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Söz istiyoruz: ' 
lsteınt>uldan Sllivriye kadar olan vilayet 

köylerinde sıtma ortalıOı kırıyor. Ne doktor 
var. ne kinin ı Sıtmanın kaynaQını kurut
mak için evvelce düşünülen çarelere bu 
yaz da tevessül edilemedi. sıvrlsinel<

lerıe mücadele için kışın yardımını mı bek
liyorduk. 

Cafalotl•, Şeraf aokak Telgraf ac.Jre~i - l ıtanbul 

Voroşilof dün bir nutuk daha söyledi: 

"Düşm 'iyetinden vazgeçsin!,, 
''Sovyet ordu~u, bize taarruz etmek istiyenleri kendi mem

leketlerinde boğmak için şimdiden hazır bulunuyor! ,, 
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1936 

Açık Söz 

De11anmamııı:ua Akdeniz • e1r• h• tlnde takip edec•ii rotıyı ıöıteıir harita 

ispanyada asiler Madrid üzerine yakında . ~kd•n•~. ••yyahatl •rfe•lnde 

yürüyeceklerini ilin ettiler Atına ve Pıre _Turk donanmasını 
Cenevrede asambleye Habeşleri kabul etmiyorlar karşılamaga hazırlanıyor 

- 1 ~ ~- .,__ _ _ _ Donanmanın dönUtte Sellnlle uırıyacağı 
1 T - "l ıj' , • va AtatUrk evi önünde hUrmet 
V OrOŞl 0 Un ve tazim gösterllece§I söylenmektedir 
V'.• , -" Alina, 17 ( Açık Söz ) -

ı 
~ıgeJ fe , .~ Türk donanmasınıa Jngiliz ve 

"'" Yunan donanmaları tarafından 
Dünkü nutku yapılmış olan ziyaretleri iade 

etmek üzere Akdenize açıla. 

catı haberi Yunan denizcilik 

1 

Mosko\•a, 17 Geceyansı 

(Radyodan) - Sovyeller Bir• 
lijti Harbiye komiseri ve Sov
yetler Birlijti orduları Başku

mandanı Mareşal Voroş !of, 
dün Beyaz Rusya ve Okranya
da yapılmış olan büyük harp 
tatbik 1tından sonra garnizon
ların a a ,·det eden kıta atı teftiş 
elmiş \C yapılın büyük bir 
mitingde şu nulku söylemiştir. 
"Arkadaşlar! Erkek ver ka· 

d m ışçil e r ! Kollıozlu kadınlar 

ve erk ek '. er ! Gençler 1 Asker
ler r 

Size enfes Okranyanın bu 
güzel, ş i r : n ve misli az idare 
merkezinde Merkezi icra ko
mitesinin se lam larını , .e Yol. 
da, Stalinin sevgilerini tebli§' 
e -! erim. 

Ukrayna büyük Sovyet va
tanının ırarp huduUanna en 
yakın ohn noktalarından biri 
,... siz Sovyet rnüdafaas.nm 
ileri kol kuvvetlerisiniz. 
Arkadaş 1arl 
Sovyetler Birliği milletleri

nin düşmanları pek çoktur, 
Bun'ar sosyalist bir inkılabı 
teroelleşt;rmek azmi içinde 
ça lışın enerjimizi öldürmek ve 
Sovyet memleketini tekrar 
eski haline sokmak arzusun-

/ Dwami 2 inci sagfada/ • 

.. Jar: Ruıya dUn Voroıllofı11ı nu t• 
l&:ıınııa sonunda Staline ve o nua 
fdareıine karıı tezahürde bulu n• 

du ve ıelimlarını &önderdi 

ispanya h ü kOmet 
filosu Malagada 
teslime hazır r 

[Ta fsilat ikincide] 
Kral Karo/ 

Büyük 

Necmeddin Deliorman 

Tarihi Roman: 

YEZiDiN AŞKI ve KERBELA VAKASI 
Teşrinievvelde A Ç 1 K S Ô Z ' de başlıyacaktır. 

''Sen Benim Babam Dev ·ı • f Arkadaşımız Suat Dervişin lzmirde hastalanması 
gı sın. " üzerine bir müddettenberi maalesef koyamadığımız 

11 şmsi üzerine bugünden i t ıbaren tekrar devam ediyoruz. bu kı >· metlı, edelci terrikaya arkadaşımızıe 

("Sen Benirı : Bcır, • 

J 

Siyaset ııdamları Millet· 
ler Cemiyeti A•amblcsinde 
bir Habeş he etinin hazır 
bulunmasının ltalyanın Asam 
le' ye iştirakten imt' anını in
taç edeceıtini beyanda mÜt· 
tefiklerdir. 

Daily Telgraph gazetesi, 
1 Habeş heyetinin Milletler 

Cemiyeti celsesine giremiye
ceklerine muh1kkak razarile 
bakılabileceıtini yazıyor. 

Ancak Habeş selıihiyet
namesinin tanınmamıası ltalya
nın Habeşistandaki hakimiye
tinin tanınması demek olmı
yacaktır. Bunun için her 
hükumetin ayrı ayrı karar 
vermesi lıiı ı mgelecektir. Ya· 
bancı memleketlerde bulu
nan Habeşlerin, Gore'de bir 
H ,ıbeş bük ümeti mevcut 
olduğu h akkındaki iddialarını 

da nar.arı d ikkı t e a lınmı ; a. 
ta . l ı ·-~ .. ,-----~----·-...: 

Aleminde büyük bir allka ve 
sevinçle karşılanmıştır. Gerek 
Atina ve ır!rekse vil4yet ıra
zeteleri muhtelif vesilelerle bu 
ziyarete temas etmekte ve 
Türk donanmasının Yunanis• 
landa bir dost ve müttefik 
donanma sıfatiyle Yunan miJ. 
Jetinin en hararetli kabulüne 
mazhar olacağını yazmakla· 
dırlar. Donanmamızın Pirede
ki istikbal programı henüz 
malum olmamakla beraber Türk 
Amiraliyle Erk4r.ıharbiyesinin 
ve gemi süvarileriyle bir kı· 
sım zabitanın Atinayı da ziya
ret edecekleri ve şereflerine 
Harbiye ve Bahriye nezaret
leri tarafından re•m! ziyafct-

D•vamr 2 inci sayfada 
Mrtlta, Pire ve s~ l ı - jİ Xİ]dfl"t 

ed~cek olan gemi"~r m 'iden üçü 
Hfllll\IUllllfll"atWllUttl•tllllllUlMUllllHftliNftUflltlUIUllllJ,llli1111ti oıı11uıuıııuııııııı1111111hmı•111UUl .. tl• UOIHI ' "'' 

Bravo gençlere 
Dün, gençlere eroin satan 
Arap Kazımı cürmümeşhut

la polise verdiler 
Dün akşam Üniversite genç· 

!erinin bir uyanıklığına şohit 
olduk. Çarşıkapıda Arap Ka
zım adında bir sabıkalı, ortajtı 

Kaç roman• 
cı smokini· 
nl, bri ç par· 
tilerini, bo· 
yalı kadın 

parmakları· 

nı, yahut ta 
klrll meyha• 
ne kö,elerl· 
n l ardında 

bırakıp ka· 
' palı vadiler• 
den, ceyllnlı 
dafilardan , 
yolsuz köy· 
lerden bi ze 
haber getir· 
mek için ce· 
b inde b 1 r 
defter, elin· 
de bir asa 
i 1 e yollara 
du,tu ? 

b r Ermeni u Lır er !>'ıı ·ı.ru 
aylarda nberi da : tı n da ı; l!'""' " 
lere eroin .atı yor larmış. Ü ı · 

Şükufe Nihal 

YARIN: Selami izzet Sedes 
An keti yapan Nusret Safa COŞKUN 
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,,; ihtilalciler Madridi, T ti"Iedoyu, h ükômetçile;-
r::!/"111~.y~f.AJ Sen Sebastieni bombardman ediyorlar Son Dakika 

Nüremberg kongre· 
sinden sonra 

Hiller tarafından •Öyler.en 
sayısı meçhul nutuklardan ve 
bir de askeri geçit resminden 
sonra Nüremberg kongre• i 
kapandı. Tam bir hafta dernm 
eden bu gürültülü kongrenir. 
milletlerarası münasebetleri 
üzerinde husulo getirdigi tesir 
hulasa edilecek olLrJa denile
bilir ki: 

1 - Emsen kongreden ev
vel de iyi o!mıyan Sovyet 
Rusya - Almanya müna<ebet· 
leı i azıcık daha gergin'eşmiş. 

' 
l 

renin devam ettiği hafla için. 
de her gün Sovyetlere tehdit 
savurmuştur. Sovyet arazisinin 
hangi taraflarına göz koydu
ğunu bile tasrih etmekle mah. 
zur görmemiştir, Ural dağla
rının madenleıine ve Ukran
yanın buğda r yetiştiren ova· 
hrına sahıp oldugtı zaman, 
Alman milletinin cennetle ya
şıyacağını bild•rmiştir. 

Sovyetlcr de A!man tehdi
dinden korkmadıklarını dün
yaya il11n etmek için askeri 
manevra'atım Nürenıberg kong
resinin içlin ı a günlerine tec;a
düf ettirmiştir. Bınaenaley h 
bir tara· tan Hitler tehdit sa. 

Madride taarruz ! 
General .Mola pek yakın olduğunu söylüyor) 

L Ankara- Memleket ve Dünya ..J 

lktısat ve Maliye Vekilleri 
dün Zonguldağa vardılar 

lngiliz Bahriye Bakanı Cebelüttarık l 
istihkamlarını teftiş ett' 

Corunna 17 (A. A.) - Ge- Üç hükumet tayyaresi saint 
neral Fraoko. ihtilacilerin Ma- sebastien'i bombardıman et• 1 

laga yakininde mühim bir miştir. Milliyelperver kıtaatın ı 
sevkülçeyş noktası olan Ron- ileri hareketi, sahile giden yol 
dayı işgal etmiş olduklarını üzerindeki bir, köprünün çe-
bildirmekledir. Tayyareler dün kilmekte olan marksistler ta. ı• 
sabah Ronda'yı şiddetle bom· rafından havaya atılması üze-
bardıman etmişler ve kışlaları rine, zorluğa uğramıştır. Milli· 

dan b. Aguilard'ın idamı do- ı 

layısile tazm1nat ve taniye 
istemiştir. Fransız ve lspanyol 
Fasları arasındaki hudut bu 
talep yarından evvel kabul ve 
tatmin edilmediği takd rde 
kapatılacaktır. 

Zonguldak, 17 (A.A.) - lktısat ve Maliye Vekilleri ile lran 
sefiri ve maiyyetlerindeki zeval bu •abah Zonguldağa geldiler. 
Limandaki gemiler ve şehir b3} raklar:a donalılmış, vali, vilayet 
erkiını misafirleri vapurda karşılamış, halkevi bandosu, memur
lar ve kesif bir ha.lk misıfirleri alkışlarla iskelede karşıla"Tlış
lardır. M·safirler Uzülmez maden mıntakasına giderek Türk 
antrasit fabrikasını, maden müesse~atını tetkik etm;şJerdir. Türk 
maden mühendisleri cemiyelinde çay içmişlerdir. Tetkikata 
başlamışlardır. 

Alman propaganda nazırı 
Göbels Atinaya geliyor 

Atina, 17 (Hususi).-ı\lmanya prop3ganda nazırı Göbels 
yirmi otuz seyyah ile birlikte pazar günü buraya gelecektir. 
iki gün bur ad• kalaca < rl'\n Göbe ls Delful harabeler'.ni ve di
ğe r tarihi yerleri gezecek tir. 

2 - A'manyanın askeri kuv
\·eti hakkında bağıra ba· 
ğıra verilen izahat, Avru· 
payı ve bilhassa Almanyayla 
komşu olan devletlerı daha 
çok korkutmuş. 

8 - Bunun labii bir reak
siyonu o ·ma1 ~ Gzere, Fransa 
Ru•yaya aaha çok yakla mış, 
Lehistan Fran•a ile 1921 sene
sinde yaptığı iltifakı taze l e miş. 
ve küçük Antant devletleri 
arasındaki tesanüd de artmıştır. 

t 
vururken, diğer tarafta:> da 
kızılordular kumandanı Voro· 
şılof, mukabele etmiştir. 

tahrip eylemişlerdir. ihtilalci- yetperverler dün or;o mevkiine 
lerin Antiquera'dan gelmekte girmişlerdir. 
olan bir kuvveti öğl• den sanra Burgos radyosu bildiriyor: 

HÜKÜMET FİLOSU TESLiM 
OLUYOR MU? 

Paris: 17 {A.A.) dnb -
General Ku~ipo de llano'nun 
sevilla radyosundan verdig-i 
bir tebliğe göre marksist harp 
gemileri tayfalarının malaga'd 1 
toplanarak teslimı: amade bu- j 
lunduklarını bunların madrid 
hükümeti tarafından aldatıldık· 

ları için mücadeleye devam 
etmek istemediklerini bildirmek 
tedir 

Titüleskoga /~an verildi 
Paris, 17 (A.A.)-Hava< <ıJJı ,sının Sen Morilzdeo aldığıma· 

lıima •a göre, Trtülesco ı,,ıJ anemirlen muztaribdir ve kendi· 
sine kan verildikten sonr3 va1.iyeti biraz düzelmiştir. 

Büyük harpten evvel Alman 
diplomasi•inin en zayıf noktası 
fazla gürültücü olm~sında idi. 
Denize yeni bir vapur indiril
se, ikinci Wilhelm, Almanların 
deniz hakimiyetine istihkakla
rından lahsec!er, bır fabrika 
binasının temelleri atılsa, im. 
paralar, Almanlara " güneş 
a:tında mev'ut olan ,, yeri 
unutmamalarını söyler, bir 
ticaret heyeti seyahate çıksa, 
mılletin !emdin edici vazifesini 
hatırlatır. Avrupa medeniyeti
nın koruyucusu sıfatile sarı 

ırkı tehdit ederdi. 

Almanyayı olduğundan fazla 
kuvvet!i ve yapabileceğinden 
fazla iş yapmak peşinde gös
termek, nihayet Almanyanın 

" çember içine " alınmasında 
;\mil oldu. 

A'manyadan korkanlar al
manyanın başına çorap ördü
ler. Ve yirmi yıld.r Alman , 
miıleti gürültücü hükümdar 
tar~fınc!an yapılan h"tanın ce
zasını çekmektedir. 

Almanya, bu yanlış siyasetin 
kendisini imzalamaya mahküm 
ettiği bağları henüz cözmeğe 
başladı. On iki sene tediyesine 
devanı ettiği tamirat borçla
ından 1932 •enesinde kurtuldu. 
Dağılan ordusunu tekrar tan
zim ediyor. Yıkılan islihkam
hrını yapmıya ba~ladı. Al
manya, heııüz 1914 senesinde
ki Almanya olmaktan çok 
uzaktır. Avrupadaki arazisi, 
1914 •enesine nazaran yüzde 
on beş daha' azdır. Bütün sü

nürgderini katıyetmiştir. Harp
ten evvel, lngiltere ile rakip 
bir halde bulunacı deniz kuv
vetlcrı, bugün sıfır demektir. 
Bununla beraber, Hiller, lm
peraıcr ikinci Wılhelim ağzile 
konuşuyor. 

Wilhc' m Aln:anyası, kar~ı

sınd l sarı ırkın tehlikesini gö
rüyordu. Kendi kendine, Al

tnanyaya Avrupa medenıyetinin 
müdafna<ı vazifesini 'ermişti. 

ikinci Wilhelın b~nu yaparken 
lngilizler 1902 senesinde Ja. 
ponya ile ittifak imzaladılar 
ve büyük harp çıktığı zaman 
bu " sarı ırk,, devleti lngiltere 
ile birlikte yürüyerek lmpera
tor tarafından savrulan tahki
rin intikamını aldı. 

Hitler de karş1'ında bolşe
,·ik tehlikesini ıtörüyor. Ve ı 
yeni Alnıanta Avrupadaki iç
timai nizamın müdafaası va. 
zifesiııi veriyor. Bunu yapar. 
ken, bolşevik tehlikesinden 
ziyad ', Alman tehlıkesinden 
korkan Fransa, Sovyetlerin 
kucağına atılıyor. Lehistan da 
sanki Hitlerin sözlerini duy
muyormuş gibi Fransa} a yak· 
!aşıyor. Görüyor ki yeni Al
manya, eski Almanyanın yo. 
!unda yürümektedir. Aradaki 
fark, belki de bugün, düne 
nazaran daha çok gürültü 
yapılmasındadır. 

Fılhakika milletlerarası mü
nasebetlerinin bugünkü man
ıarasına bakılacak olursa, Av
rıwanın bir harbe doğru git
mekte olduğu görülüyor.Harp. 
ten evvelki devrin en buhranlı 
zamanlarında bile, bir devlet 
reisinin, sulh halinde olan bir 
devlet için Hitlerin Rusya 

hakkında söylediği sözler ka
dar ağır lisan kİıllandıaı gö
rülmüş değildir. Hitler, kong-

Rus}a ile Almanya arasın- şehri işgal etmiştir. Oviedo şehri iki hükümet 

tia•İ münasebet:erin girdiği 

çember, hiç şiiphesiz dünya 
sulhu için büyck bir tehlike 
halini aldı. Bununla beraber, 
yakında bir harpten korkulmaz. 

lhti'a.Jcilerin tayyare'er', dün tayyaresi tarafından bombar-
yeniden Madrid"i ve Ciudad dıman edilmiştir. Bir hastaha-

Bununla beraber bu d üzgünlük devam etmezse, kendisine 
bir kere daha ka, verilecektir. 

Real ve Toledo'yu bom·bardı. ne ve bir mektep hasara uğ-
man etmişlerd r. ramıştır. Milliyetperverler bir 

ihtilalciler, Talavera cephe- çıkış yapmışlar ve Marksist-
Miliinoda geni bir toplantı 

1 
Almanya henüz askeri hazır-

lıklarını ikmal etmiş değildir. 

Hitler'in Nüremberg kongre
sinde söylediği sözlerden dört 
seneye kadar ikmal edemiye. 
cegi de anlaşılıyor. Çünkü bü
yük harp Almanlara öğretmiş
tir ki yeni harp yalnız muha
rebe sahnesinde yapılan döğüş 
değildir. Almanya ham mad
deye o~an ihtiyacını temin et
melidir. Almanlar harbi, bu 
yüzden kaybettiler. Hitlerin 
•!ört sene' ik iktısadi progra
mı. Almanyayı, ham madde 
meselesinde başka memleket· 
!erden müstağni kılmak gaye
sini istihdaf etmektedir. Ve bu 
program tamamlanmayınca, AJ. 
manyanın bir harbi geze ala
cağı şüphelidir. 

sinde milislerin bir kuvvetini lerin mühim bir mevziini işgal 
püskürtmüşler ve onlara 150 etmişlerdir. 
telefat verdirmiş'erdir. INGILIZ BAHRiYE NAZiRi 

Öğrenildiğine göre, general CEBELÜTTARIKTA 111111111111ıı111111111ıııırıııııı1111111111111111tıııııı111111111111111 

Roma, 17 (A.A.) - Stefani r jansı bildiriyor: M. Şmit, Mu
solini ve Ciano .ra<ındaki görüşmeler neticesinde ve Maca
ristanın da muvafakati alındıktan sonra ltalya, Avusturya ve 
Macaristan dış bakanlarının Roma protokollarına nygun olarak 
yakında Milano'da toplanmalarına karar verilmiştir. 

Molanın kuvvetleri pek yakın-
ı da Madrid üzerine yürüyecektir Londra, l 7 (A. A.) - Bah. 

Genupdaki asi kuvvetlerin riye Bakanı Samoel Hoar Ce· 
Bravo gençlere ı 

Diplomat 

Aköeniz seya- 1 

hati arifesinde 
(Birinci soy fadan devam) 

ler \·erileceği ve kumandanın 

saraydaki defteri imza ettik
ten sonra General Metaksas 
tarafından kabul edileceği tah
min edilmektedir. 

Türk denizcileri i;in geniş 

mikyasta bir turistik hazırlık 

ta yapılmktadır. Zabitler, Ge
dikliler ve mürettebat nöbetle 
karaya çıkarak eski Atinayı, 
Akropolü, harabeleri geze• 
ceklerdir. 

belüttarika gelmiştir • Bakan 
umumi karargahı, Tal~vera'dan 
Madrid'e 63 kilometrede kain oradaki istihkamları teftiş et· 
Sanla-Eulalia'ya nakledilmiştir. tıkten sonra cuma günü Lond-

General Franko, gazetecılere raya dönmek üzere vapura 
beyanatta bulunarak ihtilalci- ı binecektir. 

( 1 nci sayfadan devam ) 1 
\ versite talebesinin de bu he-

1 
J riflerin elinden eroine dadan- I 

dıklarını bir tesadüfle haber 

lerin bu son günler zarfında IBIR FRASIZ KURŞUNA DiZiLDi 
hükumet kuvvetlerine üç bin Tanca, 17 (A.A.) - Tetau· \ 
telefat vermiş olduklarını söy- andaki Fransız Konsolosu b. 

alan Üniversite idaresi, müthiş 
vaziyet k•rşısında derhal ted
birini almış ve polisle birlikte 
bir cürmümeşhut yapılmıştır. 

!emiştir. Serre, lspanyol Fası kuman-
EN SABESTIENDE HÜKUMET ' danı General Argaz'a bir no· 

Sen-Jan.de-luz: 17 (A.A.) - 1 ta vererek Fransız tebaasın• 

Ribbentrop: "Almanya harp 
e t m i y e c ek !,, d i yor 

Almanyanın Londra büyük 
elçisi Von Ribbentrop, Sunday 
Ehronicle gazetesine Avrupa
nın son vaziyeti hakkında 
şu dikkale değer beyanatta 
bulunmuşttur: 

- Avrupada siyasi vaziye
tin pek gergin olmasına rağ

men, sulhun el' an muhafaza 
edileceğini zannediyoruz. Al
manyanın, Sovyet Rusyaya 
karşı bir taarruz harbi tasav
vur etmekte olduğunu iddia 
etmek mdnasız bir şeydir. Al
manya bugün, böyle bir har. 

be gir'.şmek için ne lüzu. 
mu o!an maddi vesaite 
ne de böyle bir keşmekeş için 
psikolojık şeraite malik de
ğildir. Almanyonın fevkalade 

silahlara malik olduıtu hakkın
da ecnbl membalardan verilmiş 
olan haberlerde mübalaıtalıdır. 

Kendimizi müdafaa için ol
dukça kuvvetli bulunmamıza 
rağmen, bir harbe girişmek 

ve bu harpten muzaffer ola-
ı rak çıkmak için lüzumu olan 

silahlara malik değiliz 

:' Purkua Pa?,, 1 Türk sporcu
' lzlandada battı ları Moskovada 

Bir talebe eroin almak ba-
hanesi!e dükkana girmiştir. 

Arap Kazım derhal harekele 
gelerek müşterinin istediği e
roini çıkarmış ve tam müşte

riye verirken birdenbire dük
kana giren memurlar tarafın

dan suç üzerinde yakalanmış
tır. Dükkanda bulunan eroin
ler derhal müsadere edilmiş, 
Arap Kazım ile arkadaşı da 
derhal Emniyet Müdiriyetine 
götürülmijşJerdir. Bu adamla· 
rın bir şebeke halinde çalış
tık 'arı anlaşıldığı için tahkikat 
derin Ieştirilmektedir. 

Cürmümeşhudun yapı'aca
ğını bilen gençler kendilerini 
tutamadıkları için, dün akşam 
polisle beraber Arap Kazımın 
dükkanını sarmış bulunuyor

lardı. Polisler cürmümeşhudu 

yaptıktan sonra, Üniversiteli
ler dükkana hücum etmişier, 

hasis kesesi için gençliği zehir
lemiye kalkan bu adamı döv
mekten kendilerini alamamış
lardır. 

Voroşilofun 
1 inci sayfadan devam 

dadırlar. 170,000,00J hık bir 
halk kitlesinin günden güne 
ilerleyişinden aldığı hızın her
hangi bir düşmanı her zaman 
defetmeze ve ezmeğe kadir 
olduğunu unutuyorlar. 

Sovyeller Birliği orduları, 
Soyetler halk tabakaları dı
şında ana milletle bağlılığı 
kaybeımiş bir ayrı kudret de
ğildirler. Bizim asıl ordularımız 
sizsiniz. Biıim ordu!arımız Sİ· 
zin kafalarını, sizin düşünce
leriniz, zekanız velhasıl Sov
yet \·atanına karşı olan •evgi
niz ve Sovyetler B!r liğini be
nimseyişinizdir. 

Ey emperyalist istilanın bü
yük kahırlarını çekm iş olan 
Ukranyanın evlatları, Kief iş
çileri 1 

Siz üç yıl içinde on beş de
fa elden e1e geçmiş olan bu 
(Kiye!) şehrinde kapitalizmin 
kudurmuş köpeklerinin işle
dikleri bin bir vahşetin hatı
ralarını elbette ki unutmamış· 
sınızdır. Buna güvenerek di
yorum ki; 
Hudutlarımızda buluoan efen

diler ne yaparlarsa yapsınlar, 
arzularında muvaffak olamıya. 
caklardır. Biz bugün on dokuz 
sene evvelki vaziyetimizde bu
lunmuyoruz. Murnffakıyelten 
muvaffakıyete ulaştık. Her 
sahada olduğu gibi memleketin 
müdafaa sahasında da yepyeni 
bir varlık bulduk. 

Türk donanması namına A
tina ve Piredeki Meçl:ul asker 

Bununla teraber bizim or
dumuz büyük St.ılinin söy-

Kopenlıag, 17 (A.A).-Grön- Moskova 17 (A.A.) _ Türk Arap Kazım ve tevabiinin de !ediği gibi ancak sulhun des-
land şubesine saat 20.30 da bu suretle yakayı ele verme• te~i, ancak sulhun muhafızı 

abidelerine çelenkler konulması sporcu 'arı heyeti dün Odesa• - ı · ·d· B" · k ı · Grönland'daki Skore.büsund'- !erinden Üniversite gençleri ve muza ırı ır. ızı ·ızı mı· 
merasiminin pek parlak olacağı dan ge!en bir telsizde "Pur- ya varmışlardır. Türk misafir- son derece memnun bulun- litarist di; e kabul edenler al-
ve buna hemen bütün Atina· ler iskelede Sovyeller Birliği danıyorlar. 

kua pa .. ismindeki Fransız is- maktadırlar. Bizim ıremleketlmiz sulhun 
nın iştirak edeceği şöylenmek- k ı · · · halk komiserleri meclisine mer ti şa gemısının çarşamba gü- mem'eketid'r. Ve Sovı etler 
tedir. Bütün bu rivayetlerin b b d b" · K 1 p idi B. ,.,,, · ·d l" 1'- -nü llzanda aı·ıklarında lama- ut e en ter ıyesı ve spor aro raga g yor ır ı,.ının ı eo ı su ,,un muza-
hakıkaten ne derece tetabuk men kaybolduğu ve tayfasının komitesinin bir mümessili ile Bükreş, 17 ( A.A. ) - Kral lıiri olmaktır. iliz gırthğımıza 
ettiğı kestirelemezse de Atina K k R kadar •İlahbnmış olmamıza, 

bir kişi müstesna olmak üze- mahalli spor teşekkülleri dele- arol'un ya ında oma'ya silahlanmakta ısrarla dcvaın 
ve Pıre ile Yunanistanın bu b re, oğulduıiu bildirilmektedir. ge~eri ve matbuat mümessil- gitmek tasavvurunda olduğuna etmemize, ordumuzu çok sev· 
ziyarete büyük bir ehemmiyet Dalgaların sahile attı"'ı ce· ınemlze, çok kuv•cta güzel ve 
Verdi ,.-, so·· lenebı" lı·r Donan " leri tarafından selamlanmışlar- dair gazrtelerde intişar etmiş 

" Y • ma- setler arasında Doktor Şarko· olan haberler tekzib edilmek- mükemmel silahlara malik 
mızın ~önüşte ~la~iği zı~ar:t nun d~ cesedi vardır. Son alı- dır. tedir. Hükümdarın kış başlan. ~lmamıza rağmen, K~pita-
edeceğı 'e Alalurkun evı o- nan bır habere göre şimdiye [Yapılacak maçların d ç k 1 k d b' lıst memleketler umumı ter-
nünde ihtiram ve tazimde bu- kadar kıyıva 21 c~set gel- programı 7 inci sayfa- gıcın ha e as ova" ya a .

1
hr ki silahı kabul .• ederlerse 

1 x. d b"ld. ·ı kt d. . . · J 
1 

seyya at yapaca,.ı !asrı bu orduyu sılahlarından 
unaca,.ı a ı ırı me e ır. mıştır. mı2:.dadır ] ı kt d "d d. ı ı ı b u111111111ııuı1111111111111111m11u1111111111u111111111111111ıııı111m111111111111111u111100111111111 • o unma a ır. tecrı e ıp tara ara ve a . 
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Aktam gazetesine H "d • ı K d G t ı 1 güzel son'at mevzuundan de~il 
bir tavsiye a ıse er arşısın a aze e e.!:_ ~;g~::,~::~!Jd:ng:~:u::·~ek~~ 

A!<şam gazetesi yine kağıt 
tüccarlığına başladı. 17 sızlığa tuz biber ekilmesi ka- " Üniversite hocalarının ki- Zira lngiltere Kralı geldiği dar ııücmüş. 

eylül 936 tarihli nüshası 16 bitinden neşri. Vesaire vesaire.. misi liberal, kimisi devletçi, zaman bazı gaıeleler dost ve Güçmüş... Zira mersıgegi 
Dostlarıma akşamın sıhhati k. · · ı· ld k ı d • ·ı · ·ı sayfalıdır. Acaba muhterem re- etrafında biraz hassas olma- ımısı sosya ıst o uğu için çı- büyük misafiri harşılıyan bır a em egı , gonu yazarmış. 

!ikimiz sırtına bir kürk daha kan eserler de karmakarışık... Türk gibi değil Sekizinci Edv- Mersiyede zekıi değil gönül 
!arını \·e kürk <>iydirmek gibi N- J k • ·ı k "eçirme"e neden lüzum <>ör- 6 umune o ara gosterı en d " d k b" t b "b" orıuşurmuş. Pek asil olan gö-

6 5 6 kocakarı ilaçlarından medet R d k.t . d b" ar ın sa ı ır e aa,, sı gı ı 
müş bulunuyor? Havaların so• usya a 1 ap neşrıyatın a ır konuşuyorlardı. nü/, zorla, zoraki olarak yaı-

ummamalarını tavsiye ederim. k k kik k ğumasından mı? Yoksa bünye· arma arışı 1 yo tur amma 2 - Gelelim alfabe işine... maktan, konuşmaktan çekindi. 
sinin zafından, kansızlığından • • • Sovyetler fikir melaında takas Tek kitap usulü iyidir, mü· ği için mersiye/er ölen dostlara 
mı? Tan g•zetes"ınde kabul etmezler. Sovyet tebaa-

u kemmeldir amma. .• Bu yıl ta• ılıklık/arı biım;yen gözgaşla-
Bana kalırsa bu ikinci ihti- M z k · sının göıüne ve kulağına an-. . e erıya... !ebeye l'erilen alfabeden ku· 

mal daha akla yakın. Zira has- cak devletin beğendiği likirler 
talığın işaretleri pek göze vu• B r şeyi istendigi zaman sunulur. Acaba muharrir Tür- surlusu da güç bulunur. 
ruyor. Faraza: evvela ortaya prensipi kiyede de böyle olmasını mı Ne buyurulur Bayım? 

1 - Ayın 17 nci günü ak- koymak ve sonra bunun tat- istiyor? Unutulan bir gUzei 
şam üstü çıktığını iddia eden bik merhalelerini tesbit etmek Ve acaba ayni görüş mec- san'at 
bu gazetenin birinci ve ikinci lazımdır. Tan gazetesi 1 ağus- mualarımızla gazetelerimi7.in 
sayfasındaki telgrafların ayın tos 1936 danberi başlı yan "ye- neşriyatını [tanzim etmek için 
16ncı gününden rırtakalınış ol- ni devre. sinde bu lüzumu in- de hareket noktası olarak ka-
maları. kar eden bir neşriyat sistemi bul edilmeli midir? Türkiyede 

2 - ikinci sayfanın üçüncü, tatbik ediyor. Faraza dünkü kitap işini 100 bin lira ile rak. 
dördüncü ve beşinci su"tunla- d M z ' . 1 kamlaştıran M. Zekeriyaya öıt-sayısın a · eKeriya ımza ı retmeğe lüzum yoktur ki bir 
rını kaplıyan koskoca bir •Bu bir başmakale var ki Ru<ya. okadar "liracık,. daha göz-
sabahki telgraflar. klişesi al- da olduğu gibi Türkiyede de deıı çıkarırsa devlet pekıila 
tında iki gün evvel alınmış bir kitap işini devletleştirmenin "günlük neşriyat muhtekir~e-
Moskova telgraf ile birinci doğru olacağını ispat için ya- rinden de., fikir piyasasını ha-
ma<ldede zikri geçen ihtiyat. zılmış. Muharrir dıyor ki: liıs edebilir. • 

Dosl/arım bana kızmaglnız 

amma hiçbiriniz bir dos• 
lnu arkosmdon duyulan azabı 
terennüm etmek san 'atine ôsina 

bulunmuyorsunuz. Bedbaht dos-

tum Sırrr'nın ölümü bunu ba· 

na iyice öğretti. Bir zaman

lar bu memleketle bir ·• mer• 
siye yazmak,, ci.deti, san'ali 
ve insanlık• vardı. Biz bunun-

rındon mezar taşları olurmuş. 
Faraza ~1cl'ce san'atkCr, genç 

vB bet baht dostı•mun ardmdan 

yazılacak en iddln~ız yaz' 
şöyle olabilirdi. 

" T-emizdi, kirlenmeden öldü. 

/çi olan ve sevilmek istigen 

bir gençli, &evilmeden veya 

sevilmeğe dogmadan ve bekle-

nileni vermeden öldü. Kendi-
sine " bir edipti .. diyemiyen .. 
ler bu cür'eti onun 33 yılına 

şiar olan tevazııundan almak· 
todırlar • • 

Karadavud 

dünk nutku 
rikala iade etmeği teklif ettik. 
Fakat bu teklifimiz kabul edil
medi. Onlar ordularını kıs
kançlıkla muhafazada devam 
eltiler. 

Zira onlar kendi millet'erin
den, kendi ha:klarından, ken
di partilerinden korkmakta
dırlar. 

Bu da gösteriyor ki bizim 
ordumuz, bizim memleketimiz 
için değil dünyada sulh ve 
huzurun devamı için kurulmuş 
olan ve muhafaza edilen bir 
ordudur. 

Bütün amelelerin, bütün çi!t
çilerin, kollıozlu kadınların ve 
erkeklerin. erkek ve dişi mü
nevverlerimizin hepsinin işle

rini güçlerini bırakıp bu or
duya gelmeleri işte bu yüzden 
olmuştur. Ehh... Ôyle olsun. 
Pekala be arkadaşlar 1 Biz de 
harbe hazırız. 

Kiyefde ve beyaz Rusya
daki bütün harp manevrala· 
rında bulunduktan sonra an-
ladım ki; biz beyhude yere 
Sovyet ekmeğini yememişiz. 
Peş yılda dokuz sınıf yüksek 
ve leknik harp talimleri gör
müştür. 

Ezer düşman hakikaten hazır
lanmış ise kendi niyetinden mut• 
laka vazgeç•in.Yoks:ı onu ken
di topraklarında ve mutlaka 
e ze' .. iıiriz. Tayyarelerimiz iste
dikleri yeri. re gidebilecek ka
dar toplu ve kuvvetl:dir:er. 
Şelı°rlerimiz ise yahız (Antl 
Aeri en) değil sayısız tayya• 
relerimizin de müdafaaları al• 
tında bulunmaktadırlar. 

Şehirlerimiz yalnız tayyare 
toplarım11.la değil ayni za
mand.ı mükemmel pilotlarla 
idare edilen muhteşem hava 
kuvvetlerimiz tarafından da 
müd~faa edilecektir.,. 

Voroşilof bundan sonra, bil· 
tün beyaz Rusyada gazlara karşı 
kurslar açıldığını söyleniş,Kiyef• 
te ve diğer yerlerde bulunan• 
ların bu kuı slara girmelerini 
tavc;.i\ e Pt'l'i~tir. ============ 
SORUYORUZ 
harbiyeliler 
lstanbuldan 
Ayrılırken ... 

Harbiye mektebinin Ankara• 
ya nakli için Müdafaa/ milliyı 
vekôletinin emrile bir program 
hazırlanmaktadır. Bu progra• 
ma göre Harbiye mektebi ta• 
/ebeleri alay sancağı ile mek· 
tep/en çıkacaklar ve Taksimde 
cümhurigel abidesine bir çelenk 
koyarak lstanbula veJa ede· 
cekler. 

Ordumuza şimdiue kadar 
sayısız ve çok değer-li zabitler 
yetiştiren Harbiye mektebinin 
uzun bir mazİ$i ve mühim bir 
tarilıi vardır. 1 slonbullular bu 
bügıik irfan müessesesinin 
kendi sinesinden ayrılışındarı 
elbelle ço1< dı.rin bir teessür 
duyacaklardır. 

Bu satırları karalarken, ya• 
rının vatan bekçilerini aramız• 
dan cgıracak olan idari zara• 
retler korşrsında, kahraman· 
larımıza Sevgilerimizdtn <'' 
ayrılık goşlarımııdan buşka 
sunacak neyimiz var dig~ dii· 
şündük •.• 

Ve soruyoruz : 
Acaba belediyemiz • bu kalı• 

raman vatan çocuklarının fs; 
tanbuldan ayrılış hatırası o
larak • lstanbul halkı namırıa 
kendilerine, bir demet çlçekttfl 
daha ömürlü bir armaaa11 su· 
nama? mı ? 
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ile; kıt'anın en uygun parçalarını kana ve atete botan din 1 Sahibi ı Et~ luet EENICE Sayı: 152 Her lerde s kuruı Teleloo No: 20&21. Telrrı! a.:lraıl: lstınbJI Açık S3c J devletler arasında kendi silah-
llıuharebelerinl tarih kitaplarında okuyan bugünün çocukları _ _ _ _ _ !arını ballandıra ballandıra met• 

/ ::::,F: ::~:! ::~~~ ::~::::riı:;a~~~~y:r:::~arzavallı ,.,. Yabancı 'ı lki sahtek3rllk meydana çıkarıldı [ ~amallık_. 1 ~:~:~~aı010k:r:1 
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Buırünüo çocukları bu kaııaatleriade haklı olabilirler. loa Safa dostumuzca konuşursak, 
Ue Mubammedin ikiye ayırdıtı inlBnların hiçte lnıanl olmıyan dr"lter ı Tap&ııda Ye eVk&fta bazı emlik sahte ıslah akıl melekemizin, hayret şuu· 
llıanaaız bir ihtirasla botazlatımıları buırünün zihniyeti için rumuzun zavi} e yarığı arasın• 
rlllünç olabilir. vesaikle başka namlara geçirilmiş da sıkışıp kalmaması kabil 

Fakat kim iddia eder ki, çok detil. iki asır ıonra tar'hin mektebıande Tapu idaresinde mühim bir ' lkincı bir •ahlekarlık da edı"l1"yor değildir 1 
J'eni yapraklarını çevirecek olan gençler 1936 yılında insan- sahtekarlık meydana çıkarıl- Beyoğlu Evkaf ld.aresinde e•· Koca haşmetlu devletlerin 
ların bir de rejim ve ıiıtem alridHi uğruna biribirlerini mıştır. Samatyada K37ganisadi ki mah:üle aid emlakleri hürmetlu adamları bıribirlerine 
Jediklerine gülmiyecek, ,a,mıyacaklardır. . · -- mahallesinde oluraı Yıısuf lasliye etmek üzere ayrılan 1 Liman umum mu- alafranga tabirile ( Çzigan) 

Pierre Lumith'le Richard'ın salip davalarile Hitler ve Tedrisatln daha Zıya isminde b'ri 931 senesin- heyet tarafından meydana casına nisbet yapmaktalar: 
s u • k • k d · · d - k d f z du··rıu··g"u·· b"ır B ta 'n in rejim davaları arasında i .ar sa tce ,..m •ii'111 - erken yapılmaSI eve at etmiştir. Yu•uf iya· çıkarılmıştır. Kamerhatun ma· - izim öyle silahlarımız 
Utinden ibarettir. Hakikatte iki tarafın iddiaları şudur ki nın veresesinden Leyla tapu hallesinde oturan Todoraki f h I var ki düşmanımızı bir anda 
faıizm ve komünizm insanlara asıl oaadeti verecek olan düşünülüyor idaresine sahte bir ilam gös- isminde bir adam 325 sene- pra e azır ıyor ezmiye kadırizl .. 
r .. 1 d' 1 d b termiş ve Kazganisadi mahal. Sırt hamallı"'ının ıslahı elra- D'"' b- · k e1ım er ır. Dünkü gazete er en azısı !esindeki evin nısıf hissesini sinde ölmüştür. Bunun vari•- ıs ı,.er ırı çı ıyor: 

Mubammetle lı•nın iddiaları da bu değil miydi? İki taraf 1 yabancı dil mektebinin kaldı· lerınden bı'r kısmı l•tanbu',dan fındıki tetkiklere devam du· - O da [bir şey mi? Biz üzerine çevirtmiştir. Şimdi bu , 
ta dünya üztrinde hegemonyalarını tesis etmek için boğut· rılacağını yazıy orlardı. Yap· evin asıl hissedarlarından biri firar etmiş ve bir kısmı da nuyor. Liman Umum Müdiir· tepeden tırnağa müsellahız! .. 
tutar. Zaman zaman ilıi taraf ta hakim göründüler. Neticede tığımız tahkikata göre bu Bur-adan gelerek evin diğer lstanbulda kalmıştır. Firar lüğü bu hususta bir proje ha- Bızim öyle silahlarımız var ki 
anlatıldı ki insanların aaadeti ne onun, ne de bunun iddia şimdilik menubahs değildir. hissesıne aid olan muamele- edenlerin hisseleri Evkafa zırlamıştır. Bu projeye göre dünyayı çiğniyebiliriıl.. 
ettiği hedefte değildir. Onun için din zihniyeti suya düştü . Ancak talebenin mektebe ak- sini Fatih Tapu sicil mu- mahlül olarak kalması icap Galata yolcu ~alonunda çalı. Milletlerarası edeb ve ter· 

Şimdi kuvvetini •ınıflardan alan bir rejim davası daima şamüstü dernm etmekte mÜŞ· hafızlığından yaptırmak ister- ederken ölüm tarihi 325 iken şan hamallar yeknesak elbi•e biye; }arabbı, ne deg.işmiş 1 
heyecan arıyan inıanları tıpkı salip muharebelerinde olduğu külata uğradığı gözönünde ken hissesinin satıldığını öğ- 1 b giyecek ler 'e güğüslerine bi· iyi ki bizim Naci Karacan şu 

renmiştir. Ayni zamanda sahte 335 gösterilmek sureti e u A 
gibi kütle halinde biribirleri üstüne atıyor. tutul arak tedris , ·aktinin daha ilam da Mahkemei Temyizce emlaki ltalyan tebeasından rer numara takacaklardır. Y· aralık AHupa'da bır devlet 

O ve bu davanın haklı olduğu söylenemez. Sinirler gergin· erken yapılma•· ı imkanları 1 . Ô b 1 d rıca bu numaralardan birer ta- reisi değil. Yoksa onun mo-, ibta edilmıştir. ğrendiğimize irine satmış ar ır ve satan-
dir. Muhakeme kabiliyeti kalmamıştır. Münakaşa zamanı aranmak tadır. göre bu muamele esnasında !arın halen lstanbulda olma- ne de yanlarında bulundura- törlü topl J rı da muhakkak 

l 
geçmişt . r. Çünkü fikirler akide halinde cemiyetlerin, oafların Maarif Veklıle li liselerde ta- sahte şahitlerde ikameJedilmiş dıkları anlaşılmıştır. caklar ve hem aldıkları yiik· ahıreli döğerlerdi 1 
ruhuna işlemiftir. Öyle görünüyor ki hızını isabetsiz ve haksız !eben in bir lisan öğrenmesi ,.e olduğundan alakadarlar poli~e !ere numaraların bir ay~ını Ne oluyoruz? Silah fabrika· 

Evkaf Muhakemat l\Li d ür-liberalizmin tortusundan alan komünizm ile onun ölçüsüz ileri u·· nivcrsiteve böylece ger mesi 1 müracaat ederek şikayetle takacaklar, hem de yo1cula- törlerinin hesabına, dünya, 
, ' b ı la d p ı · hk' lü"'ü bu meselenin tetkik; ile 1 I hareketlerinden ürkerek şahlanan faşizm kozlarını paylaşabil- için icap eden tedbirlerin alın- u unmuş r ır. o ı s ta ı· " ra vereceklerdir. Bu surete mezat bedes tanı mı oldu! nsan· 

inek için çetin bir mücadeleye gireceklerdir. Avrupa adamakıllı masına karar vermiş bulun· kala başla_m_ı_ş_ıı_r. _______ m_e_ş_g_u_ı_o_ı_m_a_k_t_ad_ır. yolcular eşya'arile meşgul ol- !ık, ma şallah, ne terakki etmiş. 
bulanacak, duruldutunu görmek kime kısmet olursa görecek maktadır. Fakat lisan tedrisa- El E J lh mı} acaklardır. Hamallar a\. Daha iyi saatte olsun! • 
ki haklı olan yalnız bu müthiş kıtalin dışında kalandır. tının esaslı şekilde yapılmasına Ve V rQÇ dıkları eşıaları yolcu sa 1so- Muhterem silahlar keşfolun-

Burhan Cahid Morkaya orta mekteplerden başlanaca- J l • ,S • • Maddıelerı• nuna getirecek \'e burada ha- madan evvel - henüz insanlar 
Ş erl ergısı zır'anacak olan höcrelere ko· k ı h b tt 'kl · ğından istenilen neticenin an· o ve yay a ar e ı erı 

Fatih 
tevkif 

ADLİYE 

noteri 
edildi 

Y acaklarnır. Yolcular burada ı d d · t · cak beş sene sonra elde edi· ı - zaman ar a a vazıye aynı 
lebilecegi tahmin o:unuyor. lstanbulda bir komite Açenteler tenzilitı eşyalarını kola, ca bu lacaklar- değ-il miydi?. 
Beş yıl sonra hse!erden cıkan ve bir bUro tefkll edildi kabul ettiler, Navlun I dır. Bundan ba~ka yolcular ha· iki düşman tarafından ev-
talebcler mutlak surette bir 9 B · T d A k klld k 1 k mal para,ını gişeye verecek· vela, babayegitler ortaya çı· 

2 irincı eşrin e n a- lar bu şe e a aca !erdir. Hamallar para hususun. k k d ' I . . 
lisana sahip bulunursa o vakit rada açılacak olan El \•e Ev ihracat mevsiminin girmiş ar; ·en ı erını uzun uzun 

1 1 • S · · t f d k' b" k ı da yo'cuiarla temas etmiye· th b ı ı b ti yabancı diller mektebinin mev- ş erı ergısı e ra ın a 1 ça· bulunması dolayisile ır ısım mc c aş ar ar, u sure e 
1 1 d d · ı kt d' ceklerdir. 'k' t f k t ı k cudiyctine lüzum kalmayacaktır ışma ara evam e ı me e ır. acentelerin nakliye ücretlerini ı · ı ara ı ızış ır.r ar, ızışan 

- 1 Sergiye bütün vilayetlerin iş- yükseltmeleri üzerine telaşa dü- iki taraf orduları da bir birle· 

Sebebi, noterin kullanılmış ı Muamele ~~~~~tu~~r~~ki~\~':~ ~: ş:~ .. ~~:~~t~~~nı~~ı~ki:~::~mbe:~ 1 Mekteplerde rin~eb;!:,~~~ ~:·ıı~~~ünün si-

k l 1 misyonlarda halkın göz nuru f f d bb .. 

l ' 1 t r ,· t ·m v . . için o is tara ın a t~şe us yaset adaınl:m aynı kızışkan· 
PU ıarı e ar S ı a ergısl dökerek hazırladığı eserlerini yapılmasını istemişlerdi. Kayıt ve kabul mua- lı"" yapmaktaıart. 

Sergide göstermeleri için ko- '" 

t • l d !aylıklar gösterilmektedir. Türk ofisi direktörlüğü; bü- melesi devam edecek Yalnız bir fark var: O dc-e mlŞ 0 maSl lr Dün de dericiler top- Şehrimizde de bu maksatla tün acente mümessillerini ça- Orta mektep ve liselerde virlerde kızışkanların arkasın-
Fatih noteri Şükrü, evvelki 

gün gün yedinci istintak ha. 
kimi tarafından verilen bir 
kararlat evkif edilmi~tir, Şük
rünün tevkifine sebep, yapılan 
teftişlerde pullarda yolsuz 
hareketinin görülmesi, evvelce 
kullanılmış pulları tekrar kul· 
lanmış !olmasıdır. 

Noter hakkındaki tahkikata 
devam edilmektedir. 

ZabıUııya hakaret 
eden sarhoşlar 

Şevval, Rauf ve Hüsamellin 
adlarında üç kişi, evvelki ak· 
şam,fazla sarhoş oldukları hal-

rü Galatada Leblebici sokağın· 
da 22 numaralı evin ikinci ka. 
tında oturan Eleninin odasına j 
pencereyi kırmak suretile girmiş 
birçok ev eşyası çalarak kaç
mıştır. Çalınan eşyalardan 

bir kısmı meydana çıkarılmıştır. 

Bavulu sillhla delu 
bir yolcu 

Ankaradan Haydarpaşaya 

gelen tren yolcularından ve 
Sirkecide Uzunköprü otelinde 
misafir Uşaklı makine tamir
cisi lbrahimin bavulunda ufak 
kıt'ada iki fişek, bir şarjör, 

lıir ştayer markalı tabanca 
bulunmuş ve müsadere edil
miştir. lbrahim hakkında tah
kikata ba~lanmıştır. 

Mezar soy-

lanarak Ticaret Oda· yeniden bir komite kurulmuş· ğırarak bazı ihracat maddele. bir müddettenbcri devam eden dan ordular biribirinin boğa· 

d . tur. Komitede Türkofis Mü- rimizden mümkün mertebe kayıt ve kabul muameleleri zına atılırmıs. Şimdi milletler-sına izahat ver ller . 
diirü Mahmut Celal, Ticaret tenzilat yapılmasını istemiş ve bitmişt'r. Fakat hala müraca- den tüyünü kımıldatan yok 1 Muamele vergi!i kanununda 
ve Sanayi Odası Umumi K~- mümessiller de bu hususda atların önü alınamamıştır. Bu- Kahramanlık tarihinin bu te· yap:lacak tadilat için Ticaret t'bi c d N' · s · 

ı eva ızamı, anayı yadacakları tetkikat ve teşeb· nun üzerıne şimdiden sonra da reddisine de bin bere~ at 1 
Odasında toplanmakta olan Müfetlişi Daniş, Topkapı Sa· büslerden sonra cevap vere- namzet kaydına devam edil- 5 h ı·k 'f 
komisyonların dinlenmesine rayı Müdürü Tahsin bulun· eyya perest 1 te 1 raı 

ceklerini bildirmişti. mesi kararlaştırılmıştır. Fazla 
devam edilmektedir. maktadır. Dün acenteler mümessilleri 

D .. d d · ld ' ı · K ·t d" d · ·b namzet talebelerini vaziyet-un e erı e ıven erı omı e, un en ılı aren Türkofise gelerek ih racatçıla· 
sanayi şubesi mensupları din. faaliyete başlamış \'e Ticaret leri ve miktarı Vekalete bildi-

odasl meclis salonunda top- rımızı memnun edecek mahi. ·ı k k b 1 d'ld'"· t k 
lenmiştir. Eldivencilerin mevcut ette tenz'ıl't yapacaklarını rı ece • ve ·a :ı e ı ı.,ı a -. 

!anarak sergi etrafında esaslı Y " tirde namzet talebeler asafe· 
kanunun ahkamına göre, mu- konuşmalar yapmıştır. bildirmişlerdir. Yeni yapılan 

· • 1 · • ten kaydedileceklerdir amele vergısı vermeme erı ıcap Komite, lktısad Vekaletin· tenzilata göre; tiftik navlunu 
etmektedir. Dün bu yüzden den aldığı direktif dahilinde 30 Şilingden 25 Şilinge, hubu-
yapılan toplantıda bir hayli geniş mikyasta çalışmağa baş- bat nevlunu 9 şilingden 8 şi· 
münakaşalar olmuştur. larnıştır. hııge indirilmiştir. 

Kendisini gördütumüz bir Dünkü toplantıda lktısad ş · d · ı · k Tt 
Vekaleti müşa\'irlerinden Sa- ım ı ı tenz ı a yapması 

eldivenci dıyor ki : lahattin de bulunmuştur. imkanı görülen maddelerden 
- Bizim 5 beygirden fazla El ve ev işleri sergisine iş- başka maddelrerde de tenzilat 

makinemiz olmadığı gibi 10 tirak etmek için yapılacak yapılması için mümessiller uğ· 
dan fazla da işçi çalıştırmıyo- müracaatlere iıahat verebil. raşacaklarını vadetmişlerdir. 

C. H. Partisi ocak 
kongreleri 

C. H. Partisi ocak kongre· 
!erine iki gündenberi devam 
edilmekteJ ir. 

( Seyyah 1 sen ah 1 ) diye 
projeler üstüne projelerimizi 
yırtıyoruz. Buyurunuz: lzmir 
fuarına Suriye'den 2000 den 
fazla seyyah gelmişi Kutup 
seyyahati sergüzeştleri geçir
mişler. Trenler:mize biribiri 
üstüne dolmuşlar! Seyyahpe· 
restliğimizden olacak, seyyah 
kadınkr omuzlar üstünde 

seyyahat etmişlerll 
Ne kadar olsa Suriyeli sey-

ruz. Bu vaziyete göre; bizden mek için komite Ticaret Oda. içinde bulunduğumuz ihracat 
gunCUSU hiçbir suretle muamele vergisi sında bir büro teşkil elmiş mevsiminde, dünya navlun la. 

- ı 1 · k' .. k 'k 'e ayrıca :büroya takip me- rında bir yükselme görülse 
Olülerin ağzından diş. a ınamaz. ~ı'."iz u_çu ~ı yas- murları da alınmıştır. bile arıtk Türkiye nadunla· 

de Ga:ata civarında gezip bağı· 
rıp çağırmak suretile etrafı 

rahatsız ettiklerinden polis ta
rafından kendilerine ihtarda 
bulunulmuş, sahoş'ar bunun 
üzerine işi daha azıtarak po· 
lise haka·ette bulunmuşlardır. 

Bu da yetişmiyormuş gibi, üste-
lik, üçüncü komiser Vahdeti de 
tokatlamışlardır. Suçlular ya· 
kalanarak dün müddei umumi· 
!iğe teslim edilmişlerdir. 

Anasını dö§en suçlu 
hapse mahkum edildi 

lerinl sökUp aşı· t~ ol~uğu ıçın boyle bır ver- Haber aldığımıza göre; l~tı· rıııda tüccarların aleyhin~ bir 
1 rıyormuş gı vermeğede esasen taham- sat Vekaleti; sergiye iştirak 
1 .. !.. ·· kt edeceklere gerek eşyaları de~işiklik yapılmıyacak hiç 

Karacaahmet mezarlı"'ında mu umuz yo ur. b' ti apur darlı"ına mey 

ı yalı da acemi oluyor; burası. 
nıda Suriye zannetmişler. ince 
elbiselerle yola çıkmışlar, bi
zim i•lasyonlarda gece yarı

ları aktarma katarlarımızı bek· 
Jel erek sabahlara kadar dö-

Bu münasebetle partinin A
lemdar nahiyesine bağlı semt 
ocaklarından A!emdar semt 
ocağı 19 Eylül Cuma günü 
akşamı saat 21 de, Binbirdi
rek semt ocağı 26 Eylül cu. 
marte•i akşamı sa~t 21 d~, 
Küçükayasofya semt ocakı '27 ı 

Eylül pazar sabah saat !Oda ı 

ve Akbıyık semt ocağı da 27 
Eyliıl plzar günü saat 14 de 
nahiyenin Divanyolundaki O· 

nüp titremişler .. lzm'rde oto
mobillule 48 saat otel ara
mışlar .. te\'an ara la·ında yal· 

Anası Eleniye fena muame· 
le etmek, zaman zaman döğ· 
mek ve evden koğmaktan suç
lu olarak Üçüncü Ceza Mah· 
kemesinde muhakeme edil· 
mekte olan Markoya ait dRva 
dün bitirilmiştir, Markonun 
suçu şahitlerin de şahadetlerile 
sabit olduğundan üç ay hapse 
mahkiım edilmiştir. 

Kaçak bir hırsız 
yakalandı 

izzet isminde birisi, bir müd. 
det evvel lğdırda hırsızlık et· 
miş, hakkında takibata baş· 

!anması üzerine ortadan kayb· 
olmuştur. izzetin bilahare Rus
yaya kaçtığı anlaşılmış, orada 1 

da dikişi tutturamıyan izzet, 
son zamanlarda tekrar Tür
kiyeye dönmüştür. izzetin Is. 
tanbulda olduğu anlaşılmış, 

dün yakalanarak Sultanahmet 
Birinci Sulh Ceza mahkemesi. 
ne gelirilır.iştir. lızet. ilk sor
gusu yapıldıktan sonra tevkif 
edilmiştir. 

30 dan fazla sabıkası 
olan bir hırsız 

Polis 30 dan fazla sabıkası 
olan Şükrü isminde bir hırsızı 
yakalamıştır. Bu sabıkalı Şük-

ıs gerekse kendileri için birer ır sure e ' 6 • 
bir şahsın mezarları açtığı gö· permi verecektir. dan verilmiyccektir. 
rülmüş ve yapılan tahkikatta Hayvan sergisi. Sergide kazanacaklara mü- Böylelikle ihracatımız sağlam 
bunun Hasan Basri adında kiifat verecek olan Jüri anlaşmalara girebilmek imka-
biri olduğu ve ölülerin ağzın. 1 kapandı Heyeti şimdiden faaliyete geç- nını kazanmış olmaktadır:ar. 
d 1 d. ı · miş ve gelen muhtelif el "e Dün keyfiyetten haberdar edi-an a tın ış erı aşırdığı an· • b ı · 

Hayvan Sahlplerlne işlerini tanzim etmiye başla- len alakadar ir hayı sevın· 
!aşılmıştır. Hasan Basri, kah· 

mıştır. mişlerdir. 
veci Rıza adında birine, bor- 1500 lira mUklfat Sergide derece alanlara bü-
cuna mukabil bir altın diş verildi yük mükafatlar verileceğini 
vermek isterken yakalanmıştır. Edirnekapıda açılan ehil haber alan bütüiı halk, köşe. 

hayvan sergisi dün akşam fere atılmış eski sandık ve 

Seyyah geliyor 
Önümüzdeki cumartesi günü 

şehrimize muhtelif milletlere 
mensup 400 seyyah gelecek· 
tir. Seyyahlar şehrimizde 24 
saat kalarak her tarafı geze
ceklerdir. 

Konservatuar 
planı 

Yakında inşaata 
başlanacak 

Konscvatuarın plAn müsa
bakasında birinciliği kazanmış 
olan Alman profesörü Pölzikin 
haz!rlamış ol~u~u proje ve 
resımler şehrımıze gönderil. 
miştir .. K.onse~vatuvar plAnı 
ve proıesıne aıt bütün tefer
rüat daha evvelden bizzat 

profesör tarafından hazırlan
mıştır. 

kapanmıştır. Sergiyi üç gün sepetlerde günlere~ göz nuru 
zarfında tahminen 500 kişi dükerek hazırladıkları fantezi 
gezmiştir. emeklerini aramağa başlamış· 

ikramiye kazanan 19 tay, !ardır. 
12 kısrak, 3 huğa, 4 inek ol
mak üzre 38 hayvan sahibine 
mükafat olarak 1500 lira ve• 
rilmiştir. 

Açık Söz koşusu 
1 

'ı 
Mükafatlar dün sabah vilayet 

baytar müdürü Et~m Elevli'nin 
başkanlığında .-e Anadalu ve 
Trakya mıntakaları zuotekni 
baytarları Nuri ve Hüsnüden 
mürekkep bir heyet tarafın
dan tevzi edilmiştir. 

Gazete müvezzileri, bu sessiz 
ve şöhretsiz koşucular ara
sında biriııciliği kim alacak? 

caklar merkezinde toplanacaktır 

Ruam mücadelesi 
Vilayet ve belediye hudut

ları dahilinde ilk te~rinin bi
rinci gününden itibaren ruam 
mücadelesine başlanac~ktır. 

Kaza, nahiye ve köylerde icap ı 

eden hazırlıklar nihayet bul· 
mak üzeredir. Ruam mücade
lesini yapacak baytarlar tayin 
edilmişlerdir. Bunların bir kıs
mı şehrimize gelmiye başla. 

mışlardır. 

Tapu ve kadastro 
genel dlrektörU 

Yeni teşkil olunan tapu 
sicil mııhafızlıkları Trakyada. 
ki Kada•tro tahrir teşkilatı 

işlerini tetkik ve teftiş etmek 

üzere Tarakya, Bursa ve Balı· 
kesir havalisine gitmiş o'.an 
genel direktörü Cemal Arden 
dün şehrimize gelmiş ve An-

Pi lan da, konser\'atuarın içi 
ve dışı musiki, tiyatro salon
ları pilanlardan başka resim
lerle de gösterilmiştir. 

Sabık MUdUrler 
Belediye eski levazım mü

dürü Mahmutla Je,•azım mü· 
dürü müvazene müdürü Ce
mal yeni vazifelerine başla. 
mak üzere şehrimizden ayrıl· 

mışlardır. Mahmut Ünye, Ce. 
mal da Tire Kaymakamlı~·ına 
tayin edilmişlerdir. Bunlar bo
şalan belediyedeki nzifelere 
muvakkaten mümeyyizler ba
kacaktır, Hafta içinde de ta· 
yin yapılacaktır 

Koşumuza girmek iıtiyen müvezziler adres ve adl•rile 
birlikte birer de küçük fotoğraflarını gazetemiz idareaine 
bırakmalıdırlar. Gelecek haftadan itibaren koşuya girecek 
bütün müveztilerio adlarile fotoğraflarını gazetemizle 
neıre ba9lıyacağız. 

ı karaya gitmiştir. 

Plana ait yaftaların tasn;. 
!ine başlanmıştır. Bu iş bittik· 
len sonra fen heye ti tarafın. 

dan keşi pilanı yapılacak ve 
derhal münakasası ilAn edi
lecektir. 

Koşumuzun mükafatları 
Birinci gelene (10) 1 ikinciye (7,5), UçUn· 

cUye (5), dördUncUye (3), beşinciye (2) li· 
ra ve altıncıdan onuncuya kadar gelenle· 
re de münasip nediyeler daQıtılacaktır. 

Genel direktöre refakat el· 
miş olan müşavir Halid Ziya 
ve fen müfettişi Salih de şeh
rimize gelmişlerdir. 

Halid Ziya ve Salih birkaç 
gün lstanbulda kalarak kadas
tro işlerini teftiş edeceklerdir. { 

mışlar .. 

Bir çokları sokakların, park
ların sıraları üstünde gece
lemişler!.. Penayir asıl muh· 
terem seyyahlar arasında gö
rülecek şey olmuş yani 1 .. işte 
biz böyleyiz: Seyyahpere~t

likte de hemen ifrata giderizL 

Ahi Şu lstanbul festivallerin· 

de de şöyle umulduğu gibi 
binlerce seyyah gelseymiş, 
demek bundan sonrası için 
lstanbula mecburi seyyah gel

mesi temin edilmiş olacaktı. 

Büyük bir fırsat kaçırm'şız, 

Tabii, birbir seyyah kabristan
larını, aileleri elbete ki ziyare
te gelmeye mecbur kalırlardı. 
Yazı ki 

J:!.ey gidi cehaleti 
Okudunuz mu "Harika bir 

şeyi Burdura sekiz kilometre 
mesafede, Burdur-antalya şo· 

sesi üzerinde Kurna köyünde 
Hasan isminde bir köylü de

ğirmeni işletmek için elektrik 
dinamosu çalıştırıyormuş. Bütün 
köyüde bu elektrikle tenvir 

etmiş. Her köylüden elektrik 
parası olarak ne tahmin eder• 
siniz (30) kuruş alıyormuş!., 

Bu köylü ya elektrik nedir 
bilmiyor, ya ömründe şirket 

görmemiş 1. .. 
Serdengeçti 
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Hergün bir yazı 

Eline fırsat geçmişken 
durma çıkış Felek 

( Keşke Felek Parla oliınpiyadların· 
dan dönüşte, yahud gidişten !v~el 
bizimle beraber Federasyondan ıstıfa 
etmiş olsaydı .. ) 

Askerlik 
Habef harbinde 

topçunun kullanışı 

AÇIK SÖZ-

püşünceler 

Herkes için •• 
Ya.<. a:·ı: 

Dr Victor Pauchet 
Şiddetli bir aşk, sahibine 
büyük bir yüktür. Sırtında 
ağır yükler taşıyan hamal· 
!ara acıdığımı< gibi, aşık
lara da merhamet etmeliyiz. 

l!l ııı 

18 EylQI 

BEN KiMiN 
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Yazan: M. Sami Karayel 

Felek; Federasyondan çekil
dik ten sonra; hakikatleri vu. 
zu hla ifadeye başladı. 

diği günden beri, federasyonların 
gerek içinde, gerek dışında 

yegane otoriter olarak kaldı. 

O, harice çıkmakla aksaklık 

başladı. Çünkü : F~derasyon
ları ne hariçle ve ne de da
hilde onun gibi tutacak tek bir 
şahsiyet yoktur. 

Uzun süren harplerde mo· 
dern silahların kullanış ve te
sirleri görülür, denenir .. Ge
lecek zaman için de faydalı 
dersler alınır. Bu bakımdan, 
Mareşal Badoglio'nun sona 
erdirdiği Habeş harbinde top. 
çunun kullanışı bazı hususi
yetler gösterdi. Pek ihtiyatlı 
davranan bu mareşal, karşı
sındaki düşman daima müte
harrik olduğu halde, topçu
nun ateşini tabiye maksadı

na ı:ygun olarak bir hatta 
veya bir noktada tevkif ede
bilmiştir. 

Aşk, şuurun düşmanıdır .. 
Girdiği yerde mantık, mu
hakeme ve görüş kabiliyet· 
!erinden eser kalmaz. 

l!l l!l 
Fırtına eserken başını nasıl 
esirgersen, felaket geldiği 
zaman da iğil ve bırak geç
sin. 

Doğrusu bu medeniyete hiç diyecek yok. Yirminci j 
asırda bir insan cesedinin çöp 

arabasile nakledildiğini ilk defa görüyorum. Hayret .. l Ke~ke; Paris Olimpyatların
dan dönüşte veyahut gidişten 
evvel Felek, bizimle terater• 
Federasyondan istifa etmiş ol
saydı. Şimdi anlıyorum ki Fr· 
lek, sporda· 
ki bir çok 
noksanlarına 

rağmen mü
him ve ida
reci bir şah. 
siyettir. Fe
leğin, spor
daki ~ksik

likleri bütün 
spor Fede
rasyonları. 

işte; Olim-M-~-
piyad dönü-1 
şü "Tan. da 
yazı 1 arına 
başladı. Ev
velA Olimpi
yadların sır

rını güreş

lerdeki mu
vaffakiyetle
rimizin pGf

lüğüoü orta. 
ya koydu. 

En metin ve muvaffakiyetli 
adam, haya a yenilmiyen• 
dir. Hadiseler karşısında 
~arçabuk iki büklük olan
lara itimad etmeyiniz 1 

13 (!) 

Suimisal teşkil etmemek 
için, katilin hıçbir maure· 
tini kabul etmemelidir. Aksi 
takdirde cinayetlerin önünü 
almak imkanı hasıl olamaz. 

1 
................................ oôK'ioR ... ı 

Süt veren kadın / 

Nesrin bu kadarcık olsun 
düşünebiliyordu. Bu hükmü 
verdiğine kendisi de sevini
yordu. 

Çöp arabalarında Qö· 
türülen Dir cenaze .. ! 
Ertesi sabah.. Nesrin gözle· 

rini açınca saate baktı. Sekiz ... 
Ş ıkaklar.nı oğuşturarak ya
taktan fırladı .• Hizmetçiye ses• 
lendi: 

- Mar; .. Gelen giden yok 
mu hala .. ? 
-Hayır hanımcığım .. Kimse 

gelmedi. 
Nesrin dudaklarını bükerek 

kendi kendine söylendi. 

- Zavallı Namık.. nihayet 
düşman kuşunıle öldü. 

Arabaya daha fazla yanaşa
madı. Polisler a'abayı Ayasp>şa 

caddes:ne doğru götürüyoriardı. 
Ka abalık dağıldı .. 
ltiiaı zabıtası kamçılar!ar 

halkı dağıtırken, Nesrin de diz
leri titreyerek tramvaya bin. 
mişti. 

Harbiye ınektebinde facianın 
iç yüzü çabuk anlaııldı .. Nes

rin hgiliz nöiıetçi zabitinden 
şu m a lumatı almıştı: 

ğim ağzıma gelirdi. Fakat 
ne de olsa Namık'ta acınacak 

bir gençti. Beni de çılgınca 
severdi. Ona bir elimi bile 
öptürmediğimefşimdi mütessir 
oldum. Zavallının bütün arzu· 
l arı korsa_rında kaldı. Acaba 
ş,f,k'in bu c·nayetten haberi 
var mı? 

Nesrin bu merakla yukarıya 
çıktı .. ( Enıellincen servis, şef· 
lerinde1 bir le karşılaşı. : 

- Gud Morning Ser .. 
- Gud Morning M ı s Ne'finl 

- Bu saatte nereden gel· 
diğimi biliyor musunuz? 

- Hayır .. 
- Yıldız sarayından geli-

j . 

mızı idare e • Burhan Felef.. 

denler gibidir. Bu zevat da 
spor ve beden terbiyesi ilmini 
etüd etmiş kimseler değillerdir. 
Çalışmış oldukları şubulerde 
edindikleri amprik ve tecerübt 
malamat:a iş güder lakımın
dandırlar. 

ikinci yazı- Sami Karayel 
siyle "Kamp. lara çattı. Dün 
üçüncü yazısiyle de güreş Fe· 
derasyonuna yüklendi. Yalnız 
o değil, hepimiz de yükleniyo
ruz. Hemen her gün... Fakat 
Federasyonlarımızdan tek bir 
cevap yok ... Hepsi, sanki esha· 

Enderto muharebesinde, 
dar bir cephede ilerliyen iki 
lıalyan kolordusu, Habeşle
rin asıl kuvvetlerini Amba 
Arastam istikametlerinde çe
virmek isted kleri zaman, 
kollar arasındaki boşlukların 
topçu kuvvetleriyle kapatıl· 

dığı anlaşılıyor. Bu işi gör
dıirmek ltalyanlara pahalıya 
mal oldu.. Bu kolordular,n 
çevirme hareketleri yüzün· 
den açtıkları aralıklara 149 
lop tahsisine mecbur kaldı. 

lar. iki topçu grupu ile ce· 
nahları takviye eltiler. Beş 
topçy grupunu cepheye ayır
dılar. 

ltalyanlar, bu muharebede 
bataryaları 9 topa çıkararak 
yenilik göstermek istediler. 
Bu .suretle, hedefe göre top• 
çu manevrasının kolaylaştı

ğ'ını, ateş şiddetinin, tesirinin 
arttığını ve bataryanın kade
melere ayrılması imkAnının ele 
geçtiğini ileri sürüyorlar. 

Çocuğunu emziren anne her 
şeyden evvel yiyeceği şeylere 
dikkat etmek mecburiye
tindedir. Annenin yemekleri 
hazmı kolay şeylerden intihap 
edilmelidir. KAfi miktarda yi
yip ifrata gidilmemelidir. Maa
mafih yemek mugaddi olma
lıdır. 

- Üç dört saat kadar uyu· 
muşum .. fal.at, başım ha'a dö
nüyor. Şefik bu gece nerde 
kaldı acaba .. ? içimde fena his
ler var .. Eğer zavallının başı
na bir fe'aket gelmişse, yazık 
olur ona, 

"- Bu adamı bir aydanbe
ri takip ediyorduk. Kendisi, 

itilaf devletleri zabıtasına bü· 
yük yararlıklar gösteren Çer

kes Mehmedi öldürmekle müt
tehinıdi. Polislerimiz bu sabah 
kendisile Taksimde karşılaş
mışlar .. teslim olmamış ve si
lah çekmiş. B.zimkiler de bil

mukabele silah atarak kendi
sini yaralamışlar. Katil Namık 

aldığı yaradan mütessiren çar
çapuk ölmüş .. ,, 

yorum. 
- Sahi mi? .. 

haftadan beri / 
Vahidettinle başbaıa 

- Evet .. bir 
Sultan 

kalmıştım. General Haringtona 
söylenecek mühim sözlerim 
Va". 

Felek; spor işlerini, popüler 
neşriyatın, görgülerinin ve 
istatistiklerin hududu dahilinde 

malılmatlandırmış ve bunları 

ilim çerçevesi haricinde ır.an

tıklaıtırmış bir şahsiyettir. işte; 
Felek ve spor budur. 

Ben Felek'i böyle tarif et
mekle beraber bütün diğerle· 
r:nin fcvklndc tutarı.n. Çünkü: 
Felekte, bir ilmi kelam ve 

ilmi tahrir mantığı vardır. O, 
ilmi olmıyan bir mecliste ilmi 

kelam ile insanları bağlar, 
y·ne ona, tahrir! münakaşa

larında; ilmi tahrir mantığile 
hasmını ezer. Eğer, başa çıka
mıyacağını anlarsa; derhal 

hasmını mahkemeye verir. Ve, 

bu suretle düşmanını adliyenin 
daha sıkı, daha mücerret, 
daha kavi mantığı içinde boıt

mıya çalışır. Onun bütün 
mezayası mantığile, istatisti
kile, madde ile insanı boğ
maktır. 

Dedim ya. .. Eğer Felek bi
zim'e beralıer on sene evvel 
federasyondan çekilip sola geç

seydi. Bugün federasyonların 
yerinde yeller eserdi. Onun 
tahrirdeki ve kelamdaki vu
zuhlu mantığı duman attırırdı 
amprikcilcre ... 

Biz, ilmini yaptığımız için 

başta Selim Sırrı Tarcan [*] 
da dahil olduğu halde muvaf
fak olamadık. Cünkü; bizi an
layanlar daha bu memlekette 
yetişmemişti. Daha anlayamaz

lardı. Daha, hala da anlaya• 
mazlar ... 

bı kehf uykusundadırlar ... Se
bebi; içlerinde; felek gibi ilmi
keiam ve tahrir mantığına sa. 
hip bir otoriter yok da ondan, 

Felek; küleş yazısında hu
lassaten diyor ki; "Fınlandiya 
sistemi diye bir sistem yoktur. 
Amma; Macar sistemi vardır. 
Finlandiyada küleş gerilemiştir 
Bir Finlandiyalı antcrenör ge. 
tirmekle zorubazo sistemi diye 
bilmeyerek beze uyar diye 
sarıldıjtınuz Finlandiya sistemi 
ne yaptı Olimpiyatlarda .. ya. 
zık oldu eski antrenör Macar 
Peteri geriye yolladığımıza 
ilah .. ,, 

Feleğin bu yazısı baştan ba
şa hata da olsa ben, cevap 
vermiyeceğim; çünkü: on sene 
sonra da ol~a felek şimdi bi
zim tarafa geçmiştir. Koruya· 
cağız birbirimizi... amma ben, 
hoca efendi imişim. Yajtma 
yok. Halka karşı dejtil .. şimdi; 
ben de feıekle beraber isti
yorum cevabı .. 

Güreş federasyonunun lisan 
bilir, eli kalem tutar biricik 

adamı var o da; Seyfi Cenab. 
diğerleri söylesin, o da yazsın 
Yeni Cami mektubu gibi 
olmaz mı? 

Haydi babam haydi 1 şairin 
dediği gibi; " çelebi böyle 

olur bizde de konser dedüğün" 
On sene sonra da olsa; zi. 

yanı yok. Trabzonlunun dedi
ki gibi; "Bir sizden, bir bizden.,, 

Felek; ı az, öyle yaz ki; be
nim on senedir yazdıklarıma 
yetsin atbaşı beraber ol .. Sa
na karşındakilerin hiç birisi 
cevap veremez. Boşluk vere
bilecek yazıların da olsa kork

ma. Sana söz veriyorum. Hiç 
bir vakit hoca efendilik yap
mlyacağım ben ... 

Çünkü; aptallığa veda eyle
di bu fakir. --

M. Ersü 

Avrupa sularında 
Amerika 

Vaşington, 17 (A.A.)- De
niz bakanlığının tebliğine göre 
Avrupa suları için bir filo teş· 
kil edilmittir. Amiral Arthur 
Farfield'in kumanda edeceği 
bu filo ispanya sularına gi
decektir. 
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-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. mür. 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 

Bir de annenin yediği şey
ler bir..ıenbire değiştirilmeme
lidir. Bunun gibi süt getirmek 
hususunda bernelavam şöhre
te malik olan mercimek ve 
patatesten de çok yedirme
melidir. Herhalde sebze dere-
cesinde süt verdiğine şüphe 
olunmıyan et ve balık ta ye• 
nilmelidir. Ziyade miktarda 
dondurma, meyva ve hamur 
işi iyi değildir, Keza içecek 
hususunda da alışkanlık bir
den bire değiştirilmemelidir. 

Annenin başkaca nazarı dik
kate alacağı bir şe y varsa, 
o da beden! ve fikri istira
hatidir. Süt veren annenin en 
az altı saat uyuması lazımdır. 
Bu uyku çocuğun dahi meme 
emmesini muntazam bir vakte 
bağlamak için bir sebep leş· 
kil eder. 

Bir de annenin teessürü ve 
heyecanı sütün terkibini bo
zar, bunun neticesi olarak ço. 
cukta asabi haller ve ihtilaç
lar görülür. 
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18 inci cuma akşamına ka
dardır. Cuma akşamı kur'a 
çekilecek ve kazananların isim
leri 19 eylıll cumartesi günü 
neşredilecek tir. 
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zıhane lambası, ikinciye ga- ~· - m ... : ~ "' ~ 
zetemizio bir senelik abonesi, 'N = 

Bu yazılarımı, bir benlik ve 
olgunluk tefahürü diye alma
ylnız. Nasılsa biz; bir iki kişi 

bu meslejte abdalca düşmüş 

ve bu işi aşkla okumuş bulu
nuyoruz. Yoksa, bizim gibi, 
bir iki sivri akıllı da para ge
tirmez, mevki yapmaz olan 

bu işin ilmile uğraşıp ço~al
saydı. Şüphesiz bizi de anla
yacaklar bulunacaktı, 

Fransız Radlkallerrl 
Millf Kongresi 

Paris, 17 (A.A.) -Radikal 
sosyalist partisi bürosu, parti
nin milli kongresinin 22 ve 25 
ilk teşrin tarihlerinde Biarritz 
veya Bordeaux,da toplanması
na karar vermiştir. 
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çantası, dört kişiye kartpos- LLI ... _ ~ 
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Felek, bir kudret mantığile, 

Türkiye cümhuriyeti ilAn edil
-[•] Ar .. mızdalıı.I mesleki mezbeb 
•yrılıiı ba,ka, bu iş batkadır• 
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"Acık Söz .. ün edebi romanı:25 

• • • 
Sen Benim Babam 

Babaaı hışımla ayağını onun 
ellerinden çekmiş ve onu ye
re atarak odadan fırlayıp git
mişti. 

dönmüştü. Uyandığı saatlerde 
ise çoktan evden gitmiş bu. 
lunuyordu ... 

Bir hafta bu böyle devam 
etmişti ve ... bir hafta sonra 
bir gece Selma odasında bir
denbire uy anmıştı. D .., ·ı . 1 egı sın ... 

Yazan: Suat Derviş 
Ve karmakarışık bir ku

runu vusta şatosunun gizli yol
ları 1ıibi bir şey oluvermişti. 

alkmıştı ve kısa bir "Allahaıs
marladık " ile odadan dışarı 
çıkıyordu. 

Ve sekiz buçukta Harbiye 
mektebinde bulunmak üzre a
partımandan çıktı. 

Taksim meydanında bir 
kalabalık gördü .. 

- Ah, bu uğursuz yerden 
geçmek islemiyorum artık. 

Bir gün evvel zenci düşman 
asker;nin bir Türk kadınını 

• kolundan ısırdığı aynı yerde 
toplanan ka laba!ık ne olabi
lirdi? 

Nesrin tramvaya binecekti .. 
kalabalığın orta•ında üstü oçık 
bir çöp arabasının tekerlek 
gıcırtılarını duydu. 
Kala ta'ığa sokuldu : 
- Ne var turada? 
Ayakta duran bir Türk po

lisi cernp verdi : 
- lngiliz polislerile ç~rpışan 

bir Türk gencini öldürdü ler. 
Ve arabayı gö•tererek: 
- işte, dedi, cesedini has

taneye götürüyorlar. 

Nesrin hiddetle polisin yÜ· 
züne baktı: 

- Ô '.müş bir adamın ce>e· 
dini hnstahMeye çöp arabasi· 
le mi götürürler? 

Polis memuru kaşlarını kaı. 

dırarak ı avaşça Nesrinin ku
lağına fısıldar gibi cevap verdi: 

- Bu vaziyetten şahsen ben 
d~ müteessirim amma.. Ne di
yebilirim, hanımefendi. 

- Bir otomobile koyamaz
lar mıydı cesedini? .. 

- Tesadüfen lu saaıte hiç 
bir taksi geçmedi buradan. 
Çöp arabası da olmasaydı, 
zavallı vatandaşımızın cesedi 
yol üstünde kalacaktı. 

- Doğrusu bu medeniyete 
hiç cliyecek yok. Yirminci 
asırda bir insan cesedinin çöp 
arabasile nakledildiğini ilk 
defa görüyorum. Hayret .. 

Bu hadise Nesrinin millf 
gururunu kıracak kadar ha
zindi .. Nesrin arabaya yakla. 
şınca gözleri hah\ diri gibi 
açık duran yaralının başını 
gördü. 

Birdenbire titredi .. 
O kadar çok titredi ki... 

Genç kadının teheyyücünü et· 
rafındaki lngiliz polisleri bile 
fark ettiler... Fakat birşey 
söylemediler. 
Nesrin yaralının Namık bey. 

den baıka bir kimse olmadı

ğına inanmak istemiyordu. 
içinden söylendi: 

rini korkarak aralamış ve ona 1 
bakmıştı. 

Karşısında duran insan ba
bası idi. Yalnız elinde tuttuğu 
lambanın ışığı gözlerine vur· 
duğu için bu gözlerde o kor• 
kunç ışıltıyı yar atmıştı her· 
halde. 

Babası: 

- Kalk yataktan demişti. 
Haydi! 

Nesrin, nöt;etçi zabitinin 
yanından ayrıldığı zaman du-

dak l arının ucile kendi kendine 
mırıld a nıyordu: 

- Zava llı Namık.. Çerke, 
Mehmedi öldürmüş olmakla 
müttehim. Hcılbuki o canav.ırı 
öldtiren Şefiktir. Biçarenin 
bu işte hiç suçu yoktu. De
mek ki Namığı katil olarak 
la11mışlar. E~er Şefik bu 
sahnede görün<eydi, Yüre-

Majur Filip kaşlarını kaldı· 
rarak Nesrinin yüzüne baktı: 

- Çok ara .. Fakat, general 
bundan sonra . memurlarımızla 
doğrudan doR"ruya temas et• 
memek arzusundadır. Elde et· 
tiğiniz malumatı kolonel W. 
ye sö '!emeğe mecbursunuz! 

Nesrin birdenbi re şüpheye 
düştü; fakat b r şey sezdir· 
meıneğe çalışarak: 

- Haf hay, dedi, beni kim 
dinleyecekse dinlesin. Duracak 
,·aklim yok ... 

{Bitmedi/ 

SAN~T 
KiTAP~ RESiM. TiYATROıMUS'iKt 

lzmirde yaşamış olan Türk 
edip ve şairleri ... 

Bizde ne Zlınınn ortaya edebi bir mübahasf', münaka$a r;ık{J<* 
rılsa, ne zaman gazeteler, mecmualar bir edebi anket açsalar; 
huldsa ne zaman Türk ttdeb;y , ıtt lıakk;nda hir söz açılsa l!ı/an• 
bul edebiyatı alemi salt kendisinden balısecler, başka taraflar• 
daki edebi harek~tleri, edeb ;yatçılarr hemen hiç kale almaz, 
fJöyle bir halı;s şayet lzm;rde açılacak ,,/ursa o zaman da lznıir 
edebiyatçıları lstanbulun edebi harek•t "e faaliyetlerini dt 
hesaba kalarak dolıa ziyade lzmir edebiyat O/eminden dem 
vururlar. Ank.aradaki edebiyatçı/ur ise böyle bir balıis ortaya 
çıkınca onlar da lstanbu!lular gibi sırf Ankaradaki edebİ!Jalrı· 
farı tıe oradaki edebi harrkclleri göz t1nünde tutarlar. Ve bu 
üç edebi ceplıeden lıicbirf,f bu üç şelıir ctı~·ında kalan edebi· 
yatçı/arla, edebi faaliyetlerle ilgili nltmız, onları hep (folklor} 
çeşidinden ş~yler •ayarlar. Meselü (Şair Seyrani) nin bir 
P.debiyat İçin birinci derecede malzeme sayılması /ôzım gelen 
o mükemmel eserlerini de fulk.lor çerçevesine sokmıga çalışırlar. 
Halbuki ne Sair Seyraninin o mük~mmel şiirleri folklorclur, 
ne de bütün Türkiyecle öz tıe seçme edebiyatçılarla edebiyat 
yalnız Ankara, lzmfr ve lstanbuldakflerden ibarf:ifir. 

lstanbul Koca lznıirden ancak hir iki edibi üstünkörü tanır· 
ki onlardan biri Ömrünün çoğu lstanbulda geçliği için Halil 
Ziya Uşaklıgi/, ~iri de rahmetli Abdullah Cevcletin /çtih~I 
mecmuasile lstanbultulara tanıtmış ula'uğu (Tokadi zade Şekip) 
lir. Fakat, lzmirin yetiştirdiği edebiyatçılarla onların yaptık• 
larr edebiyat yalnız bu iki kişiden ve bu iki kisinin ortaya 
koymu~ olcfuklarr eserlerden ibaret değildir. lzmirin dalıa çok 
geniş bı'r edebiyatı, daha çok tanınacak edip tıe şrıirleri tıardır. 
Hem bu sade lzmire münhasrr değildir. Türkiyenin birçok 
yerlerinde .ııetişmis ve hala ela yttismekte olan nice nice edebi· 
yalçrlar varclrr. Kim dtmiş ki bu memleket san'at bakımından 
krsır almuşlur ? Bunun icm (Açık Söz) haftada üç gün bu 
sütunu lzmir edebiyatçılarından bahsetme~e husreclecek ve lzmir 
edebiyat alemini ve onu yaralan/arı bütün Türkiye edebiynl 
merakltlarrna tanıtacaktır. 

Selma uykudan hata kurtu
lamamış çocuk gözlerile sakalı 
uzamış, gözleri hasta gözü 
gibi içine çökmüş babasına 
bakmakta idi. O zaman çok 
küçüklüğüne rağmen iyi hatır
lıyordu. 

- Babam hasta mı ? diye 
düşünmüştü. 

Babası onu kollarına almıştı 
ve yüzüne çarpan nefesi siga
ra ve içki kokuyordu. Evet 
Selma sanki bu nefesi şimdi 
yüzünde hissediyordu. 

Selma uykudan vakitsiz 
uyanmanın, korkunun ve bel· 
ki de a}·azın şiddetile titriyor• 
du. Minimini çeneleri biribirine 
çarparak ve büzülerek masa• 
nın üzerinde babasına balo• 
yordu. 

Sevişenlerin biri birine darıl
dığını o güne kadar hiç bilmi· 
yordu. Ve o gün küçük kalbi 
bu azabı hissetti. En büyük 
ve en esas sevgisi onda ba
basına karşı duyduğu bu ~u
urıuz tapınış değil miydi. 

Böyle dargın ayrılmak olur 
muydu hiç?! Selma hemen ha
lının üstünden kalkmış ve her 
zaman yaptığı gibi dizlerini 
biraz geçtiği bu kocaman ba
caklardan birine sarılmıştı ve 
işte o zaman gururunu ölesiye 
kıran bir hadise oluvermişti. 

Selma bu azabı benliğinde 
hala canlı ve hala kanar bir 
yara gibi buluyordu. Geceleri 
dadısı onu yatağına yatırdığı 
ve"Rabbiyesirle., yattım sağıma 
döndüm soluma sığındım san• 
cağıma, sağımdaki solumdaki 
melekler şahit olsun dinime 
imanıma, diy& tekrar ettirdik. 
ten sonra o hemen Allaha 
şunu yalvarır : "Kuzum Alla. 
hım bana haber ver babam 
niçin darıldı ?., 

Babasının kendisine karşı 
böyle sert davranışı bir hafta 
kadar devam etmişti . Bir 
hafta onu görememişti. O ; 
kendi uyuduğu saatler eve 

Sanki birisi onu kolundan 
tutmuş ta uyandırmak istemiş 

gibi ... Ve gözlerini açar açmaz 
karşısında evvela bir çift göz 
görmüştü. Ateş gibi yanan ve 
insan gözü gibi değil de tıpkı 
vahşf bir hayvan gözü gibi 
bakan bir çift göz .. 

Acı acı bağırarak yorganı 
başına çekmek isteyince bir ses: 

-Sus Selma demişti, ne olu
yorsun? 

Uyku ile bütün gemikleri 
sanki yumuşa:nış gibi benliğin
de rehavet hisseden küçük 
kız kalkmak için kendinde 
kuvvet bulamamıştı. O zaman 
babası büyük petrol lambasını 
yatağın yanındaki masanın 

üstüne bırakmıştı. Ve kollarını 
uzatarak onu omuzlarından 
tutmuş ve ayaklarının üzerinde 
durdurmağa çabalamıştır. 

Babası onu kucağına almış 
ve hemen konsolun üstüne ka
dar götürmüş ve onu taş ma
sanııı üzerine bırakmıştı: 

Babası masanın üzerinde bı• 
raktığı lambayı eline almıştı. 
Ve hemen o lamba ile birlikte 
konsolun önüne gelmişti. Llm· 
bayı sağ elile tutuyordu. Sol 
kolile küçük Selmaya sarılmış· 
tı. Ve sonra onu kendisine 
doğru çekmiş yanağını yana· 
ğına dayayarak aynanın içine 
bakm1ğa başlamıştı : 

- Selma beni seviyormusun? 
Selnıanın dudakları titriyor• 

du, ve yavaş, yavaş büzülü• 
yordu. 

Babası birdenbire }erinden Ses sert bir sesti amma ba
b ırnın sesi idi. Selm t göıle-

- Dur burada. 

Diyen sesinin alışık olmadığı 
ne müthiş ahengi vardı. 

-Beni seviyor musun Selma! 
- Çok seviyorum baba ... 

/Bitmedi/ 
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lzmir ilbayı Fazlı 
Güleç'le bir mülakat 
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Şehircilik, turizm ve arkeoloji . Hemşirelerden yalnız biri evli 
başlı başına bir kül Bulgarlar kendı azlıkları için general idi. Fakat aralarındaki vücut 

halinde mütalaa edilmelidir Metaksasa hücum ediyorlar bağı galip gelince, 
kocası bu halden bıkıp usandı 

Bizim mıntakada 
ilk tahsil meselesi 

0 ı 0 80 halledildi 
14 Eylül güzel Bergamanın 

kurtuluş günüdür. O gün ben 
hem llerj!'ama harabelerini 
gezdim, hem bu kurtuluş bay• 
ramının sevincine iştirak ettim. 
Hem de lzmirin çok değerli 
lıbayı Fazlı Güleçle Bergama• 
nın güzel Halkcvinde bir mü· 
la kat yaptım. Yani bir hızda 
biribirinden güzel üç iş gör
düm. 

i şte Bay Fazlı Güleçle yap
lıl:ım mülakat : 

TURiZM MESELESi 
- Başvekilin sergiyi açtı~ 

gün mühim nutkunu söylediği 
ziyafette bulunsalar arasında 

idim. Sayın lnönü tur;zm 
mevzuu üzerinde bütün dik
katleri ıeksif eden bir d:rek
t if vermi~tir. Fikrinizi öğrene
bilir miyim ?. 

- Ege mıntakasının arke
olojik bakımdan pek büyük 
hatta m;sa'siz bir kıymeti ol
du !!'u inkar edilemez bir ha
kik attir. 

Bilhassa lzmir llbaylığı hu
dutlan içindeki Bergama, Mi
lel, Didim, Ayaslo!!', her arke· 
oloji muhibbi tarafından mut
laka' seyredilecek, gezil ·cck, 
tetkik edilecek ieşsiz eserlerle 
dolu birer açık hava müzesi
dirler. Bunları görmüş olanlar 
gözleri önünde yığılan muh
teşem san' alin tesirinden 
bir türlü kendilerini kurtara
mazlar ve bir defa daha, 
birkaç defa daha gelmek 
ve 25 asra kafa tutmuş olan 
bu harabelerin dekorları ara· 
sında birkaç saat daha geçir
mek iştiyakını muhafa ederler. 
Buradaki Eskulfıpiyon'Lck ba
şına on binle ce sen ahı cez
betmiye kafidir. Halbuki Ber· 
gamada bir de Kapitol vardır. 
Yirmi bin seyirci alan koskoca 
bir amfiteaır da vardır. Bir 
Serapi• maledi de vardır. 

Egenin en tarihi bö/g.,i üze
rinde ıekôsrnı ifleten kıymetli 
idare adamımız Fazlı Güleç 

[ hmlr llbayı ] 

Jarda t e şci için prim vermeği 
de dü~ünü 1 orum. Zaten lzmir 
sergisine seneden seneye ar
tan ro ğbet seyyah işi olma· 
sa bile bi1.i böyle bir hazırlı· 

ıı-a icbar ediy or. Bakınız ya(. 
nız 9 eylül günü ve gecesi 
sergi gişelerinde elli bir bin 
bilet ke < ilmiştir. Eger havalar 
ıyı gitsey di bu yıl yarım 

milyon bi1et kesi lmiş olurdu. 
YOLLAR 

O bu söıleri söylerken göz
lerimin önünden lzmir sokak
l a rını do!duran Ira klı, Sur iyeli, 
Mısırlı, Alman, lı alyan, lngiliz 
ve Yunanlı kafileleri b ir geçit 
res mi yapar gibi oluyorlardı. 

- Ya yollar? ded ı ın. 

- Söyliyeceğô nı... - dedi -
evvela otel işi elralında sizi 
iyice tenvir etmek isti yorum. 
Vılayelin arzusu otelleri bele
diye i1c müştereken yepmaktır. 
Eğer husus! teşebbüsler bu işi 

ba şarmakla bize yardım eder· 
!erse memnun oluruz. 

Umumi meclisten evvela bir 
kar ar alın ağa çalışacağım. Dev· 
!etin yardımını da temin eder
'ck işimiz b.r ~al daha kolay. 
la~mış olur. Şimdi keşıflerini 

yaptırmaktayız. Bu ketifler 
tam a mlanınca ~ endi mali kud-
retlerimizlc bu i ş i nekadar 

1 :-aınarıd ,ı başara bi ! eceğimizi 

Bu sırada oda ı a Bergama 
ilçctayı ile bir topçu mir ılayı, 
Belediye Reisi, Ortameklep 
Direktörü ve çok k•ymetli 
ııenç bir alim olan B.rganıa 
Müzesi Direktörü O<man gir
mişlerdi. Fazlı Güleç bu değe di 

môsafirlerine ay rı ayrı güzel 
cümleler söylemek için bir 
müddet sözü kesmiye mecbur 
oldu, sonra pişkin bir hatip ı 

dürüstlüğü ile la'Tl b raktığı 
yerden bahse devkm etli: 
OTELCILlk VE PANSiYON 
-Başveki li ınizin irşadı bizi 

düşüncelerimiz üzerinde daha 
ciddi bir ısrara sevketmiş ol· 
du. Yalnız ... Bu hazine l' i, bu 
san'at, tarih, halta ... Zevk, sıh
hat, neş'e hazinesini istismar 
edebilmek için ev\'e;ii dikkatle 
hazırlanmak lazımdır. Seyyah 
kafilelerini bura~a celbetmek 
belki halli kolay bir mesele
dir, fakat onları burada ba
rındırmak, geçtikleri, gördük. 
Jeri, oturdukları yerlerden gü
zel intıbalarla ayrılmalarını te
min etmek bir hayli dikkate 
değer bir mevzudur. Bina· 
enaleyh evvela lzmirde otel 
işini, pansiyon işini haletme· 
miz icabeder. 

- Bu bittabi çok masraflı 

bir iş olacaktır ... değilmi? 

- Elbette. Fakat korkulacek 
derecede değil. Zira ben en 
ziyade pansiyonlara ehemmiyet 
\'erilmesini doğru buluyorum. 
Bunun için Bucada, Burnovada 
istifade edilebilecek birçok 
binala7 vardır. Sonra pek ta
bi! olarak şehirde b;rkaç otel 
yaptıracağız. 

VALi OTELCiLERE PRiM 
DAGITACAK 

Fara:a lzmir Palasın yanına 
büyük bir otel kurırak icap 
eder. Bu yapılarda lüksten zi
yade konfora yer vereceğiz. 
Bu otel ve pansiyonlarda aza
mi 3 liraya bir gün geçirmek 
mümkün olmalıdır. ilk zaman· 

a ılıyacagu. 

Unutmamal ı sınız ki bu yıl 

sergi vcsilesi'e lzr11irc gelen 
yatancılar evve ki yıllardakin

den çok fazladır. Ve bunlar 
bur3ya ) alnız Efez'i, yalnız 

M ıle t'i görmeğe gelmiyorlar. 
Her ge'e ı büliin diğe r arkeo
loji mıntakalarını da gezmek 
niyetile geliyor. O halde bütün 
bu mıntakaları bir:birlerine 
munlal'm yollarla bağlamak 

ve her gidilen yere kon
foru da birlikte götürmek 
ve orada bulundurmak icap 
ed iyor. Bu iş tam bir man
zume halinde mütalea edilme
lid r. Ve bence bütün bunlar 
yapılmadan evvel geni~ bir 
propagandaya girişip buraya 
seyyah sokmak büyük hata 
olur. Seyyahlar geçirecekleri 
zahmetli dakikalardan aleyhi
mize bir netice çıkarabilirler. 
Binaenaleyh, geçen zamanın 
bize kaybettirmekte olduğu 
şeyleri gözönüne 'getirerek en 
kısa zamanda bütün bunları 
yapmak lazımdır. 

MEKTEPLER 
- Yeni mektepler açmak 

tasavvurunda değil misiz? 
- Hayır. Seklim bu mevzu 

üzeı inde büyük gayretler sar• 
!etmiştir. 

lzmir ve civarında ilk tahsil 
işi yüzde seksen beş halledil
miş buluııuyor. 

TiYATRO 
- Ya tiyatro? lzmir için bir 

tiyatro lazım değil midir? Parti 
Başkanı sıfatile fikrinizi öğre

nebilir miyim? 
- Parti Başk a nı sıfatile 

değil, fakat Va'i sıfatile bu işi 
halletmek emelindeyim. Zira 
Parli Başkanı sıfatile bu işi 

Diyorlar ki : 

" Yunanistanda durup dururken 
rejim değiştirmeğe ne lüzum vardı,, 

Metaktas 
Yunanistanda General Me· 

!aksasın yaptığı rejim inkılabı 
dolayısile Bulgar gazeteleri 
bu rejimin fenalığından bah· 
sedici makaleler neşretmekte
dirler. Ezcümle ( Mir ) gaze
tesi neşrettiği bir başmaka· 
lede şunları yazmaktadır. 

"Şurasını itiraf etmek lazım
dır, ki Yunanistanda yapılan 
asker! değişiklik pek cok kim
selerce beklenilmiyen birşey

di. Çünkü yeni hükümdar kral 
Corc'un lngilterede geçen 
uzun hayatından ve son sene• 
ler zarfında Yunanisıanın ve 
hanedanın görüp geçirdiği 
muhtelif hadiselerden sonra, 
mazinin tekrarlanmıyacağı zan. 
nedilmişti .. 

Bundan maada, kral Corc, 
hatta en müfrit cümhuriyet
çilerin bile monarşist bir 
idareye karşı sük ütu ve bütün 
bir Yunan milletinin arzusu 
üzerine tekrar tahta çıkarıl
mıştı. Yunan milleti daima 
siyasi hal<larına sahip olarak 
yaşamak için mücadele etmiş 

ve hiçbir zaman gönüllü o 'a· 
rak şiddetli bir idareye taraf
lar olmamıştır. Bu serbestiyi 
muhafaza edebilmek için Yu
n anlılar çok kereler en şiddetli 
çarelere kadar başvurmuşlardır. 

Binaenaleyh biz, bugünkü ida
renin Yunanislanda uzun müd
det payidar olamıyacağı kana
atindeyiz. 
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Yunanistandaki rejim değişikliği 

Ceneweye giden Türkiye murahhaslarının Alirıada 
aldırdıkları bir resim 

[Satda] TUrklye Dıt lıler Bakanı Doktor Ara., [ortada] 
Yunanlıtan Bafbakanı General Metakaaa, (ıoJd,.) TUrkl .. 
ye I; itler Bakanı ve Parti ıe.ıel aekreterl ŞllkrQ Kaya, 

Cenevreye giderken Atina- pulos bilhassa bu münasebetin 
da kısa bir tevakkuf yapan beynelmilel siyasadaki ehem· 
Türk devlet adamları dost miyeti üzerinde durmaktadır. 
Yunan milletinin muhabbet Bazı Atina gazeteleri de Ati
tezahürlerile karşılaşmıştır ve nadaki son rejim değişikliği· 

bu hal Atina gazetelerinin nin Yunanistanın Avrupa şar· 
güzel yazılar neşretmeler i ne kında günden güne ehemmi. 
vesile vermiştir. Eleflron Vi- yeti artan bir kuvvet haline 
ma, Viradini, Mesaje daten ga. yükselttiğini ve bu vaziyetten 
zeteleri Türk • Yunan dostlu· Türk - Yunan dostluğunun 
ğunun geçirdiği merhaleleri büyük istifadeleri olacağını 
tetkik etmekte ve N. Mosko- kaydetmektedirler. 

Yugoslavya, Çekoslovakya ve 

Siyamlı yapışık lıemşire : eri 
işitmiyen yok gibidir. Tabialin 
bir galatı olarak biribirine 
yapışık bir halde doğmuş olan 
bu hemşirelerden V.olet Hilton 
adında biri, Amerikada Jaınes 
Moore adında bir çalgıcı ile 
evlenmişli. Diğer hemşire olan 

fDaisy Hilton bekar kalmıştı. 
Haber verildiğine göre evliler 
biribirinden ayrılmağa karar 
vermişl~rdir. 

Yapışık hemşirelerin evlen· 
meleri ne kadar alaka uyan
dırmışsa, şimdi boşanmaları da 
o kadar alaka uyandırmıştır. 
BOŞANMANIN SEBEBi 

Söylendig-ine göre boşanma
nın sebebi geçimsizliktir. Kom
şular evde sık sık kavgalar 
olduğunu söyliyorlar. Yames 
Moore ara sıra iki hemşirenin 
kendisine lüzumsuz serzneşler· 
de bulunduğundan şikAyet et
mekte imiş •• 

Birbirine yapışık olan bu 
iki hemşireden birile evlenen 
Yames Moorel'in bu garip iz
divacın ne demek olduğunu, 
başına neıribi işler açacağını 
bilmesi l~m gelmez miydi?. 

acele otomobile bind; rilınişlcr 
dir. 

Uzun mantolara bürünmüş 
ol•n iki hemşire otomobiie 
biner binmez otomohil hare
ket etmiş, hiç kimse kendile
rini görmeğe muvaffak olama. 
mıştı. Se ·ı ircilerden bir kısmı 
kendi'erile konu~mak isteınış 

iseler de muvaffak o ' amamış
la~dır. Bunlarla konuşmak iç;n 

Manaje'lerinden izin almak, son
ra yanlarında Manaje'de bu
lundugu halde konuşmak Ja. 
zımdı. Seyircilerden o zaman 
meşhur bir hokkabaz olan 
Hodini pek kurnaz davranmış, 
kendilerile görüşmiye ınuvaf. 
fak olmuştur. 

Violet bu mülakatı anla
tırken diyorki: 

- Bilmem nasıl oldu, Hodini 
bir gün locamıza girmiye 
muv allak oldu. Halbuki Ma
naje locamızda bir adam 
görürse bizi lngiltere'de bir 
timarbaneye ıröndereceğini 

söylerdi.. Hodini bizi bu adı
mın elinden kurtardı ve 100 
bin dolar tazminat almıya 
muvaffak oldu. 

Hodini o zamana kadar yal· 

General Melaksas kabinesi 
rejim inkılabını zaruri göler
mek için bolşevik tehlikesini 
öne sürmektedir. Güya, Mos
kovada yaşamakta olan Bu:gar 
komünistleri ile Yunan komü
nistleri arasında bir anhşma 

yapılmış ve bu anlaşmaya göre 
Makedonya ile Trakyanın Yu
nanistandan tefriki için birta
kım planlar hazırlanmış imiş. Ve 
hatta daha ileri giderek Trakya 
ile Makedonyayı bu komünistler 
birer müstakil devlet haline 
koyacaklarmış. Bu iddiaların 1 
ne dereceye kadar doğru ola
bileceklerini biz burada mü
nakaşa edecek değiliz, hatta 
doğru olsalar bile. Vatanper• 
ver oldukları halde Şuvenist. 

Jikle itham olunan Yunanlıla
rın bu komunist tehlikesi ile 
başa çıkacak Kanunu Esasi 
ile idare olunur bir Yunan 
devleti dururken Metaksasın 

şiddetli bir yeni idare kurma. 
sına ne lüzum vardı ? ... 

Romanya arasındaki . rıtir\~~ 
askeri birlik kuvvetlendirildi ,ı ~ 

Biz öyle zannediyoruz, ki 
bütün Yunanislanda ekseriyet 
Yunanistanın parçalanmasına 

ve bolşeviklij!'e a!eyhdardır. 

Fakat mesele orada değildir. 
Mesele, Yunanistanda yaşıyan 

fakat, Yunan olmyıan anasıra 
karşı alehydarlık uyandırmak

tadır. General Metaksas, pan 
islavizmden deği'; Bolşevizmle, 

markszimle birlikte gelecek olan 
bir Bulgar tehlikesini öne süre
rek, Seres ve diğer havalideki 
Bulgarları tazyik, şübhe ve 
hücum altında bulundurmak. 
tadır.,, 

Halkevine tevdi etmem lazım. 
Halbuki Halkevindeki sanat 
şubelerini amatör bir halde 
ve kü !tür işi olarak idame 
daha doğrudur kanaatindeyim. 
Bence lstanbulda olduğu gibi 
Belediye ile Vilayet elele ve
rip devamlı bir şehir tiyat
rosu kurmalıdır. 

ANKARA HALKEVI TRUPU 

- Ankara Halkevi gösteri 
kolunu ben pek muvaffak ol
muş buldum. 

- Biz de... hatta kendile
rini ayrı ayrı tebrik ettik. 
Muhtelif mesleklere mensup 
olan bu arkadaşlar san'at 
dostluğu göstererek çalışmış

lar ve çok ilerlemişlerdir. 

Küçük antant devletlerinin bu defa 
Bratialava'da yaptıkları toplan· 

mada çok mühim kararlar ahndı 

Yugoslav baı mı dıı bakanı 
Stoyadinoviç 

Bükreş ( Açık Söz) - Bra
tislav'da toplanan Küçük itilaf 
mürahhaslan dRğılmışlardır. Yu
goslav Ba,veki!i Stoyadinoviç 

---
- Gelelim tekrar otellere-:-

Yamanlar dağında bir dağ 

oteli ve Buca alanında bir kır 

oteli ya?mak ta tasavvuru• 
muzdadır. Bu ikinci otelde 
büyük terasalar yaptırmak ve 

yarış! arda bu terasaları kiraya 
vermek mümkün olabilecektir 
sanırım. 

Hava iyice kar r rmıştı. Her• 
keste bir sofra bı .na gitmek 
arzusunun uyandı q ını sezdim. 

Kıymetli misafirini fazlaca ala. 
koyarak Bergama l l çebayının 

nezaketbi suiistimal etmek 

doğru olmıyacaktı. Bay Fazlı 
Güleçe sa r gılarımı tekrarladım 
ve ayrıldım. 

Nizamettin Nazif 

ı Praga gitmiştir. Orada üç gün 
kalacaktır. Neşrolunan resmi 
bir beyanname ile üç devlet 
arasında tam bir ittihat oldu1tu 
bildirilmekte olduğu gibi 
(Taymis) gazetesinin 14 tarihli 
başmakalesinden buraya tele
fonla bildirilmekte olan kısım
lardan da anlaşıldığına göre, 
Bratislav konferansında başlıca 
müzakere zeminini, askeri me
seHer teşkil etmiştir. Çekos
lovakya, Yugoslavya ve Ro· 
manya ordularınrn tanı mana
sile motörleşmiş kuvvetli ordu 
oldukları neticesine varılmış 
ve bu orduların Fransız ordu· 
su ile olan anlaşması Ü7erin
de mutabık kalınmıştır. Ayni 
zamanda Yugoslav ordusunun 
Romanya petrol mem balarında 
benzin ve yakacak maddeler 
temini için Bükreşte Stoya· 
yadinoviç ile yapılan anlaşma 
memnuniyetle karşılanmıştır. 
Bu anlaşma mucibince Yugos
lav ordusu Romanyadaki 
ham neft, petrol ve ben• 
zinler için kendi namına mem
balar yanında, hususi depolar 
yapabilecek ve arzu ederse 
Tunadan geçirilecek bu ham 
mevadı Yugoslavya dahilinde 
işliyerek benzin, petrol ve neft 
yapabilecektir. Taymis'in maka
lesinde, Küçük ltilaJ devletle. 
rinin Lokarno konferansında 
mürahhas bulundurmak üzere 
müracaatla bulunacakları da 
kaydolunmak tadır. 

Bulgar Kralı orduyu 
teftit ediyor 

Sofya, 17 ( Husust muha
birimizden) Bulgar Kralı Boris 
Solya garnizonuna yaptırdığı 
tecrübe talimlerinden sonra 
Tırııovaya :giderek oradaki 
kıtaatı da teftiş etmiş ve bun
lara da Marnopole balkanında 
tecrübe talimleri )aptırmışlır. 

Kral, Bulgaristan dahilindeki 
d iğer garnizonlaıı teftiş etmek 
üzeıe seyahatine devam ede
cektir. 

r'apııık hemşireler ve kocaları janıes Niolet 'a·vu~alile göriişüyo 

talakın başlıca sebebi, deni!· nız cismen değil, ruban da 
diğine göre, mahrem dakika- beraber yaşıyan bu iki henış.
larda tebaddüs eden müş- reyi, manen olsun biribirindrn 
kilattır. ayırmıya çalışmış ve bund ı 

HUKUKİ BiR MESELE - muvaffak olmuştur. Hodini 
Bütün Amerika bugün bu Siyamlı hemşirelere: 

meseleden bahsediyor. - Tabiatın sizi birbirinitc 
bağlıyan bedeni bağları 

Yapışık hemşirelerden Via. manen olsun kendinizi müste-
let'in evlenmesi Amerika da kil addediniz. 
hukuki bir mesele doğur. Demiş ve bu sözleri tek-
muştur. Birleşik Amerikayı rar ede ede niha,.et yapı-
leşkil eden hükümetlerden şık hemşireler, kadınlığın ked-
Texas hükümeti müstesna ol- dilerinde doğruduğu his!eri, 
mak üzere, hiç birisi bunların müstekil bir ~ekilde muhakeme 
evlenmelerine müsaade etme- etmeğe başlamış' ard;r. Hodini 
miş ve hatta hiç bir papas ta 

yapışık hemşireleri manen bir
nikahlarını kıymamıştı. Yapışık birinden ayırmağa muvaffak 
hemşirelerin bu evlenme ma• olmuşsa da bu ayrılık pek az 
cerası ilk değildir. zaman sürmüştür. 

Bundan birkaç sene evvel, Bugün hakikat olan birşey 
şimdi bekar Daisy, IManrice varsa, siyamlı hemşireler ara· 
Lambert adında birile seviş- sındaki rabıta gene eski kuv-
mişti. Bunlar birbirlerile sa· velini muhafaza ediyor, biri 
mimi suretle görüştükleri an- kocasından ayrılmağa mecbur 
da, Violet uyuklamakla meş- oluyor. 
gul id~ Bundan ıonra sıra ============ 
Violette gelmiş. bu seferde s b"h G••k 
Daisy uyuklamağa başlnmıştı. a l a 0 çen 

Bir gün Daisy, hemşiresinin 
görüştüğü ziyaretçilerle asla 
meşgul olmaksızın, gazetesini 
okumakta olduğu bir sırada 
Violet kendisine dönerek de
miıtir ki: 

- Ben dansöz ve çalgıcı 
James Moore'u seviyorum. 
Eğer sence bir mahzur yoksa 
evleneceğiz? 

- Asla .• Bence hiçbir mah
zur yoktur. BilAkis memnun 
olurum-

0 güne kadar yalnız cis
men değil, manen de bağlı 
olan bu iki hemşire, bundan 
sonra yalnız manen birbirle• 
rinden a1rılmışlardır. Buna 
sebep olan da şimdi ölmilş 
c.lan Hadini isminde birisidir. 

NASIL EVLENMiŞLERDi? 
Yapışık hemşireler, Ameri

kanın küçük bir şehrinde bir 
müzik holde numara yapmak
ta idiler. Günün birinde. mü. 
zikholü dolduran halk, artist· 
leri yakından körmek için Li
yalronun kapısı önünde top
lanmışldrıiı. Halk bilhassa si
yamlı yapışık hemşirelerin çık
masını bekleyorlardı. Biraz 
sonraJ Siyamlı hemşireler ti· 
yatrodan çıkmışlar, bir kadın 
ve bir erkek tarafından alel-

ilk kadın tayyareclm' 
uçut brövesini ald 

. s .. ı~ehır (Açık :>oz ı - uır 
n.üddeltenberi Eskişchirde si· 
taj görmekte olan ilk Türk 
kadın tayyareci Sabiha Gökçen 
uçuş brö,esini almıştır. Bu 
münasebetle Sabiha Gökçen 
şerefine ordu evinde bir ziy•
fet verilm i ştir. Ziyafette şehir 
büyükl ~ri bulunmuştu•. 
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1 BÜTÜN MEMLEKET ... ·ı 
G elecek yıl transit ) inhisar 600 
T rabzondan geçecek f bin kilo 

~~ 1 Edebiyat Anketi:12 

N Q . yaratabilir miyiz? 
Trabzondan lrana kadar na
kil Ücretleri indirilmelidir 

aldı 
il •• 

uzum 
lzmir, (Açık Söz) - inhisar• 

lar idaresi şaraplık yaş üzüm 
mübayaasına son vermiştir. 
Şimdiye kadar 600 bin kile 
şoraplık çekirdeksiz ve misket 
ilzünıü satın alınmıştır. inhisar
lar idaresinin şarap imali.tha
nesindel şarap haline getirle
cck daha beş on bin kilo üzü· 
mü kalmıştır. Bunlar işlettikten 

~ 1, ··'" c~:::-·• Bayan Şükufe Nihal söylüyor: 
Taskebabı - Kuskus - Ürüm 

Sonbahara girditimiz için 
arada sırada içimiz kro v~mek-

,. Aramızclun kaç şair, lanımadılı mamur, yahut viran gurt köıelerinden bize geni 
bir ses verdi ? Kaç romancı smokinini, briç partilerini, boyalı kadın parmaklarını, 
yahut ta kirli meglıane köıclerini t1.rdıntla bıralcıJI kopalı wıJilerden, ayltinlı daflar• 
dan, yolsuz köylerden ôire lıal>er ~etirmelc için ceôinde bir d•fler, elinde bir asa ile 
yollara diilfü ? 

Trabzon (Açık Söz) - Ka. 
rade:ıiz kıyılarında Trabzon 
kadar tarihi kıymeti olan ve 
güzel bir memleket yoktur. 
Şehrin ber tarafında bir bıı· 
kalık ve ana kucafı ıribi bir 
sıacaklık vardır. Ahalisi mert· 
lik ve yiğiUikle şöhret almıı· 
lır. Cesarette, insaniyette, \'& 

tanseverlikte birinci safı işgı.I 
etmişlerdir. Gurur ve izzetir.e
fisleri pek yüksek olduğundan 1 

en ulak bir hakarete taham· 
mülleri 1cıktur. Buluncfoklan 
muharebede daima ileri ırit
mişler ve düşmanlarile aslanlar 
ıribi döğüşmüşlerdir. 

Eskidenberi ticaretile şöhret 
alan bu şehir şimdi bile tran· 
sil yolunun değişmesile o ka
dar müteessir olmamıştır. Bu 
mübarek topraklarda yetişen 

her çeşit hububattan başka 
nefis ve mis kokulu yağları 
ve lezzetli fındıkları ve altın 
sarısı gibi tütünleri en önemli 
varidat kaynaklarıdır. 

TRABZONUN MESIRELE.Rl Necdet Şener 

dellel tezler hükumetçe kabul 
edilerek icabının icrasına baş· 
lanmıştır. Gelecek yıl transit 
işlerinin bu iskeleden geçeceği 
muhakkak sayılmaktadır. Çün
ki yolun temizliği, düzgünlüğü 

Trabzonun etrafında birçok 
mesireler vardır. Fakat, bunla· 
rın içinde en güzeli Soğuksu. 
dur. Burası şehre hakim tepe· 
ler üzerinde ve çam ormanları 
içinde bir köydür ve zengin 
kimselerin zevk ve safa yerle
ridir.Burada Atatürkün de çok 
mükemmel bir kö,kü vardır. 
Mühendis Salahaddinin spor 
otomob' lile iik defa olarak ora
ya gittim. Şehre ve Karadeni· 
zin mavi sularına doğru öyle 
bir manzarası vardı ki insan 
orada bütün varlığının zevk 
ve neş'esini duymaktadır. 
Trabzona yaklaşan yolcuların 
en Öoce gözlerine ilişen ve 
herkese : ( Aman şura" ne 
güzel bir yer ) dedirten Gü
zelhisar me\•kii de şehrin en 
çok gönül açıcı yerlerinden 
biridir. Yalnız şukadar var ki 
bu şirin ve emsalsiz yerden 
liyıkile istifade olunamamak
tadır. Gerçi son ıam~nlarda 
burada bir park ı apılrnış ve 
bir de saz getirilmişse de 
Orduevi binasının karşısında 
birtakım ambar \'e debboy 
gibi lüzumsuz bınalar yerinde 
bırakılmıştır. Eger onların 
yerine a•ri oteller, gazinolar, 
kütüphaneler, sinema ,.e tiyat· 
rolar yapılmış olsa hem orası 
imar edilmiş ve hem de Trab
r.onlulardan başka oradan 
ieçen yolcuların da zevkleri 
arttırılmış olurdu. 

1 
ve bilhassa kısalııtı lran tüccar. 

1 )arının gözlerinden kaçmıya· 

TRANSİT MESELE.Sİ 

Ötedenberi şeiırin ve daha 
doğrusu vilayet iktısadıyatının 
sarsılmasına •ebep olan lran-
.ıt meselesi artık son devre
ı:ne yaklaşmak iizredir. l\ler-
ıin gümrük müdiriyelinde ı· 
ken tanımış olduğum (Necdet 
Şener) i buranın ithalat ve 
transit müdiriyetinde buldum. 
Bu değerli a:kadaş lran mal
larının Trabzon iskelesinden 
ıevki için pek çok çalışmış ve 
onun sahifelerce yazdığı mü· 

caktır. 

Trabzon için bugün en 
önemli ve en ca~ alıcı bir 
mesele varsa o da transit iş
letidir. Yıllardaııberi memle
ketirnızden geçen bu lran tran· 
sili son 1ıllarda yolunu 
değiştirerek büyük bir kısmı 
Rusya yolile Batum ve diğer 
kısmı da lskenderun, Berut ve 
(Muhammere) yollarile yapıl· 
maktadır. Bunun da başlıca 
sebebi o yollardaki rııasrafın 
azlığı ve en kısa olan b·zim 
yolda da masrafın çokluğu ve 
müşkülat gö~terilmesidir. Mü
diriyetçe yapılan telkikatta 
bu baptaki engeller ve•a;re 
hakkında biiyük makamlar 
tenvir edilmiştir 

Masrafı arttıran sebepler 
üçtür: Birincisi iskele resmi, 
ikincisi yol par ası \'e üçüncüsü 
de Trabzondan lraıa kad,.r 
bmyonla ı apılacak nakliye 
ücretidir. Bir kilo eşya lrana 
15 kuruşa •evkolunınakıadır 
Bunun üç kuruşu i<kele para
sıdır, iki kuruşu pul ve on 
kuruşu da nakliye iicretidir. 
Diğer ecnebi memleketler yol
ları· ki bizim yollardan daha 
uzun ve daha küllellidir. bir 
kilo eşyayı 8 · 10 kuruşa nak· 
!ediyorlar. iste bu fiat farkı 
lran transit ;ni memleketimiz. 
den yad ellere çevirmiştir. 

GÜMRÜK BiNALAR! 
Trabzonun son zamanlarda 

yapılmış o'an Gümrük bina
larile transit ambarları ve mü
diri)el daireltri cidden gö-

r rülmeğe layık bırer şaheser. 
dirler. iskeleye çıkan her yol. 
cunuiı gözlerinden bu asri 
binaların kaçmasına imkan 

ı sonra şaraplar Tekirdağındaki 
, şarap kavlarına gönderile

cektir. 
Torna imali için kurn üzüm 

mübayaasına devam edilmek
tedir. inhisarlar idaresi bu se· 
ne mühim mikdarda hurda in
cirle kuru üzüm salın alacaktır. 

eı m 

lzmirdB tütün 

lerini de çek· ~ 
miyor delil. 
Hergün seb-
zeden bıkan- Eminönü Halkevinin Baş-
lar buı-ünkü , kanlık oduındayız. Odada 
tarifimiz da· ~ ; Agah Sırrı Levent, Şüküfe 
bilinde bir ye· Nihal ve ten varız. Laf dönüp 
mek 1apabi- dolaştıktan sonra bizim ankete 
lirler. intikal ediyor. Bir hayli zaman 

Etin iyi ta· evvel cevap vereceğini vade. 
rafından kes· den değerli kadın şairimiz 
tirip kuşba· Şuküfe Nihale bu vesile ile 
şı doğrarsı· vadini hatırlatıyorum. 
nız. iyi yağla kavurursunuz. - Vallahi bilmem ki diyor. 
Bitmesine yakın içine ince İn• Bir türlü vakit bulupla hazır-
ce doğranmış soğan, domates, lıyamadım. Fakat ilk fırsatta .. 
tuz, biber ilave eder ve orta - O halde diyorum. Bu 
ateşte pişinciye kadar hıra- günkü ka rşılaşmamııı ilk fır. 
kırsınız. sat saymamak için hiç bir se-

e Kuskusu tuzlu kaynar bep yok, hemen başlayalım .. 
• suya atar ve pişirdikten son. nasıl olur 'gibi!erde yüzümüze 

pı yasası ra kevgirle çıkarır, kayıkta- bakıyor. 
inhisarlar idaresi tütün pi ya. bağa a1 ırsınız. iyi yağı kavu- ilave ediyorum: 

rarak üzerine gezdirirsiniz. H b d k sası vaziyeti üzerinde çok has- - em u ara a çı mış O· 

sas bulunmaktadır. Ecnebi lÜ· • Üzüm. lur daha eyi değil mı?.. Sizi 
tün kumpanyaları eksperleri l!l l!.ı ayrıca yorulmak zahmetinden 

R A O Y O kurtarmış oluruz. ile hirlikte lnhi$ar idaresinin 
Finlandiya muharriri gülüm-' eksperleri de bütün tütün mın· 18 Eylül CUMA 

siyor. Bir gazeteci için muha-
takalarında faaliyette bulun• ISTANBUL PROGRAMI tabının gülümsemesi ihmal e· 
makta ve her müstahsil elin- Öğle neşriyatı : dilmiyecek bir ip ucudur. He-
deki tülünü tesbit etmektedir. men suali soruyorum: 
!er. Bir çok yerle.de tütünler Saat l2,30: Plakla Türk mu- - Sizce milli edebiyat ne 
h • d k h 1. . .1 •İkisi, 12,50: Havadis, 13,05: d" 

1 enuz en a ıne getırı ıne- Pliikla hafif müzik, 13,25: Muh. ır ·· 
miştir. Piyasanın Birincileşrİ• telH plak neşriyatı. Yüzünün hatları iki ucundan 
nin on beşinden evvel açılma- çekilmiş birer sicim gibi ge· 

Akşam neşriyatı : 
sı !IlÜmkün olmıyağaı söylen- riliyor ve sevimli gülümseme 
mekledir. inhisarlar idaresi Saat 18,30: Çay saati: Dans yerini düşünen insanların ifa. 
bu sene de tülün mıntakala- musikisi ve Gavin kardeşler, desini taşıyan mimiklere bıra. 
rında mühim mikdarda tütün l9,30: Konferans: Doktor Ali kıyor. ince kaşları hafifce ka· 
mübayea edecek ve piyasada Şükrü tarafından, 20 : Türk visleniyor, çantasından çıkar-
• ık ı· - ·· k · ıııusikisi saz heyeti, 20,30: Mü-n..zım ı ro unu gor ece tır. dıgı mini mini bir mendille 
Y 1 Ç k 1 k nür Nurettin ve arkadaşları ugos avya, e os ova ya f burnunu siliyor. 

A t ·· · k ti · · tara ından Türk musikis~ 21: 
ve vus urya reıı şır e erının S 1 !"ki S O bütün bu ırizansenini la· 
Ege mıntakası tülünlerinden ° 0 P a ar, 21,30: lüdyo 

orkestrası, 22,30: Ajans hava· mamlayıncaya kadar bende 
mühim miktarda mübayeat disi. kalemi, kağıdı hazırlayorurn. 
yapacakları haber elınrnışlır. BÜKREŞ Bizde Arap, Acem \eya 

Bir amele nehre Garp ıaklitciliğinden kurtul-6,30: Sabah nefriyatı, 13: Plak I h d b" b 
muş o an er e e ıyat ence 

du··şerek bogw UldU konserl ve haberler, 10: Siblcea~ 
mn orkeıtruı, 20,15: Konferanı, mili! edebiyattır. Bunları Ör· 

Tire ( Açık Söz) - Tirenin 2U,H, Pllk kon••ri. 21, Aktüalite, nek olarak a'mayan; kalbini, 
21,05: (Lucia de Lamermoor) iılm· l 

Akkoyunlu mevkiinde, CellaL gözünü kendi muhitinin varı· il Doni-ıettinln operaıı, 23,45 : 
gölünden Akkoyunlu mevkii ne Fran11zca ·Almanca haberl.r. ğına çevirmesini bilen her san· 
doğru açılmakla olan Mendres VARŞOVA atkar da milli sanatkardır. 
feyezan kanalı hafriyatında Madem ki, dili, tarihi, an. 

20, 10: Popü1er şarkılar, 20,20: b 1 k çalıştırılmakta olan ameleden Mandolin muıikisi (tarkılı), 21 , anası, harsı hususi ir varı 
Konyalı Ahmet Salih oğlu Piyano konıeri, 21,30, Haberler, gösteren bir millet mefhumu 
Ahmet, nehir kenarında yıka- 22, Senfonik konser (Roainl Sea· vardır ve madem ki, edebi-
nırken aya .. ı kaymış, suya aen), 

23' Spor. 23•15' Hafif muılki, yat ta bir cemiyetin ifadesi 
i5 23.SO: Dans plikJara. 

düşerek boğulmuştur. BUDAPEŞTE demektir; Şu halde bir miı ; ; 

Eskl·şehı"r bor• erdure
1
_bdi!yra. tın rnr olması da za-ıs,30, Raıdyo •31on orkestrası, 

19, 10: Spor, 20.0S: Belediye reisi .. 
sasında nio konferans., ıo,:.5, Piyano re· 1 Dünyanın her yerinde gün 

Eskişehir, ( Açık Söz ) fakatile Çimbal muıil<iıi, 21,20, doğar; gece olur; amma, şı-
Viyanadan nakil, 23: Haberh~r, rnalin buzlu güneş1eri bizim, 

Eskişehir borsasında son gün- ?3,25' Çig-an muıikiıh 24,20: Cn· her gün, her mevsim bir baş-
lerde mühim bir faaliyet var- bant. 
dır. Buğday fiaıtarında bir BELGRA T ka ihtişamla görünen renkler 
terfi görülmektedir. Sarı buğ· san'atkarı güneşimizin aynı 
day 4-6,5 ak bu"day 4. 5 arpa 211,so, Plak, 21: Zarrepten na· değildir. Geceyarılarına kadar 

6 kil, 73: Haberler, 23.20: Pl&k. ·· d"" 1 · ·· t 
4. 7,5 mercimek ve nohut 3.5, M 

0 
SKOVA uzanan gun uz erı, gun or a-

fasulye 7-11 kuruştan satıl- !arına kadar bitmiyen geceleri, 
maktadır. Yumurtanın beşi, 20: Ko "er nakil, 22: Yabancı bizim diyarımızın gününe, ge. 

dillerle ne,riyat. ccsine benzemez. 
beş kuruştur. PRAG 

Cemiyetler, fertler için de 
yoktur. Müdür Necdet Şenerle ıa,ıo, Oda muıikisl kuarteti, 1 böyle) Mazisi, tarihi, inanışı, 
arkadaşları birer makine gibi 18,40: Koautmalar. 20,15: Halk felaketleri, ümitleri, kahraman. 

tarkıları, 20,)0: Tuna iıimli muıl· 1 b k b k 1 ·ıı 1 muntazaman çalışmaktadırlar. d arı aş a aş a o an mı el er ki geçi i, 22: Koro muaikiai.22,lS: 
Necdet Şener, Kızıl Dizeden Pllk, 22,45, Rusça haberler. arasında elbette bir duyuş, 
cenup vilayetlerine kadar bü- VIY ANA görüş ayrılığı olacaktır_ Bunun 
tün gümrük teşkilatında biz. -- için, • bu çerçeve içinde yine 

(49,4 m- kısa dolıro) 19,lS: Ko- b" t · ·· 1 1 k 
mel etml·ş ••e çok sevo'ıler 1 20 H L- 1 ~ 50 Mt ır akım zumre ere ayrı rna ... 6 nutma ar, : a~r er, .ıu. : .. 

zahl D•trlyaı, 21.20: Verdtnln Al· üzere • elbette bir milli ede· kazanmış bir va!andaşlır. bı"yat vardır. 
zira operuı, 23: Haberler, 23.10: 

Anketi yapan : Nusret S•f• COŞKUN 
milli, bir kısıruna rayrı milli 
diyebilir miyiz? 

- Eski edebiyat; hayala, 
realiteye gözlerini yummuş ; 
mukallit, mislik bir edebiyattır; 
cemiyetin hatta kötü bir ifa. 
desi bile değildir. Halk edebi· 

1 

yatımız, istediği zaman lıelir;p 
silinen bir edebiyat olmakla 

lıeraber daha canlı, daha mahalli 
ve millldir. 

Tanzimat edebiyatının bence 
en ku•veUi vasfı, kalplere (va
tan) duygusunu aşılamak oldu; 
cemiyeti ifadeye özenince ace· 
mi, beceriksiz kaldı; milletin ifa. 
desi olamadı, .. 

Bizi, daha ziyade metafizik 
duyuşlarile sarsmış olan Ha· 
midi bir tarafa bırakıyorum; ı 

' O, cemiyetin fevkinde, ayrı bir 
kıymettir. 

Servetlunun edebiyatına büs- 1 

bütün, milli değildir, denemez. 
Hele, dil meselesini bir yana 
bırakıTsak, mesela bir ( sis ) , 
bir (Halukun vedaı ) , bir 
bir (tarihi kadim ) nasıl olur 
da milli sayılmaz?. 

1908 ınkilabından sonra ya
zılan yazılar, daha ziyade 
(bizim) dir. Hepimizin tanı· 
dıJrı birçok kıymetli Kalemler 
vardır. Lakin, yanup kül ol
duktaıı sonra, küllerinin ara
sında canlanıp dirilen efsanevi 
kuş gibi yeniden hayata göz· 
terini açmış bir millet için bu 
kadarı yeler mi? bu eserler 
acaba bizi tamamile doyura
bilir mi? 
Aramızdan kaç san'atkar 

olduğu yerde aldığı ilhamllrı 
kAfi görmeyip bir yurd sevgi
sinin cezbesine kapılarak şu 
fukların ardına koştu? Kaç 
şair, tanımadığımız mamur, ya
hud viran yurd köşelerinden 
bize yeni bir ses verdi ? Kaç 
romancı, simokinini, briç 
partilerini, boyalı kadın par
maklarını, yahut da kirli mey
hane köşelerini ardında bıra· 
kıp kapalı vadilerden, ceylanlı 
dajt;ardan, yolsuz köylerden 
bize haber getirmek için cebin
de bir defter, elinde biı asa ile 
yolları düştü? Bunu, şimdi, 

bize bir memleket ruhu ge. 
tirebilrnek iç<n, şu dakikada 
Aoadolunun kirnbilir hangi fır
tınalı yaylasında, hangi coş
kun pınarının baıında tek ba
şına dol ışan kıy melli edibimiz 
lsmail Habip yapıyor. 

Milli edebiyat mı, milli
yetperver edebiyat mı vardır? 

- Yukarıda söylediğim iz 

şarllar içinde, her edebiyat 
millid ;r. Yaşadığımız muhit 
sanatkara, haleri olmadan, 
kendi rengini empoze eder; 
bu edebiyatın içinde en geniş 
manasile bütün hayat vardır. 

1 
bütün dünya cereyanlarında 
ve bütün inkilap memleketle
rinde oldufu gibi realist bir 
edebiyat olacaktır. 

Sanatı, şu veya bu ülküye, 
teze esir etmek hakımız de· 
ğildir, lakin, sanatkar, ayak
larının altında yerler sarsılır
ken ; başının üstünde gökler 
tutuşurken yalnız kendi gön. 
lünün sesini dinleyecek kadar 
kendi içine çekilmişse, o za
man cemiyet de ona layık 

olduğu alakayı göstermekte 
haklıdır. insanlık, hele felaket 
günlerinde, içinden hiçbir fer-
din kendi mukadderatına 
la kar ıt kaldığını affetmez. 

Mütareke yıllarında, galiba 
siyah bayraklı milingten dön. 
düğümüz gündü; Üniversitede 
Yahya Kemalle karşılaştım; 
uzun ULUR memleketten görüş-
tük. lzmir facialarından. Ana
dolunun kahramanlıklarındao, 
zafer ümitlerinden babsttik. 

" Anadolunun bir destanını, 
kahramanlık günlerini yazan 
var mı? " 

Maalesef yoktı•I o giinku 
efsanevi Ankarayı, o günkü 
tahta sedirler; karlı, çanıurlu 
toprak kümeleri üstünde uyu. 
yan efsena vl millet kurtarıcı· 
sı~ı hangi ressam çizdi; hangi 
şa· r ~azdı? yazı'anlar çizilen· 
ler hep ezbere, hep fantazi !.. 

istiklal savaşının yıldırımlı, 
tufanlı göklerinden. kan renkli 
dağlarından bir değil, birkaç 
( llyad ) doğacaktı; bunu ya• 
ratacak bir tek ( Homer) imiz 
çıkmadı .. Ne yazık! 

Cümhuriyetin onuncu yılı 
için bazı yazıcıların sipar;ş 
üzerine yazdıkları piyeslere 
bakınız; Ne gülünç 1 

Dünya tarihinde bir örneti 
daha geçmemiş olan dastan! 
bir istiklal sava,ı; ilmin kuru 
çerçevesine bürünerek ancak 
tarih sayfa'arına sığını ya 
mahküm kalıyor.. Bizi ya· 
şatmak için vuran kalplerin 
sesini, bizden sonrakiler de
ğil; biz bile unutuyoruz. 
Ateşe atılan, tek Jcurşun >i· 

yen bir kahraman sanatkarı· 
mız yok! Hepimiz eller;mizi 
yüzümüze kapayalım! 

Sesi bir trajedı akteristinin 
hisli, romantik bir meclisteki 
!onunu almış olan Bayan Şu· 
küfe Nihale sordum: 

- Biz na.ıl mltli bir edebi
yat yaratabilir miyiz? 

R. K. Cantürk Senfonik konser. 24,45; Danı. -Edebiyatımızın bir kısmına ' 
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Birde milliyet duygusu aşı
layan, sanatın yüksek kudre
tinden istifade ederek ruhlar
da milliyet sevgisini, vata~ 
sevgısını kuvvetlendirmeğe 
uğraşan edebiyat vardır ki, 
buda (Milliyetperver edebiyat) 
dır. Bu edebiyat, bugünkü 

- Milli edebiyat, içinde ya
şadığımız yurdun taşlarını, top
raklarını candan duymakla ; 
en güzel, mes'ut kıyılarından 
en çorak, bezgin köşelerine 
kadar her zerresi için gönül
den titremekle; bu toprakta 
yaşayanların dertlerile, seziş· 
!erile yakından aıakadar ol
makla; onların kurtuluşu, 1ük. 
selişi için menfaatsız bir ideal 
beslemekle meydana gelir"" 
Bu edebiyat, bir şöhret ve ıs
marlama edebiyatı değil, bir 
yanıp tutuşma; bir hasbi du
yuş edebiyatı olmalıdır. 

Altı El Ateş 
Kinsman cevap verdi: 
- Evet, bağladım. Beyhude 

uğraşmazsanız, daha iyi olur. 
Valkur Mis Vintestona dön· 

tlü: 
- Kabloyu aıağıdan b11ğ· 

lamııl dedi. 
Zavallı kadın feci bir rüya 

içinde gibiydi: 
- Ne yapacağız Allahım ? 

Ne yapacağız şimdi ? 
Bu suali cevapsız kaldı. 
Mis A7 ağlamıya başlamıştı. 

F ilip Arızaya karşı bir küfür 
ıavurdu. Mümkün olsa hemen 
aşağıya dalacak, Kinsman'ı 
feci vazıyetinden kurtaracaktı. 

Maamafih Kinsman'ın sesi 
tekrar duyuldu: 

- Valkur? 
- Söyleyiniz! • 
- Benim Klayn olduğ'uma 

dair elinizde bir deUliniz var lnı? 
-- Var. 
- Ne gibi delil? 

Yazan : Ru fus ~-ıng 
- Eğer söylersem, kabloyu 

salıverecek misiniz? 
- Salıvereceğim, vadediyo

rum. 

Bu aırada Mis Vinteslon 
bağırdı: 

- Arlık bitiriniz Allah aşkı· 
nal Neredeyse çıldıracağım.Ar
tık bitiriniz. Kinsman'a söyle
yiniz, hemen kabloyu çözsün 
ve yukarıya çıksın. 

Valkur kadına elile susma
sını işaret etti. Sonra resep· 
törün ağzını tutarak sordu: 

- Mutlaka bu adamın yu
karıya çıkma•ını arzu ediyor 
musuz? 

Ve öyle sert baktı ki, Mis 
Vint"lon cevap veremedi. 

Valku r elini reseplör'den 
çekti ve delilini anlattı : 

- Telgraf aldım. Polis, Ta. 
ker"in anahtar halkasında, si
zin parmak izinizi bulmui. Bu 
ha:kanın tahlisiye sandalında 

ele geçtiğini bilmiyorsunuz 
zannederim. Halkadaki parmak 
zileri geride hayatla kalan· 
lardan hiçbirinin parmak izi· 
ne uymuyor. Şu halde Klay'ın 
yani zatı alini1in parmak izi 
olacak. işte, ben Tadimi tut· 
tum. Şimdi vadinizi tutmak 
sırası size geldi. 

Herkes Valkurun bu söz
lerini işitmişti. Fakat Valkur'un 
aşaA"ıdan, kısa bir süküttan 
sonra işittiği müthiş darbe 
sesini kimse işitmedi. Sanki 
kurşun parçasının cama indi· 
rilişi gibi! 

Ondan sonra üç tazyiki 
ne~imi altında dalgıç elbise
sinin içine hücum eden suların 
sesi! 

Valkur bağırdı: 
- Paje çekiniz, çekinizi 
Tayfalar bağırdılar: 
- Kablo çözüldü, kablo ge• 

liyor ? 
Ve kuvvetle çekmeğe baş

ladılar .• 
Artık nekadar kuvvetle çek

miş olsalar da Kinsman'ı kur· 
tarmıık mümkün müydü ? 

Denizin üç tazyikı nesimisi 

Kinsman'ı yıldırımla vurulmuşa 
döndürmüş, üzerindeki dalgıç 
elbisesini kefene çe,·irıııişli. 

Nihayet çekip çıkardılar. 
Kinsrnan'ın cesedini dalgıç el· 
bisesinden aldılar ve baktılar 
ki, elbisenin gözlükleri iç la· 
raftan vurulan bir darbe ile 
kırılmıştır. 

Mis Vinteston hayalında ilk 
ve son defa bir sinir buhranı 
geçirdi. Romorkör hepsini sür. 
atle yala götürürken, Mis Viıı. 
teston Filipin koluna asılmış, 
öyle gidiyordu. 

Ve söyleniyordu: 
- Şimdi neden Kinsmanın 

aşağıya inmek istediğini daha 
iyi anlıyorum. Saati bulmak 
istiyordu da ondan... Filipin 
bulmasını istemiyordu. 

- 24-
VALKUR iZAH EDiYOR 

Paje'nin tahmin etliği gibi 
hava iyi çıkmadı. Fakat bu 
aldanışında iki mazereti rnrdı: 
Evvela bir gün evvelki facia
nın hala heyecanı içinde bu. 
lunuyordu. Saniyen senenin 
her mevsiminde her an deği-

şiveren alışmadığı bir ıklimde 
bulunuyordu. 
Şimdi yalla Kinsman'ın ce· 

sedioi Nevyork'a götürüp gö
türmemek meselesi mevzuu· 
bahisti. Mis Vinteston götürül. 
mesinde israr ediyordu. Hatta 
onu Lamol adasında, annesi· 
n in ) anına gömmiye bile 
karar vermişti. 

istirahat salonunda bu müza· 
kere henüz bitirilmişti ki, kap
tan Paie'nin alnında ciddi endi
şe kırışıklıkları belirdi, Baro
metre hiç te iyi bava haberi 
vermiyordu. Az sonra gelen bir 
hava raporuna ıröre de, müthiş 
bir fırtınanın cenubugarbiden 
şimali şarkıye doğru seyrettiki 

/ bildirilmekte. ve yo.lu üzerinde 
1 bulunan gemılere luzumlu gör
dükleri tetbirleri evvelden alma-
ları ihbar edilmekte idi. 

Kaptan Paje derhal hareket 
emrini verdL Barometreye bak. 
masına vakit kalmıyan Mis 
Vinteston ise başka şeyler 
düşünüyordu. 

Nasıl oluyordu da, bundan 
evvelki seyahate de iştirak et· 
miş olan Kinsman 'ı kimse ta• 
nıyarnamışlı ? Bununla bera. 

ber, bir gün evvelki bir sah
ne gözünde canlandı. Bir gün 
evvel kayalığa girerken Valer· 
ton küçük sandalı indirmemiş 
miydi ? Mis Vinteslon nasıl 
oluyordu da bu adamı ken. 
di yatında ilk defa ola· 
rak görüyordu? Bu düşfin· 
cesini sonradan yanına gelen 
Valkur'a da anlattı. Valkur 
ona ne demişti ?. 

- Unutmayınız ki, Klaynın 
saçları boyalıydı. 

- Evet, benim de aklımdan 
geçmedi değil. Lakin yüzünun 
halları deR'işmemiş. 

Yine böyle başka bir sahne 
daha aklına geldi. Mis Vinles-

Değerli şair yanıp tutuşma 
edebiyatı derken acaba Kerem 
ile Aslıyı mı Ferbatla Ş rinimi 
yoksa Leyla ile Mecnunu mu 
kast ediyor?. diye düşündüm, 
pek ihtimal vermed m, sonra 
gene aklıma geldi. 

Bizim edebiyatımız zaten 
yanıp tatuşma edebiyatı değil 
mi ?. şaka bertaraf yegllne 
kadın şairimiz tam bir kadın 
içliliği ve şefkatı ile samimiyet 
ve candan bir ilgi isteyor, bu 
duaya cümlemiz diyelim amin .. 

Nusret Saf a Co11kun 
1111ıı111111u11111111111111ıuııı111111111ıııınu11111111111uı1111ııı 

lon, artık bu sefer silahlarını, Recep Ruzu Hızır 
fişekliklerini bırakmış olan 1 1 (1355) 136 
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tepsiden kokteyini aldı ve şunu 
hatırladı. Otomobille kendi 1 
evinden Edmondu'n çayına gi- ' 
diyorlardı. Kinsman da yanında ' 
oturuyordu. Mis Vınteston 
göz ucile ve dikkatle delikan· 
tının çehresini tetkik etmişti. 
Yedi senelik ayrılıktan sonra 
bu hatların hala nasıl tazeliğini 
muhafaza ettiğini düşünerek 
hayret etmişti. Bunu da Val. 
kur'a söyledi. 
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SpOr: il Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. 
Türk sporcuları.G .... 1 1

.. .. . D I 
İdaresi itanları 

Moskovada oru en uzum uzerıne ev et Demiryolları hesabına Avru-
yei1e~skb~~iğ/7b~~~~·>terbry~:ı 

1
paya gerek hohşule ve gerekse teknikuma tahsile gönderilecek 

:;o~~~fa~ı0~~~s~~I:r~~;s:%:~ [talebe için evvelce ilan edilen kayıt müddeti 28- 9 - 936 
karşılamaların proğramını şu 

suretle tesbit etmiştir: t "h• k d t d"t d"J • t• 
!:~::n~ZJ~;~!~~~:: ~:::~ l o ... ıet Demiryolları hesabına ~~:)Mü:~d~i y~iım~krü· eme· ~üı~üha~ v~~~ı ~~" ıon mektebin verec•ti hüsnü· 

vetli !utbol takımı olan Dina· ••re Avrupaya Hohşulo tahıiline ııönderilecek bet talebeye hal urakası ile o tuibten sonra çalıştııtı yerlerden ve aynı 
mo takımı ile maç yapacak· aid müsabaka tartları: umanda mahalli polis dairesinden alınacaktır. 
tır. Havanın fena olması maçın 
yapılmasına mani olmıyacaktır. 1 - Türk olmak, D • 4-X 6,5 büyüklüıiünde 6 fototref 

20-9 tarihinde Leniııgrad şo
<e~i üzerinde 100 kilometlelik 
bir bisiklet yarışı yapılacaktır. 

Bu yarışa Mo<kova'dan iki ta• 
kını iştirak edecektir. 
Aynı giin, kültür ve istira· 

hat parkında Türk ve Mo.
kova takımları arasrndaki 
murnbakalar Terk fütbol ta
kımı ile mo~kovanın en kuv
vetli takımlarından birı ara
sında yapılacak •kinci Lir ıııac 
ile nılıayel bulacak ve Türk 

oeyeti 22-9 tarihinde Lelinin~ rad 
Lareket edecek oradarla futbol 
bisiklet, güreş ve eskrim mu
sabaka:arı yapılacaktır. 
24-9 tarihinde krasnaya za. 
ria ve dinamo takımlarının 

bir muhtel lı l.cningrad'da 
Türk futbolcuları ile bir maç 
yapacaklardır. 

Bundan sonraki maç 30 • 9 
tarihinde Kief'te yapılacak ve 

orada Türk futbolcularına karşı 
Dinamo takımı oynayacaktır. 

Keza Kief'te de güreş, bi
siklet ve eskrim müsabakaları 
yapılacaktır. 

Tiflis vera Hdesada da son 
bir karşı~aşma yapılır.ası dü
şünülmektedir. 

Uletizm şampiyonası 
fslan/,ul Ailetizm Ajonlı

ğindan: 

19 \'e 20 Eylül tarihlerinde 
yapılacak olan lstanbul at!e
tizm şampiyonasında hakem
lik yapacakların muayyen 
günlerde saat ikide Fener
bhaçe Klübünde bulunmaları 
rJca olunur. 
Baş Hakem: Ünvnn 
Kronomctrör: Adil, Sait, 

Vedat Abut, Nurettin, Na
do!ski, yüzbaşı Fuat. 

Muvasaıat Hakemleri: Yüz. 
la,ı Hüsameltin 'e Celal, 
Cehli Şahin Giray, Recep, 
Ferruh. 

Atlarna Hakeır.leri: Ali R.za, 
Cemil, Melih, yüzlaşı Zt·ki. 

Atmalar Hakemleri: Hikmet, 
yüzbaşı Nuri, Sudi, Ekrem. 

BORSA - PİYASA 
17 /9/936 

.Paralar 

Alı1 

Jterlln 
bolar 
frank 
Liret 
Belçika Franş 
D:alımi 
15vfçrc frangı 
Leva 
Florin 
Kron Çek 
Şilin Avustury 
Pezata 
Mark' 
Zloti 
Pcngo 
L•y 
Dinar 
Yen 

-t3·1. 
ı23. 
163. 
ıss. 
80. 
21. 
8l0. 
22. 
83. 
~ı. 

22.SO 
)4, 
28. 

20. 
22. 
13. 

Satı, -638. 
llb. 
1(6. 
l•t~. 
84. 
23. 

820, 
2S. 
85. 
90. 
24. 
16. 
30. 

23 
24. 

2-Y aşı on sekizden küçük ve yirmi beşden büyük'.olmamak. 

3 - Sağlık durumu tahaile engel olacak derrcecle olmadı• 

ğ'ına ve memleketin her hangi bir tarafında çalışmağa 

sait bu 1unduguna dair Dcv:et Demiryollarıoıo "Ankara,, 

"Haydarpaşa,, ''E>kişehir" "İ:ımir. "Ye "Adana,,daki Sıhhi he .. 

yetinden veya Devlet Demiryollarına kabul olunacak memur

larda bulunması lazımgcleo sıhhi şartları gösterir matbu aıhhi 

rapor muhteviyatı1a uygun olarak "tam teşkilatlı bir hasta• 

haneden" ah?Jnuş: sıhhat raporu ile anlaşılmak. 

4 - Devlet hesah•ıa tahsil ettiren mekteplerden nıüsaba

lcaya girmek ioteyenler mekteplerinden bir ııüna ilişikleri ol• 

madıjına dair vesilta göstermek. 

5 - Askerlik vazifesinin Avrupava tahsile 

olmadığına dair alakadar Askerlik Şube•İnden 

olmak lazımdır. 

gitn1esine mani 

vesikayı haiz 

6 - Talipler 28·9-931\ tarihine kadar isticia ile lst~.r.bul 
Mühendis Mektebi Müdü lüjiüne müracaat edeceklerdir, 

7 - l.tidaya baglanı.ıası lazımgelen vesika 

A • Nufus kağıdı veyo musaddalc 1>;r sureti. 

13 • Gördü~ü tahsili tenik ettirecek evrakı müsbite ve Lise 

şahadetname•i. 

C - Hüsnühıil ve•ikası "er: son mektebin ver~ceği hüınÜ• 

hal varak3bı ile o tar,hten sonra çalıştığı yerlerden ve aynı 

ıamandıı oıaholii polis dnire&inden birer hüs,.ühiil varaka" 

alınacaktır. 

D • 4 X 6,5 büyüklüğünde 6 fototraf, 

E • Aşı t•hadetnameıi 

F • 3,4 ve 5 inci maddelerdelıi vesaik, 

H • Babo•ının adı nedir? Nerede olduğu, sağ ise şimdiki 

ölmü.7 İse ölmeden evvelki meslek ye memuriyeti nedir? Ve 

nerede çalışmıştır ? Şimdiki veya ölmeden evvelki meılek 

veya memuriyetinden önce deha nerelerde ne gibi işlerle ve 

ne vakitler bulundu? Bunları göaterir bir tercümeihal varaka11. 

8 - Müsabaka imtihanı 

tahlili makine, Resim hattı, 

caktır. Bu derılerio şumu'u 

tenimi Hendeae, tahlili riyaziye, 

Fizik, Kimya ve Türkçeden ola

Mübendiı Mektebi üçüncü 11nıfına 
kadar olan progra mJara göredir. 

9 - Müsabaka imtihanı: 

1·10-936 Perşembe günü: 

2-10-931) Cuma ııiinü: 

saat 9 • 12 Tenimi Hendese 

,, 14 · 17 Fizik, Kimya 

" 9 • 12 Resmi hattı 

., 13 • 17 Tahllll Riyaziye 

Tahlili makine 
3-10-936 Cumartesi günü: ,, 9 • 12 Türkç•, Almanca, 

10 - imtihanda aynı derecede 1ıot alanlardan lisan bilen• 

ler tercih edilir. 

11 - Müsobaka imtihanında kazanan tal:pler Avrupadakl 

tahsillerinin neticesinden •onraki mecburi hizmetleri hakkında 

Devlet Demiryolları ldar.,,sinin isteyeceği şekilde taahhütname 

vereceklerdir. 

E - Atı fabadetoamesi 

F • 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki veıaik. 

H • Babasının adı? Nerede doğduğu? Sağ iıe şimdiki, öl· 

mü' ise ölmeden enell<i meılek ve memuriyeli nedir? ve 

nerelerde çalışmıştır ? Şimdiki nya ölmeden evvelki meslek 

veya memuriyetindeµ önce dıha oetelerde, ne gibi işlerde, ne 

vakitler bulundu ? Bunları ııösterir bir ebeveyn tercümeihal 
varakası. 

8 - Müsabaka imtihaoı Liıelerde temamen okunao heıap, 

hendese, cebir, müsellesat, kimya, fizik vo türkçeden yapıla
caktır. 

\ 

9 - Müaabaka imtihanı: 

'·10-936 Pazartesi ııünü: 

6·10-936 Salı günü; 

saat 9-12 Kimya, Hzık 

" 13-17 Hesap, Cebir 

,. 9-12 Türkçt, Almanca 

,, 13-17 Hendese, Müsel• 

lesat. 

10 - in. tihanda aynı derecede not alanlardan lisan bilen-' 
ler tercih e.!ilir. 

11 - laıtihanda muvaffak 

tahsili görmeden evvel Devlet 

ıiade 6 ay staj ııöreceklerdir. 

olanlar Avrupada Teknikum 

Demiryolları Eskişehir atelye• 

12 - Eskişehir atelyesindeki ıtaj müddeti 

yerlere iki buçuk lira yevoniye verilecektir. 

zarfında otaji· 

13 - Mi!sabaka imtihanında kazanan talipler, Anupadaki 

tahsillerinin neticeainden sonraki mecburi hiımetleri hakkın. 

da Devlet Demiryolları ldareılnin iateyeceği tekilde taahhüt· 
oame vereceklerdir. 

14 - Tohsil planı: Altı ay Eskiıehir atelyeıinde ıtaj, bir 

buçuk ıeue Avrupada idarenin ııöstereceği ::fabrikalarda otaj 

ve lisan öı!'renilmesl. iki buçuk aene de idarenin ııöatereceği 
teknikumlarda beş Sömeıtirlik makine 'ubesini Sikmal ve dip. 
lorna alınmasıdır. 

15 - Avrupadaki tahsil feraiti veya diter hu•usat hak· 

kında Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden ve işletme 

Müdürlüklerinden ve Mühendis Mektebi Müdürlüğünden iste• 
yenler tafaili.tı lazcme alabilirler. (9~6) (1372). 

,,. . 
Muhammen bedeli 90000 Lira olan 50000 Kg. külçe kalay 

27-10-1936 Salı günü ıaat 15,30 da kapalı zarf usulü He An· 
karada idare bina11nda ıatıu alınacaktır. 

Bu işe ııirmelc isteyenlerin 5750 liralık muyakkat teminat 

ile lcanunun tayin etliği veaikaları, resmi gazetenin 7-5·1936 

G. 3297 No.Ju nuabuında intifar etmiş olan talimatname dai• 

reıinde alıomıt veaika ve tekliflerini aynı ııün ıaat 14,30 a 

kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır, 

Şartnameler 450 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezoele· 
rinde ıatı)maktadcr. (1123). 

Sultan Ahınet 3 ncü Sulh 

Hukuk mahkemesinden: Davacı 1 lstanbul Levazım 1 
Vıhram Mamprelyan tarafın. Amirliği satınalma 
dan kumkapuda Çadırcı Ah· j 

Komisyonu İlanları 
met Çelebi mahalleainde Ti· ---------·-----= 
yatro uddesinde eski 33, 33 idareleri lstanbul Levaz.m 

lstanbuf Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
EakifOblr garnizonu için 6SO ton kok kömürü kapalı zarf· 

la 28-9-1936 ııQall ıaat 16 da Eıklteblr Aı.ST.ALKO da alı

nacaktır, Tahmin bedeli 18200 liradır. lık teminatı 1365 lira· 

dır. Teminat mektupları veya banka mektupları kanuna uy

gun olan teklif mektuplarının içeriıine konması ye teklif mek

tuplarının ihale ııünll .. at 15 e kadar Komisyon Batkaulıtına 

verilme1i \'e 2490 ıayılı kanunda yazılı nıikaların lüzumun• 

da Komiıyona ibruı ,arttır. Şartnameler herııün Komiıyonda 
görülebilir. (1187) 

, r--iSkeri-f~a-br-ik_a_la_r_U_m_u_ın_M_Ud-U-rl-Ug_ii __ 
l_satınalma Komisyonu ilanları 
10 ton beyaz ham demir 20 ton ayna demiri 

Sl ton Ferro silisyom 25 ton dökümhane demiri 

rn ton ferro mangan 30 ton Lüksem burg • 

1,5 ton nikel 5 ton Temper ham " 

Tahmin edilen bedeli "18250., lira olan yukarıd:ı 
ııı i kdarı ve cinsi yazılı ıua lzeme Askeri Fabrikalar Umu ın 

l\lüdiirlüğü Satın:ılın:ı Koınisyoııurıca 2· 11-936 tarihinde 
Pazartesi günü s~:ıt 15 de kapalı zarf ile ihale edilecek· 

tir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talh

lerin muvakkat teminat olan •13Cl8. lira •75• kuruşu 

havi teklif mektubla.rını uıezklır günde saat 14 e kadar 

komisyona vermeleri \'C kendılerinin de 2490 numaralı 

knnunun 2. \'e 3. nu,lcle:crindeki ,·esaikle ınez:Cıir gün ve 
saatte koınisy<)na mür.ıca:ıtları. (1144) 

Posta T. T. Fabrikası 
Müdürlüğünden 

imal olnna-:ak 417 tane doiap için 2,5 X 28 X 330 

eb'adında 6-!0 adet kestane tnlıtasıl~ 3 X 125 X 205 eb'. 

adında 140 adet kontrpl1k alınacaktır. Bu kerestelerin 
ıııulıamıııen bedeli 1790 liradır. 

Eksıltme. 28-9·9'36 ıarilıine rastlıy:ın Pazartesi günü 

saat on beşte yapılaca!lından isteklileriıı ın uyyen sıatten 
ev\·el 135 liradan ibaret ıum·akbt tenıimtlarını vezneye 

ya'.ırdıkt:ın sonrn Fabrikada müteşekkil komisyona mÜra• 
C'a:ıtları. ( 1223) 

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

biye Okulu İng lizce ve Fran'1zca, Almrnc:ı öğretmen· 
Jiklerine yüksek okullarda ö~retıııenlik yapmak sal:ihi· 

yetını ve vesıikini ve bilgilerini taşıyan iki İngilizce, 
bir Alıııınca, üç Fransı~c:ı ö,:retnıeni alınacıktır. 

2 - Blt ö~retmenliklerin ücreti ders saati başına 4 
il.i 5 lir:ı.dır 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bon. 

servis ve ııufıt> k5.~ıdı, askerlik ves:kası, i'ıçer fotoğrafl 

ve bulundukları memuriyetleri gösterir hal tercümesi ve 

bir is,iı.la ile Ankarada ::il. tI. Veka 1etine, İstanbulda 

Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatlart \'e sarih ıı !· 
res yazmaları l:i.zımdır. Müracaatlar en ge~ 20 • Eylıll 936 
ya kadar yapılacaktır. (232) (655) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Alım satım komisyonundan : 

lstanbul Tep Talebe yurdu talebesi için me,·cut nümune ve 

şartnamedeki evsala göre (76~) adet kasket açık eksiltme su

retiyle sa.ın alınacaktır. 

1.- Eksiltme: Cağaloğlund:ı lstanhul Sıhhat ve içtimaı mu

avenet Müdürlüğü binasındaki komisyonda 30·9-1936 Çarşamba 
günü saat (14.30) da yapılac.\ktır. 

~.- Muhammen Fiat: Bir adet kasketin fiatı (120) kuruştur. 

3.- Muvakkat teminat: (68) Lir1 (40) kuruştur. 

4.- istekliler: Nümuneyi Çenberlitaş civarında Fuatpaşa 

Türbesi karşısında Tıp talebe yurdu Merkezinde görebi:ir'.cr. 

Ve şartnameyi parasız alabilirler. 

5.- lstekliler;n cari scneı•e a'd T!caret Odası vesika1: ve 

bu işe ıcter muvakkat teminat makbuz veya Banka mektupla. 
riyle birlikte vaktinden evvel Komi<yona gelmeleri. (1148) 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 
Kron lsv~ç 
Altın 
Banknot 

48. 
32. 
31. 

952. 
242. 

16. 
sı. 
31. 
33. 
9~3. 
243. 

12 - Tnh•il pliinı: Avrup•da idarenin gösterecejti fabrika• 

larda bir sene ıtaj ve bu müddet zarfında da lisan özrenil• 

mesi, İdareoiJ tayin edeceği Hobşulenin makine ıubeıinden 8 

Sömettirlik tahsili ikmal ve 6 ay zarfıoda imtihan vererek 

diploma almaktır. 

13 - Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer husuıat bak

ltında D,vJet Demiryolları Umum Müdürlüğünden v• İlletme 
Müdürlüklerinden ve Mühendis Mektebi Müdürlüğünden iıtiyen' 

ler tafsilatı lazıma alabilirler. 

mükerrer, ve yeni 77, 79, 81, 
83 numarolı dükkanı olan iki 
evin izalei şüyuu hakkında 

Kumkapuda 81 numaralı ha~e· 
de mukim H3Jil ve Seyyide ve 
l\1ükerrem ve Kimuran ve Or

han aleyhine açılan muhakeme 

Amirliğine bağlı müesseseler 

için 580 lon yemlik ve 60 ton 

yataklık saman 5 • Teşrini
evvel • 1936 Pazartesi günü 

saat 15.30 da Tophanede sa

lınalma komisyonunda kapalı 

2ar!la alınacaktır. Tahmin be

deli cemanyekün 12500 lira 

ilk teminatı 937 buçuk liradır. 

Şartnamesi her gün Komis

yonda görülebilir. isteklilerin 

1 Ci,.i Mikdarı Tahmin bedeli 
lira Kr. 
4313 10 

Muvakkat temioıt 
lira Kr. 

Londra 
Nevyor.·· 
J>aris 
MU!no 
Brükao\ 
Atina 
Cenevre 
,C\..,fya 
Am•tcrd, 
Prag 
Viyanı 
Madrıt 
Bcrlhı 

Varşova 
lludaper· 
lıiikrct 
B.lıırat 
Yokohaı:na 
ltloskova ' 
Stokholm 

Çeki er 

• 

Kapanış 

638. 

0,7920 ' 
12.06 
10.09 
4,70 

83.7686 
2,'1370 

63,5325 
1, 17 

19,2750 
4,20S6 
7,1320 
1,9734 
4.21S8 
4.2354 

106.98S 
34.7467 

2.6834 
24.8817 

J.04 
istikrazlar 

Tiirk Borcu 1 Pctin 
., ,, 1 Vadeli 
1, ,, il Petln 

., ,, JJ V adcll 
Ergani 
~iv•• E.rzurum 1 

" n 11 
l.tikrau dahili 

Esham 
r, BınkaBI Mü. 
tt " N. 
., ,, Hamiline 
Anadolu oıo 60 
Mcrkes Bankaıı 

TahvllSt 

Kapanış 

23.ıs 
23.37S 
-.-
-.--.--.--.--.-
-.--.--.--.-
80.SO 

Açılış Kapanış --luıac!olu P•tin 1 .-
" Vadeli 1 44,SO 
. , Petln fi -.
• Vadeli il 44.~0 
., mUmeısil -.-

-.-
44,SO -.-
44,SO -.-

Devlet Demiryolları tarafından CH kıamında çalıştırılmak 

üzere Avrupaya teknikum tahsili içiu ııönderllecek "20,, tale• 
beye aid müsabaka şeraiti, 

1 - Türk olmak, 

2 - Yııı OD 

olmamak. 

Hkizden kOçük ve Yirmi beıten bi!yük 

3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadı. 

ğına ve memleketin herlıanııi bir tarafında çalı9mata müsait 

bulunduğuna dair Devlet Demiryollarının "Ankaro,,, "Haydar• 

paşa,,, "Eskiıehir,, • "Jzmir,, ve "Adana,, daki aıbbi heyetinden 

veya Dewlet Demiryollarına kabul olunacak memurlarda bu. 

lunmaıı lhımgelen aıhhl ıartları ııöıterir matbu 11hhi rapor 

muhteviyatına uyııun olarak "tam teşkilatlı bir hastahaneden., 
alınmış 11hhat raporu ile anlaşılmak. 

4 - Devlet huabına tahsil ettiren mekteplerden milsaba• 

kaya girmek lıteyen !er mekt•plerinden bir ııOaa illılkleri ol- 1 

madığına dair veıilca ııöstereceklerdir. ı 

5 - Askerlik vazifeoi1ıln Avrupaya tahsile gitme ıine mani 

olmadığına dair alakadar Askerlik Şubeıiuden vesikayı haiz 
olmak. 

6 - Talipler 28· 9-936 tarihine kadar istida ile lstanbul 

Mühendis Mektebi Müdürlüğüoe müracHt edeceklerdir, 

7 - lıtidaya batlanması laıımgelen veaalk: 

A • Nüfus lciıtıdı veya mı~saddak bir aureti • 

B • Gl!rdOğü tahsili tevsik ettirecek ••rakı IJ'Qsbite • 

duruşmaaındı, ikametgahları• 

nın meçhul olmuına binaen 
davetiye ve gıyap kararı illi· 
nen tebliğ edilditi halde itiraz 
edilmediği ve ıon celael mu• 
hakeme olan 29-6-936 tari· 
binde mahkemeye gelinmemiş 
ve vekil dahi gönderilmemiş 

olduıiundan ııayri menkullerin 
bilmüzayede ıatılarak eımanı 
buılaaıoın hiuedarlar beynin• 
de ve bi11eleri niıbetinde tef· 
rik ve takıimi ıuretile şüyuun 
izalesine ve bilcümle maoarl
fatın tabıiline mahkemece ııi• 

yaben karar verilmiş olduğun. 
dan tarihi ilandan itibaren 
bir hafta zarfında temyizi 
dava edilmediti takdirde hü· 
küm keıbi kat'iyet edaceğl 
tebliıi olunur. 

lstanbul Altıncı icra Memur
luğundan: 

Bir alııcağın temini istifası 
için paraya çevrilmesine karar 
verilen ev eşyası Beyoğlunda 

istiklal caddesinde Rumili han 
29 numarada 23-9-936 tarihine 
tesadüf eden çarşamba gün 
ve 16,30 saatte birinci açık 

arııırma ile satılacağı ilan 
olunur. 

Kanuni vesika'ariyle beraber 

teklif mektuplarını ihale saa. 

tinden bir saat evvel Topha· 

nede Komisyona verme1eri. 

( 1381 ) 

lstanbul 6 ıncı icra memur
luğundan : 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve paraya çevrilmesine karar 

verilen matbaaya ait Fogen 

Forst marka pedal makinesi. 

nin 21 • 9- 936 pazartesi günü 

mat 12 den 13 e kadar Gala-

lada Perşembe pazarı cadde-

sinde 12 - 14 No. lu matbaa 

önünde ikinci açık arttırması 

icra kılınacağından isteklilerin 

mezkur gün ve saatte yerinde 

hazır bulunacak memuruna 

müracaat etmeleri ilan olunur. 

Sıl'cr eti 

Kuzu eti 

Kilo 
14377 

2092 
386 24 

836 80 
Yukarıda cina ve mikdarları ile tahmin edilen bedelleri ve 

muvakkat teminatı yazclı olan iki kalem yiyecek 29 Eylül 

936 tarihloe rastlıyao Salı ııünü oaat 14 de kapalı ıarf usu· 

lile alınacaktır. Şartnamesi komlıyoodan herg!ln parasız verilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunda yaz\lı veıikılarla teklifi 

havi kapalı ıarfı belli ııOn n ıaatten bir saat evveline kadar 

Ka11mpıtada bulunan komiıyon baıkanlıtına nrmeleri, (1142). 
• 

Cinai 

Sığır eti 
Kuzu eti 
Koyun eti 

•• Mikdarı Tahmin bedeli 
Kilo L K. 
98725 2%17 50 
14353 5741 20 
5000 2000 00 

37358 70 

Muvakkat teminatı 
L. K. 

2801 90 

Yukarda cins ve mikdarları ile tahmin edllen bedelleri va 

muvakkat teminatı yazılı olan Oç kalem yiyecek 29 Eylül 936 

tarihine ralllıyan Salı günil aaat 11 de kapalı zarf uıullle 
alınacaktır. 

Şartnamesi 187 kuruş mukabilinde komisyondan herııün 
verilir. 

isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı Hıikalarla teklifi 
bavi kapalı zarfı belli ııOn n ıaatten bir ıaat evnline kadar Ka· 
•ımpaıada bulunan Komiıyon baıkanlıtına vermeleri. (1140). 

• •• Tahmin edilen bedeli "19250. lira olan •25000. kilo sade 
yağı 29 Eyl!ll 936 tarhine raatlıyan Salı gOnll saat 15 de ka. 
palı ıarf usullle alınaaktır. 

Muukkat teminat "1443. lira "75. kurut olup ıartnameai 
komisyondan ber gOn parasız verilir. 

f,teklllerin, 2490 sayılı kanunda yaıılı vesikalarla teklifi 

havi kapalı urfı belli ııiln ·Ye waatten bir ıaat enelin• kadar 

Kaaımpaşada bulunan Komloyon lıaıkaulıtıııa nrmolerl.(114U 
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l...~~.~.~ .. J şiş 1 i Terakki Lisesi Yatılı BOGAZ İÇİ L 1 SEL ERİ Yatısız 
ANA· iLK ·ORTA· LiSE 

Kızlar ve erkekler için ayrı bölüklerde: Ana. ilk Orta ve Use sınıfları 

Kayıdlar başlamıştır. Kayıd ~e tafsildt için her gün mektebe ve yalnız tafaillt almalı: için Yeni postane 1 
arkasında Buirct hanında Ozyol idarehancıine nıüracut edilebilir. İsteyenlere mckteb tarifnamesi 

gönderilir. Arnavudköy. tramvay caddesi Çlfte•araylar. Telefon ı 36.210 
KIZ VE ERKEK TALEBE /Ç/N yanyana ve geniş bahçeli iki binada AYRI YATI TEŞKiLAT/ 
vardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, fNGILIZCE kurslarına dokuz yaşından itibaren her talebe 

iştirak eder. Mektep her gün saat 10·17 arasında açıktır. Kayıt işlerine CUMA, PAZARTESi, ÇARŞAMBA 

günleri bakılır. Telefon : 42517 

o 

BIRE, 
1000 

• 
1 1 

DİREKTÖRLÜGÜNDEN: 
1 - ilk, Orta ve Lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayid için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebılir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikn1me ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeııf talebe 

alınacağından okula girmek istiyenlerin biran evvel müracaatleri tavsiye olunur. 

4 - lstiyenlere kayid şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

Şehzadebaşı, Polis karakolu arkasında, Telefon : 22534 

TARLADIR lstanbul Defterdarhğından : 
Mu!ıanımcn 

ıenelik be:!eli 
Lira 

•• 1 ' • , ' ,. • .- i.. .. • • •. • ': , ··ÇANTALAR - ELDİVENLER 
ve örlimcsk ağı inceliğinde 

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

En güç b~geııenleri bile memnLn edrr. 

• 

J\ı1cvduat ıçın clvcrışlı 5artlaı 

Para plasmanı ıçın öğutler 
Kıralık Kasnlar 

Sütun gun arasız açıktır 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce ki~iyi 

zengin etmiştir. 
6. cı Keşide 11 - Birinciteşrin - 936 dadır. 

Büyük ikramiye 200,000 liradu 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000. 
12.000. 10.000 liralık ikramiye
lerle ( 50.000) liralık iki adet 

mükafat vardır ... 

/ 
~. 

.... -,.,. 

'" • 

ı 

l•te bu en ufak fark 

Krem Pertev'in faikiyetlni si• 
ze anlatabilir. Çünkü : Krem 
Pertev: Her hangi bir tesa• 
düfün veya mahiyeti meç
hul bir keşfin neticesi dc~il· 
dir. Krem Pertev çok çalı· 
şılmış ve çok tecrübelerden 
sonra kibar mahafile takdim 
edilmiş yegane Krem olup 
başlıca fevaidi : Cilddeki 
mesamatı yumuşatarak ka· 
patır. Bu suretle bu mesa• 
matı harici tesiraltan muha· 
faza ederek cildin pürüzle· 
rini def eder. Ci:di besler ve 
bu suretle gençlik ve tera veli 
ttmin eder. 

Cilc\de şeffaf ve gayrikabili 
nüfuz bi~ tabaka yapar ki 
yazın sıcağın, kışın soğugun 

tahribatına mani olur. 

M. M. Vekaletinden: 
M. !II. \'ek.ileti Eınakin inşlat şubesinde nıünJı3J bulunan bir 

mühendisliğe mülıcndislilc diplomasını hai?. lıir mühendis alına· 
caktır. En son verilecek maaş 300 liradır. Talipler şeraitini öğren· 
mek ve fazla malumat almak için her gün Ankarada 1\1, III. Vak&.· 

!eti inşaat Şubesine miiracaat edebilirler. "307. cl378• 

•--~Sanda/ya ve Mobilyanın~-·· 
Hem ucuz hem güzelini almak için lstanbulda Rııapaşa yokuşunda 

66 No. ASRI MOBiL YA mağazasını ziyaret ediniz. 

AHMED FEVZi Tel. 23407 --

Yüksek 1Mühendis Mektebi 
Direktörlüğünden: 

1 - Kıyıl müddeti 28 Eyllıl 1936 ak5amına kadar uzatılmıştır. 

2 - Bıı yıl okulumuza alınacak talebcn:n sayısı tasarlanan 
kerteyi aştığı iç:n bu husustaki talimatnam~ye göre aşağıda yazılı 

dersleden bir müsabaka sınavı yapılacalctır. 

1 - 29 Eylfıl Salı: Riyaziye (Hendese. Cebir, Müsellesat) 
2 - 30 • Çarşanba: Fizik; Kimya. Ö~leden sonra: Türk-

çe (sAat 14) de bn~lar. 
Sınavlar sabah tanı saat 9 da haşlar. Yazılanların bu saatte el• 

lcri n leld ka rnclerlc hazır bul unnıo !arı bi!Jirilir. (1244) 
---
Dr. Hafız Cemal 1 • ,, 

Dahiliye Mütahassısı MASIR ILACI 
BE ~iR KEMAL , 

Pazardan ba~ka günlerde (2den 
6)ya İstanbul Divanyolu (104) yeni 

numaralı hususi kabineıinde hu· 
talara bakar. 

Salı, cumartesi sabah (9 l/2·12) 

ıaatleri hakiki fukaraya mahıuı· 
tur. Herkesin haline göre muama
le olunur. 

Yazlık t•lefon Kandilli 38 

Beylerbeyi 48 

Devredilecek ihtira 
beratı 

"Şimendifer vesaiti Mk iyesinde 
dingil uclarına doğrudan doğruya , 
yaslanan yatak parçaları için bakır BEŞiR KEMAL- MAHMUT CEVAT 
halitasından terekküp eden bir 
madde,, hakkındaki ihtira için alın· ECZANESİ 

SİRKECİ 
mış olan 17 Ağustos 1932 tarih ve :·------------"" 
1684 numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kere ta~kasına de· 
vir veyahut icara nrilmesi teklif 
edilmekte olduğundan bu hususa 
dair fazla malumat edinmek iste. 
yenlerin Gala! ada Aslan han 5 nci 
kat 1.4 numaralara mürar1at ey· 
lemeleri ilan olunur. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare 

eden yazı iş"eri müdürü 

Etem izzet BENİCE 

Basıldığı yer. Matbaai Ebüzziya 

Çakmakçılar: Valde hanı birinci kapı alt kat 4,411 36 
sayılı bodrumlu oda. 

Çakmakçılar: Valde kanı birinci kapı altıada 3 33 
nnmaralı dükkln. 

Çakmakçılar: Valde hanı birinci kapı alt kat 3 11 36 
sayılı yazıhane. 

Çakmakçılar: Valde hanı birinci alt icat 312 sayılı 36 
yazıhane 

Yukarıda yırnılt mallar 29·9.936 Salı gıinü saat 14 de Iıiz~la

rında ya?.ılt senelik kira bedelleri üzerinden ve kira bedelleri 4 
müsavi talı:sitte ve her taksit peşinen tediye edilmek üıere bir sene 

için ayrı ayrı kiraya verileceklerdir. İsteklilerin % de yedibuçu'< 
pey akçelerin' vakti muayyenineden evvel y~tırarak İstanbul dtf· 
terdarlığı :\!illi Emlak müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonıın, 
müracaatları. (!11) (l 241) 

2 ve 20 komprimelok ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan" EB markasını arayını~. 

lstanbul Defterdarhğından: 
Askeri Malı'.ıllerinden : Turırn oğlu Hasan, llfalıınııt oıtlıı Üs· 

ınan; Salih o~lu Ş.ıban, Resul or:ıu lskender, Mahmut oğlu Ali, 

~sınai! oğln Hüseyin, Hüseyin oğlu Sami, Abdul!Jlı oğlu Recep, 
Ibralıim oğlu Durmus, l\Ichmet oğlu lbralıiııı, Recep oğlu Şükrü, 
Osman oğlu Durınu,, Melıınet o~lu Öıner, Abdülfettah oğlu Melı· 
nıet Ali, Ka7.ııu olğu ınelınıet, Osman 011,lıı Hasan, Yakııp or;lu 
Ahmet Lfıtfi .. 

551 numara!! terfih kanunu mucibince Halta Limanı ha valisin• 
de ikişer yüz liralık arazi verilmek üzere beş'nci ,.c altıncı dere• 

cede mali'ıl olanların meyanından 934 seııesinde kııra keşidesi sn• 
retile isim eri tesbit edilib te henüz ara7.i almak için müracaat et• 

miyen yukarıda isimleri yazılı mali'ıllerin Eylfıl nihayetine kadar 
veıikalariyle ber:lber İstanbul Milli Emlak Müdürliiğüne nıüraca• 
atları ve bu müddet hitamında gelmeyenlere tefrik olunan yerlerin 
bizzarur diğer nıalılllere verileceği ~e ıııüracaat eınıiyenlerin ileride 
kabili tevıi ara7.i bttlıındttğtt zaman hakl:ırı nl?.arı dikkate alın'\cağı 
i!ar, olunur. (1389) 

A.NKARA 
Mekteplileri ne 

Kitap ve defterleri
nizi eo iyi şeraitle Ma
arif vekaleti karşısında 
AKBA kitap evinden 
tedarik edebilirsiniz. İz
dihama mahal kalma
mak üzere şimdiden 
kitaplarınızı alınız. Te
lefon : 3377 

Devredilecek ihtira 
beratı 

• Bılha:,.a raylar üztriııde müle· 
harrik vesaiti nakliye mil yatakla
rına yağ verme usulü ., hakkındaki 

ihtira için alınmış olan 18 Haziraq 

1931 tarih \'e 1253 numaralı ıhtira 

beratının ihtirn ctlığı l:ukuk Lu 

kere başkasına dedr 'c;al.ut İc•n 
verileceği teklif tdilmekte o!makh 
bu hususta fazla ma'ümat cdhrnek• 
isteycn ' crın Ga:aıada Aslan 1 an 

ı 5 nci kat 1-4 numara:ara müracaat 
eylcmelcn ilan ol.unur. 

' 


