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Söz istiyoruz: 
lstanbulda et pahalılığına sebep olan 

haşmetlO nl!lklfye işlerinin Belediyeye geç
mesini istemiştik, bu ne oldu?. diyor ve eti 
ucuzlatacak bu tedbirin tacilini istiyoruz. 
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Yüksek misafirimiz lnglltere kralı Majeste sekizinci Edverd'ın BUyUk Önderimiz AtetUrk'U ve memleketlmızı zlyer•tıerlnl gösteren resimler : Solda, 
AtatUrk kralın rıhtıma çıkmalarına yerdım edlyorler, sa§dlıı veklllerlmlz:t bUyUk mlseflrlne tenıttırıyorler. Ortada kralın Çanekkalede alınmıt bir resimleri 

Majeste sekizinci Edvard lstanbulda ... 
Atatürk dün büyük misafi
rini Tophanede karşıladı 
• 
iki büyük devlet reisi dün sarayda ve gaita 

samimi bir hava içiızde görüştüler 

Kral dün müzeleri gezdi 

iki büyük devlet reisi gan yanan ... 

lngiltere kralı Majeste Se
kizinci Edward'ın memleketi· 
ınizi ve lstaııbulu ıiyaretinin U• 

nutulmaz bir hatıra bırakaca
tına süphe edilemez. Yaz tati· . 
lini şehrimizde ıreçirmekle bulu· 
nan Büyük Şefimiz Atatürkün 
Yine ıatil seyahatinden istifade 
tek lstanbula gelen !ngi!iz 
trıilletinin bQyük hükümdarı 

ile dün ilk defa şehri mizde 
Vukua gel"n mülak atları 

biri Avrupanın şarkında, 
biri garbinde dJran iki asil 

milletin samimi münasebetle
rini daha ziyade kuvvetlendi
recek bir vesile sayılabilir. 

lngiliz kralının hususi bir 
seyahate çıkmıs olmalarına 
rağmen, dün lstanbul şeh· 
rının ve lstanbul halkının 
kendilerinin şahıslarına ve şa· 
hıslarında milletine karşı gös
terdiği tezahürat Türk mil
letinin temiz ve samimi duy
gularının d11 ayrı bir ifadesi 
olmuştur. 

!il !il 
Büyük misafirimiz lngiltere 

kralı Majeste Sekizinci Edvard 
dün şehrimizi ~ereflendirdiler. 

Kralın çıkacakları Topitane 
rıhtımı Türk· lngiliz bayrakla. 
rile donatılmış, rıhtımdan bek
leme salonuna kadar olan ye
re halılar döşenmişti. 
Türk ve ecnebi ırazelec:lerle 

filim operatörleri de rıhtımda 
hazır bulunuyorlardı. 

Nah/in Y•şilkögc/o 
Saat 9,5 la büyük misafiri 

getiren Nablin yatı Yeşilköy 
Devamı 2 nci sahi fec/e 

~ıralın Çµnakkalegl zlgretlerine ait Ur resim 
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Romanyada 

Titülesko'ya 
memleketi 
yasak mı? 

..... _ ....... -....... A~'ii';;· ........ i·;·~~;~ ........ !Qi.;dü;; .. -......... -......... -
şeh i rd e ne kadar Milis varsa 

· hepsini doğramışlar 
Bitaraflık taahhütlerine rağmen, devletler 
artık her iki tarafa açıkça gardım ediyor 

Bükreş, 4 
(Açık Söz)
Titülesko' nuı. 
iyileştiği Vt 

buraya gel
mek istedif. 
anlaşılmakta . 
dır. Ancak hü· 
kıimet, Titü· 
lesko'nun bu
raya gelişini, 

lspanyol asileri nihayet lrun'a ten sonra ellerine geçen hü· 
girdiler. Şehrin yarısından faz- kıimet milislerin doğramışlar-

• la. ı alevler iı;inde yandıtını:. dır. 

bütün bitaraflık taahhüdüne 
ra~men, silah, cephane, mal. 
zeme, tayyare yardımlar, açık. 
tan açığa devam etmektedir. 

siyast müca· Tltül<1ko 

dele ve tahriklere yol aça
bilece~ için pek de okadar 
arzu etmemektedir. 

MilnakalAt bakanı M. Frana
soviçi M. Titülesko'ya mülıikl 
olmak için Bükreşten haraket 
etmiştir. 

Söylenditine göre, başba• 
kan, münakalat nazırını karı

şıklıklar tevlidi, ~iyasal nüma• 
yişler tertibi veya gazete neş· 
riyalı surctile hükümet ve mil
lete hiç bir müşkilat çıkarma· 
mak lazım geldiğini M. Titü· 
lesko"ya bildirmey memur et· 
miştir. 

Kısaca 
Bir tarih ihtişa· 
mını maskara 

etmek için mi ?. 

Aga•ofganın tarihteki vr 
Türk varlığı içindeki büyü;. 
değer ve gerini tekrar anlat. 
mıga kalkışmak değersizlik/e
rin en büyüğü olur. 

Ancak, geçen şubat kar fJ6 

karagel fırtınasında bu mü· 
zenin iki minaresinin kü/ôlı, 

uçmııştu. Uçuı hô/a o uçuş. 
/şte biz, o büyük değer üze• 
rinde değil, sadece bu ihmal 
ve uçuı üzerinde durmak is
tiyoruz. 

Şubattan bu yana altı as 
geçti. Altı ayda iki minart 
kü/Qhı değil, yirmi iki bin ar• 
şınlrk minare gapılrrdı. 

Acaba, a/ôkadarlar bu çir• 
kinligin hatta lstanbulun hey '· 
eli um"umigesi üzerinde ve bil- · 
hassa denizden gelirken neye 
mal olduğunun farkında mı 

değiller, yoksa bunlar bir tarih 
ihtişamını maskara etmek için 
mi böyle bırakıyorlar 7 .. Bunu 
bir türlü anlamı$ değiliz; bir 
çıkıp anlatacak varsa derhal 
elini öpmige hazırız. 

Hatice Hatip 

lrum muharebesinin feci tal. 
göre, lrun'da şiddetli sokak Asilerin beynelmilel köprü· 
muharebe:eri olduğı: tohmin den şehre girmeleri, Fransada 
edilebilir, Diğer bir habere asabiyeti büsbütün arttırmıştır. silatını 6 ıncı sayfamızda oku. 
bakılırsa, asiler şehre girdik· Artık her iki muharip tarafa yunuz. 
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Almanyadan sesler yükselivor 

Şu yakınlarda bizi müstem
lekelerimizde göreceksiniz 
f JJu haritaya göre 

lta/ga Habeşistanda, 
/ngiltore Mısırda, Al· 
manga Rende tatmin 
edilmişlerdir. Anr.ak 
fngiltere Renden baş• 
/adrğını ilan ettiği 

hııdudunda tatmin e• 
dilmiş Je4ildir. ita/• 
ya Orta Avrupanm 
bugünkü v«•İgetinde 
dahi kendini tatmin 
edilmiş saymıyor. Al· 
manga ise şimdilik 

Avrupadaki kavgala
rı bırakarak, Afrika· 
daki eski müıtemle
kelerino inmek isti• 
gar. 

Şu gakmlarda a• 
caba Afriknda yep• 
yeni bir sürprizle kar· 
şılaşacak mıyıı? Ge· 
rek Al mangadan yük-
selen sısler, gerek in· 
giltereden beliren brızı 
temayüller bu sürpri-
:ıin ilk işaratloridir.J 

..,....,.,.......~~-,.,...,-..,.........,.......' 1 
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temlekcci bir devlet gibi adam
larını yetiştirmiş, hazırlamış 
ve hattıi kadrolarını bile çiz
miş olduğuna şüphe edilme
mektedi•. 

Baviyara valisi General Von 
Epp ayni zamanda Nazi pac
tısinin müstemlikat bürosu şefi 

ve Alman müstemlikat bir: i~ 
reisidir, Bu zat geçenlerde de 
yazdığı şiddetli bir makalede 
alman} aya eski müstemlike!e
rinin verilmesini yüksek sesle 
istemektedir. 

Van Epp bu Jazısında ken
disini haklı gösterraek deliller 
serd etmekte ve bu delileri 
şu suretle hulasa etırıektedri: 

1 - Almanya'nın elinde nü
fuzuna kafi gelmiyecek dere· 
ce ufak ve dar arazi vardır. 

2 - Arazide esaslı iptida! 
maddeler istihsal edilmekted:r. 

3 - Müstemlc kelerinden 
mahrum kalmış olan Almanya, 
ikinci derecede bir devlet 
vaziyetinde bulunmaktadır. 

•Bütün bu do~ru haklan· 
mıza kimse aldırış etmeyebilir. 
Fakat şu yakın günlerden Li· 
rinde bütün dünyanın Afd a· 
ya tekrar adımını atmış oldu· 
ğunu görecektir . ., 

Almanlar eski müstemleke
lerin iadesi meselesini her fır
sat düştükçe ileri sürmekte 
geri kalmıyorlar. Gerçi Alman 

hükumetinin bu hususta henüz 
yapılmı$ resmi ve açık bir 
müracaatı yoktur. Fakat Al
mnnyanın şu dakikada == --

Açık Söz gazete müvezzileri 
arasında mükafatlı bir 

koşu n1- üsabakası yapıyor 
arıısında birinciliği Koşucular 

hangi .. . l b ·ı· ? . muvezzı a a ı ır . .• 
Tafslllt 6 ıncı sayfada 

' 
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Majeste Edvard lstanbulda Son Dakika 
Pransa 'da "Halk cephesi,, 

sarsılıyor mu? 
Frsada yas başında yapı· 

lan seçimden sonra iktidara 
geçen Blum ·hükumeti, halk 
cephesi denilen sol cenah ko
alisyonuna dayanmaktadır. 

Yani en sol münteha olan ko
mıinistlerden başlayıp ta bütün 
sosyalistleri ve radikal sosya
listlerin büyük bir kısmını içine 
alan bir temerküz hükumeti. 

dikten sonra • .Blum hükume
tinin vaziyeti, daha doğ'rusu, 

hükümetin dayandığı "Halk 
cephesi,, kombinezonu arasın· 

daki tesanüt bozulmak yolunu 
tutmuştur. Blum hükumeti için 
birinci çefn imtihan ispanya 
ihtilali olmuştur. Blum, lspan. 
ya ihtilaline karışmamıya 

karar vermiş ve tuıa in· 
giltcre, ltalya ve Almanyayı 
imaleye çalışmıştır. Devlet· 
!erimiz hukukuna göre, ber hü
kümet ispanyadaki hükumet 
kuvvetlerine yardım edebilir. 
Asi kuvvetlere yardım edile· 
mez. Devletler hukuku hüküm
lernc rağmen, ltalyanın is
panya a•ilrrine yardım et
mPktc olduğunu gördüğünden 
Blum, bütün dcvlet:crin lspan· 
ya ihtilaline karşı bitaraf kal
malarını teklif etmişti. Bu bi
taraflık meselesini komünist
ler ve i'çi federasyonu birı bir 
müşkilat ile kabul etmi,ti. 
Fakat ltalyanın bitaraflığı ka· 
bul etmeyip te bın dereden 

Atatürk dün akşam Başba
kanla beraber Kralı 

yatlarında ziyaret ettiler 

L Ankara-Memleket ve Dünva 

)Filistinde İngilizlerle şiddetli 
bir çarpışma oldu 

Bu koalisyon iç ,.e dış po
litikada bir program üzerinde 
anlaştıktan sonra seçimi bir· 
likte yapmış ve sağ centh p3r· 
tileri mağlup ederek Fransanın 
ilk devamlı sosyalist hükiıır.e· 
tini kurmuştur. Sol cenah par-
tileri koalisyonu mülkiyet 
hakkını tanımayan komü· 
nistlerden başlayıp ta baş· 

1 iııci sayfadan devam 
önlerine gelmişti. O civar halkı 
sahillere üşüşmüş, misafir Kıra· 
lı selamlıyorlardı. 

Nahlin Yatını lngiliz H. 82. 
H. 89 torpitoları ve onları da 
Adalepe ve Kocatepc distro
yerlerimiz takip ediyordu. 

Gemilerin hepsi gayet ya· 
vaş ilerliyorlar, kralın yabn 
güvertesinde ,ehri temaşa el· 
tiği uzııktan seçiliyordu. Nah• 
lin Sarayburnuna yakla,tı~ı 
sırada Yavuz ve diğer gemi· 
lerimız. Kralın yatını ve lngiliz 
torpidolarını karşıladı. Donan· 
mamız lngiliz bayrağı çeke· 
rek misafir:eri selamladı. ka ır.cmleketlerde koyu sağ 

te!Akki edilecek burju\'a radi
kal sosyalistlere kadar uzanıp 
giden ırayr;mütecanis bir 
kütle olduğu için Blum hüku
metinin uzun ömürlü olmıya
cağı sanılmıştı. Filhakika 
Fransa böyle seçimlerde mu
vaffak olduktan sonra iş 
başına geçer geçmez dağılan 
sol cenah koalisyonları çok 
görmüştür. 

Volmabalıçc önünde 
Nahlin yatı süratini biraz 

ı . rfaha azaltarak Dolmabahç~· 

1 su getirerek yardımda de-

Bununla beraber, Blum hil· 
kümeli geçen hazirandanberi 
tutunalıilmiş ve çok ehemmi· 
yetli işler yapmıya muvafralc 
olmuştur. iki ay gibi kısa bir 
zaman içinde Fransa bankası
nın teşkilatını değiştirmiş. Harp 
sanayiini devletleştirmiş. Di. 
ğer ehemmiyetli sanayi şube· 

leri üzerinde devlet müraka· 
besini kurmuş. Ve amele üc
retlerini arttırmış. iş saatlerini 
indirmiş. içtimai ıslahat yolun• 
da çok ehemmiyetli adımlar 

atmıştır. 

Fransız Parlamentosu on 
gün kadar evvel tatil kararı 
verirken Blum, yaptığı bu iş. 

!erin bir bilançosunu okumuş 
ve çok alkışlanmıştır. 

Dış siyasaya gelince, Sov
yet Rusya ile dostluk sosyll· 
list olan bir hükumetin tuta. 
cağı tabii yoldur. Fakat Blum 
hükumetinin iyi talii de şudur 
ki bu dostluk kendisinden ev· 
velki sağ' hükumetleri tarafın· 
dan kurulmuştu. ı 

SOV} et misakını Tardieu dü· 
şündü. Laval tatbik ve Saraut 
da tasdik etti. Blum'ün yap
tıfı, seleflerinin siyasetini ileriye 
doğ'ru yürütmekten ibarettir. 
Bu yüzden salt cenah partiler 
kendisini muahaze edemezltr. 
Binaenaleyh Blum şimdiye ka· 
dar iç ve dış siyasada muvaffak 
olmuş bir başvekil sayılabilir. 

Fakat son bir hafta, on 
gi\n içinde· işin garibi par
lemcnto tatil kararını ver-

vam elliğini & o ·unce, 
komünistler ve işçi Federasyo• 
nu sinirlenmeğe baş"adı. Ya· 
pılan mitinglerde federnsyon 
reisi ve Fransanın en nüfuzlu 
politikacısı olan Jouhaux, Is. 
panya işçilerine Fransanın 

yardım e•.mcsini istedi. Tabii 
arada Blum hükumeti de ten
kide uğradı. 

Blum hükumetine sol cenah 
zümrenin başka bir mesele 
yüzü ndcn tarizi de geçen hafta 
olmuştur. Alman Ekonomi ba· 
kanı Schaht a-eçen hafta Pa
rise a-itti ve Fransız Başbaka
nı ve Dış bakanı tarafından 
kabul edildi • Schaht 
ıçın gösterilen bu samimi 
kabul Komünistleri memnun et
medi. Parti genci katibi Tho
rcz Başbakana hıtaben açık b'r 
mektup yazmıştır. Blum bu 
mektuba çok mukni cevap 
vermekle beraber, bu hale 
Komünistler de son günlerde 
sinirlenmektedirler. 

Bu iki hadiseden başka sol
cenah partileri ile Blum hüku
meti arasındaki açıklığı derin
leştiren meseleler her gün 
çıkmakta ve bu tazyik kar
şısında Blum, tedricen sağa 
doğru meyletmektedir. Ko
münistlerin dışarda bırakılarak 
radikal sosyalistleri ve haltA 
sol cenah cümhuriyet partile
rini içine alacak bir hükürr.et 
kurulması mevzuubahs olmııa 
başladı. iki aylık tesanütlü ça· 
lışmaıile bukadar parlak ne
lice temin eden bir koalis· 
yonun dafllması herhalde 
) a:.ı!' olııcaktır. 

Diplomat 
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i Milli bir edebiyat 1 

1 yaratabilir miyiz? 1 
Paı.ar günii başlıyacak olan bu anketimi2e cevap veren

lerin bir kısmı şunlardır: 

Halid Ziya, Hü•eyin Cahid, Yakup Kadri, Mahmut Esat 
Bozkurt, Aka Gündüz, Ruten Efref, terbiyeci lamail Hakkı, 
Hilıeyln Rahmi, şair Mehmet Emin, Nizamettin Nazif, Pe· 
yaml Safa, Kazım Nami, Profesör Mehmet Emin, Aııih Sırrı, 

~ lıkender Fabrtltin, Selimi lııet, Halit Fahri, Sabri Esat, ~ 
i Niıım Hikmet, Eum luet, Yuıuf Ziya, Ercüment Ekrem, ~ 
~ Refik Ahmet, Salih Zeki, Şükufe Nihal, Orhan Seyfi, Bur- ~ 
~ han Cahid, M. Turhan Tan, Oıman Cemal. Profesör Köprülü i 
~ zade Fuat, Profesör Mustafa Şekip, Vili Nurettin, Suat 
!_ Deniş, Sadri Etem, lsmıil Habip, Y ••ar Nabi, Mahmut 

Yesari, Fikret Adil, Necip Fazıl, Bealm Atalay, Sabahattin 
i ~ Ali, Hakkı Suha, Naciye Sırrı, Mehmet Nurettin, Meliha 
~ Avni, Behçet Kemal .... 

~=-~=- Bütün bu tanınmış üstat yazıcılarla birlikte diğer birçok 
yazıcıların daha milll edebiyat meselesi hakkında çok dikkate 

;; değer ve çok kıymetli fikirlerini sevgili okuyucularımız Açık 

~-=i= Söz sütunlarında sıra ile okuyacaklardır. 
Anketi yapan: Nusret Safa Cotkun 

~ 
: 
: 
: • g 

Pazartesi •• gunu •• başlıyor 
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Anadolu HikSyeleri: ·-------
Keçiören 

Bağları 
Yazan: 

lskınder Fahrıddin 
Bugtln I ıacı aayfamısda 

okuyunu'l4 

AÇIK SÖZ 

Onu seven 

okuyan 

yayan 

tanıtanın 

dır. 

Müitnekkir~n 5~yahat eaeı. 

büyük misafir memleketi• 
mize böyle geldi 

doğru ilerledi ve lam sarayın 
karşısında demirledi. Diğer ge
miler ıie onu takiben tevakkuf 
ettiler. 

Bu esnada saat onu 55 ge

çiyordu. Adatepede bulunan 

Org>eneral Fahrettin molörle 

rıhtıma çıktı ve Kralı istikbal 
edecek olan heyete karıştı. 

Bu sırada rıhtım tamamen 
dolmuş ve istikbalde buluna
cak zevat yerlerini almı;;tı. 

Atatürk geldiler 

Saat 11,45 te Atatürk Top 

hane rıhtımına geldiler. B& 

bakan ismet lnönü, Hariciyl 
vekili Tevlik Rüştü Aras, Da

hıliyc vckilı Şükrü Kaya, Mılll 

müdafaa vekili KAzım Özalp, 
Londra selırı Fethi, General 

Halis ve diğer general'er de 
Atatürke refakat ediyorlardı. 

Büyük Ör.der b:r müddet 
salonda istirahat buyurdular. 
Başvekil ve Vekillerimizle has
bıhal ettiler. 

Kral geliyor 

Muhterem misafirimiz saat 
tam on ikiyi on geçe H. 82 
lngiliz torpitosunun Kraflon 
adlı motörü ile rıhtıma çıktı. 

Bu sırada Ulu Önderimiz Ata
türk, Başbakan ismet lnönü, Lon-

1 dra sefiri,Fcthi ve diğer vekil

lerimiz de rıhtım kenarına gel
mişlerdi. Kral haıretleri mo
törden çıkınca Atatürk ellerini 
sıktılar ve : 

- Hoş geldiniz, dediler. 

Atatürk yüksek misafire Baş· 

bakan ismet lnönünü, diğer 
vekilleri ve zevatı takdim et· 
tiler. 

Atatürk kralı sağına aldılar 
ve birlikte Tophane rıhtımının 
salonuna geçtiler. Buradan dı
şarıya çıkıldı ve otomobillere 
binildi. 

Otomobiller hareket etti. 
Tophaneden Dolmabahçe, Be· 
şiktaş, Akaretler, Maçka, Har· 
biye, Taksim, istiklal caddesi 
tarikilc lngiliz sefaret sarayına 
geldiler. 

Caddeler kalabalık bir halk 
kitlcsile dolmuş, yayakaldırım• 
lar geçilmez bir hale gelmişti. 
Taksimden lngiliz sarayına 
kadar bütün apartımanların 
pencereleri dolmuştu. 

iki devlet reisi yanyana 
otomobilde yavaş yavaş geçer· 
ken halk şiddetle alkışlıyor, 
selamlıyordu. 

Ataıürk avdet ediyor 
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1 Atatürk Nah-1 
lin yatında 
lstanbul 4 (A.A) - Cum· 

hurrcisi Atatürk saat 18,30 
da rcfakatlarında Başvekil 
ismet lnöaü, Hariciye Ve· 
kili Dr. Aras, Londra bü· 
yük elçisi Fethi Okyar ve 
Har:ciyc Vekaleti genci 
sekreteri Numan Mene-

Kudüs, 4 (A.A.) - Linkolnşayr alayı ile lskoçy~ alayının 
müfrezeleri Nablus· Tulkarn arasındaki Bela yakınında elli kişi• 
lik bir çetenin ta "ruz una uğramışlardır. Mütearrızlar tayyare
lerin müdahalesi sayesinde dağ'ıtılmışlardır. lngilizlerdcn bif tc· 
tay~are zabiti ile bir rasıt ve bir piyade neferi ölmüıtür. iki•• 
zabıt olmak üzere dört yaralı ,·ardır. Araplar 10 ölü ve a1~ 
yaralı vermislerdir. Çetenin gizlendiği Bela köyünden alb eı I• 
yıkılmıştır. 

• • • 
Kon yada tifo var 

mcncioğlu oldujtu halde Konya (Açık Söz) - Konyada son zamanlarda sık sık tifo 
Nahlin yatına gitmişler ve vak'aları gör:ilmektcdir. Ağustos iptidasından bugüne kadar 13 
yatta Majeste kral tara· vak'a göriilmüş ve sirayetin önüne geçmek için J&zımgelen 
fından karşılanmışlardır. tedbirler alınmıştır. Sıhhat ve içtiırai muavenet müdürlüjtünün 

Yattaki koktcy partisi verdiği halere gö:e hastalık bazı bağlara lağım gübresi 
derin bir samimiyet içinde atılma•ından ve halkın bu üzümleri yıkamadan yemelerinden 
geçmiştir. Atatürk ve Ma- ıleri gelmişt!r. 
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Otomobiller lngiliz sarayına 
girdikten sonra da, halk bu· 
lunduğu yerden ayrılmıyarak 
bekliyordu. Bu sırada saat on 
ikiyi 21 dakika heçiyordu. 

· ~ jeste kral bir saallan fazla ~ I , 
= böyle bir samimi hava = 
~ içinde görüşmüşler ve mü· ~ 

• • • 
lzmirde memur rüŞvet 

alırken yakalandı 

Saat bire beş kala Atatürk 

yanlarında Hariciye Vekili ol· 
duğu halde açık otomobille 
lııgdiz rnrayından çıktılar ve 
halkın şiddetli alkışları ara
sında geldikleri yolla Dolma· 
bahçe sardyına avdet buyur· 
d~lar. 

Kral tlönüyoı 

S: at tanı bir buçukta da 
Krbl Edverd lngiliz sarayından 
ı·ık tılar ve maiyyeti erkanile 
b r ikte Nahlin yatına avdet 
c ltilrr. Kral yemeği yatta yedi 
ve b r müddet ist;rahat etti. 

AtatUrkU ziyaret 

Büyük misafır saat ikiyi 45 
geçe yine Krafton yatı ile 
Do:mabahçe sarayına geldi
ler ve saray rıhtımında Ala· 
ıürk, ve vekılelrimiz tarafın

dan karşılandılar. iki devlet 
reisi konuşa konuşa saraya 
girdiler. 

Kralın ziyareti 35 dakika 
s: rJü. Bu müddet zarfında 

A:atürk ve diğer zevafa has
bıh•I ettiler. 

Kral saat 3,20 de saraydan 
ç:ktılar. Refakatlerinde Ata
türk. Hariciye Vekili, Loıdra 
Elçimi7. Vekillerimiz ve diğer 
zevat olduğu halde konuıa 
konuşa sarayın rıhtımına gel
diler. 

Fahriye şapkası, koyu gri 
rer.kli gtniş çizgili kostüm ve 
biraz }Lksekçe topuklu iskar
pin'eriyle gayet s1de giyinmiş 
olao Kral, Atatürk ve diğer 
ze\alın ellerini sıktıktan sonra 
çevik bir hareketle Kraflon 
molörüne atladılar ve bu es
naca kendi lahriyelilerinin 
yacdınılarını nazikane reddet
tiler. Molör hareket etlL Kral 

hazretleri Atalürkü ve diğer 
zevatı tekrar selamladılar ve 
yata di.indüler. 

Şehirde gtzi,,tl 

Tophane rıhtımı şehri gez· 
mek için dışarı çıkmak üzere 
yüksek misafirimize tahsis edil
mişti. Kral saat dördü tel ge
çe yine Kraflon motörü ile 
Tophane rıhtımına çıktılar. 
Maiyyeti ve lngiliz sefareti er. 
kanı da kendilerini takip edi· 
yorlardı. 

Herkes olomobillet"e bindi. 
Karaköy, köprü, Sirkeci, Sal
kımsöğüt yolile Topkapı sa· 
rayının önüne gelindi. Kral 
Edvard burada otomobilden 

------'"' ,. .. 
BUGU N: 

"Ben Kimin 
Metresiyim?,, 
Tcfrikamızda çok heyecanlı 
bir mcvzua ba,ladık: 

Nesrin, Sultan 
Vahideddinle neler 

görüştü? 
4 Uncu sayfamızda 

okuyunuz. _, __ ...,: 

~ ;:~~~~~~ndek'f ~~~:trri~!s~:~~ i ı 
~ tan ayrılmışlar ve Dolma· ~ 

-1 bahçeye avdet buyurmuş· ~--1 
!ardır. 

~1ıı111111111111111111111ııı1111111ıı1111t1111111111111111111111111o11~ 
inerek maiyyeti erkanı b:rlikte 
müzelere girdiler. 

Kral, müze dairelerini ge

zerlerken her eski eserin önün· 
de ayrı ayrı duruyor ve ken
dilerine verilen izahatı büyük 
bir alaka ile dinliyorlardı. Mü
ze tamamen gezildi ve saat 
beşi yirmi beş geçe Topka
pı sarayından çıkıldı. Bu SU· 

retle Müzenin zi.vareti bir saat 
kadar siirınüş oldu. 

Otomobiller eski Adliye sa
rayı yolundan Yere~a· an sa
rayı önüne geldiler. Vakit geç ı 

olduğu için Yere batan saı ayın
da on dakikad n fazla kalınmadı. 

Büyük misafir:mizin bugün 
Yerebatan sarayını sandalla 
gezmeleri ihtimal dahilindedir. 

Saat beşi kırk geçe otomo
bille hareket ettiler ve An· 
kara caddesi, Sirkeci, Köprü, 
Karaköy tarikile Tophane 
rıhtımına geldiler. Majeste 
Edvord maiyyeti erkiınıle b:r. 
likle tekrar motöre binerek 
Nahlin yatına &\'det bu} ur· 
dular. 

Çanakkalede harp 
gezilirken ... 

sahaları 

Çanakkale, 4 (A.A.) - Sa 

Maje5te sekizinci Edvard. Kil· 

yeden hareket edip Arıbur
nuna azimetinde general Fah-
reltin kendisine lngilizler n 
sağ cenahında başlı yan 
harp safahatı hakkında 

izahat arzetmiş Kanlısırtta ve 

Tekçamda başlıyan bu izahat 
o yolda harpten ka'mış bazı 

lahtelarz yolları ve üç metre· 
yi geçmeyen tarafeynin siper· 
leri hakkında \'erilen izahattan 
sonra Mehnıelçık abidesine 
varılmış Kralın abidede bulun
duğu tarihi vaziyet akademi 
sineması tarafından lesbit edil-
miştir. 

Bundan sonra Conkbayırına 

gi :!ilmiş, orgeneral Fahrettin 

yedi ve sekiz ağustos günle

rinde Türk ordusunun düştü· 

ğü müşkül vaziyeti izah ve 

Atatürkün kumandayı eline al· 

dık tan sonra hasıl olan salahı ve 

arlık mukabil tarafın Conk ba· 

yırım elden kaptırmakla neti· 
ceyi nasıl kaybettiklerini 

ve Atatürkün taarruzu mu
vaffakiyetle intaç ettikten 
sonra Conkbayırında muhare· 

beyi nasıl idare ettiğine, te• 
pede lngiliz siperlende hAla 

kuvvet dururken taarruzların• 
da kendini tutamıyan Türk 

askerlerinin gerilerin de kalan 

düşman kuvvetlcrinide naıan dik· 
kate almıyarak nasil ilerlediklerini 

tafsilatilc anlatmış, Atatürk ün 

kurşun isabetile yüksek şah· 
ı siyetini bu millete bağışlayan 

saatine kurşuni sabct eden yeri 

göstermiş, halen meclis rcsisl 
sanisi bulunan Nuri Conker'in 
bugün duran betondan yapıl· 
mış tarassut siperini göster· 

lzmir (Açık Söz) - lımir 
evkaf müdürlüğ'ü icra tahak
kuk ve t;,kip memuru Servet 
beş lira riişvct alırken yıka
lanmıştır. Servet, evkaftan 
seneliği iki yüz liraya bir 
m3ğaza kıralamış olan m'tbaacı 
Safa adında hirine mürarnat 
ederek 200 l.ra kirayı 150 hra
ya indireceğini söylemiş ve 
bu iş iç:n kendisindeı para 
istemiştir. Matbaıcı Safa va
kayı evkaf müdürlüğüne bil
dirmiştir. 

Bunun üzerine zabıta da va
kadan halerdar edilmiş ayni 
ramanda beş liralık bir vora
ka nakdıyenin numarası tesbit 
edilmiştir. Muayyeo günde 
Servet, Salanın mattaısına 

nıiştir. Conkbaı ırı muha·cbe· 
lcrinin ha:-bın esac; neticesine 
nekadar mühim tesir yaptığı
nı takdir buyuran. Kral Hazret
leri bu izah tı çok dikkat ve 
a aka ile dinlemişlerdir. Ora
dan avdet edilirken kendileri. 
ne tahsis edilen Atatürk'ün 
otouıobillerini tetkik buyur· 
muşlar ve bu nezaket eserin
den ayrıca müteha•sis olmul· 
!ardır. 

Dönerken Kilye iskelesinde 
kendilerine iştiyakla intizar e· 
den halk ile ve bazı lngiliz 
tebeası ile konuşmuş ve motöre 
binerlerken viliyet va'i~ine 
halkın gösterdiği tezahürattan 
ve asarı samimiyetten dolayı 

tekrar tekrar teşekkür etmiş
lerdir. Kra1ın yatı şimdi saat 
22 de maiyyetlerindeki iki lngi
liz ve iki Türk lorpitosu ile 
lstanbu!a hareket etmiştir. 

Deniz yarıtları11da 
gazeteciler 

6 eylül pazar günü Modada 
yapılacak olan deniz yarışla· 
rında Sa Majeste lngiltere 
Kralının şehrimizi ziyaretleri 
esnasında vazifelerini kolay

laştırmak için Emniyet Direk· 
törünün imzuile Türk gazete
cilerine verilen beyaz ve ya· 
baıcı gazetecilere verilen kır• 
mızı kartlar da muteberdir. 

Bu kartları ellerinde bulun· 
duranlar da Moda Deniz Ku· 
lübünün davctnamesini haiz 
olanlar gibi yarışa iştirak ede· 
bileceklerdir. 

Denizde fener alayı 

Kral şerefine dün gece çok 

parlak geçen büyük bir deniz 
ve fener alayı yapılın ışbr. 

Daha ıece olmadan halk so

kaklara dökülmüş, büyük fener 

alayını yakından il örmek için 

Köprüye ve Dolmabahçe rıh· 
bmına koşma~a başlamışb. Bü· 

tün caddelerden bir insan 
dalgası ıahile akıyordu. 

Şehir baştanbaşa elektrik· 

]erle donablmııb. Aziz mis•· 
firimlz burada bulunduğu mild· 

detçe bllti\n sahiller elektrikle 
süslenmiş olarak kılacak ve 
camilerimize kurulmuş mahye
ler de bozulmayacaktır. 

gitmiş ve sivil memurlar da 
b'r köşeye gizlenmişlerdir. 

Servet bumda beş lirayı a1• 

mış ve çıkarmış matbaa sahi· 

1 bi de evvelce kararlaşmış olafl 
parola muc:bince "bir şekerli 
kahve ... ., Diye bağırmıştır· 
Bunu işiden memurlar yetişe
rek Serveti • yakalamışlard;r. 

Servet, iıticvabında rüşvel 
aldığını inkar etmiş ve : 

- "Matbacı Salanın Evka' 
idaresine 150 lira borcu var· 
dı. Bunu ödemişti. Fakal 
3,5.lira harcındon borcu kaldı 

Bu parayı icraya yatırma~ 
üzre kendisinden aldım, parJ• 
yı icra a yatırıp makbuzt1 ken· 
disinc g~tirecekdim., demiştif· 

Servet Adliyeye verilmiştir. 

Dün gece Şirketihayriyt• 

Akay ve Haliç vapurlarındaO 

mada bütün motörler. kayık• 

lar, halkı Dolmabahçe açıkla• 

rında ,.e bo~azda gece 12Y' 
kadar gezdirdi. 

Vapur'ar dolmabahçede bll' 
lunan misafir Kralın yatı önün• 

den geçcrkeı ha1k (yq351n 

kıymetli misafirimiz) diye ba• 

ğırıyordu. Geç vakte kadar 

vapurlar boğazda gezerek bİİ' 
yük misafire karşı tezahİİ' 

ralta bulundu. Kral akşam ye

meğini lngiliz sarayında ycırıİŞ 

ve oradan yatlarıua dönmüştii' 

Cumhurrelainln ye• 
ğeni de •• 

Paris, 4 (A.A.') - Barslon• 

daı teJ.,zle neşredilen bir hl' 

bere göre, .umur başkanının 

yeğeni Gregoriş Azana milli
yetperverler tarafındaı öJdÜ• 
rülmüştür. --
Eski lspanyol lçba' 

kanı da gittl 

Lizbon, 4 (A. A.) - DiariO 1 
de Lisbca gazetesinin hus~sl 
muhabiri, eski lspınyol iç 
iç Bakanı Salazar Alanzo'n~0 

Dün sabah Madridde k~" 

şuna dizildigi bildirmektedir. 
~~~~~~~~~-~ 

r Abone Şartları 
TÜRKİYE iÇiN 

ı Senelik l 200 Kr. 
6 Aylık 600 • 
s • 325 • 
l • 125 • 

HARiÇ 
ı Senelik 
6 Aylık 
s 
l 

n 

• 

iÇiN 
2500 Kr. 
1300 • 
700 • 
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Zihniyet tersliği-
-• ne bakın! 

A. 

Amir ve memur Hız ve gücünü vatandatın sevgisinden alan gazetedir 
===================,=======================-==><========== 

Telefon Ne>< 20827 • Telıral •dresl: lstanbJI Açık S5ı 

Dünkü gazeteler şöyle ya
zıyorlar : "Dün de şehrimizde 
birçok vesaiti nakliye kazası 
olmuştur: 

Sahibi ı Etem izzet BENiCE Sayır 139 Her yerdo 5 kuru1 
Cağaloğlu yokuşundaki matbaam,ja çalışırken caddeyi iıtill 

tdcn seyyar satıcıların bağrışlarından bir aralık o kadar bizar 
0ldum ki dayanamadım. Telefona sarıldım. Rehberde Eminönü 
~lediyeal diye !taret edilen 21988 numaraya telefon ettim. 

n ••atik bir ıes cevap verdi. Dedim ki : 
i• - Burası (Köroğlu) matbaası. Cağaloğlu yokuşu. Caddeyi Halkevleri spor -1 

1Cuları 11 Eylülde 
1

Rusyaya gidiyor 

Yeni 
Telefon 
Hatları 

Gazi Köprüsü 
ve imar işleri 

Sigorta rezale
tinin yeni bir 

safhası 

Dünkü kazalarda bir lram
vay mühim suretle hasara 
uAnmış, iki motosiklet, iki 
otomobil parçalanmış, dört 
insan ve bir at ta ağır suret· 
le yaralanaııştırl., "ran Jemiıçiler, simitçiler, bele üzümcüler o kadar bağırı• 

·r tcrlar ki yazı yazamıyorum. 
Bir şey değil, değil mi? Ha

'<ikat bir şey değil. Zira biz 
ne alemler görmüşüz? Balık 
kavağa çıkar gibi apartıman 

duvarlarına çıkan tramrn\._ 
lar .. devekuşu gibi uçurum
lardan uçmaya }ellenen oto• 
büsler .. 

Devama lüzum kalmadı. Nazik ses' 
1 - Şimdi bir memur yollarım. Merak etmeyin 1 dedi. Te-
v l•kkür ettim. 

Köprünün iki ta
rafında meydan
lar bulunacaktır Üç senelik telefon pro.ır· 

ramının Vekiller Heyeti 
tarafından kabul edildiği 

dün lstanbul telefon direk· 
törlüğüne bildirilmiştir. 

Gaıi köprüsünün her iki ta
rafında yapılacak istimlakat 
için belediye fen heyeti bir 
harita bazırlamıştır. Harita 

Hakikat çok geçmedi. Baktım, biraz sonra önde bir muavin 
•rkada bir memur camekanları seyr ede ede ıökün ettiler. 
lliraz evvel avaz avaz bağıran esnııf onları görünce ıustular 
~. kQfelerini ıaklamuk için ferma ettiler. Lakin bu telaşe 
IGzum kalmadı, diğer iki memur aheste beste İşbortacı resiın
•lnin Hamidiye kruvaıörü tablo•un,, yolun tam orta11na kü· 

~ '••ini yerleştiren üzümciır.ün hararetli alışverişine bakarak 
•tır aksak geçtiler, gittiler. 

P Onlar kaybolur kayl:.olmaz esnaf tiz perdede konserine 

Bugün Moda'da Is· 
tanbul ,ampiyonası 

yüzme seçmeleri, ya· 
rın da Moda Deniz 
kulübünün bUyUk de-

Bu pro.ırrama göre; bü
yük 'ehirlerimiz birbirle
rine tel.fonla bağlanacak 
ve bundan başka Suriye, 
Irak, lran Ye Ruıyanın 
telefon muhabtreıi mem
leketimiz üzerinden yapı

lacaktır. 

yakında şehrimize ge ~ecek 
olan mimar Prusl tarafından 
görüldükten sonra icap eden 
taksimat yapılacak ve böyle
likle son ve kat'! şeklini ala
caktır. 

Harbi umumide 
tehcirde kaybo
lan ermenilerin 
de sıgorta be· 
delleri ahnmış •• 

Evvcki gün, henüz büyük 
misafirimiz ge lmemiş olduğu 
için, şehirde bir fevkaladelik 
te yoktu. Demek bu kazalar 
normal! P 1tkrar başladılar: ' niz müsabakaları ya· 

pılacaktır. 
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- On kuruşa ibadullah 1 
Amrin tam bir vazife aşkile verdiği emri keyfli bir tenez· 

ZG!ı şekline döken memurlar bulundukça belediye mekaniz• 
llıa11nın tam bir ahenkle işlemesine imkan yoktur. Halbuki 
böyle baıit şeyler için bilmem ki eınır almıya bile lüzum var 
llııdır? Küçük memurun idrakini yükaeltmemiı lazım olduğunu 
bir kere daha hatırlatırım. 

Burhan ~ahld Morkaya 
111 • 1tın1111ımnıııııııın ı ııı1ttımıınıuıı11uı •"nı ı uM.111111111•111ııu11 1ı ıı tı ıııı ı • ı • 1111111ı ı • . 1111 1 ı ı ı ı ı uoıııu, 11 1 11 11 11 ı 1111 111 ıı ıı 

Günün Polis ve 
•.dliye haberler~ 

Şapka giydirdi diye 
damada dayak! 

T'ıbbıadli' de hüngür hüngür 
ağlıyan davacı ne diyor? 
Dün müddeiumumiliğe Ka- '\ Bulgar kili esi civarında Sai- \ 

dıköyünde Yoğurtçu çayırında min tamirhanesinde çekili hu· 
oturan malül gazilerden Hüs· lunan Tahsin kaptanın Suat 
llü Çil isminde birisi müracaat İ adındaki motörünün saçları 
ederek Aksarayda lspanakçı delinirken içindeki mazotlar 
Viranesinde çiçekçi Beşir aley· 1 ateş alarak yangın çıkmış ve 
hine bir hakaret ve dövme motörün makine dairesi yan
davası açmıştır. Hüsnü Çil dıktan sonra söndürülmüştür. 
diyor ki: Zehirlenen çocuklar 

- Beşir benim kainpederim· Arap camiinde yolcuzade 
dir. Kıziyle nikahlandık fakat Sarıklı sokağında 42 numaralı 
henüz düğünümüz yapılmadı. evde oturan Sabatay, Avram 
Ben karımı Kadıköyünde Yo· ve Sabri adlarındaki çocuklar 
R'_urtçu çayırına gezmeye gö- hüviyeti tespit edilemiyen bir 
~urecektim. Kendisinden izin hamalın yere düşürdüğü bir 
ıstedim. Beşir bağırar11k dediki: şişe içindeki hapları yemişler 

- Alçak adam. Kızımın ba- ve biraz sonra z~hirlenme ala-
ıına şapka giydirdin, gavur meli göstermişlerdir. Çocuklar 
Yaptın. Şimdi de onu gavurla· hastaneye götiırülmüşlerdir. 
rın yatağı olan Kadıköyüne Tabancayı 
tötüreceksin öyle mi? k t k 

Bundan sonra eline aldığı bir .. arış ırır en 
Od 1 b 

· d k 11 d·- Arapcamıınde Mahmudiye 
un a enl a ama ı ı ov- . 

d - K k d ık h t caddesınde 127 numaralı Sara-
u. or um an sarı ı as •-

lığına tutuldum. Şimdi de le !imin fırınında çalışan Osmanın 
fırında karıştırmakta olduğu 

ııalıklar geçiriyorum. Kendisi-
ne hem ceza verilsin ve hem- tabanca patlamış ve çıkan 

mermi fırının duvarına isa• 
de 1500 lira tazminat alınsın. 

Müddeiumumilik davacıyı 
11\uayene için Tabibi Adliye 
töndermiştir. Hüsnü Çil Tıbbı 
ldlide davasını bir çocuk gibi 
hüngür hüngür ağlıyarak an· 
!atıyordu. Ve idrarından kan 
teldiğini de söyledigi için Gü-
11\Üş•uyu hastanesine gönderil· 
imiştir. Alınacak rapora göre 
tahkikata devam edilecektir. 

Vergiyi vereyim 
derken tahsil· 

1 
darı döğmüş 

Müddeiumumilik dün Ka
rabet oğlu Abraham adlı bir 
aşçıyı tevkif ettirmiştir. 

bet etmiştir. Osman yakalan· 
mış, tabanca musadere edil
miştir. 

825 lira ne oldu? 
Yenipostane arkasında Ka

tırcıoğlu hanı yanında pulcu 
Melkon adında biri pul almak 
üzere Sirkeciye giderken yolda 
825 lirasını düşürdüğünü iddia 
etmiştir. Bu paranın 600 lira
sının Bahçekııpıda Celalbey 

hanında pulcu Terlemezyana 
ait olduğu anlaşılmıştır. Mesele 
tahkik edilmektedir. 

Bu yıl evveli Ankara -
Kayseri ve sonra da Sivftı
Adana arasındaki telefon 

Sovyet hükümetinin da veli 
üzerine, halkevleri sporcula
rından mürekkep büyük bir ı l 
spor kafilemiz, Cevdet Kerim 
lncedayıııın başkanlığında 11 

Eylül günü şehrimizden Ode- l ı 
saya müteveccihen hareket teıisatı yapılacaktır. 

edecektir. '----------·-
Gidecek kafile; güreş, esk- Gu"" nıru"" kte usul

rim, futbol ve bisiklet şube-

1 erine mensup sporculardan •• J J 
mürekkep olacaktır. 1suz muame e er 

gidecek futbolcular, Futbol Gümrük kalemlerinde muame-
federasyonu katibi Kemal Ha· lelerinin takibi ve ambarlardan 
lim ile hakem olarak gidecek mal çıkması etrafında gümrük 
Suphi Baturdan maada Cihat, başmüdürlüğü tarafından ya-
Necdet, Lutfi, Hüsnü, Faruk, pılan tetkikler neticesinde ba-
Fazıl, Reşat, lbrahim, Esat, zı usulsüzlükler görülmüştür. 
Fikret, Faruk, Hasan, Hakkı, Bu cümleden olarak gümrük 
Niyazi, Necdet, Sait, Fuat, komisyoncularının rümrükte 
Gündüz, Şeref, Eşref, Muhle- işlerini bizzat kendileri takip 

etmeleri lazım gelirken bunu 
şem, Danyal olmak üzere 22 hiçbir suretle salahiyetleri 
kişidir. olmıyan kimselere takip ettir· 

Güreşçiler de küçük Ahmet, dikleri görülmüştür. 
Kenan, Hüseyin, Saim, Nuri, Gümrük kanunları ahkamına 
Mersinli Ahmet, Büyük Mus- kÖre bu gibiler gümrükte mu-
tafa, Necmi, Yusuf Aslandan amele takip etmekten memnu-
ibarettir. Güreşçiler kafilesine durlar. 
F.:derasyon reisi AhmetFetgeri Gümrük başmüdürlüğü, ma• 
ile, azadaa Seyfi Cenap işti· !Umatı noksan ve elinde kanu· 
rak edecektir. nl vesikuı bulunmıyanlar hak-

i kında takibata tevessül etmiş
tir. Müdürlük bundan başka 
bu kab!I kimselerin gümrüğe 

muamelelerini takip etmek üıe-

Eskrimcilere gelince: Onlar 
da Fuat Balkanın riyasetinde 
llhami, Cihad, Halim, lıhami, 
Orhan, Enverden mürekkeptir. 

Ayrıca, Eyüp, TalAt, Orhan, 
Kazımdan mürekkep dört ki· 
şilik bisiklet takımı da !kafile· 
ye dahildir. 

Zafer kupası maçları 
lstanbulspor klübünün ön 

ayak olmasile, 6 Eylül pazar 
gününden itibaren Karagüm
rük, Fener Yılmaz, Eyüp, ls
tanbulspor klüplerinin iştira· 

kile, Karagümrük stadında bir 
turnuvanın yapılacağını, ga• 
libine de zafer kupası namile 
bir kupa verileceğini memnu
niyetle haber aldık. Muvalfa. 
kiyetler dileriz. 

Deniz yart~ları 

'ı re gönderilmemesini komis .. 
yonculara bildirmiştir • 
~~~~o~--~ 

Hukuk ve ik
tısat f akü/fesi 

- ··--
Hukukun dört s6neye 
çıkarılması için bir 

talimatname yapılıyor 
Hukuk Fakültesinin 4 sene 

olması meselesi üzerinde tet
kiklere devam edilmektedir. 
Üniversite erkanile yüksek kül
tür direktörü Cevat müzake
relnine devam etmektedirler. 

-Dün asat 15 le Üni\•ersiteye 
gelen Cevat ssat 18 e kadar 
rektör Cemıl ve Dekan Sıddık 
Sami ile konuşmuştur. 

4 senelik tedrisat talimatna. 
mesi dünkü toplantıda da mev
zubahsolmuş ve r;uallakla kc· 
lan noktalar tekrar gözden 
geçirilmiştir. 

iKTiSAT FAKÜL TESI 

Buralarda istimlak edilecek 
bina ve erazinin yerinde bü
yük meydanlar yapılacaktır. 
Bu meydanların ortasında bü- ı 
yü'< bir bahçe ve bahçenin 
ortasında da büyük heykeller 
bulunacaktır. 

Gerek Eminönü cihetinden 
Eyübe uzatılacak tramvay 
hatları. gerekse lstanbul-
dan Beyoğluna temdit edilecek 
tramvay hatları heykelli bah
çelerin sağından veya solun
dan geçeceklerdir. 

Köprünün inşaatı bittiği 
zaman meydanların tanzimi, 
heykellerin dikilmesi, tramvay 
raylarının da uzatılması işi 
tamamen bitmiş bulunacaktır. 

Belediye imar bürosu Azap
kapı tarafında yapılacak mey· 
danın bir de maketini daha 
şimdiden hazırlamıştır. 

Bu makete göre; Taksim ve 
Cümhuriyet meydanında ol· 
duğu gibi köprüden bu mey
dana gelen tramvay yolları da 
heykeli geçtikten sonra tekrar 
bir caddede birleşeceklerdir. 
Cadde burada üç istikamet 
takip edecektir. Biri Karakö
ye doğru gidecektir ki Bebek 
tramvayları bu caddeden Gazi 
köprüsünün başına kadar ge-
lecekler ve oradan dönecek
lerdir. Bu suretle Unkapanı 
köprüsünün yükü azalmış ve 
hafiflemiş bulunacaktır. ---

Maarif Vekilinin 
Tetklklerl 

Maarif vekili Saffet Arıkan 
dün öj!"leden sonra Maarif 
müdürlüğüne .ırelmiş l..tanbul 
maarif işleri etrafında Maarif 
müdürü ~e müfettişlerle bazı 
konuşmalar yapmıştır. 

-·-
Vil4yet emrine verilen 

muallimler 
Bu yıl muhtelif vilayetlerden 

lstanbul vilayeti emrine 24 ilk
mektep muallimi verilmiş
tir. Dün Maarif Müdürlüğün~ 
isimleri bildirilen bu muallim
ler vilayet hududu dahilindeki 
mekteplere yerleştirilecekler. 
Bundan başk'\ lstanbul vilayeti 
muallimlerinden de 13 muallim 
başka vilayetlerin emri ne ve
rileceklerdir. 

Bir ecnebi doktor 

Bugün Modada lstanbul su 
sporları ajanlııtının tertip et
tiıti lstanbul 1936 şampiyonası 
yüzme seçmeleri yapılacaktır. 

Bundan başka, ayrıca da ls
tanbul kürek birinciliğile, Moda 
deniz klübünün tertip ettij!'i 
muazzam deniz yarışları yapı
lacaktır. 
Geniş mıkyasla yapılacak 

bu deniz müsabakalarının, sa
yın misafirimiz lngiltere kralı 
Sekizinci Edvard ile Atatürk 
tarafından şereflendirileceği de 
büyük bir ihtimal dahilindedir. 

Dünkü toplantıda önümüz-
deki ders senesinde ku· geldi 
kurulması mutasavver lktısat Alman doktorların an Gi-
fakültesi meselesi etrafında da rezon memleketimizde bazı 
görüşülmüş, ve profesör Weu- tetkikatta bulunmak üzere ls-
mark'ın istatistik profesörü tanbula ıtelmiştir. . 
Omer Celal ile beraber hazır- Alman doktor şehrimizdeki 
ladığı proje gözden geçiril- tetkikatını ikmal ettikteıı sonra 
miştir. lzr.ik ve Yenişehir ha valisine 

Drilcri ölü gibi göstererek 
Amerikan sigorta şirketinden 
pora çeken şebekenin lahki
katile Altıncı mustantık meş

gul olmaktadır. Müddeiumu· 
mllik dosya içinde bulunan 
yazısız ve fakat mahkem ve 
noter mühürlerile mühürlenmiş 
olan kagıtları mustantıklıktan 
istemiş ve bunlar üzerinde 
tetkikata başlamıştır. 

Mustantık suçlunun isticvap
larile meşgul olmaktadır. Fa
kat anlaşıldığına göre bu do
landırıcılığın suçluları bunlar
dan ibaret değildir. Polis ye· 
ni bulduğu ip uçları üzerinden 
tahkikatı derinleştirmektedir. 
Şimdi hadisenin ikinci ve fa· 
kat daha mühim bir safhası 
açılmıştır. Beyoğlu emniyet 
memurluğu tahkikatılderinleşti
rince harbı umumide tehcirden 
sonra kaybolan sigortalı birçok 
Ermeniler adına da şirketten 
mühim miktarda para çekil
diği anlaşılmıştır. 

Tehcirde varissiz ölen ve 
miraiları hazineye kalması 
liizımgelen birçok Ermenilere, 
Onnik ve arkadaşları sahte 
varisler bulmuşlar ve bunların 
sigorta bedellerini tahsil et
mişlerdir. Şimdiye kadar bu 
şekilde paraları alınmış on yedi 
dosya meydana çıkarılmıştır. 
Bunların içinde Ekmekciyan, 
Edvard adında iki kişi de 
vnrdır. Bu şebekenin öldür-

' düğü ve fakat paralarını he· 
nüz alamadığı adamlar.n dos• 
yaları da ele geçmiştir. 

Sigorta nizamnamesine göre 
şirket paraları öderken a'a
kadarlardan bir ibraname 
almakta ve bunun için de 
iki muteber kefil istemektedir. 
Şırketin dQsyalarındaki bütün 
ibrarıamelerde ikişer kefil 
vardı . Polis şimdi bu kefilleri 
bulmuş ve paray• alanlarla 
yüzleştirmiştir. Alakadarlardan 
hiçbirisi bu kefilleri tanıma

maktadırlar. Bu kefillerin de 
sahte olduğu anlaşılmaktadır. 

Bunlar aynı zamanda vergi 
kaçakçılığı yaptıkları da anla
şılmaktadır. 
~~~~o~~~~ 

Buğday ihraç 
edeceğiz 

ilk defa Parisc gitmiş bir 
ahbap anlattı: 

Parisin kalabalık bir caddesin· 
de üzerine doğru bir otomobilin 
geldiğini görünce, lstanbuldaki 
tabii şehir jimnastiğinde usta 
kesilmiş olduğu için, hemen 
yana fırlayıvermiş!. O anda bir 
polis yakasına yapışmış, ke
mali ciddiyetle: 

- Mösyö! demiş, siz kork· 
mayın, otomobil korksun!! 

Hayret değil mi? Zihniyet 
farkına bakın : insanlar burada 
vesaiti nakliyeden korkuyor. 
orada vesaiti nakliye insanlar
dan! 

Bu itibarla lstanbul hala Pa-
risin tersi demek 1 ! 

Pavyon üstüne 
pavyon razım 1 

Kerestecilerdeki hiil binası

na bir pavyon daha ilave edi
liyor. Şunun için ki bilhassa 
yumurta satışı bundan böyle 
orada yapılacak. Bu suretle 
pasta imalinde kullanıldığı an
laşılan şu çürük ve bayat 
yumurta satışının _önüne ıe
~ilmiş olacak! Ali amma, 
madem ki çürük yumurta kal
kıyor, Hal'e galibarda boya· 
!arının satışı için de bir pavi
yon daha yaptırmak gerekecek 
demektir 1 

Dilli bir vak'a 

Bazı vak'aların dili vardır. 

lşt~ dilli bir vak'a: 
Kumkapıda oturan lruk a

dında bir kadın• dinleyiniz -
evine gitmek üzere yokuştan 
inerken iskarpininin ökçesi 
iki taş arasına sıkışıp kırılmış. 

kadın taşlar üzerine yuvarlan
mış, ağır ) aralandığı gibi sağ 
bacağı da kırılmış !.. 

Hakikat bizim Bayanların o 
yüksek ökçeler üstünde şu bi
zim l~tanbul sokaklarında na
sıl )Ürüyebildikleri esasen a
kıl aıınıyacak bir muammadır. 
Herh1lde Çinli kadınların 
keçi ayağı gibi ayaklarile 
yürümesinden daha harika bir 
şeyi.. 

E~asen, güniin birinde lstan· 
bul sokaklarında hakikaten sağ
dan yürümek mecburiyeti ko
nursa sokaklarda muhakkak ki 
yalnız kadınlar gezebilecek 1 •• 

Fakat bu bayan da galiba 
fazlaca acemi : Mania atlıyamı
yor il 

Serdengeçti 

piyasasıııa gelmiş \e satılmağ'a 
başlanmıştır. 

latanbulda zahire ve 
hububat piyasa•• • 

aağlamlığa mütemayil 

Sam.•un mıntakasında, son 
hafta içinde yağmurlar yağmış 
ise de ehemmiyetli bir zarar 
yapmamı,tır. Yalnız tütün mah
sulünün biraz hasara uğradığı 
söylenmektedir. 

Arpalar kamilen idrak olun
muştur. 

Abraham belediyeye tenvi· 
riye ve tanzifiye resminden 20 
~rl\ borçlu imiş. Belediye tah
ııildarı Ali birkaç defa kendi· 
iline müracaat ederek parayı 
istemiştir. Abraham bundan 
kızmış ve dün tahsildar Aliye: 

Bir sandal devrildi 
Dün saat 11 de Refet, irfan, 

Şükrü, Zeki adlarında dört 
genç Üsküdar Anadolu klü
büne ait sandalla dolaşmakta• 
!ar iken sandal Dolmabahçe 

açıklarında suların cereyanile 
devrilmişse de içindekiler li
man idaresinin 17 numaralı 
motörü tarafından kurtarıl. 

mışlardır. 

Nöbetçi Müddei
umumiler Adli· 
yede kalacaklar 

SiY ASAL BiLGi LEROKU- gidecektir. 
,..,,.....,,,=-....,..=--~~~-

Piyasanın umumi vaziyetle· 
rinde esaslı bir değişiklik 
yoktur. Zahire ve hububat 
piyasası sağlamlığa mütemayil 

Yeni mahsul fındık'arın haf
ta içinde Ordu, Trabzon ve 
Giresundan ihracımı başlan
mıştır. Piyaııanın umumi vazi. 
yeti normaldir. 

- Buyurunuz, içeri giriniz de 
Vereyim. Demiş ve içeriye gi· 
rip kapıyı kapamış ve üze· 
rine hücum ederek dövmüştür. 
l'absildarın feryadı üzerine 
komşular yetişmiş ve kendisi
ni kurtarmışlardır. Abrı>ham 

suçunu inkar etmektedir. 

Elini makineye kap-
iırmış 

Üsküdar, lhsaniye mahallesi 
Cthempaşa sokakta oturan 
llıarangoz Hüseyin bugün Ba
labanda Karniğin marangoz 
fabrikasında makinede ağaç 
kesmekte iken dikkatsizlik yü
zünden sol elini makineye 
kaptırarak iki parmağı kesil. 
iniştir. 

8ır motörde yangın 
çıktı 

Dün saat 11,50 de Fenerde 

Balkan festivali 
Festival grupları bu akşam 

saat 21 de Taksim stadyomun
da bir müsamere verecekler
dir. Bu müsamere halka tahsis 
edilmiş olduğu için balkon \'e 
iskemleler yüz kuruşa, tribün 
ise yalnız 50 kuruş olacaktır. 

Ayrıca, yarın gündüz saat 
10 da halka mahsus olmak 
üzere stadyomda bir müsa
mere verilecektir. 

Balkanlı gençlerin milli dans
larını görmiyen ha!ka son 
defa görmeleri için heyetler 
yarın akşam saat 21 de Tak
sim stadında veda müsame. 
relerini vereceklerdir. O akşam 
gayet ucuz fiatla r konulmuştur. 

Şimdiye kadar nö~tçi Müd
deiumumileri gecelen evlerın
de kalırlar ve fakat adresle
rini polise verdikleri için bir 
hadise olunca derhal çağırıl·r
lardı. Geçenlerde Kızıltopr!!k· 
ta bir tren kazası olmuş u~
küdar Müddeiumumisi hadise 
yerine geç geldiği için tren
ler teahhura uğramıştır. Ad
liye Vekaleti bu hadise üzeri
ne dün Müddeiumumilikten 
nöbetçi Müddeiumumilerin ge
celeri dairede kalıp kalmadıkla
rını sormuştur. Teşriniev\'elden 
itibaren cCrmümeşhut kanunu 
tatbik mevkiine konulacağı 
için geceleri Adliye binasında 
bir Müddeiumumi ile bir ha
kim nöbet tutmak mecburiye
tinde kalacaklardır. Adliye 
Vekaletinin bu hususta bir ta
limatname yapacağı anlaşıl
maktadır. 

L U - Siyasal bilgiler okulu· sene mektebin darlığı yuzun
nun Ankaraya nakli muhakkak nen 20 kadar talebenin açıkta 
ise de nakil tarihi henüz ma· kaldığı nazarı dikl<ate alınarak 
lüm değildir. Ankarada yapıl- okulun nakline lüzum görül. 
makta olan Siyasal bilgiler oku- müştür. 
luııun inşası henüz bilmediğin- Mektebin ikmal im ti han la-
den bu sene burada kalması rına eylülün 7 sinde başlanacak 
düşünülmekle ise de geçen ve 21 inde bitirilecektir. 
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Bursadan yükselen 
bir şikayet 

B ursa okuyucularımızdan bir şikôyel mekiabu aldık. Bu 
mektupla Burstıda Setbaşından ıa Ye~ile kadar olan c~dde!J.e 
çöp arabalarının muntazam gelmenıeleri yüzünden çoplerın 
evlerde veya sokakla kaldığından bahsediliyor. 

Yeşil caddesinde (Eski eserler müzesi ) l>ulunduğun~an _bıı. 
yoldan sık sık geçen ecnebilere karşı böyle bir caddenın kırlı 
bulundurulmasını, Yeşil Bursayı güzelleştirmek istiyen Bursa 
belediyesinin do lıaş görnı iyeceğinden emin olmakla be~aber,. 
bıı şikôgetlere neden meydan verildiğini soruyor ve Yeşıldekı 
Müze caddesinin daima temiz bulundurulmasını istiyoruz. 

görünmektedir. Yarağı ve 
yumıırta biyasalarıoda i•e 
durgunluk devam etmektedir. 

Fındık ve deri piyasaların
da bir yükselme göze çarp
makta, tiftik piyasasında mua· 
meleler muntazam bir şekilde 
devam etmektedir. Bu yıl 
bakla ve yulaf rekoltelerinin 
noksan olacaj!"ı tahmin edil
mektedir. 

Ege mıntakasından gelen ha-
~rlere göre; sıcaklar ayni 
şiddetle devam etmektedir. 
Bu hafta içinde bazı yer!ere 
yağmur düşmüş fakat kayda 
şayan bir ha<ar yapmamıştır. 
Yalnız Salihli mıntakasında 

fazla ya~mur yağmış ve bu 
yüzden 3600 ton tahmin edi
len üzüm rekoltesi yüzde 40 
nisbetinde hasara uğramıştır. 

Tütün, pamuk ve zeytinya• 
ğının henüz idrak mevsimi 
gelmemiştir. 

ilk palamut mahsulü lzmir 

Mersin mıntakasında bu 
hafta hava umumiyetle sıcak 
ve açık gitmiştir. Bununla 
beraber sıcak 1ar eski şiddetini 
kaytelmektedir. Hububat har
manları kaldırılmış, gelecek 
yıl pamuk ekimi için hazırlık
lara başlanmıştır. 

Çukurova mıntakasında; hu· 
bubat piyasası çok canlanmış 
fakat arzın çokluğu dolayısile 
fiatlerde hafif bir düşüklük 
kaydedilmiştir. 

ihracatçılar, Mersin borsa
sından buğday, yulaf, merci· 
mek ve nohut ürünlerinden 
705 bin kilo mal satın almış

lardır. 

Yabancı ülkelerle memleke
timiz arasında mevcuıt anlaş
malar dolayısile hububat ih
racatının bu yıl çok fazla o\a. 
caQ"ı umulmaktadır. 
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Her gün bir yazı 

Bir tayyarecilik nasıl kurulur? 
111 

1 

Hava kuvvetlerinin ne kadar büyük bom-1 
ba ve ben~ln stoku bulunursa iş bakımın· ı 
dan takatı ve değeri o kadar çok artar 

Benzin veya mazot nıotör· 
)eri üzerinde durmak işini bir 
başka yazıya bırakıyorum; 

yalnız şuna bilhassa işaret et· 
mek istiyorum ki önümüzde 
birkaç sene içinde benzin mo
törü, yerini, büyük bir ölçüde 
Dizel motörüne bırakacaktır. 

Bu hal göz önünden uzaklaş

tırılamıyacak kadar mühim bir 
meseledir. 

Teyyarenin uçuşu benzin 
harcamayı ve harpte uçuş 

bomba atmayı icab ettirir. Ve 
çok uçuş, çok benzin sarlet
mek kadar çok bomba alarak 
iş görmek manasına da gelir. 
Bu sözlerden şu anlaşılır ki 
bir ha,acılığın nekadar bü
yük benzin ve bomba stoku 
bulunursa iş bakımından takati 
ve değeri okadar çok artar. 

Tayyare sayısı ile aşağı yu
karı müvazi yürüyen meydan
lar gibi, benzin ve bomba 
stoklarının da düşünülecek ve 
halledilecek meseleler arasında 
bulunduğunu görmemeğe im
kan yoktur. Fakat bir hava
cı 1ığın benzin ve yağ ihtiya
cını gün geçtikçe tükenecek 
olan stoklarla temin kabil ola
bilir mi? işte asıl incelenecek 
11'.esele budur!. Bunun için de 
aşağıdakiler düşünülebilir: 

Günün arzettiği şartlara 
göre; her tayyarenin motörünü 
üstüste, altı yüz elli • yediyüz 
beyg:r kuvveti oldrak hesap 
eder ve malzemeden azami 
randman almak için her tay. 
yareyi yirmi dört saatte on 
iki on üç saat uçurduğumuzu 
göz önüne getirirsek beş yüz 
tayyarelik bir hava kuvveti
nin altı aylık bir harp devrin
de benzin, yağ ihtiyacının 
aşağı yukarı yüz seksen bin 
ton o'acağını kolayca görü
rüz; beızin ve yajtlardan 
gümrüklerde büyük paralar 
alınmaktadır. 

Bu büyük paraları yekilnla
rımıza almamak şarlile, benzi
nin, karada hususi depoların
da yedi kuruş kadar bir pa. 
raya mal etmenin mümkün o
lacajtına kanaatimiz vardır. 

Bu halde yüz seksen milyon 
kilo benzin bize on iki buçuk 
milyon liraya mal olur; halbı . 
ki gümrük paraları hesaba ka
tılırsa, bu para birdenbire alt
mış milyon liraya yükse~ir. 

Eenzin, evsafını ancak on 
beş sene kadar muhafaza edi
yor; ondan sonra da bozu'u. 
yor. Bu vaziyet, beozin stok
larını, isUhsal tarihlerine göre 
nihayet on üç on dört sene 
sonra, yenileri ile değiştirmek 
mecburiyetini ortaya koymak. 
tadır. 

Benzinin bozulmadan dejtiş
t:rilmesi büyük stoktan her 
sene on dört bin ton kadar 
benzin harcıyarak yenilemek 
manasına alınırsa, ~eş yüz tay
yarelik bir kadronun sulhde 
senelik mesaisini buna göre 
tanzim etmek ve yahut bu 
miktar tayyareler tarafın
dan harcanamıyacaksa, artanı, 
memleket içinde, mesela is
pirto ile karıştırıp motörlü 
arabalarda istihlak etmek işile 
karşılaşılacaktır. 

Gelecek harbinin altı ayda 
veya altı haftada bitecejti üze
rinde kat'i bir karar vermek 
imkanı bulunmadıjtına göre, 
milli hudutları içinde benzin 
çıkaramıyan memleketlerin 

harp içinde bu malzemeyi 
nereden ve nasıl tedarik 
edebileceklerini peşinden he· 
saplama'arı veya milli benzin 
yaratmaları açık bir zaruret 
olarak kendini göstermektedir. 

Bütün bunlardan şu netice 
çıkar ki Türkiye, motörlü ara

baların ihtiyacı da göz önün· 
de tutulmak şartile, sulh dev· 

rinde senede hiç olmazsa elli 
bin tonluk kadar benzin ve 
yajt istihsalini -tabii veya sun'i 
şeklile olsun • memleket içinde 
temin etmek ve bu endüstriyi 
harple en azı yirmi mislı 
randman verecek yolda ha· 
zırlamak zorundadır. 

Burada memnuniyetle ana. 
cajtımız şudur ki devlet, ben
zini, memleket içinde elde et· 
mek peşinde dikkat ve ihti
mam'a çalışmaktadır. Ve her 
güçlük gibi, Cümhuriyet Hü
kümctinin bunu da eninde so
nunda yeneceği muhakkaktır. 

Benzin etrafında söyliyecek· 

!erimizi, yüz elli, yüz seksen 
bin tonluk benzin stokunu, bü· 
yük nakliye kuvvetlerine muh· 
taç olmadan az zamanda mey· 
danlara ulaştırılacak gibi, ku

sursuz bir hesapla memleketin 
dört bir tarafına dağıtmak mec
buriyetini kaydederek ve 

Dizel motörlerinin terakki. 
yatını yakından takib eyle
mek vazifemize bilhas•a işaret 
ederek bitirmek istiyoruz. 

Gelecek yazıda teknik ba
kımdan gittikçe kıymet ve e• 
hemmiyet kesbeden bomba en
düstrisini ve stoklarını ele ala
cajtız. 

İstanbulda 
Emniyet 

Memurlukları 
Öğrendiğimize göre lstanbul 

Emniyet Müdürlüğ'ünde ve 
merkezlerde bazı dejtişiklikler 

yapılacaktır. Bunlar arasında 

kazalardaki Merkez memurluk· 
ları lajtvedilerek Emniyet me· 
murlukları ihdas edilecektir. 
Elyevm lstanbulda iki Emniyet 
memurluğu mevcuttur. Bun
lardan biri Beyoglunda, dijteri 
Emin önündedir. 

Halen Merkez memuru ola· 
rak ifayivazife eden memurlar 
için de bir kurs açılacak ve 
bunlar kurs nihayetinde terfi 
ettirileceklerdir, 

Üsküdar Türk 
Hava Kurumu 
Müsameresi 

Bu akşam Üsküdar Türk 
Hava Kurumu menfaatine ola
rak Kızkulesi parkında çok 
mütenevvi eğlenceli bir müsa
mere verilecektir. Bu müsa

mere sabaha kadar büyük bir 
neş'e içinde devam edecektir. 

Müsamere esnasında Mısır 

orkestrası muganniyesi Sabriye, 
Melike Cemal, Belvü bahçesi 
az hey 'etinden Mahmure, Ke-

mani Necati, Kemençeci Ale ko, 
Kanuni Ahmed, Cümbüşcü Ce
mal, Piyanist Yorgi, Sahibinin 
sesi plaklarında okuyan Fikriye 
ve Darüttalim musiki hey"eli 
bu müsam.;reye şeref verecek. 
!erdir. Musiki mer•klısı halkımı· 
zın nazarı dikkatini celbederiz. 

"Açık Söz .. ün edebT romanı:23 

• • • 
Sen Benim Babam 

D ..., ·ı . ' egı sın ... 
• Yazan: Suat Derviş 

- Tahmininden çok daha 
fazla idim. 

- Ya 1... Dedi başka birşey 
söy!emedi, O günden sonra 
benım sana karşı olan düşkün• 
lüjtüm hakkında en ufak bir 
emare bulunamadı. 

Yalnız sen hastalıktan kalk
tıktan çok sonra idi. Bir gün 

hep beraber annenin odasında 
idik. Hep itiyadımız üzere 
Fazıl gazete okuyordu, annen 
gergef işliyordu. 

Ben seni dizlerime almış
tım, seni seviyordum, seninle 
oynayordum. Birden Fazıl ba
kışlarını gazetesinden kaldır
dı ve sana baktı, sonra da 

AÇIK SÖZ- 5 EylOI 

ŞAKA 

Festival 
ve bedava 
eğlenceler 

Festival münasibetile tertip 
edilen kırk gün, kırk gece eğ
lenceleri lstanbulda koşuları, 
yarışları, ba!oları, tiyatroları 

ve mehtap alemlerile devam 
etmektedir. 

Bu gece de Şirketi Hayri· 
yenin tertip etlijti ikinci Bo
ğaziçi mehtap gezintisi yapıldı: 

Diin akşam matbaadan çı· 
karken, kapıda üç gazete 
okuyucusu ile karşılaştım 1 

- Bayım, dediler, biz Kara• 
gümrüklüyüz.. Şu dillere des
tan ola (kırk gün kırk gece) 
ejtleııcelerinden birşey anlıya
madık. Taksimde Kermes var 
diye koştuk; paralıydı .. Yarış
lar paralı .• Ti>atrolar paralı .• 
Gezmeler, eğlenceler, güreşler 
koşular, hasılı herşey para'ı. 
Bir kerecik de (Halk için) 
bedava bir eğlenti yapılsa da 
bizler de şu kırk gün kırk 
geceden bir gece olsun 
istifade etsek .. 

Birdenbire afalladım. Vere
cek cevap bu!amadım. 

- Hakkınız var... Yazarız. 
Dedim. Yazıyorum amma, 

kendi kendime de soruyorum: 
- Vaktile tesbit edilen bu 

parlak eğ!ence programı, Ka· 
ragümrüklüler bedava eğlene
cekler diye bozulur mu biç .. ?! 

1. F. 
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BU.LMACA 
' ' Açık Söz ,, Un 

Bulmacası 
Bulmacalarımıza okuyucula

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

Bu sebepten bulmacalarımı
zı biraz daha güçleştirerek, 

bir hafta müddetle neşredece
ğiz. Okuyucularımız bu bir 

hafta içinde hal varakalarını 

göndermek için bol bol vakit 
bulabilecaklerdir. 

Diğer taraftan okuyucuları. 
mııa vereceğimiz hediyelerin 
kıymetlerini de bu ha/tadan 
itibaren arttırdık. 

Bu haftaki bulmaca 
Aşağıdaki heceleri öyle sı. 

ralayınız k~ üç ata sözü mey· 
meydana çıksın. 

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

HEDiYELERiMiZ 

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

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

mız Pazartesiden itibaren he
diyelerini alabileceklerdir. ,-

Aç zk Söz 
Bilmece kuponu --
Belçikalı seyyahlar 

geliyor 
Belçikadan otomobillerle ha. 

reket eden gazeteci, tüccar, ve 
fabrikatörlerden mürekkep bir 
seyyah kafilesi Romanya ve 
Bulgaristan yo!ile şehrimize 

gelmektedirler. 

DOKTOR 
Hararet 

Bazan vücudumuzun harare
ti artar, "ateşim var" diye şi· 
kayet ederiz. Hararet başlı 
başına bir hastalık değildir. 
Fakat bir hastalığın çıkacağını 
gösteren arızi bir haldir. Bu 
da vücudün muhtelif yerlerin· 
den birinde bir iltihabın hasıl 
olmasından, yahut bunun bir 
hastalığın tesir ve istilasına 
karşı göslerdigi mukavemet• 
ten ileri gelir. 

Hararet, vücutte tıpkı bir 
kömür parçasının yanmasına 
benzer, bunu ilk dala Fransız 
kimyageri Lavvazye 1777 de 
ispat etmişti. 

Vücudün 37 ile 37,5 derece 
arasında müstekar bulunan 
hareret gündüz bir müddet 
artıp eksilerek, yemekten son
ra tekrar artar ve 38 derece• 
yi bulur. Eğer daha aşağı da 
düşerse o zaman vücutla ha
raret vardır denilir. Bu hara· 
relin artıp eksilmesi zamanla. 
rına da nöbet denilir. 

Nöbet hemen müsavi fasıla
larla ya gün aşırı, yahut bır 
günde üç veya dört defa lit· 
reme, kuru ateş, ter gibi üç 
halde kendini gösterir. 

Hararet tegaddiyi bozar. 
kanın hareketinde bir ıür'at 
hissedilir. Hastanın gözleri 
süzülür. Başında bir ağırlık ve 
ajtrı hasıl olur. HulAsa vücudün 
her trrfını bir kırıklık ve ra
hatsızlık isti!A eder. 
Ma~afih ateş vücudun her 

noktasında bir değildir. Bir 
hastanın harareti maksimalı 

bir termometre ile anlaşılır. 
Termometre hastanın dil veya 
koltuk altına veya mak'adından 
içeri sokularak üç beş dakika 
kadar oracla bırakılır, ondan 
sonra çıkarılır. 37 dereceden 
fazla ateşin derecesini gös· 
terir. 

Sulfato, alelUmum sulfato 
mürekkebatı hablar, güllaç, 
ruh harar~ı: kesici ilaçlar o 'a
rak kullanılır. 

Ateşi olan bir hasla derhal 
perhiz yapmalıdır. Süt, et su
yu, arorot, limonata, sodalı 

gazozlar gibi şeyler almalıdır. 

Hastanın odası fevkalade te· 
miz lutulmah, ara sıra hava .. 
landırılmalıdır. 

Düşünceler: 

Herkes için 
Yazan: 

Dr. Victor Pauchet 
Dünya, fili bir insan için 
nasıl olması lcizımsa öyle· 
dir, manialardan müteşek
kildir. 

ili (3 

lktısat ederek topladıjtın pa· 
rayı çocuklarının dımağına, 

adelesine ve cigerlerine sar
fet. Sermayen ancak burada 
hiç vergi vermeden azamı 

hasılat getirecektir. 
[!J ID 

En tehlikeli hayvanların 
farelerle sinekler oldujtunu 
unutma! Bunların bulun
dujtu yerde temizlik yok 
demektir. 

El l!J 
Zaman ve mesafeleri kale• 
derken intizam sahibi ol. 
Aksi takdirde yarı yolda 
kalırsın! 

lil lil 
insanların ( irade kuvveti) 
diye tanıdıkları şey, asıl 

kendi kendine telkin kuv
vetidir. Herkes en kuvvetli 
tesir altında iş görür. Ken
dinizi zayıf ve Aciz gör
düğünüz zaman, kendinize 
kuvvet telkin etmek vazife
sini ihmal ettiğiniz muhak
kaktır. 

yüzunun her tarafına sıcak 
bir kızıllık yayılıyordu. 

Fazılın şüphe, dehşet, kıs

kançlık, endişe ve iztirap dolu 
bakışlarına tahammül edeme
dim. Selma seni yavaşca diz
lerimden inrlirdim, yere bırak
tım. Fazıl da bize bakmaktan 
vaz geçti. Başını gazeteye İn· 
dirdi. 

Fakat bir çeyrek saat geç
tilti halde dikkat ediyordum. 

Dikkat ediyorum. Hep ga
zetenin aynı noktasına bakı

yor ve asabi, asabi dudak. 
!arını yiyordu. 

Binnaz gözleri büyük bir dik· 
katle ve yeni bir şey keşfe• 

der gibi ikimizin de yüzün
deki çizııileri araştırıyordu. 
aramızdaki müşabeheti tesbit 
etmek lstiyen bu arayıcı ba· 
kışlar, gözlerimizden dudak
larımızıt dudaklarımızdan göz· 
!erimize dikiliyordu ve nasıl 

bize böyle bakarken karşıdaki 
aynaya da benim gözlerim ta
kıldı. O zaman sesinin bana ne 
kadar çok benzediğini büyük 
bir sevinç fakat ayni zamanda 
Büyük bir dehşetle bana naka· 
dar benzedijtini gördüm. An
nenden gergefinin üstünden 
kaldırdıjtı gözlerle bir Fazıla 
birde biıe bakıyordu. Ve bak· 
tıkça ~affaf derisinin ateşinden 

Fatma da onun bu halinin 
farkında idi, bunun için oda 
sararmıştı, Ve titreyen par
makları demindenberi ikneye 
iplik geçiremiyordu. 

BEN KiMiN 
METRESiYiM 
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Sarayında hali geniş nefes alarak uyumakta ve mil• 
letinin ıztı raplarına kulağın • tıkamakta ısrar eden ı 

Vahdettin gözlerini açarak: Sen çaldırdı n mı Mesrin?·· 
öyle menalı bir gagalayış ga- r 
galardı ki.. eşi yoktu vallahi" 
onun: 

gittikçe kuvvetlendiğini ·ve gü· 
nün birinde bütün istilA ordıı. 
!arını Türkiyeden atacaklarını 
umuyorlar. Buna başkuman
danlarından neferine vurıncıya 
kadar hepsinin imanı var . ., 

liler verir, neş'emi arttır.rdın: 
Bir .sene içinde ne olmuş bÖf 
le? Ne kadar çok değişmişsiO-: 

- Mühim bir zıya dojtrusu. 
Şimdi ben de acıdım size. Ke· 
derinize candan iştirak ederim!! 

- Eksik olmayın, Hanım· 
efendi. Siz de görüyorum ki, 
güvercinler kadar hassas ve 
ince duygulu bir kadına ben· 
ziyorsunuz 1 

Servet bey Nesrinle konu· 
şurken, kapı açıldı. Hademe· 
!erden biri: 

Efendimiz bahçeden içeri 
giriyor' ar .. 

Haberini verdi. Servet bey 
derhal yerinden fırladı: 

- Şimdi gidip teşrifinizi ha· 
ber verecejtim, hanımeleodi. 

Bugün baş mabeyinci bey de 
sarayda yoklar. işim o kadar 
çok ki •• 

Aradan on dakika geçmişti. 
Sultan Vahdettin bahçeden 

dairesine çıkmış bulunuyordu. 
Nesrinin geldiğini haber aldı· 
ğı zaman çocuk gibi sevin
mişti. 

Nesrin Mabeyin katibi Ser
vet beyin ve daha önde giden 
bir harem ağasının del;\lelile 
padişahın dairesine geçiyordu. 

[!] (!] 

Nesrin, Vahideddin'le 
neler konuştu? 

Nesrin, Padişahın etejtini 
öptükten sonra ayakta durdu. 

Vahdeddinin yüzü gülüyordu. 
Yanındaki koltuğu göste

rerek: 
- Otur kızım, dedi, seninle 

ne zamandanberi görüşmek 

isterdim. Geçen yıldanberi hiç 
görünmedin.. lstaubulda de· 
ğil miydin? 

Nesrin başını öni!ne eğmiş· 

ti .. gözleri yerde cevap verdi: 
- Burada idim .. Fakat, efen· 

dimizi rahatsız etmekten çe
kindim de ... 

- Rahatsızlık olur mu böy· 
le zamanda? Sen de bilirsin ki 
benim sana teveccühüm var
dır. Buradan son ayrılışında 
da sık sık saraya ujtramanı 

tenbi h elmiş tim, değil mi? 
- lngilizler.n yanında çok 

meşguldüm .. Bir yere çıkama
dım çoktanberi. 

- Ne diyorsun, Nesrin? 
Koskoca lngiltere hükumeti
nin ayağını bastıjtı yerden çe
kilip gittiği tarihte görülmüş 
bir hadise midir ? Buna inan· 
mak için, insanın lngiltere 
devlet fahimesinin şevket ve 
satvetini görmiyecek kadar 
kör olması lazımdır. 

Ve burnuunn üstünde salla
nan güzlüğünü düzelterek : 

- Sen de galiba Anadolu. 
dan korkmağa başladın. Ôyle 
mi? Dedi. 

Nesrin çok ciddi ve çok 
serbest konuşuyordu. 

- Hayır şevketmeap. Dedi. 
Cariyenizin h'ç kimseden kor
kum yok. Sadece -sordunuz 
da- duyduklarımı ve gördük
lerimi arz ettim. Yoksa ha
kikat, duyuklarımdan ve gör
düklerimden çok daha kor
kunçtur. 

- Hangi hakikatten' bahse· 
diyorsun? 

- Anadolunun bütün dün. 
yayı hayrete düşürecek kadar 
kuvvetli oluşundan .. ve yakın
da Avrnpa'ılara bütün iste· 
diklerini yaptırtmak fırsatını 

ele geçireceklerinden bahse
diyorum ... 

Sarayında hala geniş nefes 
alarak uyumakta ve milletinin 
ıztıraplarına kulağını tıkamakta 

ısrar eden Vahideddin birden
bire gözlerini açtı: 

- Sen çıldırdın mı, Nesrin? 
Geçen ve evvelki seneler için. 
de bana ne tatlı ümit ve tesel. 

- Zaman yürüdükçe, insall' 
!arın olduğu yerde kalmasın• 
imkan var mı, velinimetiın? 
Dün herkese meydan okuya' 
itilaf devletleri, bugün, (Mustafl 
Kemal) in lakırdısından bile 
ürperiyorlar. Anadolu çelikter 
bir duvar gibi, ıtilaf kuvvet· 
!eri karşısında duruyor. 

Şu gördüğünüz drelnotJar. 
ejder gibi tank lar, esrarengil 
hafiye teşkilatları Türkiir. 
gösterdiği milli varlıklar önüll' 
de birer çocuk oyuncağı k•• 
dar değersiz kaldılar. HalbU' 
ki, lstanbuldaki itilafçılar• 
gelince, onlar hala efendimiz• 
den semavi bir muci.:e bekler 
gibi, yardım ve cesaret umu• 
yorlarl Artık, Anadolu sınır· 

larında Türkün etten ve çe
likten ördüıtü duvarları hiçbir 
mucize aşamaz, şevketmeap! 
Türk, şu pencereden gördii· 
ltünüz büyük gemilerde" ço~ 
daha heybetli ve kuvvetli gÖ' 

rünüyor. 
- Vahdettin bu sözleri din• 

!erken, Nesrinden adeta çe
kinmejte baş!amıştı.. Bir ara· 
!ık ruhunu bojtan bu korkunÇ 
mevzuu dejtiştirmek istedi: 

- B:r yıl içinde ne kadar 
güzelleşmiş, ne kadar olgun• 
]aşmışsın, Nesrin 1 

Yanakların eskiden bu de
rece penbe, gözlerin bu ka· 
dar parlak değildi senini Şirn• 
di bakışlarında da teshir edici 
bir kudret, çekici ve eritici 
l:ıir c.uibe varl ne olmuş böy
le sa,a .. ? Canlar yakan bit 
afet olmuşsun sen, Nesrini 

{Bilmedi/ 

Yeni Tarihi Romanımız 

YEZİDİN AŞKI 
Y_~zi~i ~ep~mi.z biliyoruz: Emeviye tarihinin şair ruhlu, zevk 
duşkunu hukumdarı ... Emeviye Devletinin banisi Mvaviyenin 
oğlu Yezit ... Ve zamanında: 

KERBELA VAK'ASI 
Vukuı ge'en Yezit ... 

- Senin gibi kulajtı delik 
bir kadın, onların yanında ne

ler duymuştur kim bilir... ln

gilizler ne düşünüyorlar Ana- ı 
dolu hakkında? 

- Hiç bir şey düşündükleri 
yok, şevketmeap ! Anadolunun 

Fakat Türklerin içind•, Yezidin başından garip, ma•allar• 
da oldu_ğu. kada_r. ramanli~ b!r aşk: geçliğini .. bu aşkın, 
Kerbela haduesının delışetlı bır fecaatle .~eticelenmesinde 
mühim bir amil olduğunu kac kişi bilir ? 

YEZİDİN A ŞKI 
Romanında .. aşkı da ruhu kadar şımarık olan Yezôdin ba
bası Muaviyeyi, nasıl bin bir entrıka çevirmeye sevkettiğini .. 
bu yüzden bahtiyar bir aile yuvasının nasıl perişan olduğunu 
ve nihayet Kerbelada Hazreti Hüseynin bi;tfin çoluk çocuğu 
ıle şehit düşmesine kadar dayandıjtını okuyacaksınız. 11ıııoıı1111111ıııııııınoı1111111111ıııııııı1111111111111111111111ıuıı 

işçilere bugün 
konferans 
verilecek 
Şehrimizde bulunan iş ida

resi reisi Enis Behiç bugün 
öjtleden sonra Ticaret Odasın. 
da işçilere bir konferans ve
recek iş kanununun hususiyet
lerini ve işçiye verdijti hak. 
!arı anlatacaktır. 

Bu toplantıya yalnız işçiler 
iştirak edeceklerdir. Ticaret 
Odası, fabrikaların işçilerini 
toplantıya bırakmamaları ihti
malini göz önünde tutarak bü
tün fabrikalara resmi mektup
lar göndermiştir. 

Ben bir söz konuşamıyorum. 
Arlık seni de sevemiyordum. 
Bir az evvel kalkıp ve odadan 
gitmek istiyordum. Fakat eğer 
böyle birden gidecek olursam, 
bu ani gidiş Fazılın nazarı 
dikkatini pek fazla celp ede
cektir diye bir türlü bir 
müddet kımıldanamıyordum, 
işte ben tam böyle ve 
adeta eziyet içinde iken ga
zetesinin hei> ayni yer'ne ba
kan Fazıl birdenbire onu ma. 
sanın üstüne attı. Yerinden 
kalktı. Ve bize gayet sert bir 
sesle kısaca : 

- Allaha ısmarladık dedi, 
Gidiyordu. Sen oyuncakları· 

nın arasından fırlayarak : 
- Baba .. baba .. diye bajtır

dın .• Nereye gidiyorsun? 

1 Y E Z İDİN A ŞKI 
Romanında.. Yezidin aşkı ile bera'>er, Arap tarihinin çok 
enteresan safhalarını da okuyacaksınız. Muharrir romanın 
başına ilave ettijti tarihi bir hulasada, Hazreti Ali ile Mua• 
viye arasında geçen çok meraklı mücadeleyi Ali'nin nasıl 
şehit olduğunu ve Muaviye'nin Hilafete ne suretle geçtijtini 
güzel bir şekilde tesbit etmiştir. Bu tarihi hulasa, okuyucu· 
larımızın, Yezidin aşkını daha vuzuhla okumalarına yardım 
edecektir. 

YEZİDİN AŞKI 
Romanında, canlı bir lo;rih dekoru içinde geçen romantik 
~ir aşk .. Kerbela faciası gibi acı bir netice vardır. Okuyu· 
cularımız, bu romanımızın üstünde çok heyecc.nlanacaklar.. ı 
çok nlcikalı zamanlar geçirec•klerdir. 

Yazan = M. Rasim ÖZGEN 

Ve yanına koşarak, her za. 
man yaptığın bir ayağına sa· 

rıldın. O zaman Fazılın yü • 
zünde müthiş bir ifade gör. 
gördüğümü zannettim. 

Bu ıztırabın. sukutu hayalin 
elemin, hiddet ve isyanın en 
kudretli ifadesi idi. Ayağını 
seniıı mini mini ellerinden kur
tardı: 

- Bırak canım diye seni öy
le bir silkti ki... Sendeleyip 
halının üstüne düştün ve 
o hayatında birinci defa 
olarak senin yerde ajtlamana 
ehemmiyet vermeden dışarıya 

çıktı gitti. Yalnız kaldıjtımız 
zaman. annen yerinden kalkıp 
senin yanına geldi. Sen halı

nın üstünde tepinip ağlayor-

dun. Seni susdurmağa çok 
çabaladı. Nihayet belki yarım 
saat ajtlayıp, feryat ettikten 

sonra 
Sustun ... Sen dadına tesliıP 

etıiktensonra, annen bana dörı
dü ve: 

- Fazıla ne oldu diye sordU· 
- Onunda benim gibi bi· 

zi ywüzümüzdeki çizgilerin mü• 
şabehet aramağa çalıştığı da· 
kikalarda bildiijtm halde, ona 
ayni şeyi bildijtimizi söyleme
dim. 

- Ne olacak. Dedim bilmi
yor musun onun ahlakını. 

- Hayır .•. O Selmaya böy· 
le yapmazdı. Cavid ... Demiıı 
dikkat etmedin mi? ikinizin y ü
zoönüzP nasıl bakıyordu. 

(Bitmedi) 
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Bu seneki sonbahar modellerinde beller ince olmakla beraber, elekler aşa{/ıya dokru indikçe 
genişlemektedir. Yakalar k.apaltdır. Yukorıda yeni rnodel/e~den rlördiinü takdim et1ıyoruz. 
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1 DÖMi SEZON l J Fidana bak
mak lazım! 

Yaz günleri 
yavaş yavaş 

sona eriyor. 
Şimdi herkesin 
zihnini işgal e

den mesele şu: l 
Acaba yem 
dömisezonlar -
da neler var? 
Haber vere
limki, modis
lralar bu yaı 

boş durmadı

lar, hep sizin 
için çalıştılar ve 
öyle zengin ko
leksiyonlar ha
zırladılar ki ... 

• 

' 1 

Biz de yeni 
modelleri göz
den geçirdik. 
Şu bariz vasıf
ları g ö r d ü k. 
Şapkalar öne 
doğru uzan~ 

makta ve göz
leri gölgelen
dirmektedir.Bir 
kısmı da yuka. 
rıya kalkıklar 

ve bu şapkalar 

Yukarıda: Menekşe fötr t•pka, açık yeşil rü· 
ban ve renrirenk tliylerden motif. 

A1ağıd<1. : Bu yosun yetili fötr enseyi açık hı· 
r .. kmaktadır. Bu fapkada öne d>jru eğilm~ .tedir 

amudiliklerine göre herhangi 
bir garnitürle tezyin edilmiş

lerdir. 
Heyeti umumiyesile yeni 

moda her tipte kadına ve her 
zevka uygundur. Tanörlerde 
son dere<e varyete çeşitleri 
bu'abilirsiniz ve bu sezonda 
bukadar tayyör nadiren gö
rülecektir. 

Klasik ceket1erin yanı sıra, 

bahardan kalma tüniklerin il ha
mile yapılmış olanlar da göze 
çarpacak. • Bu suretle çok ge
niş ve uzun ceketler meydaııe. 
çıkacak. 

Galiba sonbahar- mantolarımız ı 

da aynı kaynaktan ilham alacak
tır. Mantolarımızın alt taralı 

ıreniş olacak, boy bir kemerle 
keudin gösterecektir. Geniş 

omuzlardan kadınlarımız oka
dar haz duydular ki, sonba-

harda da bunu bırakacağa 
benzemiyorlar. Ôyle olmakla 
beraber, terziler bizi başka 

modellere de alıştırmıya çalı · 

~acı.klardır. Mesela omuzların 
genişliğini biraz daha aşağıya 
indireceklerdir. 

Hele detayların ve tertibatın 
nasıl içinden çıkılacağı ayrı 

bir me•eledir: Mesela roplar
da pliler, kırışmalar, dalgalan
malar, tayyörlerle manto'arda 
iğne ardı ve bordiôrler ... Hele 
kürk le eskisi gibi ya band, ya 
bordür ve belki de eskisinden 
fazla ... 

Sonbahar başlangıcının şap
kaları canlı renklerde fötr 
şapkalardır. Ancak bu şapka
ları rengini büsbütün açacak 
olan başka bir renkte korde!A 
ile ve moti ilerle süslemek la
zımdır. 

SALON SAKSILARI 
Apartımanlar da yeşil sak

sıları muhafaza etmenin de 
usulleri vardır. Bir defa apar
tıman ne kadar aydınlıksa, 

saksıların da keyfi o kadar 
yerindedir. Bazen begonya
lar indirilmiş ışıkla iktifa ede
bilir'er. Saksıları katiyen 
kuvvetli güneşte bırakmamalı

d r. Bu saksıların bir derdi 
daha vardır: Beyaz biti 

ispirtoya batırılmış ince bir 
fırçayı dokundurmak bunları 

öldürmeğe kafi gelir. 
Palmiyelerin daima ilyafı is

tikametinde tozlarını almalıdır. 
Yırtılmaması için bu noktaya 
dikkat IAzımdır. 

Saksıları hararet dereceleri 
farklı bir yerden diğer bir yere 
götürmeyiniz, hava cereyanla
rında bırakmayınız. Saksı top
rağının üst kısmını ara sıra 
karıştırınız. 

Bu toprağı her sene değiştiri
niz. Suya ihtiyacı olduğu za-

man sulayınız ve suyunu akı
tınız. Tabakta biriken su hava 
cereyanına mani olur ve bu 
vüzden kökler çürür. 

Toprağı ara sıra mutedil 
nisbette gübre ile karıştır

malıdır. Şu gübre tavsiye 
edilir: Birinci sulama için bir 
litre suya karıştırılmış bir 
gram Nitrat dö potas... ikinci 

sulamada yalnız su ... Üçüncü 
sulama için bir litre suya 

karıştırılmış bir gram fosfat 
damonyak ... Dördüncü sulama
da yalnız su... Ondan sonra 
yeni baştan! 

itizar 
Bugün münderecatımızın çok

ldRundan • Bir Cinayet Da. 
vası .. adlı romanımızı koya
madık. Arzı itizar ederiz. 

Hayalın tazı yaşlarını ge
çirmek hakikaten hayli nazik 
mesele .. Hele genç kızlarda ! 

Bir zamana kadar sapasağ
lam gördüğümüz genç kızlar 
durup dururken baş ağrıların
dan, nevraljiden ve nefes dar
lığından şikayet etmiye baş
larlar, iştahları kesilir, zihni 
olsun, uzvi olsun fazla bir 
gayret siırfetmek istemezler. 
Yüzleri sararır, hallerine bir 
hüzün çöker ve saire .. 

Doktora muayene ettirirsi• 
niz. Korkulacak hiçbir ha.ta
lık olmadığını söyler. Sadece 
derki: 

- Genç kız yetişiyor, bir 
şey yok. Sadece kansızlık! 

l3unun birçok tedavi yulları 
vardır. Doktor bu yolları 
size göstarecektir. Esasında 
demir ve arsenik mevcut ilaç
lar verecektir. 

Fakat bu kadarı kafi değil
dir. Açık hava, deniz kena
rında, kırda istirahat, eğlen

cenin de açıcı tesirleri görü
lür. 
Gıda meselesine de dikkat 

etmek lazımdır. Etler, unlu, 
şekerli gıdalar . tavsiyeye şa
yandır. Etin bir mahzuru şu· 

dur : Çok yendiği zaman bık· 
kınlık getirir. 

Pasta, hamur işleri, makar
nalar iyidir. Bilhassa şekerli 

hamur işlerinde gıda mıkdarı 

fazlalaşır. Burada şekere haki
ki bir deva nazariyle bakmak 
lazimdır. Hem gıda bakımın

dan, hem de kolayca hazmı 
kabil oluşundan ... 

Çok geçmeden hastanın ya
vaş yavaş kuvveti ve sıhhati 
yerine gelir, çalışmak zevki u
yanır. Kansızlığın biltün arazı 

zail olur ve normal hayat ye
niden seyrine devam eder. 

ispirtolu meyva 
konservesi 

Bu tertip bilhassa bahçesi 
olup da, meyvanın fazlasını 

komposto yapmaktan veyahut 
reçel olarak saklamaktan baş
ka bir şey arzu edenler için 
iyidir. 

Bahsedeceğimiz konserve 
için en iyi meyvalar şunlardır: 
kiraz. frcnk üzümü, erik, ayna
bakan eriği, ~eftali, kayısı, 

üzüm. 
Meyvaları yıkayınız. Üzümle 

frenküzümlerini saplarından 
ayırınız. Erikle kirazların çe
kirdeklerini çıkarınız. Kaysi 
ile şeftalileri dörde bölünüz. 

Hepsinden bir balenin içine 
bir sıra koyunuz. Aynı sıklette 
toz şekerle örtünüz. Meyvala
rın üst hizasına kadar 45-50 
nerecelik ispirto koyunuz ve 
ağzını sıkıca kapatınız. 

Bir kaç ırün sonra yine ay• 
nı tertip meyva ilave ettikçe 
o kadar şeker koyunuz ve 
ispirtoyu yine üst hizaya çı· 

kacak kadar yükseltiniz. Hu. 
lasa Bole dolduktan sonra bu 
sefer ağzını her zamankinden 
iyi kapatınız. 

Yalnız bu suretle saklanan 
meyva konservelerini üç ay 
sonra istimale başlamalıdır. 

ı Fransa -Lehistan ittifakı 

Yemek 

5 Eylül CUMARTESi 

Taslcebabı - Kuskus - Karpuz 

Sonbahara girdiğimiz için 
arada sırada içimiz kış ye
meklerini de 
çekmiyor de
ğil. Hergün 
sebzeden bı

kaılar bugün• 
kü tarifim·z 
dahilinde bir 

yemek yapa
bilir:er. 

Etin iyi ta
rafından kes
h 'r ve kuş

fı 

: 

• . 
• 

başı doğrarsınız. iyi ı ağ'a ka
vurur sunul. Bilmesine ) akın 
içine ince doğranmış soğan, 

domates. tuz, biber i'ave eder 
ve orta ateşte pişinciye kadar 
bırakırsınız. 

e Kuskusu tuzlu kaynar 
su}a ala · ve pişirdikten son
ra kevgırle çıkarır, kayık ta
bağa a ırsınız. iyi yağı kavu· 
rarJk üzerine gezdirirsiniz. 

e Ka·puz. 
l!J 8 
ÇOCUK BAKiMi 

Çocuğun memesi 
Düo bu sütunda bir yanlış

lık olmuş. Onun için tekrar 
bu bahse avdet edeceğiz. Bir 
annenin memesinin ikisini de 
çocuğa vermesi, birini, bir 
defa, diğerini b'r defa için 
saklamaması lazımdır. Çünkü 
bir memedeki südün miktarı 

çocuğu beslemiye kifayet et
mez. Dünkü yazımızda, bu ta
mamile aksi yuzılmış, tashih 
ederiz. 

Memeden bahsederken, şun· 
tarı da söyliyelim: Nevzat, 
cüz'i fasılalarla sık sık meme 
emmelidir. Çocukların kuvvet 
ve iştihasına göre, gündüz 
her iki saatte bir emzirilmesi 
iyidir. 
Çocuğun aldığı südün mik

tarı ilk haftada tayin oluna
maz. Her meme 2amanının 10 
ila 20 dakika uzamasında beis 
yoktur. Ea-er çocuk fazla süt 
emmişse, ufak hı ç kırıklarla 
fa7.la rmdi~ni dı~ arıya çıka. 

rır. Bundan do?ayı endişeye 

lüzum yoktur. 
Fakat istifrağ denecek alaim 

zahir olursa, meme zamanları 

fasılasını uzatmalı ve b·r dok. 
tora müracıat edilmeli:lir. Me
me zamanları muayyen olursa 
hem a1ne rahat eder, hem 
çocuğun hazmı ve uykusu le. 
min edilir. Çocuğa her ağla. 
dıkça sussun diye meme ver
mek iyi değildir. ÇCınkü ağla

mak çocuğun aç bulunduğuna 
delalet eder bir işaret de· 
ğildir. 

RADYO 
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ISTANBUL 

18: Dan• musikisi (pli'<), 111 

Habe .. ıer, 19 15: Muhtellr p'lkla .. , 
19.30' Çocuk saati ( hiklyeler) 
Mcı'ut Cemil tarafından, 20: ç0 .. 

cuk muılklıi (pllk), 20.30; Stüdyo 
orkeıtraları, 21.30; Son hıbr.:rlc ... 

Saat 22 den •onra Anaıdol.ı 
Aj•nsının aaı.etelere mahı..aı ha· 
vadlı ıervlsl verilecektir. 

VARŞOVA 

2U: Küçük orkeıtra konıert, 
21.JS. U:r.aklakl yurtdatlara mah
ıı.ıı netriyat, 22: Piyano konıerl 
{Ll•l, Mo:r.art), 23: Sor, 23.IS• Ha .. 
fil musiki, 24.IS: Dana pllklan. 

EBUDAPEŞT 

19.30. Ptlk konaerl, 20.30: Kon· 
feranı, 21.30: Orkeıtra lııonıerl, 
22.40ı Haberler, 23: Çigan muıl\ı..i• 
ıl, 24: Caıbant. 

PRAG 

18.5.S: Musiki Almanca netrlyıt. 
2oı Haberler, 20. lS: Eilencell mu• 
ıikl, 21: Konuımalar, 21.20: Johın 
Stıuııun opereti, (Get'e Kutu) 
(Fledermaua), 23.1~: Pllk, 23.30: 
Ehlencell gece muılkiıi. 

BELGRAT 

20.50 : Radyo orkeıtra111, 22 : 
Halk tarkıları. 23: Haberler, 23.'lO: 
Konıer nakil, 24: Dana pllkları. 

ViYANA --(49,S metre kısa dalga): 20: Ha• 
herler, 20.10: Kon· ıtmalar, 22.25: 
Şarkılı plyeı, 22.4{): Filim bahıl, 
23.10: Harpa refıl.. . tile farkılar, 
24. iŞ: Cazbant, 
BÜKREŞ 

6.30: Sabah btfr'.yab, 13.30-15: 
Pllk ve haber serviılerl, 19.03: 
AıkeTf muılkl, 20.0~: Konferans, 
IO. 25: Kabare muılklıf, oTkeıtTaıı, 
22.311: Spor, 22.4!1: Caz, l3.45: Fran• 
sızca. Almanca haberler. 

EINDHOVEN 

KJOPliık, lS.15: Haberler. lS,30: 
ŞaTkı1nr, 14,45: Konuımalar, 16: 
ŞarkılaT, 16,30: Plak, 

Fransızlar, dUne kadar 
Leh -Alman dostlu

ğundan endişe ediyorlardı 

Lehistan ordu mü/ etfişini Parisin ziyareti 
Almanyanın ordusunu bir misli arttırdığı 

bir sırada bir tesadüf eseri değildir 
L' lntransigeant gazetesi iz olduğu kumandanlık va>ıf- dü1mesıne ka•şı Fransız efkii-

Lehistan ordusu umumi mü- !arı ve mareşal Pfüud•- rı umumiı e;ı lakayıt kala ııa•. 
fettişi General Rydz-Smigly- kinin yanında oynadığı iktidar mevkı ôden uzak!aştırı-
nin Parisi ziyaretinde~ bfth- mühim roller saı es'nde, Lehis- fa1 bu hükümet adamı her 
sederek diyor ki: tanda yüksek bir otoriteye lır,alta Fransa1ın dostu ol-

"Lehistanın siy?seti ekseri- salı ptir ve halk laralındJn duğunu göstermi~ti. Filipesco 
yelle esr .. rengiz b:r şekilde çok sevilmiştir. ve Take Jonesco'nun yanında 
inkişaf etmekte idi. Okadar ki Fransız - Leh mii 'akatlarında Titulesco Romanyanın, Alman. 
bazıları haklı olarak, Varşova iki memleketin dostluğunun ve yaya karşı harbe girmesinde 
ile Berlin arasında gittikçe ittifakın elan yaşamakta oldu- hararetli mücadelede bulun-
sıkla~an temaslardan end i şe ğunu görmek isteriz. muştu. Kendisini o zama1 
etmeğe başlamışlardı. Hitlerin Alman ordusu mev- Bükreşte dinlemiş olanlar, bu. 

Acaba Alman-Lehistan dost- cudunu iki misline çıkarmak nu hiç bir zaman unutmazlar. 
luğu ananevi olan Fransız- hususunda vermi~ olduğu ka- Titu'esco Fransızcada mü-
Lehistan dostluğu zararına rarın arifesinde, erkanı harbi- kemmel bir hatiptir. Fakat 
olhrak mı inkişaf edecei<ti? yeler arasındaki bu mülakat, kendı aaa dilini söylediği za-

Almanya Şark hudutlarında bittabi bir tesadüf eseri değil- man, Çiçeronun söz söylediği 
bazı endişelerden azade olarak dir. Leh;stan coğrafi vaziyeti zannedilir. 
hududumuzda bizi tehlikeye itibarile emniyete muhtaçtır. Almanlar da bunu unutma-
maruz bırakacak surette kuv- Hatta Beck, bir çok kere· mıştır. Çünkü Alman matbua-
vetler toplı}abildiği bir za· !er, Fransız • Leh ittifakının atının, onun uzaklaştırılmasın-
ınanda, bu mese'e ciddi bir Varşovada bu emniyetin amil- dan mütevellit hasret sesleri çı-
surette tetkik edılmiye layıktı. !erinden biri olarak telakki kardıkları görülüyor. Fakat 

Bununla beraber biz Lehis- edildiğini söylemişti. onun halefine güvenmemekte 
tan-Fransız ittifakının hüküm- Anlaşıldığıua göre Lehistan, de haksızdırlar. Antonesco Ro-
süz kaldı gına hükmetmeck iste- hiç bir hük(imete tabi olmak- manyanın Paris sefiri idi. Bu 
medik. Almanyanın silahlarını sızın, serbestii hareketini mu- zat Fransız kültürü almış ve 
her arttırışı, Fransa ve Lehis- hafaLa etmekte ve bu serbes- her fırsatta Fransaya olan 
tanın akalliyetlerinin azalma- tiden kendi memleketi ve sul- merbutiyetini izhar etmişti. 
sını icab ettiriyordu. Tehli- hun menafii namına istifade Antonesco, Titulesco ile te~-
keye karşı bu iştirak, Fransa etmeği istemektedir. riki mesaide devam etmek is-
ve Lehistan hükumetleri arn- Şurasını hatırlamak faideden lemiş ve Romanyanın Milletler 
sındaki askeri ve siyasi teşriki hali değildir ki bundan on beş cemiyetindeki daimi murah-
mesaiye sarih bir mana ver- sene evvel Mareşal Pilsudski, haslığını kendisine teklif etmiş 
dirmekten başka bir şeyi is- Fransız.Leh ittifakını imzala- ise de sabık hariciye nazırı 
tilzam etmiyordu. Gazeta Pols- mak için Parise gelmişti. Ha- bunu reddetmiştir, 
ka bu teşriki mesainin 1921 Jelinin bugünkü ziyareti de Hakikatte, Titulesco'nun, u-
senesindenberi asla inkıtaa gösteriyor ki, bütün karışık- zaklaştırılması faşistlerin bir 
uğramadığını yazıyor. lıklara rağmen, Frunsız•Leh muvatfakıyeti değildir. Bunu, 

Fakat askeri ittifak, iki ittifakı devamlı bir eser ol- yaptıkları tehdit sayesinde 
memleket arasında kat'i bir ff k " Demir muhafızlar • elde et-muş ve muva a iyetli tecrü-
emniyet tesis etmedikce, ken- beler geçirmiştir. Bundan böy- mişlerdir. Demir muhafızlara 
disinden beklenilen neticeyi le bu tecrübeye faideli surette en sempatik görülen nazar 
veremez. devamda asla tereddüt edil- lnculetz olduğunda~ bu ut 

işte bu sebepledir ki Lehis- başvekil muavinli""ne tayin 
· p memelidir. '" tan generalinın arisi ziyareti edilmiştir. Fakat endişe etmi-

siyasi bir ehemmiyet almak· L'lntransigeant gazetesi ya. yelim. Tilulesco Romanya millt 
tadır. General Rydz - Smig· zıyor : siyasetinde büyük bir rol oy-
lynin vazifesi, askerlik budu- Titulesco'nun hiç beklenil- namllkta devam edecektir. 
dunu aşmaktadır. General ha- rneyen bir şekilde ıröıden Çünkü henüz 53 yaşındadır. 
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"Lavrens,, in son düşmanlığı: 9 

ölümünden sonra 
neşredilen hatıralar 

Lavrens, kendisine adeta bir efsane 
kahramanı veriyordu •• •• sus unu •• 

Rir defa Türklerin demiryo
luıı<lan hiçbir suretle istifade 
etmelerine meydan verilmiye
cekti. Bu suretle Türkler yal· 
nız Arabistanı değil, Fillstini 
ve Suriyeyi de ıerketmiye 
icbar edileceklerdi. 

La vrens kumandasındaki bu 
kadar mühim kuvvetle. yalnız 
öyle bir köprüyü degil, kilo. 
metrelerce demiryolunu uçur
mıya karar vermişti. 

Zırhlı otomobillerinden bi
rine 75 kilo maddei infilakiye 
yerleştirdi. llk hedef yirmi bef 
uıunluğunda, beş metre uzun• 
tuğunda bir köprü idi. Köp
rünün orta yerinde Abdülha
midin ismi yazılı bir kitabe 
göze çarpıyordu. Lavrens; 
• oyuncak gibi minyon bir 
köprü., diyordu. 

Bu körünün ayaklarına dina
namitleri zigzak yerleştirecek 
ve bu sefer köprüyü fenni 
surette uçuracaktı. Yani infi
lak köprünün ayaklarına pek 
o kadar zarar vermiyecekti. 
U.vrens kendi yakın istifade. 
leri için bu köprünün derhal 
kendileri tarafından inşasını 
da hesaba katmıştı. 

Dinamitler düşünüldüğü gibi 
yerlerine yerleştirildi ve tam 
zamanında ateşlendi. infilakı 
duyan Türkler, kuvvetli müf
rezelerle akıncıların peşinden 
saldırdılar. Lavrens ve adam
ları muharebeyi kabul etmiye
rek mümkün mertebe süratle 
kaçıyorlardı. Yolda Lavrensin 
bindiği otomobilin yayı kırıldı. 
Hayattaki en büyük yeis ve 
ümitsilik zamanlarından biri 
de budur. Ne yapacaklardı? 
O kadar kıymetli iş gören ve 
daha da görecek olan bu zırhlı 
otomobili bırakacaklar mıydı? 
Meğer lnıriliz şoför san'atinin 

bihakkin ehli imiş. Alelacele 
iplerle, urganlarla kırılan yayı 
bağladı ve otomobil de, için
dekiler de bu suretle Türklerin 
elinden kurtulmıya muvaffak 
oldular. 

ikinci 'hedef daha çok mü
himdi : Altı kilometrelik rayı 
tahrip etmek için menilit pa
ketleri inci gibi hat boyunca 
dizilecekti. Lavrens bu mühim 
işi de üzerine aldı. Türkler bir 
haftadan evvel rayları tekrar 
yerine koyamazlardı. 

Lavrens bundan sonra ne
ticeleri bütün gayretlerine mu
kabil gördüğü mükAfatları 
anlatıyor. 

Allenbinin büyük taarrzu 
neticelerini vermişti. Türkler 
ve Almanlar Şamı terketmeğe 
mecbur edildiler. lngilizler, 
Fransızlar ve Araplar büyük 
bir alayişle şehre girdiler 

Almanlar geri çekilmezden 
evvel, bütün cepane depoları
nı ateşlemişlerdi. Dakikadan 
dakikaya müthiş infilfıkler du
yuluyordu. Her infilak olduk
ça, yer bir kere daha sarsı
lıyordu. 

Lavrens şehrin kapılarına 
geldiği zaman, arkadaşların

dan bir lngirız zabitine döndü 
ve meyus bir tavırla: •Şam 

yanıyor!., dedi. Hakikaten Şa. 
mın alevler içinde bırakılma

sını istemiyordu. Çünkü o ka
dar meşakkat ve eziyetten 
sonra, .b!r harabe içine değil, 
Şam gıbı güzel bir şehre gir
meği kendisi için mükafat sa
yıyordu. 

Korkularının yerinde olma
dığını görünce sevindi. Ertesi 
gün şafak sökerken, Lfıvrcns 

şehre hakim bir yere çıktı, 
bir yığın ankaz halinde göre
ceğini tahmin ettiği şehrin 

ı 
güzelliğini doya doya seyretti 

La vrens kitabında şöyle di
yor: 

" Sessiz bahçeler içinde 
ince bir sis arasından, Şan 
şehri her zamankinden güzel 
doğu illerinin bir incisi olaral 
yavaş yavaş sıyrılıyordu. 

Dört nala bir süvari geliı 
yanımııda durdu. Sevinç içindı 
bize altın gibi bir salkım üzün 
uzattı: • Müjde! dedi, Şam siz 
selamlıyor! n 

Sabahın ilk ışıklarında Sa 
mın bu selamı, Lavrensin 'ki 
tabının hemen bütün ruhun 
taşıyor. Harp hikayelerini an 
latan kitap:ar içinde bu kitııı 
hiç şüphesiz şimdiye katla 
yazılmış olan diğer eşleri kı 
dar merakla oic.unmıya değeı 

Fakat askeri tarihçiler hii 
kümlerinde tarafkir davrandıA 

için La vrensi müvaheze ede 
ceklerdi. Bu kitaptaki mütale 
alarmın hemen hepsi münaka 
şa edilebilir. Gördüğünü ya~ 
mamıştır, itidaldan ayrılmıştıı 
Kendisinin karıştığı Mdisel 
rin ehemmiyet ve manalarır 
daima izam etmiştir. 

Lakin bu sekiz yüz sayfalı 
kitabı artık tenkit etmekte d 
ne mana var? Sadece haya 
bir kahramanın maceralarıı 

okurken okuyup geçmekte 
başka yapılacak birşey yo 
tur. Bu bakımdan kitabın ok 
nacak lezzetli tarafları va~dı 

Sanki biribirine iyice kene 
lenmiş bir çok hüviyetleri ola 
bu masal ve efsane adamınl 

kitabını okuyanlar, muharrir 
nin bir iş adamı olduıtu k 
darda artist ve f,lezof old 
ğuna hökmederler. 

[ BiTTi) 
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KEÇİÖREN BAGLARI 
Yazan: lskender F. Sertelli 

Şu gördüğünüz bağlardaki 

kösklerde oturanlar, kulübemin 
' önunden geçtikçe bana sorar-

lar: 
- Babalık! Güneş batıyor 

bak .. akşam oldu .. Kuşlar yu
,·alarına döndüler.. Sen hala 
yuvandan dışarıya çıkmadın! 
Niçin .. ? Karnın aç değil mi? 
içecek suyun var mı? 

Evet .. güneş b~tıyor .. akşam 
olmuş. Kuşlar cıvıldaşarak };'.U• 
valarına dönüyorlar. Ben hala 
kulübemden dışarıya çıkma
dım. Niçin mi? 
Karnım aç değil .• 
Ve içecek suyum var. 
Güneş batıyorsa neme ge-

rek benim .. ben gür.eşi doğar
ken görmüş, Tanrıoın bahtiyar 
bır kuluyum. 

Keçiören bağlarının yama
cında bundan tamam yetmiş yıl 
once dogınuşum. Elli sekiz 
yaşıma gelinceye kadar güne
şin nerden doğup ne tarafta 
battığını bilmezdim. On iki 
yıl önce bir sabah.. bir sonbahar 
sabahı başımı dışarıya çıkardı
ğım z~man kulübemin önünde 
san saçlı, mavi göz!~! a~lan 
bakışlı bir uker gordum.. 
yürüyüşünden ve bakışlarında_n 
b •ili idi ki büyük rütbelı bır 

a•kerdi bu arslan. Ben asker
lik yapmadığım için onların 
rütbe:erini tanımam. 

- Ne istiyorsun oğul ? 
Diye sordum. Gülerek ba

şını uzattı : 
- Bir bardak suyun bulu

nur mu bilmem ? Çok susa
dım da .. 

Testimi çıkardım.. bu asla
na verdim: 

- Gece ayazda kalmış ta 
biraz fazlaca soğumuş. Dişle
rine dokunmasın .. 

Dedim. Kana kana içti tes
tideki suyumu. 

Ve gözümün içine bakarak 
giılumsedi: 

- Eyvallah ba?alık .. ~abah
leyin rahatsız eltım _:;e~ı. 

Testiyi kapının onune bt· 
raktı : 

- Yalnız mısın burada? 
- Evet .• 
- Çoluk çoc~ğun :ı:ok m~? 
- Dünya evıne gırmedım 

ogııl. .• Gözümü burada açtım 
Ye burada kapayacağım. 

- Şehre inmez misin hiç..? 
- Hayır .. Elli sekiz yıl in-

ıııedim. Buıodan sonra da in
meğc niyetim yok. 

- Nasıl yaş-ar~ın böyle tuk 
başına burada ? 

- Basbayağı.. Yazın üzüm 
(erim. Kı~ gelince köşklerden 
·iyerck gönderirler. Kuş1~rın 1 

ızkını gönderen Tanrı benı de 
Joyuruyor buracıkta. 
Sarı saçlı. mavi gözlü, tunç

an bir heykele benziyen bu 
ırslanı o günden sonra gör
nedim hiç. 
Köşklerdeki çocuklar bir 

ün - aradan uzıın yıllar geç
·ten sonra - kulübeme geldi-

er. 
- Babalık, dediler, haniya 

ıir sabah senden su istiyen 
ılr yo!cu \"ardı .. Hatırladın mı 
m· ? 

- Hatırlamaz olur muyum, 
!edim, benim kulübeme su 
çmek için uğrayan bir tek 
olcu vardır; s a rı saçlı, mavi 
ıozlü, tune yapılı bir arslan. 

- Hah. işte o .. Ta kendisi. 
Jimdi Çankayada oturuyor o 
evdiğin yolcu. 

Neden bilme::!? Gözlerim 
halA o yolcuyu arıyor benim. 
Ondan sonra hiç kimse kulü· 
beme uğrayıp da benden su 

ı istemedi. 
Güneş gibi parlak sarı saç· 

ları vardı o yolcunun. Gözleri 
mavi kubbede ışıldıyan yıldız· 
!ara benziyordu. Bakışları ne
kadar tatlı, sıcak ve keskindi 
bilseniz.. bir kadın ol<aydım 

eğer, gönül verirdim ben o 
arslana. 

Yol·ı yoluma düşmedi bc<
belli artık. 

Yetmiş yıldır içinde barın• 

dığım şu tavanı çökük kulü
bemin önünden onun gibı ka
nı sıcak, onun kadar sevimli 
bir yolcu geçmedi .. 

Bu tunç yapılı arslanı ne 
kadar arayor göılerim. 

• •• 
Keçiören bağları . .! 
Keçiören bağları . .! 
Yetmiş yıldanberi koynun· 

da beslediğin, koynunda bü
yüttüğün şu ihtiyar tabalığı, 

ömrünün sonunda olsun bir 
kerecik sevindirsen ne olur? 

Ne olur? O altın başlı, cey
lan bakışlı, tunç yapılı arslanın 
yolu yoluma düşs~. bir kerecik 
daha olsun göz göze gelsek 
onunla. 

Keçiören bağları! 
Bu gece ayazda kalan tes

timin içindeki su, dişleri don
duracak kadar soğumuş. Göz
leri ateş kaynağına benziyen 
o ars!aııı andım yine .. O tunç 
yapılı yolcuyu arayorum şimdi. 

Bana gülmeyin ağaçlar 1 
Benimle eğlenmeyin kuşlar 

ve çiçekler! 
Yolu kulübeme düşen böyle 

güneş başlı bir yolcuya, ayaz
da soğutulmuş bir tardak 
sudan başka sunacak neyim 
var benim? 

Ve siz eski Keçiören bağla
rının yaramaz çocukları' bır 

daha banh: • Güneş baldrken 
neden kulübene kapanıyor

sun?,, demeyin sakın .. 

Benim gözlerım, güneşi do
ğarken gördü .. 

Ben, onun altın saçlı başını 
gördüm .. Onu kulübemın önün
de bir bardacık su ile ağırla-

dım. 

Gökteki güneş benim neme 
gerek! Ben, çok mesudum şim
di.Bırakın beni.. öleyim artık . 

Keçiören bağları .. ! 
Keçiören bağları .1 

Binblr direk temizlendi 
Şehrimize gelecek seyyahla

rın kolaylıkla gezebilmelerıni 

temin için belediye, binbirdi. 
reğin dahilini temizletmiş ve 
bundan başka içeri•ini de elek 
trik tenviratı yaptırmıştır. 1 

Türk hava kurumunun 
balo su 

Türk hava kurumu Eminönü 

kaza kolu ile Alemdar nahi
ye kolunun müştereken tertip 

ettikleri kır balosu bu akşam 
22 de Sarayburnu gazinosun
da verilecektir. 

Zabıta romanı: 22 

Altı El Ateş 
- Ben ne yapmak istedi

•imi size söyliyeyım Mösyö 
İalkur! Bu gece tarihleri bir 
. ere daha kontrol edeceğim. 

ionra uyuyacağım. Yarın sa
ıah bu adamın kim olduğunu 
ize söylemek icap edip et
nediğine kcrar vevreceğim. 

Edmon da söylemek için ilk 
ınce böyle tereddüt etmişti. 

- Rica ederim Mis Aş, hat
bu geceden söyleyiniz. Sizi 

!min ederim ki alay etmek 
klımdan bile geçmiyor. 
Kadın, Valkur'a istilhamkar 

azarlarla baktı. Gözlerinde 
aklamağa lüzum görülmiyen 
r hile seziyordu. 
- Sizi mazur görürüm Val

ıır, ben de bir parça ileriye 
ittim. Yalnız bu meselede bir 
ok noktalarda benim izzeti
efsim kırılmıştır. Tekrar edi
orum. Size söylemek icab e-

Yazan: Rufus Klng 
dip etmediğini yarın düşüne

ceğim. 

· - Doğrusu buna müte<irim. 
Niçin sabahı bekliyorsunuz, 
anlamıyorum. 

- Çünkü larih!eri sıkı sı-

kıya bir kerre daha kontrol 
edeceğim. Şimdi ne düşündü
ğümü size söylesem, beni deli 
lerİne koyarsınız. 

Mis Aş marazt bir ısrarla 
inad ediyordu. 

- Pekala Mis Aş! O halde 
ben ne yapmak tasavvurunda 
olduğumu size söylieyyim. 

- Ne yapmak istiyorsunuz? 
- Sizi Mis Fenton'un mu-

hafazası altında bırakmak. (Mis 
Fenton Nevyork polis merkez 
bürosunun en muktedir kadın 
memurlarından biriydi ) bu 
muhaveremizden kimseye bir 
şey bahsetmlyeceğinizi vade
der misiniz? Bu muhaveremizln 

-AÇIK SÖZ- S Ey!OI 
- - . 

Müvezziler Meyva ihracatı 
1 

Asiler lrun'a :girdiler koşusu 
-·- -

Açık Söz'ün ha-
zırladığı bu koşuı 

. Fatih ile Taksim 
arasında yapı · 

lacak 
Gazetemizin bütün lstanbul 

gazete müvezzileri arasında 

yaptıracağı büyük koşn Ey
lülün on beşinden sonra ya• 
pılacak tır. 

Büyük koşu Fatihle Taksim 
arasında olacaktır. 

Bu koşuya girmek isteyen 
her müvezzi bugünden itiba
ren tevzi memurumuz bay Hü
seyinc isim ve adreslerini kay
detıirmclidır. 

Koşuya girecek müvezi 1er
den on iki kişiye gazetemiz 
tarafından para mükafatı ve 
onuncudan yirminciye kadar 
da başka hediyeler verile
cektır. 

Bu koşuya gazete müvezi
lerinden başka kimse giremez. 

• • ambalaj ıçın 
- . -

Meyvacıhk üzerine şehrimiz-
de tetkikler yapmakta olan Tür-
kofis meyvacıhk seksiyonu şefi 
Zeki Dojtan oğlu ve meyvacı-
!ık mütehassısı profesör Baade 
dün sabah meyva haline git
mişler ve Kaliforniya denilen 
yeni bir usul ile üç dört san
dık kavun ambalajı yapmışlar
dır. Bu ambalaj esnasında 
Hal müdürü ve ambalaj 
şefi de hazır bulunmuşlardır. 
S8ndıklar tam on gün sonra 
açılacak ve tecrübede neka
dar muvdfak olduğu tesbit 
edilecektir. 

Zeki Doğan o~lu Öğleden 
sonra yine beraberinde Alman 
mütehassıs profesör Baade ol
dugu halde Türkofise gelmiş 
ve davet edilen vapur acente 
direktöleri ve Türkofis müdürü 
Mahmudun başkanlığında ya· 

1 pılan toplantıya iştirak etmiş· 
tir. Bir saat kadar süren 
bu toplantıda meyva ihracatı 
etrafında bazı e•aslı görüşme· 
!er yapılmıştır. 

Koşunun programını sonra 

I ayrıca n:~redşceğiz. • J 

Ati na Univerısiteısınde 

o kuyan bir mUvezzlmlz 

Zeki Doğan oğlu birkaç 
gün sonra hazırlanmış olan 
program üzerinden seyaha
tine devam ederek sırasile Sa-

Şımdi hala lstanbu 1da zate
te müvezziliği yapmakta olan 
fakir bir gencin, aynı zaman· 
da Yunanistanın Atina Üniver
sitesi Tıpfakültesinde nasıl ta
ıebelik yapmakta olduğuna 

dair Osman Cemal Kaygılının 

çok merak ve dikkatıı değer 
bır yazısını bu hafla içinde 
gazetemizde okuyacaksınız. 

TALiM TABURU iKMAL 

iMTiHANLAR! - Üniversite 
talim taburunun ikmal imti
hanları ey IOlün ikisinde yapıl
dığı yazılmı.sa da bıı haber 
doğru değildir. ikmal imtihan
ları eylül 20, 2 t \'e 22 sinde 
yapılacaktır. Kampa devam 
eden muhtelif fakülteter tale
besinden 200 kadarı dönmıış
tür. Bu sene talim taburunda 
esaslı tadilAt yapılacaktır. 

Bir roman tefrikası 
ve bir tekzip 

panca. Trakya, Bandırmaya 
uğrayarak lzmire dönecektir. 
Zeki Doganoğlu uğradığı yer
lerdeki meyva tüccarı ile 
yakından temas edecek ve 
kaliforniya ambalaıı tecrübeleri 
yapacaktır. 

Kuleli Lisesinde 
su sporları mü

sabakaları 
5 eylül 936 cumartesi günü 

saat 14 de Kuleli askeri lise
sinde su sporları müsabakı· 
ları yapılacaktır. Müsabakanın 
programı şu şekilde hazırlan
mıştır. 

1 - Karada yüzme 
ketleri. 

hare-

2- Yüzmeler. 
A 100 m. 
B - 100 m. 

lama. 

serbe•t. 
kurbağa. 

C - 100 m. arka üstü. 
D - 200 m. serbest. 

3 - At!anıalar; bir, üç, be,, 
metreden muhlelif atlamalar. 

4 -- Kurtarma yüzmesi. 
A - Su altından yüzüş 
B - Elbise ile 300 metre 

yüzüş. 

Şehirde ne kadar Milis vars a 
hepsini doğramışlar 

Yrun cephesi 4 (A.A.) - Al· 
man haber Alman bürosunun 
hususi muhabirinden : 

General Mola kıtaatı bu ıa. 
hah lrun'u işgal etmiştir. Bu 
kıtaat sisden istilada ederek' 
şehrin 800 metre önünde bu
lunan muvakkat mevzilerinden 
taarruza kalkmışlardır. Kısa 
bir piyade ve mitralyoz çar
pışmasından sonra, müdafiler 
beynelmilel köprüden geçerek 
Hend:;ye'de Fr ansız toprağın

da sıgınmışlar. 
Müthi1 bir sokak mulıarebesi 

Hendaye, 4 (A.A.) - Reu
ter'den: 

lrun şehrinin yarısından 
fazlası, ateşler içindedir. He
nüz şehrin bir kısmına hakim 
olan hükümetçiler, şiddetli bir 
mukavemet göstermekted.rler. 
Asiler, şehri ev ev zaplelmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Binaların pencerelerinden 
ateş etmekle olan kızıl milis
lere karşı el humbereleri kul
lanılmaktadır. 

hayatta kalanlar, çekilörler
ken bir takım fitiller ateşle

mekte ve bunlarda infilaklara 
sebebiyet vermektedir. Bugün 
ögleye kadar beş bin mülteci 
Fransız loprağına girmiş olup 
bunlar:a bu hafta zadındakı 

:'sindeki askerler arasında çı
kan isyanın amili olmak suçu 
ile ölüme mahkum etmiştir. 

ltalganlar asilere 24 tayyare 
g5ndermi $ler 

Paris 4 (A. A.) - ispanya 
büyük elçisi B. De Albornoz, 
Har:ciye Nazır! B, Delbos'a 

BORSA - PİYASA 
4 9 936 

Paralar 

~ 
SterJiıa (34. 
Dolar ~'24. 

Frank 163. 
Lir~t 155. 
Belçika Fr:ıng-1 80. 
Drahmi 24. 
laviçrc frangı 810. 

1 Leva 22. 
Florin 82. 
Kron Çek ~4. 

Şili.n Avu.atur) ~ 22. 
Pez.ala 14. 
M.ı;rk 28. 
Zloti 20. 
Pengo 22. 
Ley 13. 
Dinar 49. 
Yen 32. 

Kron 31. 
Altın 950. 
Banknot 241. 

Çe-<ler 

Satıt 

634. 
127. 

167. 
160. 
84. 
24. 

820. 
25. 
84. 
92. 
24. 
16. 
30. 
22 
24. 
16. 
53. 
34. 
33. 
951. 
242. 

Kapanıt 

Londra 
mültecilerin miktarı on bini Ncvyork 

1 geçmiştir. Pa.-ia 

636.00 
0,7920 

' 12.06 
10. ıotı 
4,7011 

83.89 

Müdafilerin kafesi ö/dürülmıiş Mlla no 

R ti.-ükıel Hendaye 4 (A.A) - culer Au .. 
aıansından: Cenevrıs 

Sof ya 
Amaterd. 
Prag 
Viyani\ 
Madrit 
lierlin 
Varıova 

Budapc,to 
Bükre-t 
Beler at 
Yokoham;, 
Moıkova 

2,431<7 
63,865 

t ,17 
19,2075 
4,1975 
6,6625 
1,9750 
4.2175 
4.2575 

Nasyonalistlerin beynelmilel 
köprü istikametınde Bidassoa 
neh ri sahilini takip eden bir 
kolu, pek feci bir katliaııı •ah
nesine sebebiyet vermiştir. 

Bozgunluğa uğramış olan mı
lislerin kadınları ve çocukları 

Fransız memurları tarafından 

açılmış o 1an köprüyü geçerken 
asj'er bunların Üzer lerine ate~ 
açmışlardır. 

107.2275 
34.6525 
2.685 

24.88 
3.0584 Stokholm 

istikrazlar 
O lülrr'e yaralı 1ar, düşüyor. 

dehşet içinde bulunan mülte
ciler ise Fr ansız toprağına ka
çarak canların ı kurtarmak içın 

bunların cesedleri üzerine ba
sarak köprüyü geçmeğe uğra. 
şıyorlar. 

lrun'da esr edilmiş olan mü
dafilerin kaflesi öldürülmüştür. 

Bu katliam, Badajoz katlia. 
mından çok daha feci olmuşlur. 

Türk Borcu 1 Pıe,in 

.. .. 
" .. .. 

l Vade 
il l'c,ı • 
il v •d•li 

Ere ani 
~ivaaErzurum 1 

" " 
il 

lıtU •. ta:ıı dahiU 
Esham 

J9 Bani....-aı Mü. 

• " 
N. 

,, " H•tatlind 
Anadolu 0/0 60 
Merkc:ı Banka•ı 

Ka panış 

23.35 
23.475 
21.9J 
21.50 

-.-
-.-. .-
-.-
-.-
-.-
-.-
U.25 
81.50 

. ltalyan mamulatından yırmi 
dört tayyarenin Nigo'ya gel

miş olduğuna dair dair Mad· 

rid'den almış olduğu haberi 

bildirmiştir. Madrid hükümeti, 

I. diğer devletlere de ayni me

alde tebligatta bulunmuştur. 

j Y unanistanda 

1 

bir kadın casus 
BUtUn deniz üslerinin 
pUln larını öğrenerek 

kaç mı, 
Atina, 4 (Açık Söz) - Na. 

taliye Uzunkaya isimli bir 
genç kadın 1925 senesinden
beri çalışarak kurmıya muvaf
fak olduğu casus şebekesi 

ı marifetile bütün deniz üsler nin 
planlarını öğrenmiye muva!fak 
olmuştur. 

Bu casus şebekesi Atina, 
Sclanik ve Piredeki yüksek 
mehafile mensup pek çok 
ailelerin içine kadar girmiye, 
deniz ve kara zabitlerinden 
birçokları ile münasebata 
girişmiye muvaffak olmuştur. 

Nalaliye kaçmıştır. 

Yunanistanda ver gi· 
ler kuvvetlilere yük· 

letilelecek 
Atina, 4 (Açık Söz) - Baş

vekil muavini ve Maliye Na
zırı Atina Ticaret ve Sanayi 
Odaları mümessillerine pek 
yakında devletin ekonomi iş

lerinin düzeltileceğini ve ver
gi yükünün zayıfların omuzun
dan kaldırılarak kuvvetlilere 
tahmil edileceğini söylemiştir. 

Yunanlstanda bir 
çete yakalandı 

Atina 4 (Açık Söı) - Jan
darma kumındanlığına gelen 
bir telgrafta Orestia civarında 

Ermeni köyüne baskın yapan 
altı kişilik bir çete efradının 
müsademe nelicsinde yakıı. .. 
!andıkları bildirimektedir, 

Deniz 

Akşam gazetelerinden birin· 
de " Entellijans Servise karş• 
bir Türk,. taşlı~ı altında bır 

takını yazılar ba,ılmaktadır. 

Bu yazılarda ölmü~ adamlara 
atfen bazı vak'alar aıılatıldı~ı 

sırada henüz •ağ olanların 

himlerl rle karıştırılmaktadır. 

Bunlar arasında benim i~mimın 

de sık sık yazıldığını görüyor 
ve işıtıyorum. 

C - Su üstünden dalarak 
(3,4 M. derinliğinde bir kilo 
ağırlığındaki taşı çıkarmak. ) 

D - Elbise ile beş metrelik 
kuleden suya atlıyarak su için. 
de soyunmak. 

H - Boğulmak üzere ol~n 
bir adamı kurtarmak. 

Asi 1er, şimdi san sebastiene 
taarruz etmektedirler. Bu şeh· 

mühimmat yoktur. Is tan bul 

Türk ticaret Kaptan ve 
Makinistler cemiyeti tarafından 
neşredilen aylık Deniz mecmu
asının 15 inci say"ı çok nefis 
resimler ve faydalı yazılarla 
intişar etmiştir. Tavsiye ederiz. 

Vakıflar Direktörlüğü ilAnları 

1 
rin vaziyeti ümidsizdir. Çünku , , 

Köprü hadisesi ------"""!K""':!"•--~.~k--M b 1 
Bu yazıları yaran adamı ta

nıyorsam da bahsedilen şekilde 

kendisile temas \'e nıünasebe. 
tim olduğunu hatırlamıyorum. 

Yazılarda isimlerı geçen balt 
arkadaşlarım <la aynı şeyi söy. 

liyorlar. Bu yazılar şah•! ha. 

tıra'arın romanlaştırılmış bir 

şeklı olsa gerek. Bunlara ha· 
kiki l!imler karıştırmak vak". 
alara tarihi bir mahiyet ver· 

mek olur. Buna karşı çusmak 
ise bu mahiyeti lastik etmek 
olacağı için bana ait kısımla· 
rın doğru olmadığını bildirmok 
mecburiyetınde kaldım. 

Aziz H Udaf 

tamamile aramızda kalmasını 
istiyorum. 

- Olur. 
Valkur'un kendisine bir mu

hafız terlik etmesi Mis Aşın 
pek hoşuna gitti. O kadar ki, 
neden böyle bir ihtiyatın icap 
ettiğini sormağı bile unuttu. 
Artık kendisini yat içinde ha· 
karet adilemez bir insan sa
yıyordu. 

Valkur şunları da ilave et
mişti : 

-J!u işi öyle tertip edece
ğim ki, kimse fark.na bi'e 
varmıyacaktır. Geminin için. 
de nereye giderseniz, hiç belli 
etmeden arkanızda kadın mü· 
reltebattan muhafızlar bula
caksınız. Ancak geceleyin Mis 
Fenton sizi bekliyecek ve ka
maraııızdan bir yere ayrılmı. 

yacaktır. Çavuş Peterbodi ye
mek zamanında güvertede bu
lunacak, fakat pençereden size 
verilen yemeklere nezaret 
edecek bir vaziyette buluna. 
caktır. 

Valkur ilave etti: 
- Çünkü siz bana hakika

ten endişe veriyorsunuz. 

L - Kesilen, yorulan bir 

adamı muhtelif şekillerde ta
şımak. 

M - Canlandırma. 
5 - Padelbod yarışı ( çiil, 

tek ). 

6 - Su lopu ( vaterpolo ) 
mektep takımları arasında. 

El i•leri sergisi 
29 birinci Teşrinde Ankara· 

da açılacak olan El işleri .•er
gisinde teşhir edilmek üzere, 
lktısat vekaleti, şehrimiz sa· 
ııat mekteplerinden başka, ça
maşır ve sair kadın işlerine 

ait nümuneler istemiştir. 

Mis Aş elini uzattı ı 
- Ne yazık ki, dedi. ş1 md'

ye kadar dost olamamış:ı. 

- 15 -
KORiDORDA BiR SES 

Mis Aş seyyaha t başladı 
başlıyalı ilk defa kendisini a 
kadar rahat hissediyordu ki, 
kofley yemek, bırıç partisi, 
hulasa; bütün şu arada geçen 
günler ve gecelerde, ystın 

her türlü eğlence ile Mis Aş'ın 
kaf sında beliren H beni klm 
öldürecek?. istifhamı silinrr. ış
ti. 

Yatın yemek çan' çaldı. saat 
iki ... Ortadan ortaya fısıltılar 

dolaşıyordu. Mis Fenton vazi
fesini alınca, yemek sofrasın

da Mis Aş'ın oturduğu yere 
göre pencerenin dışarısından 

tarassuda geçti. Mis Fenton 
iri yapılı bir kadındı. Sene
lerce zabıtada çalışmış, yüzüne 

O vazifenin bütün ağırlığını 
ve kırışıklıklarını vermişti. Fa. 
kat Mi•- Feoton bunları oka
dar hünerli bir ehliyetle sak-

Parıs, 4 (A. A.) - Sag ce. Ira 1 at aa 
naha mensup gazetele, lrun 
ile Henda} e arasındaki bey
nelmilel k üprü hadisesine feci 
bir renk vermektedirler Sen 
Sebasfen'den otomobille ge
len Fransız büyiık elçisi bazı 
lspanyol aııarşislleri tarafından 
ıehdit edilmek ıçin hadıse ye
rıne gelmişlerdir. 

Kıtal deoam tdiyor 
Hendaye, 4 (A. A.) - Bar

seloo aç.klarında demirli bu· 
lunan, hükümetç; Uruguay ge
mısi dahilinde toplanan mah· 
keme, iki topçu 2abitıni, bir 
miıaıay• ve iki binbaşıyı, Bar· 
selondaki Sait Andre kilıse-

lamasın. biliyordu ki, Mis Aş 
bıle yanına terlik edilen bu 
kadının yapılışındaki sa~lam
lığa baktıkça, içindekı rahatın 
ve emniyetin daha zıyade arl· 
Lığını hissediyordu. 
Mıs Aş adamakıllı ko lu~una 

gömıildü. Bir mıiddet sonra 
kaşlarını çatlı. Galiba yıldız· 
!ardan çıkardığı manalar pelc 
o kadar hakikate uymıyordu . 
Uymadığından şüphelenince, 
hemen kütüphaneye giderek, 
hesaplarını bir daha gözden 
geçirmek ihtiyacını duydu. Mis 
Fent on· da arkasından gitti. 

Mis Aş ancak kendisinin 
anlayabileceği bir takım rak. 
kam ve işaretlerle dolu bir 
yığın kağıdın önüne oturdu 
ve adam akıllı daldı. 

Yattaki dedikodularla zaten 
kulak lan iyiden iyiye dolmuş 
olan Mis Fenton kütüpha
nenin bir köşesinde oturduğu 
yerde "acaba? w istifhamı 

karşısında zihnini mütemadi
yen kurcalayıp duruyordu. 
Birdenbir" kütüphane kapısına 

Muhammen 
Lıra 

90 

t{ıf&iı 

Şth1adebaşı'nda Şehzade camii ittisalinde yefa caddesinde 
Evkaf matbaası beş sene müddetle kınva verılmek uzere açık 
arttırmaya konmuştur, istekliler 7-Eylü'-936 Pazartesi günü 
saat 15 c kadar lstaııbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Akarat ka
le mı ne müracaat ederek şartnamesini görebilirler. isteklilerin 
teminatı muvakkate o 'arak (162) lira nakden veyahut Banka 
mektubu getirerek teslimı ''ezne eylemeleri lazımdır. (734) 

A kay işletmesi 
Direktörlüğünden: 

6-9· 1636 Pa7.ar günü deniz yarış:arı nıünasebetile Va
purlar M oja Kalamış iskelelerine gidiş ve dönüşte uğ. 
ramıyacakJardır. Ada seferlerini yapan vapurlar Moda 
iskelesi Yerine KadJköyüne uğrayacak lardır. (973) 

dış tarafta n bir el in temas et• 
tiğini hisseder gibi oldu. 

Mis Fenton uzun polislik ha
yatında şöyle bir tabiat edın

mişti; Her bulunduğu yerde 
vaziyeti ölçmek. 

Kapının dış tarafına doku
nan elin tema!ı kesildi. Artık 

Mis Fenton'un gözleri, bakış
larının bütün kesafetini Mis 
Aş'ın üzerine toplamış gibiydi. 

Kadıncığaz adam akıllı he

rnplarına dalmıştı. Günün bi
r inde bu hesaplardaki isabeti 

bütün dünyaya ispat ederek 
hizmetini ve kendisini tanıta

cak ve hiç şüphesiz Amerika
nın en meşhur bir bakıcısı o
lacaktı. Bir aralık gözlerini kal
dırdı ve usullerini Mis Fenton'a 
da tatbik etmek istedi. 

Fakat sanki rüyada gıbi, 

Mis Fenton'un yavaşça yerın

den kalkarak ~ a;ııya do1ru 
yaldaştığını ve cı;arıya b ... 
tığını gördü. 

{Bilmedi/ 

----
YENi NE~RIYAT 

Çıplaklar 

Kıl metli muharr:r arkada-

şımız Relik Ahmed Sevengilin 

tefrika olarak intişar etmiş 

olan Çıplaklar adlı romanı 

kitap halinde intişar etmiştir. 

Refik Ahmed in en güzel 
eseri olan (Çıplaklar) romanını 
okuyucularımıza hassaten tav-
siye ederiz. 

Cemaziyelahır Ruzu Hızır 
18 (1355) 12 3 
5 Eylul Cumartesi 1936 

\ =ı ~ Vakitler 1 .:ı .:ı s:-;. fsa Da 

imsak 9 8 3 46 
Günet 10 54 5 31 
Öğle 5 36 n 13 
ikindi 9 15 15 5 
Aktam l~ 00 18 37 
Yataı l 35 20 13 
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lstanbul komutanlığı \' ... ,...rr..u···,·k-··u-a•v•a--vu•r•u•m-u--• ı Askeri Fabrikalar Umum Mudurıuru--1 
Satınalma Komisyonu ilanları :l 4 fi j il.. ı , 11 ___ ...;S:;.::a:.:i~ın:.:,:a:.:,l:,:m::;a:_:.;K:,:o:;m:.::,:l::•:,ıY~O::,n:.:,:u:..:l:,:U::ln:.::,:la::.r:!:.._I 

r.l;:k~o-~m!~u-:r!üıkn2e~3tir·;liı"kbt~ı.~ı"in1~~:rmm.~ı~ş· 80 y o K p 1 y AN G osu 100 ton Bi sulfat 
N N .. Tahmin edileıı bedeli ı037 lira olan ıoo ton biıulfat 8 Ey· 

olduğu fiat makamca pahalı .Şimdiye kadar binlerce kişiyi lı11 930 oalı 14 de Salıpazarı Askeri Fabrikalar yollamamıdakl 
rörüldüğünden tekrar pazar• aatınalma ko:nlayonunda pazarlıkla ntılacaktır. Nümaae Ye 
lıkla ihalesi 8/Eylül/936 S•lı zengin etmiştir. 
rilno ... t ıs te y•pıı•caktır. S . K .d l I E I 1 936 d d şutaameıi her ına komi•roada ıörüıemıır. tatik!Ueria 18 u. 
Muhammen tutarı 27328 lira• • CI 8ŞI 6 - J Ü - a ır. ralık ilk temlHtlarını Beyoj'lu Malmüdürlüğüne yatırarak o 

=~-.d~·;~~İd~~ü ~;:;n;:~
0

~::: Bu"'yu"'k ı"kramı"ye 35,000 ı·ıradır ıün ve Hatta komisyonda bul:•maları. "6ı6,. 
ruş mnkablliade da Terilebilir. • • 
lıteklilerin 2350 liralık ilk te· Cimi Adedi Muhammen fia\l Tutar 

L. K.r 
S40 00 
58S 00 

m so 
650 00 

nıinat makbuz veya mektup- Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 1 L. Kr. 
larile beraber Fındıklıda Ko- Kaput S~ ıo 00 
ıııutanlık aatınaım• komi•,... Liralık ikrc::ımiyelerle ( 20.000) · Yulık elh;.... 78 takım 7 SO 
~"·gelmeleri. •3_ıı._ liralık bir mükafat vardır... Çamaııt 153 • 1 50 

lstanbul Dördüncü 
icra memurluğui1dan: 

Tamamına yeminli üç ehli· 
vukuf tarafından ( 6420) lira 
( 50 ) kuruş kıymet konulan 
Beşiktaşta eski Köyiçi ve yeni 
Sinanpaşayıatik mahallesinin 
l<ilise sokağında eski 2 ve 15 
mükerrer ve yeni 4, 6 numaralı 
bir tarafı Kozmanın meyhanesi 
ve bahçesi, bir tarafı şekerci 
Hüseyinağa menzil ve bahçesi, 
bir tarafı Arlinpaşa bahçesi, 
bir tarafı Ali menzili ve Sıva
cıojtlu veresesi meyhanesi ve 
l<ilise sokağı ile mahdut 4 numa
ralı kısmın zemin katında bir sofa 
iizerinde bet oda ve bir hela 
birinci katta önü camekanla 
bölünmüş bir sofa üzerinde 
dört oda ve bir hela ve bu 
kattan ayrıca bir kapı ile ay
rılmış asma katta üç oda ve 
bir hela ikinci katta birinci 
katın aynı olup bu dört nu· 
maralı kısmın selamlığı olarak 
kullanılan ve sokağa nu

marasız ayrıca kapısı bulunan 
kısmın zemin katında ;bir taş
lık üzerinde bır kömürlük bi
rinci katta küçük bir oda 
ve iki kurnalı zemini mermer 
kubbeli bir hamam ve bir 
hela, ikinci kalla allı oda ve 
bir hela, 6 numaralı kısmın 
zemin katında bir oda ve bir 
ahır ve bir mahzen ve bahçe
nin selamlık dairesi altına 

isabet eden kısmında zemini 
nıermcr bir mutfak ve bir 
kuyıı ve bunun yanında ze m;ıı i 
mermer bir çamaşırhane ve 
yine bunun yanında zemini 

to~rak ve pencereleri demir 
parmak lıklı bir bodrum o'a, 
\·e içinde clt ktrik lesi salı 

mevcut olup bar em dairesi 
tamamilc ahşap ve son 
derece la mire muhtaç se· 
lamlık dairesi ise tam 
kargir bulunan ve bah-
çesinde muhtelif } emiş 
agaçlarile önünde bir lak bu
lunan heyeti mecmuası 928 
metre murabbaı mıktarında 

sı rf mülk bahçeli konağın üçte 
b:r hissesile sırf mülk olan 

bahçesinin 32. 64 hissesi daire

mizce açık arttırmaya vaıe· 

dilmiş olup şartnamesi 1 S.9-936 

tarihinden itibaren herkes ta· 
rafından görülebileceği gibi 

12-10- 936 tarihine rastlayan 

Pazartesi günü saat 14 den 16 ya 

kadar !stanbul dördüncü icra 
dairesinde açık arttırma ile 
satılacaktır. 

Gayrimenkul teklif olunan 
bedeli muhammen kıymetinin 

Yüzde yetmiş beşini bulduğu 

takdirde ihalesi yapılacak ve 

aksi takdirde son arttırmanın 
leahhüdü baki kalmak şartile 

arttırma on beş gün daha uza. 
lıl•rak 22-10-936 tlrihine rast· 

layan sah günü aynı saatte 

dairemizde yapılacak olan 
İkinci açık arttırmasında gay. 
riınenkul en çok artbranın üze. 
rinde bırakılacaktır. 

Arttırmaya iştirak etmek 
İçin yüzde yedi buçuk teminat 
akçesi alınır. Birikmiş vergi 
borçları müşteriye aittir. !po· 
lek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı 
Sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını ilan tarihinden 
libıı.ren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile dairemize bil

dirıneleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicili ile sabit 
01ınayanlar satış bedelinin 
Payıaşmasındanh ariç kalı rlar. 
Alakadarların buna göre ha

reket etmeleri ve .daha fazla 

llıulümat almak istiyenlerin 
934 • 294 dosya numarasile 
~eınuriyetimize müracaatları 
an olunur. (25403), 

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

biye Olculn lng:lit:ee ve Fran~ızc.ı, Almanca öğretmen• 
likletine yükselt okullarda ö;tretmenlik yapmak salihi· 

yetini ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan iki İngilizce, 
bir Almanca, üç Frans1'!ca öJretmeni alınacaktır. 

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

3 - Ehliyeti haiz olan İsteklilerin diploma ve ban. 

servis ve nufus ka!l'ıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı 

ve bulundukları memuriyetleri gösterir hal tercümesi ve 
bir istida ile Ankarada 11. M. Vekaletine, 1stanbulda 

Pangaltıda Harbiye Oknlu K. müracaatları ve sarih a 1-
res yazmaları lazımdır. Hüracaatlar en geç 20- Eylıll 936 

ya kadar yapılacaktır. f232) (655) 

•• 
Universite flektörliiğünden: 

• Üaiveroitede yapılacak >lan ufak aıva tamiri badana ve 
boya itleri için ıörtııülmel. üzere bu gibi işleri yapan ve elin• 
de veaikaoı bulunan kim Hicrin 7- 9-936 Paıarteıi ıüaü 18at 
15 de Üniversite Rektörlüğüne gelmeleri. "958w 

------------------------..... 1 Devlet Demiryolları ve limanları işletme 
L__ U. idaresi ilanları 

Aylık muhammen kira bedeli 78 lira olan idaremizin Hay• 

darpaşada gar binaa dii.hilindekl büfe Ye müıtemilitı 3 sene 

müddetle ı7 - 9 • 936 Perşembe günü aaat 10 da Haydarpa. 

şada gar binaaı dahilindeki 1 ci itletme komiıyonu tarafından 

açık arttırma ile kiraya cerilecelttir. 
Bu işe girmek isteyenlerin 210 lira 60 kuruıluk muvaJ.kat 

teminat vermeleri ve kaDunun tayin ettiği vesaikle birlikte 
arttırma rüoil ıaatioe kadar komiıyona müracaatları lizımdır. 

Bu işe ait şutnameler komisyondan para11& olarak dazı• 

tılmaktadır. (89J) 
• * .. 

Muhammen bedellerile mikdar ve vasıfları aşağıda yazılı 

2 gurııp malzeme her biri ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
21-9·936 P•zartesi giinü saat 10 da Haydarpaşada ııar bina• 
a1 dahilindeki 1 inci işJetme komisyonu tarafından açık ek• 
siltme ile ıatın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizalarıııda yaııh muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte oksiltme 

1 
günü saatine kadar komiıyona müracaatları lizımdır. Bu işe 
aid şartnameler komiıyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 29660 adtt muhtelif eb'atta lamba fitili muhammen j 
bedeli S60 lira ıo kuruı n muvakkat teminatı 42 liradır, 

2 - 550 kilo mürekkep muhammen bedeli 324 12 lira 
Ye 

0

muvakkat teminatı 24~ kuruştur. "9S9,, _ j 

inhisarlar U. Miidiirlüğündenf 
ı - 497,47 lira keşif bedelli Cibali Kutu fııbrikaaı Sigara 

ki{lıdı anbarı öoündelci idareye ait binanın altıadaki dOkklo. 

ların tamire mühtaç dahili akoamı, 
2 - 411,51 lira keşif bedelli Cibali kutu Fabrikaaındaki 

aıu içme teaiıatı 4artoame ve ketifoameleri mucibince pazar
lık suretiyle münıkuıya konulmuştur. 

3 - Ekıiltme 15-IX-1939 tulhiae raatlıyan Salı ıllnü aaat 
15 t!e Kabalaşta Levazım ve Mübayaat tuhe•İ müdürlüzünde· 
ki alım komisyonunda yapılacaktır. l•teklilerin şartname ye 
keşifoamelerinl ıörnıek üzere hergün ve pazarlık için de ta. 
yin olunan gün ve saatte ~·,7,5 ııüvenme paralariyle birlikte 
sözü ııeçen komisyona müracaatları. (780). 

1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 1 , _____ _ 
Konyadaki kurumların ihtiyacı olan 543000 kilo un kapalı 

zarf uzulile eksiltmeye konulmuştur. Unun muhammen tutarı 
49956 lira olup ilk teminatı 4747 liradır. Şartnamesi Konyada 
Kolordu •e lstanbul Ankara Levazım Amirlikleri aatınalma 
komiıyonlarındadır. istekliler tartnameyi lıml geçen komisyon• 
larda okuyabilirler. Eksiltme 7 Eylül. 936 Pazartesi rünü Hat 
16 dıı Kouyada Kolordu Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır. 
istekliler teklif mektuplarını 7 • Eylı'.il • 936 Saat IS e kadar 
Konyada Kolordu Satınalma Komisyonu başkanlığına gön• 

dermeleri. (207) (458) 
• .. . 

Beher çiftine biçUeu ederi 425 kuruş olan 9035 çift harici 

ve ı2070 çift dahili fotin ile her bir metreıine biçilen ederi 
250 kuruş olan 50000 metre kıtlık elbi1elik kumaı kapılı zarfla 

ayr> ayrı alınacaktır. Fotinlerin şartnameoini 4SO ve kumaılı· 
rın 625 kurut• almık ve örneklerini ıörmek iıteyeıılerln hu 

gün öQ'leden ıonrn komisyona tgelmelerl. Fotinlerin ilk temi• 
nalı 5755 ye Kumaılarınki 7500 liradır, Fotinlerin lhale1i 7.9. 

936 Paurteal rünil oaat 11 de ve kumaşlarınki aynı rllnlla 
ıaat ıs indedir. Ekıiltmelere gireceklerin kanunun 2 ye 3 üncll 

maddelerinde yazılı betıelerle teminatlarını teklif mektupla· 

riylcı beraber belli saatlerinden eıı az bir saat evvel Ankarada 
M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonuna vermeleri. (205) (456) 

1 
• 1 

•• 
Süvari binicilik okulu hayvanatı için 4000 kilo yataklık 

saman 7 Eylı11 936 Pazarteıi ıüuG ıaat ı4,30 da Tophaııede 

aatıoalma komisyonunda p1Zarlıkla alınacaktır. ihale rllall teı• 
!im şartile alınacak olan işbu yataklık 1aman için iıtıklilerlo 

belll saatte komiıyona ıelaıelerl. (114) \924) 

Fotiıı 130 çift S 00 

ç~~ ~ ~ •ı3S 20 

21S7 70 

Tahtaııı edilen umumi bedeli 2157 lira 70 lıarut ol•• yu· 
karda yazılı beş kalem melbuut 8 Eylül 936 taribiade ıalı 
ırftnü saat ıs da Salıpazarı Aıkeri Fabrikalar yo!lamuındaki 
ıatınalma komisyonunda açık ekıiltmeye konulmuştur. Şart• 

aame H aüaıuneleri her rüıı Jı:omiıronda .rörülebllir. istekli· 

lerin "161., lira "83., kuruıluk teminatlarını Beyotlu Malmü• 
dftrlüğüne yatırarak makbımı Ta 2490 No.lıı kanonun btediği 

veıaikle o gün Te saatte komisyonda 

* 
baluaaıalan. "617. 

* * 
Tahmin edilen bedeli ı9ı5 lira 20 koru~ olan Silii.htarat•· 

da ki.in fabrika çatısının tamiri Salıpazarı Askeri Fabrikalar 

yollama11ndcki eatınalma komisyonunca 11/Eyliil/936 Cuma 

ıünü oaat ı4 de açık eksiltmeye konulmuştur. 
Şartname her rün komlıyondı .rörülebilir. lıteklilerin ı43 

lira 64 kuruşluk teminatlarını BeroQ'lu Malmüdllrlüğüne yatı· 

rarak makbuzu ve 2490 No.lu kanunun istediği bu ıibi itleri 

yaptıklarına dalr nsailde o ıiln 

maları. "6ı8,, 

n natte komiıyonda bul"8• t 

~ 

•• 7 - Eylil\.936 gllnünde kapalı ·zarfla utın alınacağı 20-22· 

24.26-Temmuz 936 günlerinde ilan edilmiş bulunın 350 ton 

Elektrolit bakır, 150 ton huıusi platine aaç, 10 ton fosforlu 
bakır n ıoo ton elektrolit tuty,a hakkındaki ilan hüküm-
süzdür ''718. 

350 ton Eletrolit bakır 
" •• 

150 ton Huıusi plltine uç 1 
ıo ton fosforlu bakır 

100 ton elektrolit tutya 
Tahmin edilen bedeli "162500,, lira olan yukarıda mikdarı 

n cinai y12ılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Sotınalma Komisyonunca ı9-I0-936 tarihiude Pazartesi günü 

ıaat lS de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname "Sekiz., 
lira "13. kuruı mukabilinde komiıyondan yerilir. Taliplerin 
muukkat teminat olan "937S. lirayı havi teklif mektuplarını 

ıoezkiır günde saat 14 e kadar Komisyona vermeleri Te ken
dilerinin de 2490 numaralı k•nuoun 2. H 3. mıddelerindeki 
vesaikle mezk6r ııün n ıaatte komisyo>ıa müracutları. "719. 

Uzunköprü icra riyase• 

tinden: Hazineyi maliyeye 

iki dosya ile 145 lira 97 
k tıruş borcundan dolayı tahtı 
hacze alınıp açık arttırma 

ile satılması karargir olan 

Muradiye mahallesinde Re· 
cep Q. Süleymanın kasaba· 

da Muradiye mahalles inde 
hükılmet konağı caddesinde 
20 nuaıaralı sağ tarafı Kah

raman hanesi olup clyevm 
Tevfik hanesi sol tarafı N İ· 
zamettin arkası arsa önü 
yol ile mahdut 2 oda 1 mut. 
bak bir sofa ve bir ahırı 
ve 200 metre murabbaında 
bahçesi ve ağzı çember taşlı 

bir kuyu müştemil bir bab 
hanenin 2• J0.936 tarihine 
müsadif Cuma günü saat 

14 den saate kadar Uzun· 

köprü icra dairesinde ihale 

edilmek üzere şartname ve 

sair evrak müteferriası 

2-10·936 tarihinden itibaren 

herkesin görebilmesi için 
açık bulunduru!acağınJan 
kıymeti muhamminesi olan 
400 liranın % 7,5 btllun. 

du~u surette ihale edileceği 

aksi taktirde son pey süre· 
nın tahüdü baki kalmak 
ür:ereikinciarttırma 19-10.936 

tarihine müsadif Pazartesi 
günü saat 14 den 16 ya 

kadar en çok arttıranın üze• 
rine ihale edileceği ve sa• 
tışa iştirak için % 7,5 pey 
akçesi verilip ve vergi vakıf 

ve belediye borçları satış 

bcdelinlen verileceği ve hak 
!arı tapu tescili ile tesbit 
olmayan ve ipotekli alacak • 

lılarla diğer alakadarların 

irtifak hakkı sahihlerinin 

bn haklarını hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddia• 

!arı iş bu ilan tarihinden 

Fatih sulh üçüncü hukuk 

hakimliğinden: 111ahkeme
mi?.ce terekelerine vaziyet 
ol un an Ermeni hastanesin· 

de H aziran ve Temmuz ay. 

larınd:ı ölen istepan Sant· 
rik papazyan ve Tama Prıı. 
drumus Dimitiriyadis ve 

Sogumun Oskiyan koç ka· 
dimyanio alacak ve borclu• 
!arın bir ay ve iddiayi ve· 
raset edenlerin üç ay zar· 

fında müracaat etmeleri aksi 
takdirde metrukiiti hazineye 
devir edileceği ilan olunur. 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk 

hakimliğinden: Fatihde m al· 

ta çarşısında Talat bey han 

1 numaralı odada oturmakta 

iken vefat eden ve tereke· 

sıne mahkememiz tarafın· 
dau vaziyet olunan Emine• 

nin alacak ve borçlularının 

bir ay ve iddiayi veraset 

edenlerinin üç ay içinde 

mahkemeye müracaatları ak. 

si halde terekesinin hazi· 
neye devr olunacağı ilan 

olunur. 

itibaren 20 gün içinde ev· 

rakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirilme

ieri ve aksi halde satış 

bedelinden veya paylaştırıl· 
masından hariç bırakılacak. 

!arı ve gösterilen günde 

arttırmaya iştirak edenler 
şartnameyi okamuş ve lü· 
zumlu malumatı almış ve 

bunları tamamen kabul et• 
miş ad ve itibar olacakları 

ve iş bu ilanda yazılı olan• 

dan fazla malumat ve satın 

almak isteyenlerin her gün 
dairemizde 935·181 numa• 

ralı dosya ile müraca~t ey· 

Jemeleri ilan olunur. (181) 

7 

İstanbul Defterdarlığından: 
Cins ve mevkii Munhammea"Bedcli Lira 

Kadıköyunde Zülıtüpaşa mahallesinin Fener 
caddesinde Fenerbahçe Mesire ve Pılajı kar• 
şısında 100.6 kapı ve 1 Harita No. lı 963,li 
metre mürabbaı arsa: (Beher metre mürabbıı) 
aynı mahallede 109-5 kapı ve 2 Harita No. 
1ı 615 metre mürat.baı arsa: (beher metre 

1 

mürabbaı) 1 
Aynı mahalde 109-4 kapı ve 3 harita No.lı 
574 metre murabbaı arsa:(bcher metre mu• 
rabbaı) 1 
Aynı mahalde ıog.3 kapı ve 4 harita No.lı 594,5 
metre murabbaı arsa:(Beher metre murabbaı) 
Aynı mahalde 109-2 kapı ve 5 Harita No.lı 

1 

656 metre murabbaı arsa: (beher metre murabbaı) 
Şehremininde eski Caferağa yeni Deniz Abdal 
mah•llesinin eski Yeni~e yeni Hacamatcı 

1 

sokağında iki katta üç od•sı ve tahminen 141; 
metre murabbaı bahç~si bulunan 3 No.lı evin 
tamamı: 180 
Alı:sarayda eski Katip Kasım yeni Yalı mahal. 
lesinin eski Yenimah•lle yeni Sandıkbumu 
caddesinde eski 12 yeni ıo No.lı •rsanın beş-
de bir payı: 37 ,5 

Yukarıda cins 't'e mukileri ııösterilen emlik bizalarıadaki 
bedeller üzerinden apk arttırma usulile Htılacaktır. Jsteklile
rin ve şeraitini aalamak iatepenlerin ıi-9-936 Çarpmba gü• 
•İİ aaat on dörtte yüule 6,S pey akçalarile müracaatları. M. 

(817) 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
lstanbul Leyli Tıb Talebe yurdu talebesi için mevcut nü· 

elbisenin imali kapalı zarf mune ve şartnamesi gibi 760 ıakım 
suretile eksiltmeye konmuştur. 

.1 - Eksiltme: lstanbul, Cağaloğlunda lstanbul Sıhhat ve 
lçtımai mua\enet müdürlüğü binasında komisyonda 23-9-935 
ÇarŞamba günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiy~t: bir takım elbisenin imali 975 kuruştur. 
3 - Muvakkat tcmınat: 555 lira 75 kuruştur. 

.. 4 -: istekliler nümuoeyi Çemberlitaş civarı3da Fuatpaşa 
Turtesı k~rşısında Tıb ta'ebe yurdu merkezinde görebilir ve 
şartnameyı de parasız olarak alabilirler. 

5 - isteklilerin cari •eneye aid Ticaret Odası vesikası ve 
bu .işe . ye.ter muyakkat .teminat makbuz .veya Banka mektup. 
larıle ıha e vaktınden bır saat evvel Komısyona vermeleri. "921.,. 

lstanbul Levazım 

1

1 
Fatih ~uıh Hukuk hakim. 

Amirlig~i satınalma ,. liğindcn: K eçehatun mahal· 
lesinin nakşi S. da 26 sa• 

Komisyonu İlanları yı lı evde ölen Necmi F erin ----Piyade ve Atış Okulu için alacak vereceklerin bir ay 

ıso adet altlı üstlü karyola ve iddiayi veraset edenleri n 

10.EyliiJ.936 Perşembe günü ılç ay zarfında mahkemeye 

saat ıs de Tophanede Satın müracaatları aksi takdirde 
alma Komisyonunda açık ek· terckes:nin hazineye dev ir 

ailtme ile alınıcaktır. Hepsinin olunaca l( ı i la n ol u nı:r. 
tahmin bedeli 2550 liradır. lık 

teminatı 191 lira 25 kuruştur. 

Ş.rtnıme vo numunesi komiı· 

yoada görülebilir. lsteltl;Jerin 

~ ı;n ıni vesikalariyle belli •· 
al~z komisyona ııelmeleri. 

• * • 
' '99,, "679,, 

Trakya n lstanbulda bulu• 

Hn Birlikler için 1350 tou but· 
day kırdırılmasının ıOEyıu ;936 

Perşembe günü saat ıS,30 da 

Tophanede Satınalma Komi•

youuada kapalı zarfla ek•ilt· 

meai yapılacaktır. Hepılnia 

tahmin bedeli 7971 lira 80 ku· 

ru4tur. lk teminatı 597 lir• 88 
kuruştur. Şartnamesi komir 
yon da ırörülebilir. Trakya için 
ayrı lıtanbul için ayrı fiyat 

teklif edilecektir. isteklilerin 
kanuni veıikalarile beraber 

teklif mektuplarını ihale saa• 

tinden bir saat evvel komis• 

yona vermeler!. "98., "682,, 
• •• 

Defterdarda bir numaralı 

dikimevinde mevcut 46480 bu. 

çuk metre muhtelif şerit, 18 

kilo 450 gram merserize ipliği, 

450 metre kaytan, ı20,SOO a

det tahta düğme 250 kilo mu h. 

telif ecnebi düğme 30ı, 793 a· 

det kapıol 7·Eyliıl·936 Pazar• 

teai günü aoat ıs de Toph•· 
nede!Satınalma Komiıyonunda 

pazarlıkla aatılacaktır. Hep•İ· 

ııla tahmin bedeli 6S8 liradır. 

ilk t~miaab SO liradır. lıbu 
e11aların nümuneai Komisyon. 

da ve Defterdarda Dikimevln• 
de!ıörülebilir. İıteklilerin belli 
Halle Komisyona ıelmeleri. 

•ı04n "786,, 
• 

* * 
Yedek Subay okulunun Halı· 

cıoğlundan Panıaltıda Harbiye 

okuluna nakledilecek 300 ton 

kadar euasının nakliyeai p•· 

ıarlığı 7-Eylül-936 Pazartesi 

günü saat 15,30 da Tophanede 

Satınalma Komiıyonunda ya· 

pılac ktır. Nakliyeoin hepıinin 

tutarı 525 liradır. !ık temin•lı 

40 liradır. Şartnamesi Komi•· 
yondı görülebilir. isteklilerin 

belli saatte Komisyona gelme• 
leri. 

• •• 
·108. "846., 

lstanbul Eşya ve tecb;zat 

anbarı için On bin kilo kalın 
ve ince çenber 3000 kilo balya 
ipi SOO kilo kıoup 1200 kilo 

ÇİYİ ı6.Eylü!-936 Çarıamba 

günü saat 14,30 da Tophanede 

Satınalm• Komisyonuna açık 

skıiltme ile alınacaktır. Hepıi• 
ain tahmin bedeli 3280 liradır. 

ilk teminatı 246 liradır. Şart• 
name ve nümuaeleri Komİr• 

yoada rörülehlllr. lıteklileriıı 
kanuni nıikalarile beraber 

belli saatte Komiıyoaa .re!me• 

leri. "ı09. "847., 
• • • 

lıtanbul Eşya ye techizat 

an barı için 40 biıı metre ka

aeveçe ı6tEylül/936 Çarşamba 

rüa aaat ı6 da Tophanede 

Sıtınalma komisyonuna kapalı 
zarfla ekailtmeai yapılacaktır. 

Hepıiaiıı tahmin bedeli 6000 
liradır. Şartname ve nümuneai 

komiıyonda görülebilir. lıtek• 
!ilerin kanuni veaikalarile tek• 

lif mektuplarını ihale ıaatiııden 

bir ıa.t eYvel Komiıyona ver• 

meleri ilk teminatı 450 liradır. 

• •• 
"111,, "848,, 

lıtanbul Levazım Eşya n 

Tecbizatanbarı için 2500 tahta 

ve 1500 lata 16/Eylll' /936 Çar• 

ıamba ıünft oaat 14 de Topha• 

ned• Satınalma Koml•yonnada 
açık ekılltme ile ahnacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 1650 

liradır. l:k teminatı 123 lira 

7S kuruştur. Şartoameai Ko

misyonda ıörülebllir. lsteldllc
rin kanuni nılkalarile belli 
saatte Komisyona gelmeleri. 

M110n "849~ 

• 

J 
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HAS PUDRALARı· ı ADEMİ · iKTİDAR 
lace, hHH• kadıalarıa ea 

bil1ük zevkleridir. Be,.az, a •• 
t•I 1·2 Pembe 1.2, Okr, 1·2 ve BEL GEVŞEKLIGİNE KARŞI 

• renkleri Yardır. Türklyade pud· 
ra ..e ırtrl1atta en zl1ade 
muHffak olaa ye betenileo 
Hasan pudralarının taklidle. 
rinden aakınınız .,.e Hasoa 
markuına ye iımine dikkat 
ad iniz. 

HASAN TIRAŞ PUDRASI 
20 • 30 kuruştur. Hasan Çocuk 
pudrası kutu 20, paket 10 kv· 
vıtur.Huon Talk pndraaı ya· 

8 SAFiYE Tabletleri --Her eczanede arayınız. 
ayan 1 ~e Ev eşyası 11.9-936 tarihine 

nı kiloluk kutu 40 kuruştu . 

Her akşam ~ tesadüf eden Cuma günü saat 9 
P A N O R A M A \ dan 10 a kadlr Taksim Stadyom 

•••• bahçesinde gazinosunda paraya çt.vrileccğin· 

j 
.! 

"' 

İstanbul Yedinci İcra Memur· 
lu ;tundan: Mahcuz olup paraya 
çevrilmesine karar veril en Goıin o 

den talip olanların mahallinde 

ha~ır bulunacak memuruna mü
racaa tları il an ~lunur. .,.., ... ,, .. · 

• ı l T. H. K. menfaatine 1· 
ı ı Bu akşam· saat 22 den sabaha kadar l 1 

---i 

• 

HASAN 
R U J ve 

ALLIKLARI 
Fra noado Kotl ,.. Ame. 
rikada Mitel ne iıe TOr· 
ki1ede ruj ye allık en· 
cak HASAN markaaıdır. 
Kadınların ve ıı-üıellerln 
bayatı iıtekleridir. Sabit, 

ıçık, ye orta ,.. koyu renkleri nrdır, Ruj 60. allık 35 kııruttur. 

Hasan d•posu: ISTANBUL, ANKARA, BEYOGLU. 

Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı. 

Nafıa Vekaleti 
Şose ve Köprüler Reisliğinden: 

Sivas Vılayeti dahilinde ve Sivas • Koyulhisar yolu ile Koyulhisar
Re~adiye yolu üzerinde 63. 500 lira keşif bedelli yukarı kale ve aşağı 

kale köprüleri inşaatının kapalı zarf usulile eksiltmesi 14 • 9 • 936 Pa. 
zartesi günü saat 16 da Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliğ'i ek· 

siltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

1 
Sarayburnu gazinosunda büyük kır ı 
balosu. 

1 

Betonarme köprü · inşaatı 
eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaleti 
Şoşe ve köprüler reisliğinden : 
Kastamonu vilayeti dahilinde ve Kastamonu • Boyabat yolu üzerinde 

"28,000" lira keşif bedelli Kıvrım Çayı köprüsü inşaatının kapalı zarf 
usulile eksiltmesi 14 • 9 • 936 Pazartesi günü saat 15 te Nafıa Vekaleti 
Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak " 140 " kuruş muka
bilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabileceği gibi isliyenler bu 

şartnameleri Kastamonu Nafıa Müdür:üğiine müracaat ederek göre

bilirler. 
Muvakkat teminat "2100" liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 

resmi gazetenin 3297 sayılı nushasında çıkan talimatnameye tevfikan 

müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları. 

Müteahhit bizzat mühendis olmadığı veya bir mühendisle beraber bu 
işe girmediği taktirde asgari 10 metre açıklığında bet'>narme bir köprü 

yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. 

Teklif mektuplarının 14 • 9 • 936 Pazartesi günü saat 14 de kadar 

Ankarada Şo•e ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazımdır. "592., "688. 
Ek•iltm~ ,artnamesi ve buna müteferri diğer evrak 317,5 kuruş mu. -

kabilinde şose ve köprüler Reisliğinden alınabileceği gibi isteyenler ı_sellmiye Askeri Satınalma Komisyonu ilinları 
bu şartnameleri Sivas Nafıa Müdür:üğüne müracaat ederek görebilirler. 

Muvakkat teminat 4425 liradır. Eksiltmeye girmek isteyenlerin resmi 1 - 43. Top Alayına aid ahırlar önünde birikmiş olan hayvan 
gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan müteah- gübreleri Selimiye satınalma Ko. ca 7·9· 1936 Pazartesi saat 15 de 

bitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları. pazarlıkla satılaktır. 
2 - Gübrenin tahmin edilen miktarı 50000 kilodur. Bedel mu· 

Müteahhit bizzat Mühendis olmadıgı veya bir mühondisle beraber bu 

işe girmediği takdirde asgari 10 metre açıklığ'ında betonarme bir köprü 
yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. 

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

Kapah Zarf usulile eksiltme ilanı 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın 
Alma Komisyonundan: 

ı':kıiltmeai 27 • 8 • 1936 taribiade yapılmıı olaa işbu inşaata talip zu• 
bur etmodij!inden yeniden kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuttur. 
Taliplerin aşaj!ıda yazılı şeraiti haiz olarak müracaatları. 

1 - Ekıiltır.eye konulan (istanbulda Takıim Gümiişsuyuuda yiikıek 
mühendiı mektebi bina11 dahilinde) proje ve ıartnamHI mucibince Ja• 
pılacak inşaat: 

inşaatın ketif bedeli (21115) lio 198) kuruştur. 

kammeni 62 lira 50 kuruştur. 

3 - Teminatı katisi 9 lir• 37,5 kuruştur. 
4 - Teminatların vaktinde yatırılması şarttır. (903) 

--2 - Bu ite ait ıortnamelerl• evrak (Unlardır. 

A) - Ekıiltme şırtnameıl 

BI - Proje 
lıteyenler bu tartname n projeler! (125) kurut mukabilinde YGkıek 

Mühendiı mektebi utınalma komiıyoııuadaa alabilirler 

3 - Ek•iltme 14·9· 1936 Pazartesi saat 15 de Yükıek Miihendiı mek. 
tehi bib•aında otınalma komiıyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle olacaktır. 
S - Ekıilımeye girebilmek içia iateklilerin (1590) lira ilk teminat 

akçeıi ve bundan ba1ka aşaj!ıdaki veıikaları haiz olup ırctirmeıi lazım• 
dır. Nofia Vekaletinden alınmıt mütaahbitlik ehliyet vesikası ıröıtermeai 
ve bizzat Mühendis veya mimar olması veya bunlardan biriyle ortak 
olarak çalıştığını bildirir Noterlikçe muaaddak vc•ika lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı oaatten bir saat 
nvelioe kadar Yüksek mühendiı mektebi binası dahilinde eksiltme komiı· 
1on:: riyuetine mkbuz mukabilinde aeriecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar ıelmiı olma11 
ve dıt zarfın mühür mumile kopatılmıı olmaaı farttır. Poıtada olacak 
gecikmeler kıbul edilmez. (778) 

·-··· mukabilinde büyük bir tüb PER
LODENT diş macunu alabilirsiniz. 

PERLOOENT fenni bır tarzda hazırlan
mış, iyi, idarell ve çok hoş lezzete m31ik 
olub, nefesi serinletir ve disleri mO· 
kemmel surette temlzler. .·• -·-_;?;<12 ve~. Pü?LOPENT·t ola... i.lı~o.« 6 ... 
~ oı!lı.t. <~ k~ mWı~ 

CiLDiNİZi 

Tehlikeden koruyunuz 

Her hangi bir kremin ona 
lüzumu olan gıdayı verece• 
ğ'ini zannediyorsunuz bu tec

rübe size pek pahalıya mal 

olabileceğini derhatır edi· 
niz. Hiç bir krem size Krem 
Pertev kadar sadık kalamaz. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütahassısl 

Pazardan blşka günlerde (2 den 
6) ya l•t:ınbul Divany'llu (104) yeui 
numaralı hususi kabinesinde has~ 
talara bakar. 

Salı, cumartesi sabah (9 1 '2·12) 
saatleri hakiki fukaraya mahsustur. 
Heckesin haline göre muamele 
olunur. 

Yazlık telefon K,rndilli 38 
Beylerbeyi 48 

. -
Denizyolları 
İŞLETME 1 

Acenteleri: Karaköy- Köp
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarzade 
Han Tel : zn40 --

KARADENİZ 
PAZAR POSTASI 

6 Ey!O.l Pazar günü saat 
112 de Karaden iz hattına kr.lk· 

1 
ması 13zım gelen p )Sla yalnır. 

bu haftaya mahsus olmak 
üzere bir gün teelılıürle ya· 
pılacaktır. Bu postayı yapa• 
cak olan AKSU vapuru 7 
Eylfıi Pazartesi g ünü saat 12 
de kalkacaktır. 

Bu posta her haita oldu!l-u 
gibi yükünü Cumartesi giınü 

alacaktır. (908) 

MUDANYA 
POSTALARI 

Kayın travers eksiltme 
Nafıa Bakanlığındah : 

ilanı 

Aşa!;ıda mikdarları yazılı olan cem'an 349870 adet normal, 3900 adet makaslık ve 1000 adet köprülük kayın travers 7 partide ve 17 Eyliil 936 Perşembe güniı 
saat 10,30 dan itibaren ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 EyiO.lden itibaren tatbi· 
kine başlanan ve Birinci Teş• 
rin sonuna k:ıdar devam ede• 
cek olan mevsimlik program 
mucibince evvelce İstanbul dan 
Cumartesi günleri saat 1'1 de 
kalkan postalar Cumartesi 
günleri Slat 8.30 da kalkacak· 
!ardır. Gemliğe kadar giden 
bıı cumartesi postaları Par.ar 
günfı saat 6,30 da Gemlik· 
ten, 11 de l\f udan yadan ve 
12 de Armutludan kalkarak 
15,15 de İstanbııla dönecek· 
]erdir. Paz1r gfınleri Mudan• 
yadan 18,30 da İstanbula dö
nen postalar kaldırılm ı ştır. 

!stanbuldan P~z~r günl~ri 
8, 30 da k•lkan postalar İsta n• 
bula Pazartesi g ünleri döne· 
rcklcr li r. • (909) 

Eksiltm: Ankarada Bakanlık Malzeme Eksiltme komisyonunda yapılacaktır . 
lstek!ilerin bütün partilere ait teklif mektup larını aşağıdaki cetvelde h i z\hrında yazılı mikdarda muvakkat teminatları ve 7·5-936 tarih ve 3297 sayılı resmi gazetede 

çıkan talimatnameye göre Bakanlıktan alınmış vesika ile birlikte 17 Eylul 936 Perşembe günü saat 9,30 a kadar Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 
Her parti ve ait ş"tnaıue' ve te fe rrıntı cetvelde hizılarınrla g österildi~i bedel mukabilin 'e An karada Bakanlık malzeme müdürllı j\ ünden alınabilir. 

• l\luvakkat Şartname 

l\1iktar l\!ııhamıu e n bedeli : t e mina~ lxdeli 

Partiler Traversle rin kesilmesine tahsis ed ilen devlet ormanbrı 
L ira Kuru5 L ;ra • Kuruş Kuru7 

7534 3 50 5U17 18 377 

90495 57 7-1 7G 4 52 

Üçüncü > 35300 390 61570 - • f 432S 50 . 308 ; 

Dördüncü > 61600 780 104760 - 1 • 6488 524 
Beşinci ,, 35100 195 58695 -· ; 4684 75 293 .. 
Altıncı > 93400 585 • fıOO 168290 9664 50 841 

• Yedinci , 7000 9450 708 75 ; Bedelsiz: 

Hususi mukaveleli orman sahipleri de kendi ormanlarından kesilmek üzere eksiltmeye iştirak edebilirler. (638) 

................... 
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Sahtbi ve Umum1 neşriyah ida re edert 

yaı.ı itleri müdJrü 

Etem izzet BENİGE 

\ _~asıldığı yer: Mat baai Ebü~zi~ 


