaş on iki bin, Yeni 
çarşıda bakkal Vasil ve Pav. 
lide on bin lira kazanan bi· 
letlerin birer parça,ını hami!
dirler, On iki bin lira kazanan 
biletin bir parçası da, dört 
arkadaşile ortak olarak, Ak· 
aaray postanesinde Nebahat. 
tedir. On bin lira kazanan 
biletin bir parçası da Üskü· 
darda, Atlamataşında bakkal 
Rılattadır. 

Teşekkür 
Maraş saylavı Mıthat Alamı 

yaşatmak için başıucunda sa· 
bahlara kadar canla başla 

didinen değerli doktorlara, 
çok acı ölümü dolayısilc mek· 
tup \'e telgrafla baı sağısında 
bulunanlara ve kendisine son 
hürmet ve tazimi ifa eden ar
kadaş ve dost'ara, kederli 
ailesile kayınbiraderl Gazian• 
tep saylavı Ali Kılıç ıı»~· etle 
teşekkür ederler • 

Yarebbi'. ----
Okudunuz mu? Sakalar ara

sında rr.uharebe olmuş!.. Be· 
1 oğlu sakaları lstanbul sakala· 
rına hücum etmişler .. 

Ah yarebbi, ne olur? 
Sen bu bü} üksünl .. Şu saka 

ordularına şu bi1izim 11daları 
çi!ınc\ I! 

Serdengeçti 
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, Bursanın kurtu
luş bayramı 

Bursa ( Açık Söz ) - 1 Ey· 

1 lül kurtuluş bayramı coşkun 

ve heyecanlı tezahüratla kut· 
!ulandı. 

Her taraf bayraklarla do· 
ııadılınıştı. Askerin şehire gi. 
rişini gösteren merasim o kara 
günleri hatırlayan halkı heye· 
cana getirdi. 

lşğal müfrezesine, genç kız. 
lar tarafından serpantinler atı· 
lıyor, büketler veriliyordu. 

Be heyecanlı durum on bin· 
lerce halka gözyaşı döktürdü. 
Hep birden söylenen jstiklal 
ve Cümhuriyet marşlarından 
sonra da geçit törenine baş

landı. 

Törene askerden başka bü· 
tün teşekküller, müesseseler 
katıldılar. Kurtuluş bayramında 

bulunmak üzere Bursa meb'us· 
tarı şehrimize gelmişlerdi. Ak· 
şam muazzam fener alayları 

yapıldı. Belediyenin Çelikpa
lastaki gardenpartisi de çok 
eğlenceli oldu ve sabaha kadar 
devam etti. 

AÇIK SÖZ
1 

Onu seven 
okuyan 

yayan 

tanıtenın 

dır. 
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Hergün bir yazı jf 

A vruvaya umumi bir bakış l 
iT ALYA 

Yazan : Burhan Belge 

ltalya, Faşizm hareketini 
yaptığı gündenberi, orijinal 
bir diplomasi yolu takip et
miştir. 

ltalya'yı bugünkü ltalya ya
pan M. Musolini, daha ilk 
günü, iki mühim noktayı, ha
reketine esas almıştır. 

1 - Avrupa, zaonolunduğ'u 
kadar liberal ve layik değil
dir, Avrupada daha birçok 
memleketler ve milyonlarca 
insan vardır ki, Fransız inkı
labının getirdiği insani değer
lere inanmak şöyle dursun 
bu değerlerden hatla nelret 
etmektedirler. Çünkü Avrupa 
henüz feödaldır; dindardır ve 
küçük bor juvadır. 

Ve din bakımından, dava, 
karara bağlanmamış sadece 
tPcıl edilmiştir. Avrupanın bü
}Ük bir kısmı Katoliktr ve 
Katolik kilisesi, henüz büyük 
ve hatta korkunç bir silahtır. 

Binaenaleyh, ltalyao Faşizmi, 
kendi nizamını get:rirken, ha
reket noktası olarak 1789 gün
lerini seçecek ve literal zihni
yete, demokratik esaslara, ma
son1uk ve Sosyalistlik gibi mü
es<eseler' karşı harp ilan el
likten sonra, dini yani Katolik 
kilisesini tutacaktır. 

Kabul ve lastik etmtk la
zımdır ki, Mussolini,Vat kan ile 
yaptığı bu anlaşma ve ittifak
tan, şimdiye kadar yalnız isti
fade etmiş ve hangi meml.ı
ketltrde Katolik ekseriyetle 
varsa oraların sempatisini, sırf 
bu sayede kazanmı;:tır. 

Mussolini, bu sayede, yalnız 
diplomasis:ne değil, diğer dev
letlerin dahili poletikalarına 

karışmak işinde de eline, iyi 
bir esas geç'rmiştir. Çünkü 
Mussolini, daha harp biterken 
anlamıştır ki, gelen tarih dev
resinde, bir büyük devletin 
nafiz olabilmesi için, isler ileri 
isler geri manada, beynelmilel 
olan bir ideolojiyi temsil et
mesi, şiırttır. 

2 - ikinci e>as, birincisi 
krdar orijinaldir. Musolini, 
keza 1918 de farkına varmış
tır ki, bundan sonraki diplo
matik münasebetlerin mihveri, 
1918 muahedeleri olacaktır. 

Yani 1918 den itibaren, bir 
büyük devlet, ya bu muahe
deleri müdalaa etmek, yahut 
bunlara hücum etmek suretile 
politika yapabilecektir. Müda
faa ederse, galipler ile bera
berdir. Hücum ederse, bü
tün mağlüplar kendi tarafında
dır. Kaldı ki 1918 muahedelerine 
galip bir devletin hücum et
mesinde asla mahzur ve hile 
tehlike hiç yoktur. Çünkü, 
bizzat lngiliz poltikası, ken
dine "Revizyon taraltarları 
ile. Revizyon aleyhdarları ara
sında bir mevki seçmiştir. 

Pek yakında 

işte ltalyan diplomasisinin 
ve bununla beraber lıalyan fa
şizminin dayandığı bu iki esas 
günümüze kadar devam edip 
gelmiş ve ltalya'ya, isler in· 
giltere ister Fransaya karşı 

olsun hareket serbestisi imkan
larını vermiştir. 

ltalyanın Etiyopiya meselesin
de milletler "emiyeti'ne kBJşı 
aldığı vaziyeti yahut lspanyol 
kilisasının yardımına koşmakla 
göze aldığı mesuliyeli yahut 
komünizm tahlikesine karşı 
savurduğu ,ıarları anlamak 
ıçın, bu iki esasın üzerinde 
durmak kafidir. 

Ve hiç şübhe etmemek la
zımdır ki, Avrupanın ne dere
ceye kadar ' muhafazakar ve 
1918 de bil<>n herp yüzünden 
ne derece zaif .ılduğuı.u bilen 
ve bildiği içir., menli dahi olsa
lar, politikasını buniara istinat 
ettirmekten çckinmiyen Bay 
Mussolini, Avrupa diplomasının 
inkişafını en iyi takip eden 
devlet adamlarından biridir. 
Gerçi, bütün hesaplarını ve 
"hikmeti hükumet., prensip'e
rını sıkı sıkıya Avrupanın 

ya muhafazakar zihniyet ve 
yahut doğrudan doğruya mu
kadderatına yani ancak bir 
harp ile düzelebilir noktalara 
bağlamış lıulunması, bir zaaf 
ve bir tehlikedir. Çünkü in
sanlığın gidişi hem terakkiye 
hem de A \'nıpanın son derece 
sarsılmış Hegemonyasından 

kurtulmağa doğrudur. Ôyle 
ki, zaman, her iki faktörü'de, 
elinden çekip atabilir. 

Fakat şimdilik ve hele Av
rupanın neresinde bir ileri ni
zam belirse o memleketin baş
ta lngiltere olmak üzere bü
tün Avrupanın sempatisini kay
betmesi keyfiyeti, ltalyan dip
Iom&sisine bilvasıta yardım et
mektedir. Bunuh en güzel de
lili yine bugünkü ispanyadır. 

lapanyada, katolik kilisesini 
kurtarmak ve birazda yaban• 
cı sermayeleri tehlıkeden ko
rumak için kopan isyan, bu
günün son dakikasına kadar 
lngilterenin bir sozünü iki 
etmiyen Portekiz üzerin
den, azami yardımları gör
mektir. 

lrun muharebeleri göstermiş· 
lir ki, yardım görenler lspan
yol Fafistleri ve yardım gör
meyenler lspanyol halkçıları
dır. isyanın başlangıcında iki 
tayyareleri olmıyan asiler, lrun 
düştüğü gün, ispanyanın her 
tarafında, havada hakim edi
ler. Ve lrun, gayet iyi nişan 
alan tayyarecilerin ve topçu
ların ateşi ile birdenbire pey
dahlanan tanklımn ateşleri al
tında asilerin eline geçmiştir. 

işte bu ve bu gibi ahval, 
ltalyan diplomasisine öteden
beri zahir ola gelmiştir. 

Bay Musolini, bunu en iyi 
bilen bir adamdır. 

Burhan Belge 

başlıyacak 

olan tarih i romanımız 

YEZİDİN AŞKI 
Tefrikamızdan bir parça: 
Şehzade Yezit, şuh bir zeka hamlesile: 

- Ebu Hüreyre I dedi. Sen, dinimizin hanisini lamamiyle 
anlamış .. Onun felsefesini bütün derinliğiyle kavramış bir 
alimsin / Bana, hakikate uyan birkaç ayet öğrolmez misin ? 
Ya Ebu Hüreyre! Cebrail tarafından Peygamberimize ayet 
ayet dikte eıtirilen Kur'anda, şiicimizln altın çağını yaralan 
şaraba, (haram) damgası vurulmasını bir cürüm addetmez
misr'n? n 

Yezidin bir şiirinden bir parçanın tercümesi: 
Ben ipek yastıkların verdiği rehavet içinde veıveıe tarabını lçel'kerı 
İsllmiyetin hümma nevbetl• ri geçirerek can vermesi ne umurumda f 

YEZiDiN AŞKI 
Romanı, gazetelerimizde bir telrika şaheseri olacaktır, çün

kü muhteşem bir tarihi dekor içinde geçen çok meraklı bir 
aşk macerasını... Sunar ki Kerbela vak'ası gibi dehşetli bir 
facianın safhaları, her okuyucuyu heyecandan heyecana sü-

• rükleyecek kadar meraklıdır. 

YAZAN: Tan gazetesinde uGran. DUk Alek
sandrın hatıraları,, nı çok gUzel bir UslQpla 
tercüme etmiş olan (M. Rlslm Özgen) dlr. 

Pek yakında başlıyacak 

Askerlik°"' 

Torpitol11r 
Torpito, denizaltı gemile

rini kovalıyan ve onları tor
pilleyen harp gemisidir. Az 
görünür, pek hızlı seyreder. 
Zamanımizda, donanmanın en 
mühim ve tesirli elemanı sı. 
rasına geçmiştir. 

Torpitonun en mühim si
lahı olan ve 1868de Witehead 
tarafından icat edilen torpil 
şeklini ve tesirini çok değiştir
di... Ağırlıkları 16 tona ve 
süratleri de 19: 20 mile çıktı .. 

Bazı devletlerin, güttükleri 
deniz siyasetine göre, donan
malarında ne çeşit torpito bu· 
lundurduklarını bilmek fay. 
dalı olur : 

lngilizlerin torpitoları 1375 
tonluktur. 120 milimetrelik 
dörder topu ve sekizer tor
pil kovanı vardır. 

Amerikalılar 1920 yılından 
beri torpito yapmamağa ka
rar vermişken 1932 yılından 
sonra, 1500 tonluk 62 ve 1850 
tonluk on üç torpitonun ya
pılmasını proğramlarına koy
dular. 

Japonlar, torpitoları iki 
sınıfa ayırmışlardır. Birinci 
sınıf torpitolar 1200 : 1700 
tonluktur. Her birinde 127 
milimetrelik beş top ve 9 
torpil kovanı vardır. ikinci 
sınıf torpito'ar 700 : 800 ton
luk, 120 milimetrelik üçer 
top!u ve 4 kovanhdır. 

Almanlar Versay muahe
desini yırttılar.. Yeniden 105 
milimetrelik üçer toplu ve 
altışar kovonlı 19 torpito 
yaj:ıtılar. 

ltalyanlar, 1000: 1220 ton
luk, 120 milimetrelik dörder 
toplu ve dörder kovanlı tor
pitoları Ostün buluyorlar. 

M. Ersu 

DOKTOR 

fştiha 
insan sıhhatte bulunduğu 

ve bir müddet birşey yeme
diği takdirde midesinde hu
susi bir his duyar ki, bunun 
saiki ile birşey yemeğe mec
buriyet görür. işte yemek ye• 
mek arzusu suretinde tezahür 
eden bu gayrı ihtiyari his 
işti hadır. 

lştiha, yiyeceğe müteallik 
birşey görmek, koklamak ve 
yahut öyle birşey hatırlamak 

gibi muhtelil sebeplerden ileri 
gelir. 
Eğer bu his def ve teskin 

edilmezse, az çok şiddetli ve 
ıztıraplı hakiki bir ihtiyaç ha. 
!ini alır. Buna da açlık derler. 

Demek oluyor ki iştiha ile 
açlık arasında yalnız arzu ile 
hakiki bir ihtiyaç arasındaki 
zevk kadar fark vardır. 

Vücudü sıhhatte bir adam, 
yemek için kendisinde açlık 

doyuncaya kadar beklemez. 
Çünkü iştiha yemek yemek 
için kafi bir his olabilir. lştiha 
yemek lüzum ve ihtiyacını, his· 
settirdiği gibi, hazmini de te
min eder. Filhakika insan be· 
ğendiği bir şeyi gördüğü 
zaman ağzı sulanır, iştah
dan ibaret olan bu arzu ve 
meküiatın hazmına hizmet 
eden salya vu usarei mideviye 
gibi mayiat ifrazabnın teza• 
yüdüne badi olur. 

Bunun için iştah olmadıkça 
yemek yimemek her zaman 
kaide telakki edilmelidir. 

Yemek yemekte muntazam 
ve muttarit bir kaide takip 
edilirse, iştah daima muhafaza 
edilir. Bunun için muayyen 
zamanlarda yemek yemeli ve 
her yemek arasında kafi bir 
fasıla geçirip mümkıin mer
tebe yemekte ifrata varma
malıdır. 

Merzi/onda 
pahalılık 

Merzifon (Açık Söz) - son 
günlerde Merzifon'daki kala· 
balığın çoğalmasından dolayı 
ev buhranı tamamen artmıştır. 
Eskiden "5., liraya kiracı bu· 
lamayan ev sahipleri de şimdi 
aynı evler için 12 • 15 lira is
temeğe başlamışlardır. Paha
lılık yalnız kiralarda değil, bü
tün yiyeceğe muteallik şeyler· 
de de böyledir. Yağın kilosu 

70-75 kuruşa, karpuzun ki
losu "3-4., kuruşa yerli peynir 
30 kuruşa çıkmış bütün sebze, 
meyva fiatları yükselmiştir. Ve 
bu vaziy°et karşısında bilhassa 
muallimler gibi az maaşlı me
murlar için geçirr işleri pek 
zorlaşmıştı•. 

• 

AÇIK söz.;; 

Düşünceler: 

Herkes için •• 
Yazan: 

Dr. Victor Pauchet 
Bir kusuru işlemekten utan
malıdır; or.u tamir etmekten 
değil. 

m m 
Hayat, daima sallanan bir 
beşiktir. Keder saatlerini 
rahat ve huzur saatleri 
takib edecektir. 

El ı;ı 

Felaketler karşısında mü
kedder olmayınız 1 Felaket 
de saadet gibi geçicidir. 

(!l El 
Aşk ve ateş gizli kalamaz
lar. Duman onları meydana 
çıkarır. 

El m 
Menfaatsız sevgi yoktur. 
En kuvvetli aşklar bile 
karşılık bekler 1 
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YENi NEŞ~IY AT 

Yeni TUrk 
Eminönü Halkevi tarafından 

her ay çıkarı 1 makta olan (Ye
ni Türkün) 45 ınci sayısı çık
mıştır. Bu sayıda: 

Agah Sırrı Levent, Pr. Dr. 
Ragıp Özdem, f>r. M. Şekip 
Tunç, Kazım Nami Duru, 
Sabri Esat Ander, R. Çav
darlı, M. Halit Bayrı, Naki 
Tezel, Ali Rıza Erem, N. Safa 
Coş '< un gibi tanınmış imza
ların yazıları vardır. 

Gençlerle münevverleri ala
kadar eden yazıları toplamış 
bulunan bu mecmuayı okuyu
cularımıza tavsiye ederiz. 

GUndUz Mecmuası 
Memleketimizin en kıymetli 

Kültür mecmualarından biri 
olan Gündüz'ün 6 ıncı sayısı 
zarif bir kapak· içinde en meş
hur imzalarla çıkmıştır. Gittik
çe büyük bir tekamül göste
ren ve parlak bir ati vadeden 
bu fikir ve san'at mecmuamızı 
okurlarımıza tavsiye ederiz. 

Balkanlar ve TUrklUk 
Yaşar Nabi, Balkan mem

leketlerinde yapmış olduğu 

bir seyahatin intibalarını Bal
kanlar ve Türklük isimli bir 
ciltte toplamıştır. Rurr.eliyi 
kaybedişimizin sebeplerini tah
lille başlıyan müellif bügün 
Balkan memleketlerinde yaşı
yan Türk kitleririnin içinde 
bulundukları hayat şartları hak
kında etraflı malümat vermek. 
te ve bilhassa henüz memle
ketimizde pek az tanılan Ga
gauz Terklerinin etnolojik hu-
sugiyetlerini ayrı bir itina ile 
tetkik etmektedir. 

Sonunda toplu ve organize 
bir göç harnketinin lüzumu 
kadar icap ellirdigi şartları da 
inceden inceye gözden geçi
ren bu 260 sayfalık eser, Bal
kanlardaki Türklük hakkında 
Türk münevverlerine etraflı 
bir fikir verecek mahiyette
dir. Bugün Rumelililer kadar 
yıırt meseleleriyle alakadar 
olan her sınıf karii bu eseri 
okumalıdır. Fiyatı 100 kuruş 
tevzi yeri Ahmet Halit kütüp. 
hanesidir. 

LOkmanhekim 
Doktor Halız Cemal tara

lından her ay çıkarılmakta olan 
Lokmanh~kim mecmuasının 

Eylı11 ayına mahsus olan 3 
numarası intişar etmiştir. 

m<ıı 

BULMACA 
Yeni Bulmaca 

Ziya Patanın iki mısraı 
Bu hafta şu bulmacayı ter

tip ettik : 

kU. bir. tek. lan. 
us. 1. yı. tir. tek. ru. 
ya. nın. ma. rek. kö. 
ku. ki. te. hak. tir. 
şu. bin. ca. mUr. le. 
kı. dlr. tek. 
Yukarıda şair Ziya Paşanın 

şiirlerinden ata sözü haline 
girmiş iki mısra var. Bu iki 
mısra teker hece halinde ka
rışık olarak yazılmıştır. Bu 
karışıklığı düzelterek iki mıs
raı okuyunuz. 

Müsabaka müddeti ayın 
18 inci cuma akşamına ka
dardır. Cuma akşamı kur'a 
çekilecek ve kazananların isim
leri 19 eylül cumartesi günü 
neşredilecek tir. 

HEDiYELERiMiZ 

Birinciye abajurlu zarif ya
zıhane lambası, ikinciye ga
zetemizin bir senelik abonesi, 
üçüncüye güzel bir pergel 
takımı, üç kişiye bozukpara 
çantası, dört kişiye kartpos
tal albümü. 

Kırk kişiye muhtelif hedi· 
yeler. 

Bulmaca 
kuponu 

12 • 19 Eylül 

- - ------------- -

14 EylQI 

BEN K ı ·M iN 
~ METRESİYiM 
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Tefrika No. 57 

Padişah, Nuruhayatın yazısını tanımamış olsaydı: 
" Bunu sen uydurmuşsun ı,, diyerek 

mektubu Nesrinin surat.na atmakta gecikmiyecekti 1 

Harem ağasile birlikte od~- ı nun .b?yle bir şey düşünebi- çok canımı yakıyor .. Allah da 
dan çıkb. Nesrin, loş korı- leceğını aklıma sığdıramıyor- onun caoını yaksın. 
dorlardan geçerken kendi dum. Yatak odama el uzata- - Ne yapıyor sana Nurha-
kendine söyleniyordu: cak kadar entrika çevirmeğe yat? 
Nuruhayatı gözden düşü· ka'kışan bir kadın bundan - Ne yapacak .. Yarın öbir 

rüp le yerine geçecek deıtilim. sonra kolay kolay benim koy- gün padişah karısı olacağım 
Onun mevkiinde kalan bir nunıa giremez... diye böbürlenip duruyor. 
kadın için hiçbir saadet tasav• El eı - Eh.. Olurya 1 Elendiniz 
vur etmiyorum. Fakat, bu Nesrin, Yıldız Sara- yüz yermiş ona: 
kıskanç kadına kim olduğumu yından ayrılırken .. - Aman, nasıl olur Hanım· 
anlatmalıyım. Aynı zamanda Nesrin Vahidettinin yanından cığım? Bir bahçıvan kızını 
padişah da sevgilisinin neler ç kar çıkmaz odasına koştu... Efendimize siz de mi layık gö· 
yapmak istediğini bu vesile giyindi, Öğle yemeğini yeme- rüyorsunuz? 
ile ö~ renmiş olur.. den gilmcğe karar vermişti. Nesrin, ikbale cevap vu-

Haremağası önde, Nesrin Kendi hizmetıne bakan ikbale mek fırsatını bulamadı. B r· 
arkada yürüyordu. sordu: denbire oda kapısının şiddetle 

Yıldız camiinde öğle ezanı _ Servet Bey bugün nö- açıldığını gören ikbalin çene-
okunurken, Nesrin, Vahidetti- betçi mi? !eri tutul muştu.. Nesrin de 
nin odasına girdi. _ Hayır... Ancak ak~aıııa dizlerinin kesildiğini hissedi· 

Nesrin, koynundaki mektu- gelir saraya. Bu gece nöbet- yordu. 
bu padişaha vererek: .Buyu- çidir, Nurhayat, demir kafesten 
runuz, gözdenizin marifetlerini _ Nuruhatın mektubunu pa· dışarıya fırlamış bir kaplan 
bu mektupta göreceksiniz!,, dişaha verdim. Fena halde gibi, gözleri dönmüş bir halde 

Diyecek ve mektubu Servet hiddetlendi. Servet b•y gelin- kapının iç tarafında, ayakta 
beyin masası üzerinde buldu- ce akşama büyük bir kıyamet dim dik durarak bağırmağa 
ğunu ilave edecekti. kopması muhtemeldir. başlamıştı: 
Pad' şah Nesrini görür gör- _ Ah, ne iyi oldu da bu - Alçak .. Fettan karıl Sen 

mez gülümsedi: mektup elimize geçti, hanım- hala bura<la mısın? 
- Bugün gideceksin, degil cığım 1 Doğrusu bu kız benim f Bilmedi l 

mi Nesrin ? 111111111uııııı1111111111111••••1111ıııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•111111••" 
- Evet, şevketmaap .. Öğ

leden sonra gideceğim. 
- Ne zaman cevap getire

bilirsin? 
- iki üç gün içinde müsbet 

bir netice alacağımı umuyo-
rum. 

- Bana en aşağı üç gün 
bekleteceksin demek?. 

- Generalı daha erken 
görmiye muvaffak olursam, 
şüphesiz daha önce dönerim. 

Nesrin bu sırada koynunc'a 
sak:adığı mektubu padişaha 

uzattı: 

- Belki biraz üzüleceksiniz, 
velinimetim! fakat, böyle bir 
tesadüfün bana nasıl yardım 
etmiş olduğuna - bu mektubu 
okuyunca - efendimiz de hay. 
ret edeceksiniz) 

Vahdettin mektubu tered· 
dütle aldı ve gözden geçirdi: 

- Nuruhayatın yazısı .. 
- Evet, Şevketlim 1 Onun 

yazısı ve onun imzası .. 
Vahidettin, Nurhayatın mek

tubunu okurken birkaç kere 
yerinden hoplamıştı. 

- Buna inanılmaz Nesrin ... 
Diye bağrıyordu. 
Padişah Nuruhayatın yazısını 

tanımamış olsaydı; " Bunu 
sen uydurmuşsun! ,, Diyerek 
mektubu Nesrinin suratına at
makta gecikmiyecekti. 

Fakat, Nesrinin bu işte suçu 
olmadığı ve garip bir tesadü
fün hakikaten kendisine yar
dım elliği muhakkaktı. 

- işte, dedi, efendimizin 
sarnyda en çok itimat bu
yurdukları kimselerin sizin hak
kınızda neler düşündüğünü 

gösteren bu mektup, etrafınız
daki insanların sevgi ve mer
butiyet maskesi altında gizle. 
nen hakiki ve iğrenç çehrele • 
rini meydana çıkarıyor. Artık 
cariyenize söylenecek bir sö. 
zünüz yoktur sanırım! 

Vahidettin yarı hiddet, yarı 

korku halinde mütereddit 
adımlarla odanın içinde do
laşması Nesrini telaşa düşür
müştü. 

- Sakin olunuz, şevketme
ap !. diyerek yanına sokuldu. 
Nuruhayat size fenalık yapa. 
cak kadar kötü ruhlu bir 
kadın değildir. Bunu, beni 
kıskandığı için yapmış olsa 
gerektir. Bu mesele karşı· 

sında asıl sizin çekinmeniz 
icabeden biri varsa, o da Ser
vet beydir. Onun günün bi· 
rinde pire için yorgan yaka
cak kadar muhakemesiz ve 
gaddar bir adam olduğuna 

imanım vardır. Bence ilk yapı
lacak iş Servet beyin : dizğin
lerini çekmek, aynı zaman
da da Nuruhayatı onunla te
masdan menetmektir. 

- Fakat, ben Servetin ba
na bu fenalığı yapmağa alet 
olacağını ummuyorum, Nesrini 
O, benim kapımda karnı do. 
yan sadık köpeklerimden bi
r idir. Nuruhayata gelince, o-

Muhabir mektupları: 

Elaziz Halkevi örnek 
bir kültür kaynağıdır 

Buraya ne diye girmiyecek mi 
şiz? Burası Halkevi değil mi? 

J:.'lôrirde hükumeı konağı 

Diyarıbekir ( Açık Söz ) -
işte si1.e bir Halkevi nümu
nesi k'; erdiıti muvaflakiyete 
diğerlerinin de u 1 aşmasını çok 
samimi surette temenni ede· 
ceğim. Üç buçuk senelik bir 
tarihi olan bu ulusal müe5'ese 
kuruluşundaki maksat ve ga
ye}•e belki ilk varan ve bu 
cihetten değerlenmeğe, can
dan tebrike bihakkın müsta
hak ve eksiksiz layık bulunan 
öyle bir kaynakdır ki, zuferi 
karşısında büyük bir saygı 

ile iğilmemek mümkün ol
muyor. 

Bu muvaffakiyetin sebebi 
hakkında meraka düştügünütü 
biliyorum. Onun için tafsilatın• 
dan evvel bu sırrı ifşa edeyim : 

Elaziz Halkevi, teşekkülün
deki maksadı köylü ve şehirli 

her sınıf ve seviyede halka 
hemen harfiyen aşılamıştır. Bu 
memleketteki demokrasinin çok 
köklü ve bütün manasiyle e
saslı ve mutlak bu!undu~u fik
rını çarıklının kafasına öyle 
bir sokmuştur ki, neticeyi gü· 
zel bir misalle izah edeyim : 

Genel bir toplantı vardı. E. 
vin dört yüz kişi alan salonu 
tamamile dolmuş, sonradan 
geleceklere yer verecek vazi
yet kalmamıştı. 

Bu sırada kapıya bildiğimiz 
köylü kıyafetinde üç vatan· 
daş geldi. Yer olmadığ'ını söy
liyen teşrifatçı ile konuşuyor
lardı. Şu sözleri duydum: 

- Burası halkın evidir. Ya,. 
ni bizim evimiz. Kendi evimize 
ne diye giremiyecek mişiz? 

Senlik ve benliği Cumhuriyet 
kaldırdı. Ve bu evi hepimiz 
için, hepimizin toplanması ıçm 
açtı. Kravatlı, kravatsız far
kı yoktur artık. 

Türke aşılanmak istenen ve 
Halkevlerinin sebebi teşkilini 

teşkil eden ülkü de bu değil 
miydi zaten? Konuşamaz san
dığımız köylüyü, düşünemez 

bildiğimiz kravatsız ve fak·r 
şehirli d bu eve ısındırmak, bu 
evin ülküsünü onda yaratmak 
istiyorduk. Elaziz Halkevi, ga· 
yeı e varını~, muzafle · ve fay• 
dası büyük b'r oc ıktır. 

Aile toplantısına katılaolır· 

dan yarıya yakınını ve bazı güo• 
!er fazlasını Elazizin yerlisi, fa
kir ve kimseszi, köylüsü teş· 
kil ediyor. 

Saat altıdan sonra her akpm 
bu salon, dedigimiz kim<e'erle 
dolar. Kalabalık arasından 

geçmek isterseniz, grup'arın 
daima memleket ve Ev.n ül· 

küsü yolunda konuştuklarını 

duyar ve şu muvaflakıyel 
karşısında elbette büyük b·r 
ihtir anıla ve içinizdeki sevinç 
sizi sara sara gayriihtiyari 
eğilir, Evi bu ha1e getirenler 
hakkında sonsuz ve derin bir 
saygı beslersiniz. 

Eve bu hali münhasıran 

ilbay vermiştir. Ayni zamand~ 
Halkevi başkanı olan de~erlı 
ve sayın Vali Tevfik Gür, 
planını bizzat yaparak kurdu· 
ğu ve hemen her kısım ve 
köşesine emeği geçtiği bu ör
nek binaya, böylelikle kurulan 
bu örnek binanın çatısı altın· 

da topladığ'ı. ülkü ve manaya 
öyle candan, çok candan ve 
bilgi, vukuf ile sarılmışlar ki, 
nekadar tebrik ve takdir 
olunsa yine çok, evet çok 
azdır. 

Muhterem ilbay, mimaride 
diplomalılar kadar ve hatti 
bazılarından çok daha üstün 
bir ilim sahibidir. Vucüde ge
tirdikleri Elaziz Halkevine yal• 
nız ve yalnız kendi eserleri 
denebilir. Bu evin temelinden 

tutunu x da son katın tavanla• 
rına varıncaya kadar her nol« 
tasında onun yüksek görôşiİ 
Mkim olmuştur. Bu hakimiyet 
ise Elfızize, cidden güzel ve 
diğerlerine örnek bir müessese 
kazandırmıştır. 
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14 EylQI -AÇIK SÖZ-

~SiY ASi HADiSELER ARASINDAI 1 ~4,,~ 
Kan içinde yüzen ispanya ' ~ 

Madrit büyük bir kışlaya 4..>~" 
ve hastahaneye benz;iyor 14 Eylül 

Yemek 
PAZARTESi 

Asker ve cenaze alayları şehrin sokaklarını 
dolduruyor, herkesin ağzında 

şu sözler dolaşmaktadır: "Gelemezler/ .. ,, 

Madridden yazılıyor: Birkaç 
.tün fasıladan sonra yine bir 
düdük sesi şehir halkını telaş 

ve heyecana düşürdü. Bu dü
dük tekrar Asi tayyarelerinin 
şehir üzerinde uçmakta oldu
ğunu haber veriyordu. Artık 

geceleri uykudan uy anmağa 
alışmış olan Madrid halkı, iz
belere indıler. Sokaklarda do
laşan tektük birkaç kişi de 
mahfuz mahal!ere sığındılar. 

Pencereden dışarıya baktım. 

Bütün şehir zıfri bir karan• 
lık içindedir. Arasıra bazı 

projcktör:cr, yıldıılı semada 
Ö e}i l eriyi tarayor. Etraft1n 
top sesleri işidiliyor. Tayyare 
lopları, düşman tayyare'erine 
karşı ateş açıyorlar. Düşman 

tayyarelerinın ge'işi vaktinde 
haber a'ınmış oldu 'unda~ 

...................................................... ;~ ............... 1 

Seyhanda 
Sıtma salgını 1 

Azaldı 
Mersin (Açık Söz) - Bu se

ne Seyhan mıntakasında faz. 
la yağmur yağdıgından su bi
rikintileri ve batak~ıklar ço. 
ğalmış, bu yüzden sıtma sal· 
ı;·ın halini almıştı. 

Salğınııı önüne geçmek için 
dört doktor tayin edilmiş ve 
Adanada ikinci bir dispanser 
açılmıştır. Sıtma salğınının hü
küm siirdüğü yerlerde müca
dele doktorları çok çalı~mış
Jar ve salğının önünü a 1

-

mağa muvaffak olmuş:ardır. 
Son zamanlar\la sıtma vaka0 

lan yüzde yetmiş nisbelinde 
azal nııştır. 

Alınan tedbir'P.r sayesinde 
adedi on binlere varan hasla· 
!ardan yalnız dokuzu ölmüştür. 

Şehir/er boyıe ııgal edtııyor 

bunlar Madride pek yaklaş
mağa muvaffak olamadılar. 

Madrit, günler geçtikçe har
be alışıyor. Fakat eski sakin 
hayattan bugün eser kalma
mıştır. Büyük caddelerde do
laşan halkın yerine silahlı Mi· 
!isler, yaralı ve nekahat dev
rini geç<rmekle olan hastalar, 
kolların• Cümhuriyet renginde 
şeritler takmış olan seferber 
bir halde kadın ve erkek ka· 
fileleri görülüyor. 

Bütün husus! otomobiller 
resmi hizmetler veya Salibi
ahmer işl.-ri iı·in zap ve mü
sadere edilmiştir. C<pheden 
izinli gelen a>kerler, önlerinde 
mızıka ve bayrak bulunduğu 

h"lde şehrin sokaklarından 
geçiyorlar. 

Zaten sokaklarda asker ka
fılesinden ve cenaze alayından 
başka bir şey görü'müyor. 

Dün akşam Gudarramo 
cephesinde ölen bir as-
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mele müzaharet vadederken 
Katalonya ve Valans'ta yapıl
mış olan içtimai teşkilata ria
yet edilmemesini şart olarak 
ileriye sürmüşlerdi. 

Hüküinet aynı zamanda 
kontrol komisyonu teşkilini 

kabul etmiştir. Bu komisyon 
sendikalist teşkilatı dört sos
yalist amele birli§'i namına 

iki ve anarşist milli mesai 
konfederasyon'u namına iki. 
halk cebhesi namına iki ve 
hükümel namına da bir mü .. 
rahhastan mürekkeptir. 

Lavreusin Arap
lara verdiği 

silahlar 
Filisti~de ay !ardan beri de

vam eden Arap. Yahudi hadi. 
seteri gün geçtikçe şiddetini 

daha fazla arttırmakta ve ölüm, 
yangın, suikastlar yüzünden 
bu memleketle asayiş bir türlü 
iade olunamamaktadır. Filisti
ııin manterliğini yapan lnğiliz
ler buradaki kargaşal.klara 

nıhayet vermek maksadile 
bugünlerde yeniden on bin 
lngiliz askerini sevke başla-

kerin cenaze alayını ı;ör

düm. Cenaze km 1 bir bayrağa 
sarılmıştı. Cenazenin yeçlıği 

yerlerde bütün yumruklar mu. 
ayyen bir noktaya doğru kal
dırılıyordu. Cenazenin önünde 
kadınlar bulunuyor ve arka- mıştır. 
dan omuzlarında sılah taşıyan Fakat, çetecilikte maharet 
milis askerleri geliyordu. Mi· sahibi olan Araplar Yahudi-
lıs!er harp ölülerıne askeri lere karşı olan mücadelelerini 
tazimde bulunuyorlardı. devam ellirmeğc ve halta 

Bugün Madrid'de en küçük l'ilıstinde bir Arap istiklali-
bir milisten Başvekile kadar yeti lemin edilinciye kadar 
herkesin tekrar etlıği bir söz bu uğurda kan dökmeğe ha. 
var: "Gelemiyecekler 1 •• ,, zır olduklarını ilan etmekte 

Milislerin banisi olan Largo olduk tarı için. Filistin hadisc-
Caballero son zamanlarda leri ciddi ve lngiltereyi dü· 
karşı cephede kaldıktan son- şündürücü bir şekil almıştır. 

"' Madride gelerek siyası iş- Araplar vaktile bizim ordu-
le·ıi idare etmiye başlamıştır. muzun oralarda terkettikleri 
Largo Caballero az zaman ve Lwreıısin bize karşı kul-
zarfinde herkesin scvdiğı bir !anılmak üzere dağıttığı silah 

Mersinde halka adam olmuştur. ve cephanelerle şimdi lngiliz-
., • • • 1 Şurasını unutmamalıdır ki lere ateş etmekle, çetecilik 

sa:~ :te:: ~: ~ ~ ~ r ı ı ... ~.~~.~.'.~.~~.:~~ .... ~~.~:..::.~~.~~.~: .... ..1.~~.~.~: ........ ~~.~.~~~.:~.~.::.~.?.:.: .................................. .. 
ltalyanlar ·Milletler ce-

1 

M"rsin (Açık Söı) - Sıh
hat ve içtimai muavenet ve
kaleti Mersin Sıhhat müdürlü
ğüne '1süt "besim!erin en üs
tünüdür,, ve "hastalıkların ya-
1·ılmasının önüne nnsıl geçilir,. 
ad:arındu iki filim göndermiş
tir. Bu filimler halka gösteril-
mesine başlanmıştır. 

miyetine iştirak etmiyor 
!Vliiletler cemiyeti Umumi katibi ltalyayı ikna 
edemedi, Habeş mürahhasları Cenevre yolunda 

Abone Şartları l . (Havas) aıa_n~ının Cenevreden bildirdiğine göre. Romaya 
gıderek Mussolını ve Grafçiyano ile İtalyanın Milletler cemi
yc_Hn': _iş~iraki me<elesini görüşmüş olan Milletler cemiyeti umu
mı kalıbı Avenol, lıalyanlarla uzlaşmağa muvaffak olmadan 
Cenevreye. dönmek üzere Romadan ayrılmıştır. Avenol ltal
yanların Mılletler cemiyeti müzakerelerine iştirak etmek 'üzere 
y~plıkları teklifleri kabule kendisinde salahiyet görememiştir. 
Bınacnaleyl_ı _assamble?in bu ayın 18 inde yapacağı toplantıya 
ltalyanlar ıştırak etmıyeceklerdir. Ve yine ( Havas) ajansının 
Londradan bildirdiğine göre bu toplantıya iştirakleri kabul 
ol_unan Habeş mürahhasları Cenevreye doğru yola çıktıkları 
ıçın, Cenevredeki bu toplantı esnasında emrivakilerin vuku bul. 
masına büyük devletler siyasi mehafilinde endişe ile intizar 
olunmaktadır. 

TÜRKiYE iÇiN 
1 Senelik J 200 Kr. 
6 Aylık 600 " 
3 • 325 • 
1 n 125 • 

HARiÇ 
1 !::enelii( 
6 Aylık 
:.i .. 
1 n 

iÇİN 
2500 Kr. 
1300 n 

70~ • 

Kuruoamanlye1 Şeref Sokajı 
TELEl'ON• 20827 

• 

Eksili köfl• - Salçalı 
makarna - Karpuz 

Bir kilo kıymanın içine üç 
dört soğanı ince ince doğrar
sınız. iki yumurta kırarsınız. 
Bir miktar tuz koyarsınız. 
Maydanoz ve 
bir miktar pi-
rinç llAve eder-
siniz. iyice yu. 
ğurursunuz. Bu 
kıymayı yu
varlak yuvar
lak köfte ha
li_nde bir tep· 
sıye hazırlar

sınız. Tence
reye su ko
yarsınız. Su

, . 
• . . 
• 

ya yağ atarsınız. Su kayna
mıya başladığı zaman, köfte
leri una bulayarak birer birer 
suya atarsınız, tencerenin ka
pağını kapatırsınız. Ateş ha· 
fif olmalıdır. Köfteler pişince 
indirirsiniz. isterseniz patates 
te ilave edebilirsiniz. Bir ta
bağa dört yumurta kırarsınız, 

iyice çalkalarsınız. Bir limo
nun suyunu içine dökerek tek
rar çalkalarsınız. Tencereden 
bir miktar sıcak su alarak 
yavaş yavaş yumurtaya ka
rıştırırsınız ve bu suretle ya
pılan kestirmeyi tencereye bo
şaltır ve karıştırırsınız. 

e Suya tuz atarsınız, kay
natırsınız. Su kaynayınca ya
rım kilo makarnayı içine bo
şaltırsınız ve kapagını yarıya 

kapatırsınız. Pıştikten sonra 
tencereyi musluğun allına gö
türür ve soğuk suyu açarsı

nız. Bu suretle soğuyan su 
makarnaları tel tel ayırır. Bu 
suyu da süzersiniz ve makar
nayı tekrar tencereye ko
yarsınız. 

Dört büyük kaşık yağı ta
vada yakarsınız. Bir miktar 
domatesi ince ince doğrarsı· 
nız. Sa1ça bu suretle hazırla
nlnca, makarna tinceresirıin 
içine bo,altırsınız, karıştırır

sınız. Hafif ateş üzerinde ısı-

tırsınız. 

e Karpuz. 
m m 

RADYO 
14 Eylül Pazartesi 

IST AN BUL PROGRAMI 

Ô;tle neşriyatı ' 

Saat 12.30: PIS.kla Türk musl• 
kiıl. 12.~0' Havadis, 13.0~' Plikla 
hafif ınüzlk, 13.2S: Muhtelif pllk 
neş.riyatı. 

Akş~m neşriyatı: 

Saat 18.30: Çay ıaati • Dana 
musikisi, 19.30: Monoloğ ( Pifklıı 
Teyze tarafından ), 20: Türk mu
siki heyeti tarafından kllıik cıc~-
1cr, 20.30: Safiye ve •rkd ıtlan 
tarafından Türk muıiktsl ve halk 
şarkılan, 21: Solo keman• (Hubcr• 
man, Krayzlcr ve Kazalı) ın bi-
1'Cr plS.ğı, 21.30; Stüdyo orkeıtra• 
ıı, '22.30, Anadolu Ajansı haberleri. 

BÜKREŞ 

6,30: Sabah nctrlyah, 13 - l~: 

Pl~k ve haber aervlılerl, 19: Rad· 
yo orkestraıı, 20,20: Konreran•, 
20.40: Tanınmış eıerlerin plAkları, 
21, 15: Konferans. 21,30: Oda mu
sikisi Moıart, kuarteti, 22,05: 
Konferans, 22, 10: Şarkı (A. Gro• 
dut:ıı.), 22,30: Haberler, 22,45: Pr!an
dolln orke•trası, 23,20: Orkestra. 

VARŞOVA 

18: Küçük orkestra, J9: Konuf• 
malar, 20,40: Piyano ve çift ke· 
man konser, 21,05: Hafif parçalr.r, 
ş1rkılar, 21,30: Konuşmalar, 22: 
Fitelberg idareıinde ıenfonlk 
konser, 23115: Dağcıhk ne.ırlyah 
24, D-ns pllktarı. ' 

BUDAPEŞTE 

18,30: Orkestra, !9,20: Konfe.· 
ferans, 19,50: BrGkıel operaıı ar
tistlerinden Delmar !piyano refa· 
katile şarkı söylüyor, 20,30: Kon• 
ferans, 21: PIAk, 22,JO: Haberler 
22,30: Fransıı oda muılkial, 23,20~ 
Cazbant, 24: Senfonik konser 

BELGRAT 

20.50: lbranlce 4arkılar, 21.30: 
Belgrat op'"rasında verilecek pl• 
ye.si nakil, 23: Son h ıerler. 

lll E. 

Kadıköy Süreyya ı"iyatrosunda 

HALK OPERETi 
Bu akşam 21.45 te 

DENiZ HAVASI 

Yarın akşam Beylerbeyi 
iskele Tiyatrosunda 

HALiME 

5 

Balkan festivalleri 

Atatürk Bulgar milletine ve Bulgar 
kralına selamlarını gönderdiler 

Bulgar gazeteleri Balkan festivallerinden 
bahsederken sitayişli yazılar yazıyorlar 
Sofy a (Husus! muhabirimiz

den) - lstanbulda yapılan 40 
gün, 40 gece festival şenlik· 
!eri memleketimiz hakkında, 
hariçte çok güzel propagan
dalara vesile olmuştur. lstan
bul belediyesi festival şenlik

lerini her sene hariçte yapa
cağı daha şümullü propaganda 
ve reklamlarla idame ettirerek 

' bu uğurda biraz daha fazla 
emek ve gayret sarfedecek 
olursa, memleketimize çok bü
yük hizmetlere yol açmış ola
caktır. 

\ 
l 

Festivaller münasebetile ls
tanbul belediyesi memlekete 
seyyah celbetmeğe muvaffak 
olabileceği gibi, bu yoldaki 
gayretler, yıldan yıla verimini 
ço~altacak ve lstanbul, birkaç 
6ene sonra, 40 gün 40 gece 
şenlikleri münasebetile, yetmiş 
iki buçuk milletten bir meş

heri andırır bir hal alacaktır. 

Festivaller, lstanbulu gidip 
görenlerin edi~dikleri iyi in
tıbalardan başka, pek çok 
ecnebi gazetelerine de memle
ketimizden bahsettirmek vesi
lesini hazırlamaktadır. Bu yıl 

yapılan festivaller münasebetile, 
bütün Yunan, Yugoslav, Ro
manya ve Bulgaristan gaze
telerinde hakkın11zda pek çok 
güzel yazılar yazıldığı görüldü. 
12 tarihli ( Utro) gazt!tesi ise 
baş sütunlarında 48 puntoluk 
büyük harflerle ve " KamAI 
Atatürk Bulgar milletine \'e 
Kral Hz. ne selamlarını gön
deriyorlar,. başlıklı üı. sütun
luk bir yazı neşretmekledir. 
Yazının tercümesi şudur: 

lstan bul, 11 - Geçen gece, 
kendi miil! oyunlarını göster
miş olan Balkan grupları şe
refine ( Parkotelde ) büyük 
bir ziyafet verildi. Bu ziyafete 
300 kişi iştirak etmişti. Zi~a

feti Cumhur Reisi Atatürkde 
şereflendirmişlerdi. Harıciye 

Vekili Rüştü Aras ve Vekil
lerin ekserisi ile Is tan buldaki 
yüksek mevkili zevatın birçok. 
!arı da orada hazır bulunuyor
lardı. Bulgaristanı ise; İstan. 
bul Konsolo•u İslivenski tem
sil ediyorlardı. Ziyafet esna
sında nutuklar söylendi, Kamili 
Atatürk ve Türk milletinin 
şerefine içildi. Bulgar milletinin 
saadeti ve Bulgar kralı şere-

finede içilirken alkışlar koptu. 
Bulgar milli oyun'arını 

Ala/ürkün, Balkan festivalleri münaıebelile, Beylerbeyı 
sarayzndtt tJeriltn baloda alınan resimlerinden 

bu samimi sö•lerden sonra 
ziyafet şen bir hava içinde 
saLahın üçüne kadar de\'am 
etti.,, 

Utro gazetesinin yukarıya 
tercüme ettiğim bu başmaka
lesi, bütün Bulgarlı.r üzerinde 
çok derin tesirlerini derhal 
yaptı, Türkiyeye, Atatürkümüzı 
karşı yeni bir dostluk ve ya
kınlık havası yarattı . 

Utro gazetesinden başka Zar
ya,Dinevnik gazeteleri de isl&l\ 
bul festivaline iştirak etmiş 

olan Bulgarların mem leketimi:ı. 
de gördükleri hüsnü kabulden 
memnuniyetle bahseder yazı
lar yazarak, İstanbul manza
ralarında, birçok resimleri 
sayfalarında basmaktadırlar. 
Sofyada okumakta olduğumuz 
Yugoslav ve Romen gazete
lerinin birçoklarında da • esa
sen mevcut olan dostluğu 
takviye edici • resimler ve ya
zılar çıkmıştır. 

Binaenaleyh, lstanbul bele
diyesini festivalleri tertip etti
ğinden ötörü tebrik etmeli ve 
hatta bu işi istikbalde yalnız 
lstanbul belediyesinin üzerine 
bırakmıyarak mil:i bir iş şek· 
!ine sokmalıyız. 

Kayaoğlu 

itizar • 
Yazımızın çokluğundan bu-

gün oı Bir ci11ayet davası .. rrr 
manımız konamamıştır. Oku. 
yucularımızdan özür dileriz. 

Hadiselerin gülünç ve acıklı tarafları 

Dolandırıcılık rolüne 
çıkarılan deli kadın! .. 

Kadın, rolünde muvaffak oldu ve masum 
tebessümüne kapılan banka 

direktöründen beş yüz bin /rankı aldı 
Budapeştede garip bir do· 

landırıcılık olmuştur. Büyük 
bir kredi müessesesi olan 
Hermes bankası müdürüne gü• 
nün birinde lsidore Strasser 1 

adında gene ve güzel bir ka. 
dın müracaat ederek demiştir 
ki: 

- Ben Yokai'nin en güzel 
evinin sahibiyim. Bana evimi 
rehin vermek suretile beş yüz 
bin frank verir misiniz ? 

Kadın, sözünü ispat için bir 
çok evrak ve vesaik gösterdi
ğinden direktör bu talebi ka
bul etmiş ve ertesi günü beş 
yüz bin frank kendisine ve
rilmiştir. 

Kadın parayı alırken gişe 

önünde bir lahza tereddüt et
miş ve bu paraların aşırılma. 

sından korktuğunu söylemiştir. 

Üç gün sonra banka Viya. 
nadan şu telgrafı almıştır : 

"Budapeşte'de bulunan ika· 
metgahıma gönderdiğiniz mek
tubda rehine konulan evim 
karşılık gösterilerek bana ya
rım milyon frank ikraz ettiği
nizi yazıyorsunuz. Ben şimdi
ye kadar hiç kimseden ödünç 
para almadım. Bunda bir yan. 
lışlık olacaktır. ,. 

Bu telgraf üzerine banka 

ısidare .3trasse.r 

Direktörünün halini bir tasav
vur ediniz . 

Megerse Strasser adile ban
kaya müracaat eden kadın se
nelerden beri bir hastanede 
tedavi edilmekte olan delinin 
biri imiş. 

Hakiki Strasser bundan ha
berdar olunca bankaya yuka
rıdaki telgrafı çekmiştir. 

Jeanne Kvanka adını taşıyan 
bu delinin Lanis Naguy adında 

bir aşıkı vardır. Bu adam, bu 
dolandırıcılığı hazırlamış ve 
esasen başkaları tarafından 

daima tazyik edildiği zehabına 
uğramış olan bu zavallı kadına 
zihnini böyle fikirlerden kur. 
tarmak için kendisine söyle
yeceklerini tamamen yapma. 
sını tenbih etmiştir. Bunun 
üzerine tecrübelere girişilmiş, 
dolandırıcı deli kadına yapa
cağl şeyleri, söyleyeceıti söz
leri birer birer öğretmiştir. 
.. Ka_dın filhakika rolini pek 
ıyı bır surette becermiş ola
cak, ki bankayı dolandırmağa 
muvaffak olmuştur. Hatta ban
ka müdürü de, kendisine mü
racaat eden kadının masum 
tebessümüne meclup olduğunu 
itiraf etmekten kendini alama
mıştır. 

Zavallı deli de şunları söy
lemiştir : 

- Elimde avucumda hiç bir 
şey kalmadı.. halta bana bir 
kutu şekerleme bile almadı .. 
Fakat beni daima rahatsız eden 
fikirlerden kurtuldum a ... 

Laııis N aguy yakalanarak 
hapse atılmıştır. Fakat garibi 
şu, ki bir çok sivri akıllılar, 
bu vak'a üzerine banka kişe· 
!erine m~racaat ederek, saçma 
sapan teminat ~.ukabilinde Ö· 
dünç para islemi~l~rdir ..• 
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~ Muallimsiz ka

lan bir köy 
• 

IJursada br-r tören gününde alınmı1 resımlerden ... 

Afyonda imar faaliyeti ~ 
---- - - 1 

Afyonda elektrik tesisatı, 
yollar, hal binası ve bir 

mezarlık yapılmıştır 
A 

asrı 
Bursa ( Açık Söz) - 30 

ağustos bayramında Dum
lupınarda yatan Mehmetciğin 

aziz ruhunu taziz maksadile 
ve bursalıların şükran borçla. 
rını bir kere daha sunmak 
için Afyona gitmiştim. 

Dumlupınarda yapılan tören 
çok heyecanlı olmuştu. 

Bu coşkun tezahürat ve he
yecandan gazeteler uzun uza· 
dıya bahsettikleri için burada 
tekrarlamağa lüzum görmü· 
yorum. 

Yalnız, harbin siklet merke· 
ıini teşkil ettiği için kami!en 
denecek şekilde yakılıp yıkıl· 
mış olan o eski Afyonla bu
günkü Afyon arasındaki yük
~ek farkı tebarüz ettirmek , 
istıyo•um. 

Eugüpkü Afyona bayındır· 
lık bakımından bir göz atacak 
olursak memleketin her tara
fında olduğu gibi buraya da 
Cumhuriyet idaresinin yapıcı 
elinin dokunmuş olduğunu gö
rürüz. Bahtiyar Afyonun, çok 
değerli \e çalışkan 1:-ir de şar
b:ıyı vardır. Ş;rbay Hüseyin, 
harbin felaket silinôirinden 
geçen bu yanık memleketi üç 
yıl içinde imara muvaffak ol-
mu~tur. 

Burada yapılan eserlerden 
en göze çarpanı elektrik tesi
satı, yollar, muazzam bal bi
nası ve asri kabristandır. 

Bundan başka hususi muha
sebe tarafından bir de fidanlık 
vücude getirilmiştir. 

Şehri b~t:ınbaşa süsliyen 
rüzel eserleri ayni zamanda 

Afyon Belediyesi için bir va
ridat membaı olmuştur. Şehrin 
imarı bakımından yapılan bü
tün bu gayretler ve çalışma 
tarzı halkı Belediyeye karşı 
tam manasile bağlamış bulunu
yor. Şarbay Hüseyinden 170 
bin lira gibi dar bir bütçe ile 
bütün bu işleri nasıl başar
dığını sordum. 

Bana verdiği izahata göre 
Afyon belediyesi memurin kad. 
rosu küçültiJerek memurların 
maaşlarına zam yapılmış ve üç 
iş bir ikişiye gördürülmüştür, 
Bundan bütçede bir hayli ta· 
sarruf yapılmıştır. Afyon be· 
lediyesi, belediye vergilerini 
tahsil için tahsildar istihdam 
etmemektedir. Evvelce, tah•il
dar elile toplanan vergiler 
ancak yüzde altmış nisbe
tinde olduğu halde tahsıl
darlık kaldırıldıktan sonra 
tahsilat yüzde dok.anı bulmuş
tur. Bunun sebebi de halkın 
muayyen taksitlerde ,·ergisini 
vermeğe alışmış olmasıdır. Af. 
yonluları asri kabristanlarile 
ölülere karşı gösterilmesi lazım 
gelen saygı ve bağlılığın en 
canlı bir örnegi olarak göster
mek mümkündür. 

Dört tarafı sağlam temelli 
duvarlarla çevrilmiş ve geniş 
bir sahayı işgal etmiş olan bu 
yere Afyon belediyesi muaz
zam bir park, değerli bir zevk 
ve itina ile ancak yapılabilen 
bir çiçek bahçesi şeklini ver
~!ştir. Bin bir renkli çiçeklerle 
suslenen bahçenin mıılıtelif 
yerlerinde muntazam yollar 
açtırılmıştır. Mez. rların hepsi 
lJetonlaştırılmıştır. Bunlardan bir 
kısmına da açılıp kapanabilen 
oda!ar şekli verilmiştir. Bu oda-

Zabıta romanı: 3 1 

Altı El Ateş 
- Zavallı adam. Dedi. Eğer 

Jarın da denize daim ağa kal
karsanız, intihar etmiş olacak
sınız. 

- Görürüz. 
Mis Aş geldiği gibi bir ha

yalet hafifliği ile gitti. Kendi
sini gözetlemeğe memur tay
fanın teklediği merdi veni çık· 
tı ve üst güvertede dolaşma
ğa başladı. 

- Bakahm, yarın Stumf 
denize giremiyecek vaziyette 
kalırsa, neler olacak ? 

- 21 -
MiS VINTESTON ANLA

MACA BAŞLIYOR 
Mis Vinteston günün ağar

masından adeta korkuyordu. 
Bütün gece herşcyi ve bilhas
sa Filipl düşüne düşüne 
gözüne uyku girmemişti. "Ka· 
lif. kelimesini düşündükçe f8· 

Yazan : Rufus Klng 
kaklarından so§'uk terler ge
liyordu. 

Sonra gözleri, Mis Aş'ın 
1aygarayı kopardığı zaman 
okuduğu romana ilişti. Cina· 
yetlerden bahseden bu roma
nın muharriri divordu ki: "ca
niler, bazan gayet iyi insan• 
!ardır.Dostları tara fından sevi
lirler.Sevgi ve muhabbet içinde 
en müşfik hisler ibzal eder· 
!er. Fakat ruhlarının derinlik
lerinde bir katil yatar." 

Bütün bu sözler Mis Vin
teston'u tatmin edecek mahi
yette değildi. Kitabı bıraktı, 
gözlerinden birkaç damla yaş 
aktı ve nihayet uyudu. 

Ertesi sabah saat onda 
uyandı. Acele bir kahvaltı 

yaptı. Kıvrımları bol, ağır bir 
rop giydi. Merak ve endişe 
ile güverteye çıktı. Güverte. 

deki sessizlik hayra yorula
cak gibi değildi. Mis Vintes
ton silahlı adamların karşı
sında korkaklığını yenmeğe 

azmetti. Ôıı tar11fta kollarını 
kavuşturmuş, gözlerini kaya-
lara dikmiş, tahtaya o· 
yulmuş bir Hint beykeli 
gibi duran ça\fUŞ Peterbodi'ye 
yaklaştı : 

- Bonjur çavuş, dedi, yat
takiler nereye gittiler. 

- Hepsi de kayalığa gittiler 
madam. 

- Ne zamandanberi ora. 
dalar ? 

- Kaptanla beraber sabah 
kahvaltısını yaptılar. Dalgıçla 

ve tayfalarla beraber gittiler. 
- Teşekkür ederim. 
Mis Vinteston tenha güver· 

lede bir müddet daha dolaştı. 
Nihayet tayfalardan birini 
gördü. 

- Romorkörü denize indi
riniz, dedi. 

- Romorkör gitti efendim. 
- Büyük sandal da yerinde 

deki! mi? 
- O da gitti efendim? 

Beykozlular 117 puanla lstanbul 
yüzme şampiyonu oldular 

Halkevi sporcuları bugün gidiyorlar 
Anadoluhisarı spor bayramında Fenerliler 6·0 galip 

geldiler • Boks maçları devam ediyor 
1 inci sagfadan devam 

Neticede bu ~pora büyük 
bir ehemmiyet vererek munta· 
zaman çalışan Beykozlular bu 
çalışmalarının mükafatını 117 
puanla lstanbul yüzme şanı· 
piyonluAunu kazanarak gör-

1 
müşlerdir. Galatasaray 80 pu
anla ikinci ve Su sporları 16 1 
puanla üçüncü olmuştur. 

Geçen hafta kürek bu halla · 
yüzme gibi lstanbul su spor- 1 
!arının iki mühim şubesinin 1 

şampiyonluğunu kazanan Bey· 
kozluları tebrik ederiz. 

200 Metre serbest: 
1 Halil G. S 2.26.5, 2 Or· 

han G. S 2.30.8, 3 Mahmut 
l. S. K, 4 Fuat Beykoz, 5 Rauf , 
Beykoz, 6 lskender Beykoz. 

200 kurbagalama: 
1 Mekin Beykoz 3.20, 2 To· l 

ma Beykoz 3.38, 3 Adnan 
Beykoz 3.39, 4 Ômer Beykoz. 

200 Kurbağalama bayanlar: 
Yunanlı boksör nakavut olduk. 

tan sonra baygın yalıyor 
1 Kirisanti Beykoz 4.41.8 
1 :,OO serbtst : 
1 Halil G.S 22.27 2 Fuat 

Beykoz 23.35, 3 Bülent Bey• 
koz 23.55, 4 Vedad Beykoz. 

400 metre bayanlar: 
1 Kirisanti Beykoz 8.36 
Türk bayrak yarışı: 
1 Agah, Mekin, Rauftan 

mürekkep Beykoz takımı 6. 1,2, 
2 Orhan, Semih, Aliden mü· 
rekkep Galatasaray takımı 

6.51.1 

Atlamalar 
Tramplen; 1 Fahri Beykoz 

puan 114.42, 2 Sadi G. S 
puan 78.74. 

Kule: 1 Şakir F.B puan 
64.84. 

Son olarak Galatasaray ve 
Beykoz su takımları arasında 
yapılan müsabakayı Galatua. 
ray 1·5 kazanmıştır. 

Halkevleri spor heyeti 
Helkevleri spor heyeti bu. 

gün saat on altıda Sinop say
la vı ve parti gen yön kurul 
üyesi Cevdet Kerimin reisliği 

altında Sovyel vapuru ile Sov· 
yet memleketlerine hareket 
edeceklerdir. 

Spor he} eli şu suretle le· 
şekkül etmiştir. 

1 - Eskrim: Allı sporcu, bir 
idareci ve hakem. 

2 - Bisiklet: Dört sporcu, 
bir idareci ve hakem. 

3 - Güreş: On üç güreşçi, 

iki idareci ve hakem. 
4 - Futbol : 24 ~porcu iki 

idareci ve hakem. 
Bundan başka kafi!eye bir 

doktor, bir tercüman ile Ana· 
dolu ajansının lstanbul direktörü 
refakat etmektedir. Ekipler, 
eski senelerin tecrübe<iyle lüzu· 
mu kadar ı edekle kuvvetlen
dirilmiştir. 

Heyet teşrinievvel ortaların· 
da dönecektir. 

ve mükemmeliyet içinde geçti.: 
Neticeler şunlardır. : 

Gülle atma 
1 inci Necdet (Kanlıca), 2, 

ci Yordan (Kurtuluş) 
Yük<ek atlama 

1 inci Bedi (Fenerbahçe), 2 
ci Necdel (Kanlıca) . 

Çuval yarışı : 
J inci Halit (idman yurdu), 

2 ci Mehmet ( !;iman yurdu ) 
Uzun atlama : 
1 ci Orhan (idman yurdu), 

2 ci Bülent (Fenerbahçe), 
ilk futbol maçı: 
Galata sporla ( Kanlıca-Çu· 

buklu birleşik spor ) arasında 
yapılan bu maça Kanlıca Çubnkl ı 

klübü Haydar, Hasan, Süleyman, 
Daniş, Cahil, Necati, Cevat, 
Şehap, Rıdvan, Abdüş, Rauf. 
tan müteşekkil takımla cıktı 
ve çok kuvvetli olan bu takım 
rakibini sıfıra karşı üçle yendi. 

İkinci futbol maçı 
idman Yurdunun bayramını 

beraberce kutlulamıya gelen 
Fenerbahçe (B) takımı birinci 
takım oyuncularile takviyeli 
olarak kuvvetli bir ekiple 
gelmişti. 

FENE.R TAKIM!: Bedii, Se
dat, Lebip, Enis, Angelidi, 
Necdet, Semih, Namık, Bülent, 
Naci, Orhan. 

iDMAN YURDU TAKiMi: 
Ali, Kamil, Kemal, Faik, Os
man, Rifat, Sabahattin, Angeli, 
Muhtar, Celal, Saim. 

Oyun Fener takımının taz
yikı altında başladı. Biraz 

sonra açılan idman Yurdu ta
kımı Celal'in ayağile ilk sa
yıyı > aplı. On sekizinci daki
kada Fenerliler Nacinin aya· 
ğile ilk sayılarını yaptılar. 
Birinci haftaym ·ı::u suretle 
iki ı tarafın mütevazin oyunu 
ile ve beraberlikle bitti. 

Yüz metre: 
Haftaymde yapılan yüı 

metre süratte 1 inci Sual 

Dün Taksim stadyumunda 
amatörler arasında boks maç· 
ları yapıldı. Havanın soğuk, 
boks bcvskirlarının da mah• 
dut oluşu, stadyuma pek az 
se1irci toplamıştı. 

Bu seyirci azlığile: böyle 
soğuk havalarda açık havada 
yapılamıyacak olan maçlar 
için kapalı bir sahaya şiddetle 
ihtiyaç olduğunu bir defa da· 
ha anladık. Bundan maada: 
aşağıda tesbit ettiğimiz bir iki 
yolsuz hareketle, boksun kıy. 

met kazanamamasının hiç de 
haksız olmadığını da öğrendik. 
Yapılan müsabakalar ve alınan 
neticeler şunlardır : 

Co, kun - A vadis 
Üçer dakikadan üç ravunt 

üzerine tertip edilen bu ama
tör müsabakasının birinci ve 
ikinci ra vuntları baştan başa 

Coşkunun hakimiyetile geçti. 
Fazla sarsılan ve dudağı pat• 
layan Avadisin, ikinci ravunt 
sonunda abandonesile Coşkun 
galip geldi. 

S abri - All 
Yine üçer dakikadan üç 

rand üzerine tertip edilen bu 
müsabakanın ilk raundu, Sab· 
rinin hakimiyetile geçti. ikinci 
devreyi müsavi vaziyette ge· 
çen müsabakalar üçüncü ra
vunt da biraz daha ateşlen

diler. Kör döğüşü halini alan 
bu devrede Ali hakimdi. Ne
ticede berabere kaldılar. 

Edvard - lsmail 
Üç dakikadan üç ravund 

üzerine yapılan bu müsabaka
nın ilk ravundu lsmailiıı nisbi 
bir hakimiyelile geçti. ikinci 
ravundu müsavat içinde geçi· 
ren müsabıklar bir garabet 
eıeri berabere bırakıldılar. Biz
ce lsma' !in galibiyet hakkı idı. 

Hiristo - Lazar 
iki arkadaşın bir danış•k!ı 

döıtüş hissini veren bu müsa
bakası epey saçmalıklarla geçti 
Müsabakadan ziyade bir ko
mediyi andıran bu karşılaşma, 
memlekette boksu canlandır· 
mak, teşvik etmek değil, belki; 
yeniçeriler devrinde yapılan 

devşirme usulünün bir kopyası 
halinde, boks •porunun kıy· 
metini sarsan bir hezeyan oldu. 

Neticede: Sanki bir iş yap
mış olan musabıklar usulen 
berabere added:ldiler. 

Kiryako· Teodoresku 
Rmgc evvela Romen, arka. 

dan Kiryaku çıktı. Halka tak. 
dim edilen müsabıklar, miktarı 
300 ü geçmıyen seyirciler ta. 
rafından, dut ağacından dul
ların patır patır düşüşü gibi 
patır patır alkışlandılar. Maç, 
üçer dakikadan 10 ravunt 
olarak ilan edildi. Orta hakeıııi: 
Bir halyan. 

Anadoluhisarı idman 
bayramı 

( Galatasaray ). 2 nci f eridun 1 

( idman Yurdu). 

BiRiNCi RAVUNT : Romen 
boksörün b'r çok boşa çıkan 
yumruğuna rağmen hafif bir 
hakimiyetle geçti. 

Anadoluhisarı idman yurdu. 
nun senelik idman bayramının 
deniz sporları kısmı Cumar
tesi günü yapılmıştı. Dün de 
kara sporları tam bir intizam 

= 
- Peki, yatta içine binecek 

biç bir vasıta kalmadı mı? 

- Küçük sandal var amma ..• 
1
- Güvertedeki zabite söy· 

leyiııiz de emretsin, hazırlasınlar. 
Taker'in de böyle küçük 

bir sandalı vardı. Çok sever
di. Onun için Mis Vinteston 
ikinci Helsinor yatına da böyle 
bir sandal almaktan nefsini 
menedemenıişti. 

ikinci suvari Vatertovn ya· 
nına geldi ve asker g ibi selam 
vererek: 

- Sandal emrinizi bekliyor 
Mis Vinteston, ded i. 

- Teşekkür ederim. Siz 
ikinci süvari deki! misiniz? 

- Evet Misi Bendeniz ikinci 
süvari Vatertovn. 

- Müşerref oldum. 
Mis Vinteston ipek eldivenli 

elini uzattı: 

- Ben size yatta hiç rastgel
memişlim. 

Delikanlının adalı vücudü, 
iri ensesi, viziyerinin altından 

parlıyan keskin gözleri nazarı 
dikkatini celbetti. Günlerden
beri yatta bulunduğu halde, 

{Bitmedi/ 

Sokak koşusu 
Küçüksu ile Çubuklu arasın· 

da gidip gelme yopılan bu 
koşuda 1 inci Remzi (Beşiktaş), 
2 nci Mehmet (ldmanyurdu ). 

Maçın ikinci haftaymine 
başlandı. iki tarafın mukabil 
akınlarile devam eden oyun 
neticesinde çok güzel ve ener· 
jik bir oyun oynıyan Fener. 
bahçe takım ı birekarşı altı gol 
ile galip çıktı. 

Bu hususta fikirlerini sordu
ğumuz ldmanyurtlular misafir· 
lerinin çok kuvve tli o lmakla 
beraber bugün müsmir ve 
canlı bir oyun oynad ı klarını 

buna muka l:.11 en iyi oyuncula
rından sol açık ları ile santra 
ballarının hasta olmaları se
bebile maça iştirak edemedik· 
!erini söylediler. 

Bulgar futbollstlerl 
memleketimize 

geliyorlar 
Sof ya, ( Husus! ) - Bulgar 

Leviski futbol klübünün Bul
gar gazetelerine bildi rdiğine 
göre, bu ayın nihayetinde 
Bulgarların bu en kuvvetli 
klübü, lstanbula giderek Ga· 
latasaray, Fenerbahçe ve Ye· 
ni Şişli futbol klüpleri ile maç
lar yapacaktır. 

(Levski) lstanbuldan sonra 
lzmir, oradan da Mısıra, gi
decektir. 

IKIÇCI RA VUNT : Başlan
ğıçta biraz lıakim o1an Romen, 
sonraları Kiryakonun isabetli 
bir kaç direktile biraz sarsıldı. 
Bu devre beraberlikla geçti. 

ÜÇÜNCÜ RAVUNT: Bu r a
vunt da Romen hakimiyeti ele 
alarak, girdiği kurakurlarda 
Kiryakoyu epeyce sarstı. Ra. 
vunt bittiği zaman Kiryakoyu 
epey yorulmuş gördük. 

DÔRDÜNCÜ RAVUNT: 
Bu devreye güzel bir süvingle 
başlayan Rumen, ravundun 
imtidadınca, Kiryakoyu pun
çingbola çevirdi. 
BEŞiNCi RAVUNT: Bu ra· 

vunlta bi raz da kum torbasına 
dönen Kiryako, hasmın bil. 
hassa sol süvingler ile, burnu. 
nun kan musluklarını açt ı . 

ALTINCI RAVUNT: Bu 
ravuntla da hakimi yeli muha
faza eden Romen, Kiryakonun 
bazan zorla canlanıpta yapış· 
tırabildiği birkaç direkten yıl
madı. Bermutat Kiryakonun 
burnu kanıyor. 

YEDiNCi RAVUNT: Rome
nin daimi hücumları, Kiryako
nun kaçı şları, bazan da alkış

lanan birkaç isabetli yumru
ğiyle ve fakat yine Romenin 
hfıkimiyetile geçti. 

SEKiZiNCi RAVUNT; Ro-

14 EylOI 

Okuyucular
~ başbaşa 

Kasım paşada 
Senelerdenberl him· 
met görmlyen bir yol 

Yolumuz olan Kuımpaşada 
Hasköy caddesi yazın tozdan 
kışın çımur d•ryaoından ıe· 
çilmez old u. Bir h11tamıı o lsa 
kabil detil soförler bu yoldan 
gitmek istemezler. Aceba oto
mobille gitmek biıim hakkımıı 
deQil mi ? Yüzlerce amelenin 
ve bütün sahil halkının geçtiği 
yol senelerdenberi tamir yüzil 
görmüyor? Mad-.mki ismi cad
dedir neden temizlik amelesi 
ile lemizletilmiyor? Buradan 
gelip geçenler tozdan birgün 
verem denilen kahredici has
talığa tutulacaklardır. Çalışkan 

Belediyemizin karşı sahil gibi 
burasını da pareke olarak }ap
tırmasını dileriz. 

men bu ravuntta yumruklarını 
yine piston gibi işletti. Kirya
konun nakavt olmaması büyük 
bir muvaffakiyet oldu. 

DOKUZUNCU RAVUNT 
Romen bu devrede yine 
ateşli .. Bir defa dokuza kadar 
Kiryakoyu nakdavn etli. 

ONUNCU ve SON RA· 
VUNT: Kiryakonun hali pek 
berbat. Üç defa dokuza kadar 
nakdavn oldu. Nakavt olma• 
sına kıl kadar bir şey kalmış
ken, vakitsiz çalan gonkla, 
sayı hesabile mağlıip oldu. 

• • • 
Bu son müsabakada bir şey 

nazarıdikkatimizi celbetti. Ev· 
velce üçer dakika üzerine ya
pılacağı ilan edilen rtı.vuntlar, 

Kiryakonun vaziyetine uygun 
olsun diye, bazen iki buçuk 
dakika, bazen de bundan az 
veya biraz daha çok devam 
ettirildi. 

Dini, milliı eli olmayan spor, 
da, yapılan l::u haksızlığın, ki· 
min leh veya aleyhine olursa 
olsun çok çirkin olduğunu, bu 
çirkinliği idrak edemiıenlerc 
hatırlatmak ister ı. 

Bütün spor sevenler, mcın .. 
lekette sporun, bilhassa bok· 
sun tedenni ettiğini söyler vu 
onu ilerletmek için çalışırken, 
yapılan bu yolsuzluğun nQ 
derece dogru olduğunu bu 
işten hakki'e anlayanların l•k· 
dirinc bırakırız. 

Tenis maçlaı· ı 
Dün Taksimdeki Dağcılık 

klübüııde, ilbay Muhiddin Ü•· 
t~ndağ Çelençkop tenis maç· 
!arının tasfiye müsabakaları 

yapıldı. 

Yapılan müsabak&lar ve alı
nan neticeler şunlardır: 

Te k erkekler 
Sııat • Melih Naciye 6.0,2-0 

g~lip. 

Avnı • C. Binns'a 6-1,2-6 
6-2 galip. 

Jaffe - Mustafayı 6· 1,6-0 
galıp. 

Kris • Meliha 6.0,6- t galip. 
Sedad • Vedad Abuda 6-0, 

6.4 gnlip. 
Orhan • Faruka 6°1,6-2 ıra· 

lip 
Bambino - Muhiddine 6 ·O, 

6·3 gaJ;p. 
Şirin yan • Baldiniye 6-4, 1·6, 

6-1 galip. 
Suat- Avniye 6-1, 6-1 galip. 
Joffe - K•rıs'e 6-2, 6-3 galip. 
Sedat Orhana 6. 3, 6-0 galip. 
Şirinyan-Bambinoya 8-6,6-3 

galip. 
MUHTELiT: Gorodetski-Ve

dat çilli, Humeyra· Arevyan 
çiftine 6.0, 6-0 galip. 

Rebii . Vedat çifti, Tubini. 
Mayer çiftine hükmen galip. 

Çift erkekler 
Suat-Sedat çifti, Neşet·Arev. 

yan çiftine 6-2, 6·0 galip. 
Baldini-O rhan çifti, Mubid

din-Jrayr çiftine 6·2, 6·4 ga. 
lip, 

Jaffe. Bambino çifti, Fahir. 
Mustafa çiftin 6-1, 6-0 galip. 

Şirinyan-Kres çifti, C. Bins· 
V. Binus çiftine 6-4, 6-" galip. 

Cemaziyelahır ı Ruzu Hızır 
2 7 (1355) 132 
14 Eylül Pazartesi 1936 

Vakitler 
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Edebiyat Anketi: 8 

-AÇIK SÖZ-

Bu Ufak Yanlış 
SİZİ 10 YAŞ 

lstanbul Levazım 
Amirliği satınalma 

Komiıyonu hanları 

7 

1 
·- -- -

1 LLOYD 
1 TRİESTİNO 1 Milli bir edebiyat 

yaratabilir miyiz? 
Daha fazla gösterebilir 

lstanbul Etya ve techizat 

anbarı için On bin kilo kalın 
ve ince çenber 3000 kilo balya 

ipi 500 kilo kınnap 1200 kilo 

çivi 16.Eylü!-936 Çarşamba 

ııünii sut 14,30 da Tophanede 

Sıtınılm• Komiıyonunı açık 

ıllılltme ile alınacaktır. Hep•l• 

Campidoglio 

Osman Cemal Kaygılı diyor ki: 
" Bence ast/ gayrimilli, yani yabancı bir edebiyat sayılması lazım gelen edebiyat, 
sanki yazıcının kendi malı imiş, başka millıtlerden aşırıp burada olmuş ve kenai kafa• 
sından uydurmuş gibi yazılan aşıramento edebiyatla iyi yapılamıyan adapte/erdir . ., 

Benim anladı~ım "milli ede· 1 

biyal., hudutları içinde (milli 
mizahçı diyebileceğimiz yega
ne muharrir Osman Cemaldir. 

Malumdur ki ta divan ede· 
biyatı zamanındanbcri, tanzi· 
mat ve Servetifünun edebiya· 
lımıı mizah cihetinden çok 
kısırdır. 

Bizim edebiyatımız, edebi
yat çerçevesi içine giren her 
nevide, her edebi şekilde iyi 
veya kötü, az veya çok birkaç 
muharrir ve eser vermiştir. 
Eakat mizah vadisinde edebi
yatımızın kısırlığı, verimsizliği 
okadar barizdir ki üzerinde 
münakaşa etmeğe bile değ'· 
mez. Şeyhinin Harnamesi bir 
tarafa bırakılırsa divan edebi. 
yatında muvaffak bir mizah 
eseri yoktur. Tanzimat edebi
yatının mizahı ise çok koz· 
rnopolitlir. 

Servetiliinuncular ise daima 
ağır mevzuları tercih etmişler, 
mütemadiyen bedbin, daha çok 
romantik eserler vermişlerdir. 

Osman Cemal Servelifiinun
dan sonra gelen mizahcıları
mız içinde milli olmak vasıf· 
!arı içinde belki en iyilerinden 
biridir. Kati yen garp miza
hının tesiri altında kalmıyan, 

kendine has orijinal bir mizah 
yaratan Osman Cemal mahalli 
tipleri ibda ve karikatürize 
etmek hususunda eşsiz bir 
san'atkardır. 

Onun mirahı lanıamile milil
dir. Bilmiyorum edebiyat Ü•· 
tatlarımız milli hir mizah 
muharr'ri için ne gibi şartlnr 
arar:ar? Fakat Len kuvvetle 
umuyorum ki lu şarllar ne 
olursa olsun Osman Cemal 
bunlara laılasile maliktir. 

Yalnız onun garip bir talıhi 
vardır. D,ıima ikinci p'anda 
kalmıştır. Kendi şah•i tevazuu 
v.e: biıdc ekseriya nıetl:edilen 
tipler:n klasik bazı 'a'11larına 
malik olmayışı onu layık ol
duğu mevkiden geri bırak

mı ştır. 

Geçenlerde bir gün Nuru'lah 
Ataç, Osman Cemal ve ben 
Halkevinin önünde ayak üzeri 
konuşuyıJrduk. Osman Cemalin 
" Haber., gazel esinde ç.kan 
( Çinl!eneler arasında ) is!mli 
çok kuvvetli bir romanından 
bahseden Nurullah Ataç onu 
m:ıhal'i tipleri canlandıran ve 
çok kuvveli karikatürize eden 
bir eser olarak tavsif ediyordu. 

Senelerdenberi hemen hemen 
bütün mizah gazetelerine sü
tun doluları yazılar yazan ve 
yazılarında termometreyi daima 
kendi lehine yükselten, derecei 
hararet sahasında daima ayni 
iklimi muhafaza eden Osman 
Cemalin mili! edebiyat hak-

Anketi yapan : Nusret Safa COŞKUN 
ğine göre bunlara nasıl gayri
milli denilebilir? 

Amma mesela Amerikada 
doğmuş, büyümüş, bütün duy
gularını, görgülerini, bilgi'e· 
rini oradan almış ve Ameri
kancayı adeta ana dili gibi 
kabul etmiş ve ömründe Yu· 
nanistanın değ·il, Akdenizin 
bile yüzünü görmemiş, Yunan
cayı ise ya çatra patra belle
miş, yahut hiç belliyememiş 

biri tutar da bu tün o Amerika· 

' biyatın bence ne olduğunu söy 
!edim. Milliyetperver edebiya· 
ta gelince en güzel örnekle
rini bazı edip ve şairlerimiz

de gördüğümüz bu miHiyetper 
ver edebiyata, bildiğimiz gibi 
insanda milliyet, yurd sevgi
lerini uyandıran, icabında o
"evgileri coşturan ve insanı 

ulusal. yurdsal ve kutsal ülkü
ler uğrun la arshnlar, kap'anlar 
gibi koşturan ve nihayet o 
c~nım ülkülere ul,ştıran bir 

dan almış olduğu duygular, 
görgüler, bilgılerle edeli bir ı 

şey yazarsa buıu yazan adam 
sırf Yunan tabiiyetinde olduğu 
için artık onun eserine milli 
denilir mi, denilmez mi ? b'1 
cihet biraz düşünülür. 

edebiyattır ki o da yir.e milli 
edebiyat çerçevesi içinde ken
dine mahsus ayrı bir şeh:ı-
metle par:ıyan özel bir ede· 
biyattır. 

- Eskiler de dahil olduğu 
halde bugüne kadar gelen 
edebiyatımızın bir kısmına 
milli, bir kısmına gayrimilll 
diyebilir miyiz'? 

Bence asıl gayrimilli, yani 
yabancı bir erlebiyat say;lması 
lazımgelen edebiyat sar. i ya
zıcının kenki malı in1iş 1 raşka 

milletlerden aşırıp burnr.11 ol
muş ve kendi kalasında uy. 
durmuş gi!Ji yazılan P. :ıra
mcnto edebiyatla iyi ya , >ıla
mıyan, beceriksiz adaplelerdir. 

- Milli edebiyatın vasıflan 

nelerdir? 
- Yukarıda milli edebiya

tın bence ne olduğunu dilim 
döndüğü kadar söylediğim için 
artık burada tekrar onun va· 
sıflarını, mevzularını saymıya 

hacet yok sanırım ! 
- ı-:angi şartlar alımda mil

li bir edebiyat doğabilir ? 
- Eu sorgunuzu da siz şöy· 

le sorsanız daha iyi olur: 
Hatıgi şartlar a·trnda biıde 

ş•nıdıkinden daha olgun, dJha 
dolgun, daha derin, daha 
~erçck bir edebiyat Joğabil:r? 

Zira mauemki şimdi bizim 
iyi kötü bir cdcbiyatıml7. var
dır. Demek ki o, mil:i edebi
yattır. 

- ]->eki, sorgumu öyle sa· 
ruyorum : Hangi şartlar altın· 

da bizde ş'.mdikinden daha 
olgun, daha dolgun, daha de
rin, daha gerçek bir edebiyat 
doğabilir? 

- Edebiyata şimdi olduğun· 
dan daha fazla alaka gös
termekle .. 

Macera ve palavra ebebiya
tına gazele sayfalarında biraz 
paydos borusu ça'arak halka 
gerçek edebiyatı sevdirmek 
için edebi eserlere biraz daha 
yer vermekle... Mekteplerde 
çocuklara kurukuruya ve bol 
bol edebiyat kaide ve san'at
lcri ezberleterek ve birçoğu 

üçüncü dördüncü dereceden 

bir takını basmakalıp ne.ir-

- Evet eskilerden bazıları 
yabancı dil, yabancı kültür, 
yabancı edebiyat tesiri altında 
yapıldığı için bunlara milli 
edebiıat denemez. 

- Sizce mili şair kimdir? 
- Yani siıin demek istedi-

ğiniz Homirüs gibi, Virjıl gibi, 
Firdevsi gibi. Hafız gibi, Şeks· 
pir gibi, Ebul'ula gibi, Hügo 
gibi, Şiiler ~ibi bizde de bü· 
tün dünyaya karşı bizi temsil 
edecek bir şair mi soruyor
sunuz? 

Orasını pek kestiremem. 
Onu siz bu işlerle benden da
ha derin meşgul o'anlara sorun! 

- Biz nasıl milli bir ede
biyat yaratab'liriz? 

- Anlaşıldı, biz nasıl daha 
gerçek, daha olgun, daha 
c!olsıun, daha derin, dalca 
ins;,ni bir cdctiyat yaratatılı
riz? demek i5liyorgunuz. 

- Bu sorunuzun da ce-
vaplarını kısmen yukarıda 
vermiş idim ganırım. O 
cevaplara burada şunu da 
i:ave edeyim ki bizde bu de
diğiniz gibi edebiyatın yara
tılması, doğması için ön~c 

edebiyat alemimizde ciddi bir 
tasfiye ve kıymetlerin, kud. 
retlerin, e5erlerin yeniden ve 
inceden inceye tetkik ve tayi
ni gerektir. Eğer böyle yapıl
mazsa vaktile biribirlerini 
desteklemek, koltuklamak su
retile üçüncü, dördüncü, hatta 
be ;inci,allıncı derecedeki eser
ler;ni edebiyat raflarına yer
leştirip yan gelmiş olanlardan 
dediğiniz çeşitte de doğacak 
eserlere yer kalmaz. 

kında söy!iyeceklerini çok ı 
ler, şiirler, hikayeler rilan oku· 
tarak onların kafalarını şişir. 

mekten ziyade onlara gerçek 
bir edebi kültür aşılamak ve 
asıl edebiyat< yürekten sev
dirmekle ... 

Kuyumcuları.n çilingirlik ve 
çilingirlerin kuyumculuk yap
tığı bir yerde hakiki edebiyat 
çelengini kim meydana getirir 
ve onu kim alnına takabilir? maak ediyordum. 

Nihayet bir gün onu gökte 
ararken yerde, bizim idareha
nede hkender Fahrettin ile 
karşılıklı yan yazarken buldum. 

, Her zaman elinden eİ<sik 

olmıyan sarı defterine bir (İs
tanbul mektubu ) } azmakla 
meşguldü. 

lskender Fahreltinin yardımı 
ile onu iknaa muvaflak oldum. 
Berınutad tevazu yapıyor ve 
üstadlar dururken kendisine 
bu hususta söz düşmiyeceğini 
söy!Gyordu. 

Fakat okurken de görecek. 
siniz ki beş dakikada topar• 
ladıkları, çok üstad geçinen
lerden daha kuvvetlidir. 

Gözlüğünü düzeltip sualimi 

Ve sonra bunlardan daha 
mühimmi ortaya hakiki ve kat
iyen bitaraf, sonra okuduğunu 
iyice anlar münekkitler çık

makla ... 
- Mil!i edebiyat mı vardır, 

miliyetperver edebiyat mı? 
ikisi cie vardır. Yoksa sizin 

deminden beri bahsettiğ'iniz 

(mil.i edebiyat) dan maksadınız 
1 (milliyetperver edebiyat) mıydı?· 
Eğer maksadınız o ise o za
man mesele değişir? Milli ede-

Bununla beraber şunu da 
söyliyeyim ki : bugünkü ede
biyatımız öyle bazılarının san
dığı gibi pek kurak, çorak, 

tatsız, yavan, sııdesuya çorba 
bir halde değildir. Akagün
düzler, Yakuplar, Fatihler, Ha
lide Edipler, Hüseyin Rahmi· 
ler, Fazıl Ahmetler ilah ... Ve 
daha gençlerden bazıları, me
sela hikayeci Sabahattin Ali 
gibi, bizim edebiyatın hayli 
göz kamaştıran yıldızları var
dır ki, bunlar işte o dediğiniz 

çeşit edebiyatın bugünkü müj-
decileridir. 

intizar eden Osman Cema!e 1 A 
sordum, ı skeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

- Sizce milli edebiyat ne- Satınalma Komisyonu lllnları 
dir? ------------;.;,;,;;;.;;;...;.;;,;;.;.;.;,;-.ı_:.;.;;.;.;;...;,;:.;;.;;.::;:.~------·1 

- Milli edebiyat (milli ede- 10 ton beyaz ham dewir 20 ton ayna demiri 
biyat) dır. Yani her milletin Sl ton Ferro silisyom 25 ton dökümhane demiri 
kendine mahsus bir edebiyatı 75 ton ferro mangan 30 ton Lüksemburg > 

vardır ki işte her milletin o 1,5 ton nikel 5 ton Temper bam ., 
kendine mnh!us edebiyatına 
(mili! edebiyat) denir. Bizim Tahmin edilen bedeli "18250., lira olan yukarıda 
milli edebiyatımız Türk ede- mikdarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum 
biyatıdır. Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 2·11-936 tarihinde 

- Edebiyatı milli, gayrimilli Pazartesi günü s~at 15 de kapalı zarf ile ihale edilecek• 
diye ikiye ayırabilir miyiz? tir· Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talip· 

- Esuta ayırmamak lazım. !erin muvakkat teminat olan •1368,. lira •75• kuruştt 
Çünkü bir Türkün, bir Fran· 
sızın, bir lngilizin, bir Yunan- havi teklif mektublarını mezkiır günde saat 14 e kadar 
Iının yaptığı edebiyat 0 millet- komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
lcrin damgasını taşıyan bir kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle ıııezkt\r gün ve 

edebiyat olma.ı lazım geldi- saatte komisyona müracaatları- (1144)( 

Puart. 14 Eylül, saat 12 
lzmir, Selanik, Pire, Patras, 

1 Napoli, Marsilya, Genova 

Assiria 
Çarş. 16 Eylül, saat 17 

Burgaz, Varna, Köstence, 

Şu renk pudra si
zi gençleştirir ve cil· 
dinizi güzelleştirir, 
başka renk pudra 
da, aksine olarak si· 
zi ihtiyarlamış gibi 
gösterir. Teniniz es
mer ise, esmerlere 
mahsus bir pudra ve 
mesela koyu Raşe! 
renginde bir pudra 
kullanmanız icab et
tiği gibi teniniz kum
ral ise, açık Raşe! 
renginde bir pudra 
kullanmanız lazım 

nin tahmin bedeli 3280 liradır. 

1 lık teminatı 246 liradır. Şart• 
1 name ve oümuoeleri Komi•· 

yanda görülebilir. lıteklilerln 

' 
1 

Sulina, Kalas, lbrail, 

• Aventino 
Perş. 17 Eylül, saat 17 

Bur gaz, V arna, Kö!tence ! 

gelir. Bir pudra intihab etmek 
için yüzünüzde altı muhtelif 
rengini tecrübe etmeli ve te. 
sirini görmelidir. Burun ve çe· 
nenizi sık sık pudralamamak 
için cildde sabit duran bir pud
ra kullanmalısınız. Bir kutu 
pudra deruoüne bir kaşık mik
tarında krem köpüğü ıla ve e
derek pudranızı kuvvetli ve 
sabit bir şekle ifrağ edebilir· 
siniz. Tokalan pudrasında en 
i_yi cins havalandırılmış pudra 
ı 'e beraber krem köpüğü mat-

lup miktarda ve fenni bir su· 
rette karıştırılmıştır. 

Bu pudra, cild üzerinde ne 
leke bırakır ne de tabaka ha
linde görünür. Yalnız bir de· 
fa pudralanmakla sekiz saat 
sabit kalarak şayanı hayret ve 
sevimli bir ten yaratır. Renk; 
son zamanlarda icad edilen ve 
hiçbir vakit yanlışlık yapmıya 
imkan bırakmıyan bir makine 
ile kontrol edilmiştir. Her sa
bah 5,000,000 kadın Tokalon j 
pudrasını ku !anır. 

Devlet Denıiryolları ve limanları işletme -ı 
U. idaresi ilanları .........,~ __ ....;. ____ .-. ____________ ... 

Muhammen bedeli 90000 Lira olan 50000 Kg. külçe kalay 

27- 10-1936 Salı günii Hat 15,30 da kapalı zarf uıuln ile An· 

karada idare binasında satıu alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 5750 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği veıikaları, resmi gazetenin 7. 5-1936 

G. 3297 No.lu nusha11nda intifar etmiş olan talimatname dai• 

resinde alınmıı vcaika ve tekliflerini aynı ııün uat 14,30 a 

kadar Komiıyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 450 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznele• 

rinde satılmaktadır. (1123). 

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

biye Okulu İng:li?.ce ve Fransızca, Almanca öğretmen· 

liklerine yüksek okullarda ö6retmenlik yapmak sal5hi
yetin[ ve ves3ikini ve bilgilerini taşıyan iki İngilizce, 
bir Almanca, üç Fransızc.ı ö,:ıretıııeni alınac1ktır. 

2 - Bu ö~retmenliklerin ücreti ders saati başına 4 
il?t 5 liradır. 

3 - Ehliyeti haiz olan i,;te;,lilerin diploma ve b;n. • 
serv:s ve nufus ki'i~dı, askerlik ,-esikası, üçer foto\':r:ıft 

ve bıılundukları memuriyetleri gösterir h:il tercümesi ''e 

ı Lir is:iJa ile Anbrada :\1. M. Vekaletine, İstaııbuld:ı 
Pan~altıda Harbiye Okulu K. müracaatları ve sarih a ' · 
res yawıalan lazımdır. Müracaatlar en geç 20 • Eylıil 936 
ya kadar yapılacaktır. (232) (655) · 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu llAnları 1 
.. -.. • c ..ıı: .;: .. '" ·e = ..ıı: .. 

·;; .! .. . ,. 
_,. "' ..c .. ~·-,. ·- "" ..... " e Mü~akaaa 

Ü ::;; ;o !-ol ::;: !! 
Kilo L. K. L. K. Tarih Gün Sut 

Zoytinyağı 20!)00 10200 00 765 00 26-9-936 Cumartcai 10,5 j 
S•bun 30000 9600 00 720 00 26· 9- 936 Cumartesi 11,5 

Ynkarıda cins ve mıktarları ile tah:nin bedelleri ve mu• 

vakkat teminatları yazılı olan >ki kalem erzak hizalarında 

ııö•terllen gün ve s&1tl"'de kapa'ı zarf uıullyle alınacaktır. 

Bunlara ait şartname Komiıyondan herııün parasız verilir. 

isteklilerin 249J ıayılı kanunda yazılı ve•ikalarla teklifi 

havi kapalı zarfı belli gün ve saatlerden birer Hat evveline 

kadar Kasımpatada bu:uoan Komisyon Başkanlığına verme• 

leri. (1C97). 

İstanbul Vilayeti Nafıa 
Mlüdiirliiğiinden: 

ı •10-936 Perşembe gunu saat 15 de İstanbul'da 
Nafıa Müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında 9080 

lira keşif bedelli Pendik Bakteriyoloji Enstitüsünde ya. 

pılaca!:: gübrelik inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme, Bayındırllk işleri genel, hususi ve 

fenni şartnameleri, proje, keşif lıül:isasile buna müteferri 

diğer evrak dairesinde görülecektir. 

U u vakkat teminat "682" liradır. 

İsteklikrin en az c 5000• liralık bu işe benzer iş 

yaptığına dair Nafı:ı Müdürlüğünden almış olduğu mü• 

teahhittlik ve ticaret odası vesikalarile 1·10-936 Perşembe 
günü saat 15 şe kadar Nafıa Müdürlüğüne gelmeleri 

•1134• . 

İstanbul Defterdarhğından: 
Keşif Bedeli 699 lira bir kurıışdan ibaret bul ıınan 

Beyoğlunda Tarlabaşı caddesinde Beyoğlu Malmüdürlü. 

ğünün işgalindeki 78 No. lu binanın onarılması açık 
eksiltmeye konulmuştur, İsteklilerin ve mukavele, eksilt. 
me, Nafıa işleri Umumi, Hususi ve fenni şartnameleri 

ve keşif hülasasını görmek isteyenlerin 24·9·936 Pcr• 

şembe günü saat on dörtte en az 500 liralık bu işe ben• 

zer iş yapdığına dair Nafıa Müdürlüğünden almış oldu• 

ğu müteahhitlik ve Ticaret odası vesikaları ve 58 liralık 
muvakkat pey akçeleriyle defterdarlıkla Milli Emlak Mü· 

dürtüğünde toplanan Komisyona müracaatları. M. (1168) 

kanuni Yeıikalarlle beraber 

belli ıutte Komisyona gelme· 
Jerj. 1

' 109,, u347 n 

• 
1 

• • . 
•ıaabul EıJO Ye techızat 

anbarı için 40 bia metre ka• 

neveçe 16 Eyliı'-936 Çar,omba 

RÜ ıü saat 16 da Tophanede 

Sıtınalma komisyonuna kapalı 

zarfla •kıllt mesi yaJ>llacaktır. 

Hepıinin hbmin bedeli 6000 

Jirndır. Şartnan1e ve nümunesi 

komisyonda görülebilir. istek· 
lilerin kar.uni vesikalarile tek· 

lif nıektuplarını ihale saatinden 

bir saat evvel komiıyona •er• 

meleri ilk teminatı 450 liradır. 

1 
1 

"111,, "848,, 

•• lstınbul Levazım Eşya ve 
Techizat anb.,ı için 2500 tahta 

ve 1500 lata 16-Ey.ü'-936 Çar• 

şambı ııünü saat 14 de Topha· 
nede Satınılma komiıyoounda 
açık eksi;tme ile alıoaca:Ctır. 

H•psinin tahmin bedeli 1650 
liradır. ilk teminatı 123 lira 

75 kuruttur. Ş Hloameıi ko• 

miıyooda ııöıü 'ebilir. İıteklile0 

rin k•nuni nsikılarile belli• 

ıaatte komisyona gelmeleri. 
11110" "849,, 

• • • 
9 adet Alay sancağının 

15- Ev"iı 0 936 Salı günü s .. t 
14,30 d'a Tophanede satıoalma 
lıomiıtyoııunda p•zarlığı yapı· 

lacaktır. Tahmin bedeli 855 
lirodır. l k teminatı 64 lira 
13 kuruştur. Şartnamos: ko· 
nıiıyonda görülebi 1ir. f,tekli. 

!erin L.lli saatt• komisyona 
g•lmeltri. "120., "1151. 

* • • •• 
ldar~leri lstanbul Levazım 

Amirliğine bajfı kıt'a! için 

beş bin liralık yulaf 15-9-936 

Sa'ı günü saat 14 de Topha• 

nede Satınalma komiıyonıında 

paurlıkla alınacaktır. Beher 

kilo yulaf için be, buçuk ku· 

ru' fiyat tahmin edilmiştir. 

ilk teminat 375 liradır. Şart• 
name "J'e oumuneri komisyonda 

görülebilir. lıteklilerln belli 
ıaatt6 komisyona gelmeleri. 

"119. "1152~ 
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1 
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' 
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-- Caldea ' 

Perş. 17 Eyliil aaat 17 ' 

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

disi, Ankona, Venedik, Tri-
este . 

CELIO 
Cumal8 Eylül, aaat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Brindisi, Venedik, 

Tricste 

Spartivento 
Çarş. 23 Eyliıl, saat 17 

Pire, Napoli, Marsilya, 
Geno,-a 

Clllcla ' 

Çarş. 23 Eyliil, saat 17 
Burgaz. Varna, Köstcnce, 

Sulina, Kalas, lbrail 

Albano 1 

P~rş. 24 Eylül saat 17 1 

Burgaz, Varna, Köstence, ı 
Odesa, Batum, Trabzon, 

, Samsun, Varna, Burgaz 

QUIRINALE 
' Cuma 25 Eyliil, saat 9 

Galata rıhtımından 
ı Pire, Brindisi, Venedik, 

Trieste 

1 Bol sena 
Cumnrt. 26 Eylül, saat 17 
Selanik, Midilli, lzmir, Pire, 
Patras, Brindisi, Venedik, : 

Trieste 

Aventino 
Pazart. 28 Eylül saat 12 
İzmir, Selanik, Pire, Pdtras, 
Nopoli, Marsiiya, Genova -Abbazia 
Çarş. 30 Eyliıl, saat 17 

Burgaz, Varna, Köstence, 
Sulina, Kalas, ibra:! 

1 -

Mezkıir vapurlar mahalli 
maksu tlarının başlıcası için 
ltalya'da Kara ve Deniz 
servislerile telaki ederler. 

1 

Tadilat veya teahhürattan 
Kumpanya hiç lıir !uretle 
mes'ul tutulamaz . 

Fa:ıla malOmat almak için 
Galatada Merkeır Rıhhm ha· 

11 nında 
11Llı>yd TrieıtlnJ" Umu-

mi Accntalı(ına (Tel. 44877-8·9) 
:: ve Bcyoj-lunda Galatuaray 
civarında Yolcu Dalreılne (Tel. 

1 
44686) müracaat olunur. 

İstanbul Vilayeti Nafıa 
Müdürlüğünden: 

1·10.936 Perşembe günü s~at 14 de İstanbul'da Nafıa 
Miidürlüı::;ü eks:ltnıe komisyonu odasında 850 lira keşif 
bedelli Bakırköy Emrazı akliye hastahanesi arte?.iyeıı 
kuyusu inşaatı •çık eksiltmeye konulmuştur. l\Iukavele 
Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve ienni şart · 
nameleri, proh keş"f hülasasiyle buna müteferri diğer e, .. 
rak dairesinde görülecektir. 

lif ııvakkat teminat 64• liradır. 
İsteklilerin en az ~500., liralık bu işe b~nıer iş pak• 

tığına dair Nafıa l\Iüdürlüğünden almış olduğu mütealı• 

lıitlik ve ticaret odası vesikalariyle 1·10-936 Ptrşembe 

günü saat 14 de kadar Nafıa Müdürlül':üne gelıııeleri. 
(1133) -------• •• 

Istanbul Universitesi Arttırma 
Eksiltme ve Pazarlık 

İşin Özü 
Fen F. Kimya Labo
ratuvarında yapılacak 

masalar 

Fen F. Kimya Labo• 
ratuvarında yapılacak 

tamirat su hava gazı ve 

Komisyonundan: 
Ke~if bedeli Muvakkat teminat ihalesi 

1895 Lira 143 Lira 15 :'>. 

işleri tesisatı. 1765 ,. 133 ,. 16 S. 

1 - Fen Fakültesi Kimya Laboratuvarında yapılacak 
olan iki iş 17-9-936 Perşenbe pazarlıkla Üniversite Rek

törlüğünde ayrı ayrı pazarlıkla eksiltmeye konulacaktır. 
2 - Şartname keşif ve ilişikleri üni vcrsite rektörli\· 

ğünde lıergün görülebilir. 
3 - Taliplerin kanuni vesikadan başka bu gibi işler 

yaptığına dair lstanbul Bayındırlık direktörlüğünden 
vesika getirmeleri ve teminatlarını ihaleden evvel yallr· 
mış olmaları lbımdır. (1194) 
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KADIKöYHAVAGAzj\11 ADEMi İKTIDA~ 
ŞİRKETİ ABONELERiNE İLAN 1 FORTESTIN 

BA~URA ÇARE 
• 

HEDENSA 
Şirketimizin Kadıköyünde Muvakkithane caddesinde 
83 numaradaki Kadıköy şubesinin 14 EylOI 1936 
tarihinden itibaren iskele caddesinde Kadıköy' Kayma· 
kamlığı karşısında .. ELEKTRiK VE GAZ EViNE,, nak· 
!edileceği sayın müşterilerimize ilan olunur. 

DlrektörlUk 

Fabrika fiatına sahlıyor 

1 

ile derhal geçer. Erken ihtiyarlıyanlara 
gençlik, yorgun vücudlere dinçlik verir. 

Yalnız ismine dikkat ediniz. 

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

dünyada tanınmış bir ilAçtır. 

•' ÇANTALAR-ELDiVENLER----. 
ve örümcek •öı lncellölnde 1 

ÇORAPLAR 
Satışında mütehassıs bütün Bayanların mağazası 
istiklal caddesi Hacopolu pasajı karşısında No. 283 

ÇARPINTIYA TERİ KOKUYU 

NEVROL HİDROL 
birebirdir. Bütün sinir nöbetlerine, derhal keser. Vücuda zarar verm~z, 
teessürle bayılanlara hayat verir. elbise ve çoraplarınızı çürümekten 
Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. kurtarır. Eczane'er:le 40 kuru~t11r. 

A 
!t 

Asri Mobilya Mağazası AF~~:1 
lstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 

Bu akşam 

1 Taksimde PANORAMA 
ill 

Kemençe nin 

33 •• ' t • • yıldönUmU ncu san a senesının kutıulanacaktır 

Telefon : 41065 

Şirketimizin Kadıköyünde Muvakkithane caddesin~e 
83 numaradaki Kadıköy şubesinin 14 Eylül 1936 
tarihinden itibaren iskele caddesinde Kadıköy Kayma
kamlığı karşısında "ELEKTRiK VE GAZ EViNE., nak
ledileceği sayın müşterilerimize ilan olunur. 

-~ DlrektörlUk <11111 

caddelerinde ....__.. F.ııiııll I 
• Zührevi ve cilt hastalıkları = lllillllllıtlıtlllllHttllllllllllllllllllllll = •• 

kkı l ı i GONDOZ 1 Dr. Hayri Omer 

~ Nişanlaşında • Tramvay ve Şakayık 

Şışli er 1 E"""""""""""""""'"""""'""' E Ô ğ 1 eden sonra Beyoıtlu 
ANA • iLK • ORTA • LiSE 

KIZ VE ERKEK TALEBE IÇ/N yanyana ve geniş bahçeli iki binada AYRI YAT! TEŞKILAr'l 
vardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, fNGILİZCE kurslarına dokuz yaşından itibaren her talebe 

1 iştirak eder. Mektep her giin saat 10· 17 arasında açıktır. Kayıt işlerine CUMA, PAZARTESi, ÇARŞAMBA ı 
~ ~ günleri bakılır. Telefon : 42517 -.ı 

ADEMİ İKTİDAR 
ı1e BELGEVŞEKLİGİNE KARŞI 

- Tabletleri --Her eczanede arayınız. 

Ağacami karşısında No. 313 
Tel. 43585 

............ 1 ......... 1 

Mübılağalı sözler ve rakam 

lor ha~ görünebilir, ancak 

mukayese terazisini elden 
bırakmamalıdır 

KREM PERTEV 
için bıına lüzum }Oktur. O 
şöhretine daima sadık kalını~ 
ve iyi bir kremden beklenen 

levaide daima müsp~• 

cevab vermiştir. 

StıA~ ... 
allızı yıkamak artık bir kBllet de!lildlr, 
'zira gayri kabili kıyas olan PERLO· 
OENT diş macunu bu kOl!oti ortadan 
kaldırmışdır. 

PERlOOENT çok zevkli oldujlıı gibi, 
solu~unuzl! da serinletlr 

-·--1'~""~ .1 ... t."1. .. t·<Uf ''""""""" ~ ~ -
l""'" 4f'A "" "'1~ o(u,. .:;.t,,, .. _ ~ ,_,J..-.,,.,, 

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

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

edilebilir. 
3 - Bu yıl nncak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan lale· 

benin yerine az miktarda yeni talebe alınacaktır. Okula girmek isli· 
yenler bir an evvel müracaatları tavsiye olunur. 

4 - Eylillün on beşine kadar kaydını yeniletmeyen eski tal~be· 
nin müracaatları kabul edilmiyecektir. 

5 - isteyenlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 
Şehzadebaşı, polis karakolu arkasında. Telefon: 22534 - . . : . . . . , •• ır_ -~ ~ .... 

o 

BIRE~ 
1000 

TARLADIR 

Banka .. 
sından 

~'~~\""'"'~:"""~--,~-~~ ~~ 
' ·' "• .... k ... I " ' I •••• 

• 

Bir kumbara 
alınız. 

Gelecek sene 
bu tarihte , 
birikmiş, 
bir çok 

paranız olur •. 

KUMBARA DE STEKTİR.ı !:ıahıbı ve Umum1 neııriyatı idare eJerı ·; dLI i~lerı mudiiro 
Etem izzet Benice ' 

Ba' ıldı~ı yer: Matbaai Ebüzziy ı 
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