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Söz istiyoruz: 

Her gün birçoklarının Avrupadakl kon
grelere glttlKlerinl görüyoruz. takat, dönüş
lerinde gördüklerinin bir izahını dlnliyemi
yoruz. diyor ve .. her kongre dönüşü dele· 
gelerin halka ve mesleKdaşlarına birer 
konferans vermelerlnln mecburi kılınması
nı istiyoruz. 
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i Habeş işi I ı 
, ~ bir daha ' = : 
1 

1 konuşulacak I. 
1 ~ ~ 

' Roma, 5 ( A.A.) - Mil- " 

Kral Sultanahmel cam/inden çıktıktan sonra otomobile binerken 

Muhterem misafirimiz dün cami· 
ieri, müzeleri ve çarşıyı gezdiler 
Majeste Kral Türk ve Bizans eserleri 

üzerinde dikkatle meşgul oldular 

• 

Çarşıda alaturka dekor için.de bir kc:ıhyecı 
çırağının elinden zevkle bır kahve ıçtıler 

lngiltere 
Tiirkiye 

iki gündür, bütün dünya 
gaz~teleri, radyo •er•iıleri, 
ttlsiı i.tacyonları Sa Maje•te 
F.dvard Stkiıincinin İstanbul 
g•ziıi intibalarını nakl•dl
)nrlar. 

Yükod tnılll• mllldlnın 
kralı Sekizine! Edvardın bu 
lİ) ar•t ve ıeyahati tamamile 
husu&i mahiyette ve ıırf bir 
"az tatili gezisinden ibaret 
olmasına raQmen bunun ıi. 
Yasi şümul ve ehemmiyeti 
Üterinde bilhaua durulmak· 
tı, muhtdif tefıirler yapıl
maktadır. Bu tefsirler içinde 
bitce en makbul ve dotruau 
Sa Majestenin ıahımda Türk 
llıillet nin yüksek lnıiliz mil
letine karşı gö.tudlği c!oıt
luk hlılerinin hfkınlıtıdır. 

Büyüle miıafir Ayasofga camiintle .. 

Jetler cemiyeti genel sek• 
releri B. Aveno~ Pazartesi 
günü Romaya vasıl olacak 
ve dıt işleri bakanlığı me• 
hafili ile Milletler cemiyeti 
asamblesinin önümüzdeki 

~ toplantısı ruznamesi hak· ~ 
: kında konuşacaktır. Malüm ı = • 
~' olduğu üzere bu ruznameye ~' 
• Habeş meselesi de dahildir. _ 
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Hüseyin Cahit 
Yarın 

Cevap Veriyor 
Edebi anketimize 
yarın ba,1ıyoruz 

Milli bir ede
biyat yarata-

1 

bilir miyiz ? 
Arkadaşımız Nusret Safa 

Coşkun bu kıymetli mevzu 
ı etrafındaki anketini tamamladı. 
Yarın Hüseyin Cahidin verdiğ'i 
cevabı neşredeceğiz. ! 

:Anketimize cevsp verenler : 

Halit Ziya U takhgll, 
Yakup Kadri, Mah• 
mu sat Bozkurt, 
HUseyin Rahmi, Şair 
Mehmet Emi n , Peya· 
m i Saf a, KöprUIU Za· 
de Fuat , Osman Ce
mal ... 

ve diğer etlebigatçılarımı:t ..• 

Yunanistanda 
komünistlerle~ 

' 
yeni mücadele 

Atatürk gibi biuat kendi 
kendiıini yaparak Tilrk bn
lünlüğünün gönüllü fatihi ve 
Y•ni Türkiyenin yapıcısı, ku
rucusu ve ba,arıcı•ı olan 
Ye yeryüzü milletlerinin de
.;., saygı ve ıevgiıini kazan• 
,.,,, bulunan bir büyük mil· 
ltt fdi ile kendi milletinin 
tandan ae•l"İaini kazanmıt 

olan Sa Majestenin lıtanl:ul· 
dıki buluşmaları hRkikaten 
tarihin ve mukadderatın ıey• 
rinde Türk ve lnıiliz Millet
leri için yeni bir devrin 
llıeı'ut ~aşlıngıcıdır. 

( Kr•lın dUnkU gezintilerine •it t•f•i· 
litı 2 inci seyfamızda okuyunuz ) 
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Hükumet çok şid· 
l detli ahkamı ha· 

vi bir kanun 
hazırladı 

Arap • Yahudi kavgası 

lngilizler Filistine on bin 
gönderiyorlar 

Dehasında harp ıan'atinin 
lutün kudretlerini taşıdığı 
~adar ıulbcülükte de insanlı· 
tın aellmet ve ilerisi için en 

Etem izzet Benice 
,._ (Dwamı 2 inci sahifede) 

kişi daha 
Arablar:a yahudiler arasındayıl· 
lardanberi devam eden geçim· 
sizlik son zamanlarda şiddetini 
büsbütün arttırdı. Ôyleki ne 
arapların ne de yahudilerin bu 
topraklardaki emellerini ıatmir 

!- . _._,,__ 
~•thuat umum müdüt"lll~ü Maje•te Seklsinc.:i Edv•rc!- l::.lanbul zıyare· 4"ln hatıruı olmak pze!e, 14,ılf bit. albüm takdim etmlttlr. Kabı cey· 

• de.lıl ve kenarı günillt kabntıııa ile tezyin edllmlt olan albUmde 
lıtaabulun blltUn tllı•I mantaralıl'J bir arara loplanmıtlır. . . . , 

• 

etmek imkansız bir ha'e girdi. 
Son haftalar içinde başlayan 
müzakereler, arap şereflerinin 
itilAfgiriz davranışları yüzün
den akim kaldı. Irak hüküme
tinin bu geçimsizliği bir yo!a 
koyabilmek için, kendisine 
vakı olan muracaattan da bir 
şey çıkacağı zannedilmeyor. 

Dün gelen haberlere bakı
lırsa, lngilizlerin Filistindc 
Arapla~a karşı daha şiddetle 
harcketP geçme~e karar ver. 
dikleri anlaşılmaktadır. 

lngilizler Filisline on bin 
asker gönderiyorlar 

Londra S (A. A.) - Daily 
Telgraf gazetesinin bildirdiği· 
ne göre, lngiliz hükümeti Fi
listine yeniden on bin asker 
gönderecektir. Bu suretle Fi
listindeki lngiliz kuvvetlerinin 
mıktan on yedi bin kişiye çı· 
karılacaklınr. 
Fransız • Suriye muahedesi 

lastik edilmiyor 
Kudüs, S (A. A.) - Suriye 

gazetel•ri, son zamanlarda 
, imza edilen Fransa • ~uriye 

muahedesinin tastiki keyfiye• 
tinin komşu Filistindeki karı· 
şıklıklar dolayısile tehir olun• 
duğunu bildirmektedir. 

Yazısı 2 inci say fa da 
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Kısaca 
Bir kurtuluş ve .. 

kurtarış 

Her gece beynimizin bütün 
hücrelerini o/akanlara hol· 
duran lstanbul radyo şirketin• 
den nihayet kurtulmuş bulu· 
nugoruz. 

Bayındır/ık Bakanı Ali Çe
tin kayanın lstanbul halkına 
bir geni kurtuluş ve .. kurtarış 
imkanı veren bu hareketini 

kutlu/arken onun idaresi altında 
radgo gibi günün en müessir 
kültür, fikir ve ımıpaganda 

silahının Kemalist rejimin di· 
/ediği gibi işletileceğini um· 
mamak ta mümkün değildir. 

Onun içindir ki, giden•: 
- Allah selamet versin .. 
Derken, gelene de : 
- Allah kolaylık versin .. 

Digor ve .. geni işe alışıp 
ısınma defJresi bittikten sonra 
kendisinden en başla Türk 
inkılabı ve Türk gençliği için 
çok şeyler beklediğimizi şura• 
cığa iliştirfoerigoru:ı:. 

Hatice Hatip 

_\. 

Heybeli Harp Okulunda dün yapılan merasimd~ . diplomalarını alan garsubaylar .,, bir 
gar>uhay komut~nın önündı and içerken 

Türk denizleri genç ve dinç 
kırk bekçi daha kazandı 

Dün Heybeli Harp Okulunda bu gri mezun olan kırk Yarsubaga merasimle alp/oma 
verildi. Diplomalarını alan gençler şanlı bayrağımızı kucaklıgarak and içtiler. M•-
zun olan gençlerin isimleriyle merasime aid nutuklar 3 ünrO sayfamızdadır. 
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Okyanusu şimdiye kadar her 
heves eden tayyareci aşlı de
nilebilir. Ancak Ayrupa ve 
Afrika arasını bukadar ya• 
kın mesafeden geçenler içinde 

rnevnmı 2incı sayfada} 

Dün Tfraret Or/<m~.la rlertl itti gana gak•la an/alan işçile
rimizden bir kısmı iı başında ! 

Ankara iş idaresi reisi Enis Enis Behiç evvela kendisini 

Behiç dün saat 10 da Ticaret kendi işlerile ya kından alaka-

odası içtima salonunda lstan- d~r olan bir arkadaş gibi iş· 
bul fabrikalarında çalışan çilerin dinlemelerini rica elmiş 

Yakında geni bir rekor uçu• ameleye iş kanunu mevzuu et• ve sonra da iş Kanununun 
şuna hazırlandığını işittiğimiz rafında üç buçuk saat devam ana hallarını baştan sonunıı 

biricik kadın lagyarecimiz eden bir musahabede bulun- kadar anlatmıya başlalmıştır. 
Sabiha Gökçen muştur. DefJaml 6 ıncı sayfada 

~=-====~==================== 

İspanyada kabine değişti 
Hükfımetçiler şimal cephesinde yeni bir 

taarruza geçmek Üzeredirler 

Cumhur reisi cepheye gitti 

lspany da kabine istifa et· 
, miş, yeni kabine teşkil edil· 
miştir. isyan hareketinin baş· 
langıcındanbcri vazife başın· 
da bulunan eski kabinenin, 
tehlikeye karşı tedbirlerini 
almadığı söylenemez. Fakat 
yeni kabinenin asilere karşı 

daha şiddetle harekete geç
mesi beklenebilir. 

Dün de yazdığımız gibi 
lrun Asilerin eline düşmüştür, 
fakat şehirden de hayır kal. 

mamıştır. HattA bazı mahalle
lerde son dakikaya kadar tes· 
!im olmıyan ve mukavemet 

· eden birkaç yüzden fazla Mi. 
· Jis daha vardır. lrun'un yarı· 
sındaıı fazlası yanmıştır. Asi
ler bu muharebede, karşı saf
la öldürdükleri Milisler ara
sında Fransız zabitleri bu· 
lunduğunu da iddia etmekte· 
dirler. lrundan Fransa ya 
geçen 800 kadar milis başka 
yolla Barselon cephesine nakle-

dilecek terdir. 
Cumhur Reisinin son daki

kada Guaderrama cephesine 
gittiği bfldirilmektedir, Cum· 
hur Reisinin . cepheye gitmiş 
olması yeni kabinenin bu ceı>
hede yeni bir taarruza geçil. 
mesi için hazırlıklarda bulun· 
duğuna bir delil sayılmak

tadır. 

[ ispanyadaki dahili muha· 
rebelere ait diğer tafsilatı 
2 inci sayfamızda okuyunuz.] 

' 
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Son akik 
Romanya'nın dış politikası Ankara - Memleket ve Dünva) 

A~~~:~~K~~:n~::a R:: ~~~~ ba~~~ı~::;a ;::~ böyle nazik 1 =;S=a9='='='4=0==H=e=ry=e==rd=e=5=k=u=r=uş==T,=e=l=ef=o==n=N=o=::2=0=8=2=7=-=T,=e=lg=r=af=a=d=re=s=i:=ls=la=n=bo:u"'l =A=ç=ık=S=ö=z= Lokarno masasında I tal yan-
binezonuna karşı bir blok teş- bir zamanda değişiyor. Acaba 1 cehenneme do"" ndu"" /ar Sovyetleri istemiyorlar 
kil etmek için ciddi faaliyete bu değişme Romanyanın dış ru n 
giriştiği bir sırada Romanya siyasasında da bir tebeddül Roma, 5 ( A. A.) - Stefani ajansı bildiriyor: ltalyanın. 
Dış işleri Bakanı Titulesco'· manasını mı tazammun ediyor? l k b Rusyanın yeni Lokarno konferansına iştirakine taraftar olduk~ 
nun yeni kurulan Romanya Bunu sanmıyoruz. Kabine· Spanyada kabine değişti, geni a ine hakkında ecnebi memleketlerde yapılan şayialar tamamile asıl-
bükümeti dışında bırakılması den çıkarılan Dış Bakanının k sızdır. 
her tarafta büyük alaka ile Rusyaya karşı gösterdiği te- asilere arşı daha Konferansın toplanmH., lazımdır. Fakat davetlilerin çoğal• ııı 
karşılaşmıştır. mayül bazı Romen meha!ilin· tılması meselesi varit değildir. ltalya, Belçika, Fransa, Almanya ·, 

Avustııryanınistiklaliüzerin· deendişe ile telakki edilmekle şiddetli harekete geçmeife karar verdi ve Büyük Britanyanın iştirakile yapılacak beş taraflı bir koll' li,; 
de anlaştıktan sonra ltalya bera~er, Titulesco'nun suku- O, feransın mevzuu bahsolduğunu hatırlatmak gerektir. 1,0 

~~~:~raad;~\~;~l!kt~e y!~!:~: ~~~~~ka~:~ 0~~y:d:e17:ıe:~ı~:~ cumhur re,· s ,· cepheye ''''''y~·~·;~i~t;d;u>mUoo><>>>ooosi;~~>>>'><<••••<<<>U•>ooUo<•>•>••>-- !lj • yanın cephe birliği yapmaları kada aranmak gerektir. gitti ~ti 
şimdiye kadar ltalyaya bağlı Titülesco, Romanyanın dış po- dı.ktatörlük Kongresinin itti 
olan, fakat reviziyonist oldu· litikasına senelerden beri isti. A "} h •• k"' t fi d F b"t} • ~, 
ğu için Almanya ya karşıda kamet veren bir devlet ada- Si er' u ume sa arın a ransız za ı erı- Atina, 5 [Açık Söz] - Ko- Yıldönümü JI 
derin sempati duyan Mac1ris- mıdır. • d "f fd kJ •dd" d" 1 munızmin takibi için bükü- .. 
tanın ko aylaştırdı. Naip Horty Dış !?akanı Romanyada par- nln e Vazı e a l arıOI J la e ıyor ar met çok şiddetli ahkamı havi 

ı:cçenlerde Avustur}aya ı:itti ve / tilerin fevkine çıkmış, kendi- Heodaye, 5 (A.A.) _ Röy· topraklarına inerek oradan ben Gudelup kalesinde ölümlerini bir kanun tanzim etmiştir. Bu 
Avusturyadan Almanyaya geçe- sini parti disiplini ile mukayye: ter Ajınsı bildiriyor: Yan· ziıı ve bomba tedarik etm,le- bekleyenler kanuna göre komüni•tlerin her 
rck Hiller ile görüştü. Bundan saymıyan bir Bakan olmuştu. makla olan ve adeta bir ateş rine Fransız makamJtınca mti· Hendaye, 5 (A.A. ) _ Bu türlü içtimalırı menedimekte 
sonrada bir Almanya, ltalya, Bu dik başlılığı yüzünden bir kordonu teşkıl eden binalar, saade edi:mişlir. sabah, D. N. B. ajınsı muha- ve komünislik zihniyetini taşı· 
Avusturya ve Macaristan blo- kaç defa kabine buhranını asileri lrun merkeıini işgal Cı1mhur reisi cephede biri, kızıllar tarafından Guda· yan hükümet memurlarile as- • 
kundan bahsedilmeğe başladı. davet etmişti ve bir kaç ay etmekten menetmektedir. Bun- Parıs, 5 (A. A.) - ispanya luppa kalesinde bir aydan kerle• komünistl:kden mabküm 
Hatta Almanyanın Çekoslo- evvel, az kalsın, Tataresco ka- !arın sabaha kadar beklemek reisicümhuru dün ansızın Sicrra fazla rehine oıarak tutulan ve edildikleri takdirde ebediyen 
vakya7a bir ademi tecavüz mi· binesi düşüyordu. Bu yüzden mecburiyetinde oldukları sa- cebhesine giderek \·aziyeti tel· bilahara kaçan Valleko adlı mevkilerini kayıpetmektedirler. 
sakı teklifinden de bahsedildi. Titulesco ile Başbakanın arası nılnıaktadır. kik •e askerleri teftiş etmiştir. lrunlı bir lspannyol ile görüş· Talebeden de komünist zihni· 
işte Romanyadaki kabine buh. da açılmıştı. Bundan sonra lrunda kalan iki üç yüz ka· Asiler içinden isyan ederı iki kol müştür. yetini güdenler mekteplerden 
ranı bu hadiseleri takip ettiği Titulesco aleyhine cereyan kuv· dar hükümet taraftarı, son Madrid, 5 (A.A.) _ Gaze· Valleko üç tel örgü hattını tard edilecekleri gibi ebediyen 
içindir ki bu tarafta alaka u- vetlendi. müdafaa teşebbüslerinde bu- telerin haber verdi"i ne göre, tabsil bkkından mahrum bı· 

d " açmıya muvaffak olmuş ve 
yan ırmıştır. Filhakika Roman- Rusyaya itimat etmiyen Ro· lunmaktadırlar. Oviedo şehrinin imdadına ko· rakılacaklardır. 

bitkin bir halde Hendayeye yanın en çok çekindiği devlet men politikacıları Titulesco'yu Asi kuvuellerinin San Se- şan iki asi kolun askeri, za-
Macaristandır. tenkit ettikleri gibi, Montrö bastian etrafında olan tepe- bitlerine karşı isya~ ederek 

1 

Çünkü Romanya, eski Ma· konferansında lngiltereye kar• !erden geçerek bu şehre doğru bunlardan çoğunu kurşuna 
caristanın geniş parçalarını şı Rus davasını müdafaada ilerledikleri sanılm>ktadır. dizmişlerdir. 
elinde tutmaktadır. Bu mem· R da ·ı · 'l · k d' usya n 1 erı gı mesı en 1• Asiler, Fransa hududunu El Socialisla gazetesi di· 
leketler üzerinde ehemmiyetli sine karşı ayrıca bir hücum kesmek ve lrun'u tamamile yor ki : 
bir Macar nüfusu vardır. Ma- vesilesi olmuştu. işgal etmek için arkada kafi Gabica bölgesinin iki vila. 
caristan bu Macarları milli işte bu sebep'er dolayısile- miktarda kuvvet bırakmakta- yetindeki büyük garnizonların 
hudutları içine almıya çalış· dir ki Dış Bakanının mem- dırlar. şefler.ne karşı isyan ettiği sa-
maktadır. Binaenaleyh Maca- lekette bulunmadığı bir sırada Hükümetçilerin saflarınd~ nılmaktadır. Bu İsyan hareke-
ri,lanın siyasi vaziyetini tak- kabinede yapılan değişiklik Fransız zabitleri varmıı tının carogne ve jo'al da bil· 
viye eden her hareket binne- bahane edilerek Titulesco Lizbon 5 (A. A.) - Reuler lıa%a şiddet gösterdigi söy-
tice Romanyanın vaziyetini dışarıda bırakılmıştır. Tala- ajansının hususi muhabiri bit- lenmektedır. 
zayıflatıyor demektir. resco'nun daha mütesarıit diriyor: Asilere göre Madrid tahlikede! 

Romanya Büyük harbin SO• çalışabilecek bir kabine kur· Burgos hükumeti Fraosız Seville, 5 (A. A.) - Tole-
nundanberi emniyetini, bir taraf. mak işlediği anlaşılmaktadır. hükumetine bir protesto gön- do vilayetinde ilerlemekte olan 
tan küçük antanta, diğer taraf- Filhakika yeni Dış Bakan dermiştir. Seville radyosu bu Albay Yague kolu bükümet 
tanda Fr .. nsa ile yaptığı itti· Antonescoda Fransız dostu protestonun sebepleri hakkın- kuvvll!erini ~ğır bir maZlübi· 

gelmiştir. 

Bu lspanyolun anlattığına 
göre Guadeluppe kalesinde 
bugün kurşuna dizilmeleri çok 
n:uhtemel olan 160 ki~i daha 
bulunmaktadır. Kaçmış olan 
ilk gardiyanlar mubtariyetçi
leri idi. Bundan sonra anarşist 
gardiyanlar gelmiş ve mer
hum Bakan Maura'nın oğlu 

Honorio Maura ile saylav Na
varre Deunzayı derhal kurşu· 
na dizmişlerdır. 

Anarşistler diğer rch!neleri 
kurşuna dizmek niyetinde idi 
iseler de Basklar onları bundan 
vazgeçirmeye muvaffak olmuş
lardır. 

faka dayamıştır. Bu iki alaka olmakla beraber, liberal par- da General De llano,nın bir yele uğratmıştır. General Mo-
Romanyayl daha başka kom Hükü,.,,ıe ait bir lopçekeri · 1 tisine mensuptur. Yeni bakan tebliğıni neşretmektedır. lanın kıtaatı da Madride ha. 
bineıoılara sürüklemiştir. Fran- Romanyanın dı• siyasasında 1 - lrun muharebesı' esna- 1 1 . 1 . ka,aya olurdu 

S R ı ı ı • kim o an lepe erı e e geçır. 
aR1 ovyedt usya i lc aln aşılnca hiçbir değişikliğe mabat ver- sında bir çok Fransız zabiti miştir. Bayonne, 5 (A.A.)- Madrid 

omanya a sovyel ere an aş. miyece"ini bildirmiştir. Esasen 1 f d d 1 Hükumetine ait bir lopçekeri 
S B 1 • k " asi er tara ın an esir e ı mış· Pzrisle yeniden nümayi~ler 

mış. onra u garıstana arşı çok d•llı budaklı olan bu · kendi isleğiyle Fransız mıııta-tır. yapıldı 
hududlarını emniyet altına al- siyasetin kolay kolay de~işe· 2 _ Bu muharebe esnasında Paris 5 (A.A.) _ Dün ak- ı kasında karaya oturmuştur. Bu 
mak. için S Balkan 

1 
adnlantRına miyeceği de meydanda idi. hükümelçiler Fransız mamuta. şam cumhuriyet meydanında gemi asilerin erine geçmemek 

girmışli. on gün er e us Tı'tulesco'nun de"ı'ş esı·, Ro- d d k k ı 1 \ e 'imali lsp:ınv_ a'daki asi kru· ~ ı tından um um urşunu ·u • azim bir halk kütlesi •panyol • 
askerlerinin Romanya toprak- men dış politikasının idare- · !anmışlardır. h · ı b' d ı - j vazör:er t.rafından bombar-

A vusturyada 
siyasi af 

Vil'an : 5 (A.A.) - Resmi 
korrespondans yazıyor; 28 ltm 
muz müessif hıdiseleri üzerine
tchir olunan af ağustos ayı 

zarfında dahili vaziyette SÜ· 

kün basıl olduğundan, 1 Eylı11 
den itibaren tedricen tatbik 
olunacaktır. Bir seneıe kadar 
idari ceza'ara çarptırılanlarla 

1 tecrid kamplarında bniundu
r<..alu bütün siyasi mahbuslar 
afd n ist.fade edeceklerdır. 

i3un'a·ın >ayısı beş bin tahmin ı 

edilmektedir, 

--·-
Hondurasda isyan 

çıktı 
Meksika: 5 (A.A.) - Buraya 

gelen habere göre Honduras
da bir isyan baş gôstermişlir. 

Har 1 c ı 

Haberler 

1 d Ç d k 

\ 

cum urıyetı e ın e teza ıu-
arın an geçerek ekoslovak· sin c i otonominin kalkma- 3 _ Madrid hükıimeline ait ratta bulunmuştur. Hiç b'r dı1Ta1 edılmemek içın bunu 

ya girme'erini temin edecek sından ibarettir, tayyrre kuvvetleri Fransız hadise olıramışlır. ı yapmıştır. 1 

yeni bir anlaşmada ınevzuu Diplomat J 111111111 .. 1111•1111111111111111111111111ıııı11111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111ıı11111111111111ı111111111111111mııııı•ı111111•111 1 11ıı1111111111111111111111u1111ıuuıı1111111111111111 l 

• Rolonya ordu:arı başku· 

maııdanı gener~l Ridz Smigly 
evvelki gün Sfrasbourg'u gez
ve oradaki garnizonu tetkik 
etmiş ve akşamle:1in Pari•'e 
dönmüştür. 

ıuıttıtt1111111uınttııu11uı1111Hım111,11mıı·ı11111111 ... uuı111111•,.,1111t111111111nııııır•ııımııı111111u1111111r.11111111•111uıu .. 

İngiltere Beril Kral dün camileri, Ayasofyayı 
Türkiye 'Okyanusu ve kapalıçarşıyı gezdi 
( 1 inci say/odan devam) G k "? 

canlı ••e güvenli bir abide eçece mı• 
olarak yaşıyan yüksek şefi. J 1 İlıci sayfadan devam 

mizin yine ıulh severlikte ı dikkati celbedenler arasında 
mta'ut bir talih ile lniiliz en başia, l:u denizi ilk defa 

' Milletinin başına gclmi4 bu· geçmek ş< refini kazanmış olan 
lunan Sekizinci Edva.rdı Dol· Lindcrberg gelir. Lindberg· 

mabahço kıyılarında karşıla· den sonra Amerikada~ Avru. 
mıt olması biri Şarka, biri pa • a geçenler ve bu arada bir 

kadın tanareci de Lindberg 
Garbe hJ.kim iki büyük Dev-

kaiar yüksek bir şeref pa· 
Jetin dünya sulbünü ve iki yesi aldı. 
milltt dostluğunu perçinle- Ancak Okyanusu geçışın 
yişlerinin en kat'i bürhan ve ters tarafı pek serttir. Ş'mdiye 
:zamanı telakki edilmek iktiıa kadar yapılan tecrübeler bu. 
eder. nu gösterdi. Gerçi bundan 

Sa Majestenin ilk defa bir evvel Avrupa tarafından da 
lngiliı kralı 11fatilo velev Okyanusa geçenler bulundu. 
buıu.ı bir ieıi maksadile de Şimdiye kadar hiçbir kadın 

olu bir Türk o~vlet reisini tayyareci bu cesareti göste• 
bu ıuretle Türk topraklann· remedi. 
da ıelimlayışı iki millet ara· Her ne bahasına olursa ol-
11nda gittikçe kökleten ve sun bu denizi geçmeği göze 
derinleşen dostluk bağlarının almış olan lngiliz kadın tayya· 

reci Beril Markam uzun hazır. 
hızlanıtı nokta11ndan gerçek· 

lıklardan sonra, nihayet dün 
ten üzerinde durulacak bir saat 18,50 de lngiltereden A-
hldiıe olduğu içindir ki, . merikaya havalandı. Dün ge. 

- lngiliz kralının Türkiye len bir telgrafta, tayyarede 
.eyahati miıhim bir ıiyasl telsiz bulunmadığı, havanın 

• 
harekettir.. fena gittiği ve tayyarecinin bu 

Diyen Avrupa matbuntını cesareli~e kerşı herkesin bay-
bu bakımdan haklı bulmak ret içinde kaldığı bildirilmek· 

ve lngiliz • Türk dostluğunun te idi. 

kat kat daha artışını bllyük lngiliz kadın etyyarecisinin 

Aziz ve muhterem misafirimiz 
Majeste sekizinci Edvard dün 
de şehrimizin muhtelif yerle
rinde gezintiler yaptılar. 

Kral 11,45 te Tophane rıh· 
tımıııa çıktı. Benzinci Avninin 
sahip olduğu ve şoför Hakkı· 
nın kullandığı otomobile bindi. 
Maiyyeti erkaııı da diğer oto· 
mobillere yerleştiler. Otomo. 
biller balkın alkış1 arı ve Kra· 
lın baş selam'arile mukabele
leri arasında yavaş yavaş ha
reket eltier. 

Ayasofyada 
Büyük misafirimizi hamil oto

mobil ve diğer arabalar Ga
lata. Karaköy, Köprü, Eminö· 
nü, Sirkeci, Salkımsöğüt, Sa
rayiçi yolile doğruca Sulta-
nahmede geldiler. Otomo-
biller Sultanabmet camii 

lstanbula gelen her seyyah 
gibı Majeste Edvard kaplı 

çarşıyı gezmek istediler. Der
hal otomobille hareket edildi 
ve Dıvanyolu tarikile park 
öniınden Nuruosmanive cadde· 
sine dönüldü.Otomobiller cami 
avlusunda durdular. Kral ev· 
vela Bedes teni gezdiler. Sonra 
Kuyumcular caddesine saptı. 

lar, halk bu sırada çarşıyı 

doldurmuş bulunuyordu. 
Ha'k tarafından mütemadiyen 

alkışlanan Kral,bu alkışlara baş 
selamile mukabele ediyorlardı. 

Biraz sonra Majeste came
kanlardaki mücevheratı sey
rederek ağır ağır ilerlediler 
ve çukur muhallebicinin karşı
sında bir antikacı mağazasına 

girdiler. Burada halı'ara bak
tılar. Birçok mücevheratı, 

kıymetli kılıçları gözden 
geçirdiler Halk iki sıra 
dizilmiş, Kralın ç.kmasını 
beklerlerken, mağaza sahibi 
büyük misafirin önüne en 
kıymetli eşyalarını seriyor-
du. 

Biraz onra Çarşının seyyar 

ı 

şı kapısına geldiler. Burada 
bekleyen otomobillere bindiler 
Ankara caddesi, Sirkeci, Emin. 
önü, Köprü, Galata tarikile 
Tophane rıht.mına geldiler. 
Kendilerini bekliyen motör
le yatlarına avdet buyurdular, 

Boğazda gezinti 
Kıral Edvard ögle yemeğine 

başlarlarken yat Boğaza doğru 
bare'<et etmişti. 

Kral bir taraftan yemek 
yiyor, bir taraftan da Bogazın 
Anadolu ve Rumeli sahillerini 
temaşa ediyor, yeşil tepelrri, 
sık koruları, beyaz yalıları 

yanlarındaki zevata göstererek 
iht;saslarını anlatıyorlardı. 

Yat Rumeli sahiline daha 
yakın geçerek ilerliyordu. 
Halk, sahilleri doldurmuş. 

yalılarda oturanlar pencerelere 
dökülmüşlerdi. Nahlin Bebek, 
lstinye, Trabye, Büyükdekre 
önlerinden ağır agır seyrede
rek Kilyosa kadar gitti. 

Heybeli adada 
Saıt dörde doğru tekrar 

Dolmabahçe sarayı onune 
avdet edildi ve Kral burada 
molöre binerek maiyet erkli· 
nile birlikte Heybeli adaya 
gittiler. Ada önünde bulunan 
torpitolarımız büyük misafirin 
gelişini selamladılar, kralı 

• Dünya sulh kongresi umu
mi komisyonu bir daimi teşek
kül ve bir de beynelmilel pro
paganda komisyoıu ihda~ını 

ka• arlaştırmı~tır. 

hamil olan motör Heybeli 

açıklarında bir tur yaparak 
Büyükad~ya doğru yol aldı. 

Dilde 

Büyüka'.la iskelesine çıkmak
tan sarfınazar eden Kral Dilde 
beş o;ı dakika gezdıklen son

ra, tekrar molör J avdet ede· 
rek akşam saat altıya doğru 

yatlarına döndüler. 

Çay ziyafeti 

lngiliz torpidoları zabitanı 

şerefine bugün saat beşte Yavuz 

zırhlısında bir çay ·ıiyafeti 

verilecektir. 

Balkan festivali 
devam edecek 

Balkan festivali için şehri

mize gelen heyetlerin oyunla

rını kral hazretlerinin de sey

relmek ihtimalleri mevcuttur. 

Bu cihet ehemmiyetle ~öz 

önünde tutulararak salı günü 

lstanbuldan ayrılmaları İcab 

eden Balkan grupları bir 

müddet da!ıa şehrimizde ka· 
lacaklardır. C 

--- -------
h~ 

td 

Harici sulhtafl ~ 
evvel dahili ha 

~d 

sulh lazım! ~ 
L'lntran~igeani gazetesi Brük• 

selde toplaııan sulh konferan
sından bahsederken diyor ki : 

Brüksclde sulh için umurııl 
bir toplantı yapılacak ve bütün 
men.l~ketlerdcn gelecek nüma• 'ıl 
yişçiler orada harbe karşı be•· lı 
ledıkleri nefreti izhar edecek• tir 
lerdir. Diğer taraftan Amcrik• t~ 
cüml11Jr başkanı Roosevelt'io Ilı 

beynelmilel ihtilafları bertaraf ı, 
etmek için bütün dünya şefle• ti 
rini biraraya toplamak taslV' 1' 
vurunda bulunduğu haber ve- ı~ 
riliyor. Farzedelim ki Roose· \ı 
velt buııda muvaffak olacak• 
tır. Yine farzcdelim, ki bii• 
tün memleketler biribirle
rine karşı sulhu ilan etsinler· 
Fakat bundan taşka yapılac3k 
daha bir iş vard.r o da aynı 
memleket vatandaşlarının ar3' 
sını bulmaktır. 

ispanyada ola·ı bilen işler. 
dünyanın hiçbir yerinde olmı· 
yacaktır denili}or. Şunu d& 
biliyorum ki lspanyol komşu• 
larımızın huy ve trbiatı, biz· 
den daha ziyade şiddete mil· 
teınayildir. Fakat bizde de 
dahili harpler olmu.ştur ve 
bu harpler iyi bir hatıra bırak• 
nıamıştır. Alman>a'da da, bezi· 
metin ferdasında dahili batı' 
çıkmıştır. Ve bu harp pe~ 
müthiş olmuştur. 

) 

l~ 

t 

Sovyet Ru,yada ne k:ıd~f 
1
• 

kan döküimüş ve elyevm de 
dökülmekte bulunmuştur! !tal• ~ 
ya, Mnsolininin gelmemesinden 
evvel kıtallere sahne olmuş ve 
bu kıtaller nihayet diktatörlU: 
ğü doğurmuştur. Dış harbin• 
imkansız bir bale getirmcl:• 
Mükemmel bir iş. Fakat hef 
memlekette vatandaşlar !;.• 
çaklarını bilerler ve silahların• 
doldururlarsa bunun ne faidesl 
olur. 

t; 

~; 

,efin ve Sa Majestenin şahıs· bu cesaretini biz bayrc:tle de
ğil, takdirle karşılıyoruz. Garp 

larında kutlulamak yerinde memleketlerinin ileri tekni-
ulur. 

ğine rağmen, Türk kadın tay-
lllulıakkak ki, Türk Milleti yarecisinin günün birinde biç 

önünde durdular. Evvela Kral, 
sonra diğer zernl indiler 
ve hep beraber camiin avlusu
na girdiler. Kral yatla gelirken 
uzaktan gördüğü ve yakından 
da içini görmek istediği bu 
muhteşem Türk abidesinin 
içinde dikkatle meşgul oldu . 
Kral camie girdiği zaman ve· 
rilen terlikleri giydi ve camide 
yirmi dakika kadar dolaştı. 

Bu sırada öğle ezanı okun
mağa lıaşlamıştı. Muhterem 
misafirimiz ezanı sükün ve 
hürmetle dinlediler ve ca
miin baş imamı Bahaya illi· 
!atta bulundular. 

Bu arada camiin kaç me
muru olduğunu da sordular. 
Muhterem misafire cami hak· 
kında istediği bütün izahat 
verildi. Sultanahmetten Aya· 
sofyaya gidild;. Burada da 
kral yarım sast kadl\r meşgul 
oldu ve müze müdürü Aziz 
kendisine istedikleri izahatı 
verdi. 

kahvecisinden dokuz fincan 
kahve mağazaya götürüldü. 
Kral alaturka kahveyi, alaturka 
dekor içinde büyük bir zevkle 
içmekte idiler. Elrdfındakilere 
memnuniyetlerini beyan etmek. 
ten kendilerini alamıyorlardı. 

Kal:ıveyi getiren çırak büyük 
devlet adamlarından birine 
kahve getirmiş olmaktan müle· 
\ellit gururunu ve hazzını b ir 
türlü saklıyamıyordu. 

ıBüyük müvezziler koşustJ 
Birinci teşrinin ilk haf tasında Açık .. ~öz' ürı 
gazete satıcıları arasında hazırladığı ba 

büyük ve meraklı koşu yapılacaktır ... 

h 
lı 
li 
li 
\ 
ı, tar:hin ve ilerinin kendisine ki'1!senin ummadığı bir mucize 

vadettiği ylik•ek, nurlu ve yaralacağina inanıyoruz. 

bol hayatlı yol üzerinde hızla 

yürüyor ve .. bu yol yüksek 

9efin deba11ndan her gün do· 
yasıya ışığını alıyor! 

Etem izzet Benice 

Bulgar kralı Sotyaya 
döndü 

Sofya, 5 (A.A.) - Bulgar 
kralı ve kraliçesi bugün saat 
19 da Sofyaya dönmüşlerdir. 

Çarşıdail çıkış 
Kral Edvara on le~ dakika 

sonra antikacı dükkanından 
çıktılar. Maiyyeli ile b:rlikle 
Çarşı sokaklarından yavaş ya• 
vaş, balkı selamlıyarak yürü. 

düler ve Nuruiosmaniyenin Çar-
#" 

' k 
t 
h 
~ 
lı 
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İngiliz 

'Bir mutemet ve bir 
tahsildar sorguda! 
İri yol parasını 
lirayı zimmetine 

1046 diğeri 
geçirmiştir 

E'.ınniyet müdürlüğü, polis mu
~llıtdi Recebi müddeiumumi· 
le tevdi etmiştir. Recep, me· 

lııurların maaşlarından 935 yılı 
~ol parasını kesmiş ve bunu 
11ll'ıınetine geçirmiş olmakla 

r lııaznundur. Bundan başka Ha· 
lan ve Fehmi adlı iki polis 
baıııına da sahte senet tanzim 
tderek yardım sandığından 
220 lira aldığı iddia edilmek• 
~Cdir. Recep altıncı istintak 
~kimi tarafından isticvap 

nın sahibi Fatihde Hırkaylşe• 

rif Keçecilerde oturan Kadas
tro fen memuru Ahmet Ham· 1 

dinin ailesi Vasfieyeye aid oldu· 
ğu anlaşılmış çanta ve içinde
kiler kendisine teslim edilmiş· 
tir. 

A ÇIK soz-
-~ 

\. 

•" 
Hız ve gücünü vatandatın sevgisinden alan gazetedir 

Türk deniz/e,.i genç ve dinç 
İstihsalatımız kırk bekçi daha kazandı 

1 - -

Tütün 

60 milyon ki(() Dun Heybeli Deniz Ha_rp Mektebinde kırk yar 
subayın merasımle diplomaları 

Bu sene Ç;kc;sıovak Yerildi, gençler bayrağa sarılarak and içtiler 

Bu seneki mesai bitti 
profesör Bakster daha 
8 sene hafriyata de-

vam edecek 
Sultanahmet'te Arasta so· 

kagında eski Bızaııs sa ı ayla
rını ııramakta olan lngi iz 
profesörü Bakster. bu seneki 
mesaisini çarşamba günü biti
recek ve Londra> a dönecek
tir. Çıkan moza ı, ıklerin ve 
eserlerin ehemmiyeti profe· 
sörü on senelik bir program 
hazırlamaya sevketmiştir. pro
fesör daha sekiz sene burada 
çalışacak ve Bizans mahalle
sini ortaya çıkarac2 ktır. Pro
fesör kazı netıcesinde lsıao. 
bulun kuruluş tarihfni şim

diye kadar bilinen devirler
den daha çok eski la·ihlere 
götürmüş t i: r. Simdi ye kadar 
yapı lan kaz ıl arda üç, dört 
muhtelil devre ait şe hir hara
beleri tu !unmuştur. 

Üniversitede im ti· 
haıılar 

Hukuk Fakülle~inde 2 Ey
lu:de başlaı an eleme imtihan
ları dün sona ermiştir. Tahrirf 
olan bu imtihanların eHakı 5 
e-üne kadar tetk;k edil•p nol
lar; ıe birlikte Dekanlığa veri
lecektir. Bu imtıhanlarda mu
vaffak olan talebeler şifahi 
imtihanlara gireceklerdir. Şi

lahi :er de 15 gün devam ede
~kti r. 

!dilmiştır. 

~immetine para ge· 

Bir sandal devrildi 
bir kişi boğuldu 

Çengelköyde oturan kundu
racı Akil, Niyazi, Bekir Sami 
oğlu Şadi, Mustafa oğlu Os
man evvelki gece Üsküdarlı 
Bekire ait balıkcı sandalı ile 
denizde gezmekte iken Çen• 
gelköy iskelesinden kalkan 
Ş'rketi hayr:yenin 67 numa
ralı vapuru akıntısına kapıl
mışlar sandal ile beraber vapu· 

\yaya mUhlm mıktardl Engin den izler i mi ıin yıl· dir. Onun şu koyu derinlık· 
tüt Un satablleceğlml, nıaz erleri araaına ı.u y..l da !erinde dolaµn bir,01< cl.ı 

camiler tamir ediliyor 
1 anb• l ' kıflar ~ mü

dürlüğü camilerin tamiratına 

devam elmekteclir. Camilerin 
eski vaziyetlerini bozmadan 
'e cami inşa edildikten sonra 
} a pılan ilaveler kaldırılmak su· 
ı e ti l e ca miler ortaya çıkarıl· 
m.kt3dır. Runlar meyanında 

Beşiktaş Sinanpaşa cami, hün• 
kar mahfili }lktırılmış ve cami· 
nin tramvay yolu cihetindeki 
y üzünde me,·cut sıvalar dol
durularak camilerin eski tarzı 
mimarisi meydana çıkarıl

mıştır. 

• Çiren bir tah11lldar 
Tel ve çivi limted şirketi 

1-hsildarlarından Ahmet oğlu 
A.laaddin şirket direktörünün 

0 11\lyeti üzerine Müddeiumu· 
• ~ili~çe tevkif edilerek Beşinci 

tnıtak hakimliğine verilmiş· 
Ur. Alaaddin, şirket direktö

n tünün iddiasına göre, muhtelif 
~Üesseselerden sahte makbuz· 
a 1046 lira almış ve bunu 

.• ~tket veznesine yatırmamıştır. 
ahkikata devam edilmek· 

ltdir. 

\Jatura aşıran berber 
çırağı 

~ Suııanahmet sulh ikinci ceza 
akimi dün Cemal isminde 14 
hşında bir berber çırağını 
lc_~kil etmiştir. Cemal evvelki 
tun ustası dükkanda yokken 
~i ustura ile bir makas aşıra
~~k savuşmuştur. Cemal ha-
1ll'ı~ : Bunları kalfadan aldı. 

tını söylemiş ise de kalfa bu
~u inkar ettiğinden Mkim 
~akkında tevkif kararı ver
'ıiştir. 

run yalpalık altıoa girmişlerdir. 

Osmanın kalası yaralanmış ve 
sandal müvazenesini kaybet
tiğinden hepisi birden denize 
dökülmüşlerdir. Niyazi ile 
Ş3di sahilden yetişen Ahmet 
tarafından kurtarılmış isede 
Osman boğulmuştur. Yapılan 

aramada cesedi bulunama
mıştır. 

Kibrit kutusile 
oynarken .. 

Karagümrükte Haticesultan 
mahallesinde oturan 7 yaşında 
Vahide, kibrit kutusile oynar
ken kutu ateş almış ve alevler 
entarisine sirayet ederek za. 
vatlı kızı vücudünün muhtelif 
yerlerinden yakmıştır. Vahide 

tedavi için hastaneye kaldı
rılmıştır. 

Direkten dUten 
cambaz 

Anadolabisarında Göksu ça
yırında cambazlık yapan Raif 
direğin kırılmasile yere düş

müş, muhtelif yerlerinden ya. 
ralanmıştır. 

"apuf'da bir ölUm 
Yalova Baltacı çiftliğinde 

tkınekçi lbrahim dün hasta 
~lduğundan lstanbula gelmek 
tere Yalovadan vapura bin-
~ış ve yolda ansızın ölmüş.. Verem mücadele 
~Ut. Ceset morga kaldırılmıştır. cemiyetinin 
Okakta bulunan gezintisi 

albnlar ve 
mücevherat 

i'atih - Harbiye tramvayında 
iYahat eden lngiliz tebeasın· 
~Q ve Arnavudiuk jandarma 
~~l:ttişlerinden kaymakam 
t Opıs Sirkecide tramvay du
tak yerinde inmiş ve bir par. 
ha ilerledikten sonra yerde 
b· t kadına aid siyah renkte 
l'lt Çanta bularak merkeze ge
ı'.~tııişlir. Çantada 2 beşibir
,; 11 adet birer _ liralık 
1. tın, üç aded cumhuriyet 
a;tası, 23,5 kuruş ufaklık ile 
~ lın taklidi ve kapaksız bir 
ı~l saati, bir elmas taşlı yü
hi~k ve bir taşlı ad! yüzük, ve 
~·~ kırık tarak, bir ipekli men-

: j \~ ~lduğ11 e-örülmüş. Yapılan 
• hkıkat neticesinde bu çanta-

Verem mücadele cemiyeti 
tara!ından tertip edilmiş olan 
vapur gezintisi dün saat 14,S 
da yapılmıştır. Davetliler Bo
ğaz, Adalar, Floryada bir 
gezinti yaptıktan sonra saat 
24,30da köprüye dönmüşlerdir. 

Eti eserleri 
temizleniyor 

Müzeler idaresinin Asktri 
Müze önünde yaptırdığı kimya 
laboratuvarı faaliyete geçmiş
tir. ilk iş olarak profesör 
Bayan Afetin ilmt nezaretıle 
Anadoludaki kazılarda çıkan 

kıymetli Eti eserlerinin temiz
lenmesine başlanmıştır. Bu 
eserler temizlendikten sonra 
Maarif Vekaletinin dergisinde 
neşredileceklir. ,. 

• 

umuluyor taın 40 genç yarsubay daha ruh la r ,· ardır. 
katıldı. Denizin üzer inde dolaşırken, 

1936 senesi tütün istihsalatı, 
yapılan ilk taminlere nazaran 
60 milyon kiloyu bulacağı mer• 
kezindedir. 1935 yılında i•e 
Türkiyenin umumi tütün istih. 
salatı 36 milyon ki loy u bul. 

Bu münasebetle dün saat onları en büyük. e n kıymetli , 
lS le Heybeli Harp okulunda en mukaddes bir ''arlık t el fık· 
büy(ik bir tören y apı ldı, şanlı ki ederek ebedııete kavuşmu ş 
bayrağımıza sarı lmak suretile olan bu ruhları yabancı per· 
ant . içen 40 gence diploma vane g ur ültülerile .,g latmaya-
verıld;, lım. 

muştur. 

Bu yıl havaların yağışlı 
gitmiş olması, tütün fide lerine 
kuvvet vererek fazla yaprak 
yapmalarına amil olmuş, bu 
yüzden ekiciler tarlalardaki 
fidanlardan azami surette isti· 

tilade etmiştir. 

Merasime saat tam 15 de Bu kadar yüksek bir günün 
mektebin büyük bahçesinde mahsu lü ola n bizler saadetli 
Daşlandı. Bahçenin bir t arafın- günlerin bir timsaliyiz .. , 

Devşirilmiş olan tütün yap
rakları çardaklarda çok müsait 
şerait dahilinde kurutul· 
maktadır. 

1935 mahsulünden 1 milyon 
250 bin kilo tütün mübayaa 
etmek üzere bir münakasa ilan 
etmiş olan Çekoslovakya mo
nopolünün davetine iştirak 
eden tütün tacirlerimiz teklif 
mektuplarile numune balyala
rını Prağa göndermiştir. Ala
kadarların kanaatine göre, bu 
balyalar Çekoslovakya mono
polü tarafından çok beğenile· 
cek ve bunun neticesi olarak 
da oraya mühim sevkıyat ya
pılacaktır. 

Dıt piyasada t utun 
Alınan haberlere göre, Yu

nanistanda 1936 yılı tütün 
mahsulü 74 bin tonu bulacak-
tır. 

1935 yılında ise bu memle
ketin tütün istibsalii.tı 4 5 mil
yon kiloyu bulmak ta idi. De. 

mek oluyor ki bu yıl Yunan 
tütün rekoltesi 29 milyon ki-

lo fazladır. 

Bu fazlalık alakadarlara gö-

re, Yunanistanın evvelki yıl 
ihracatı artmış olduğundan 
köylü bundan kuvvet almış 
ve daha geniş mık yasta ekim 
yapmıştır. Fakat diğer taraftan 1 

yine alınan haberlere göre; 
Balkanlarda bilhassa son ay. 
aylar zarfında havaların yağış· 
lı gitmiş olması tütün !idele
.Jerini bazı mıntakalarda has· 
talıklar husule gelmesine se 

beb olmuştur. 

la beyaz üniformalarını gi} e n Genç denizcinin çok alkış-
~ genç yarsub"Y ikişer iki- !anan sinlerinden sonra dip-
ır dizilmişti. Diğer tarafda lomalan dağı tan mek tep ko-
~ngül(i bir kıta asker yer al- mutanı Albay Ertuğru l mek-
ışt ı. tebin kısaca bir t arihçesini 
Bu yıl mezun olan gençlerin yaptı , .e bu yıl mezun o lan 
l.1erınde ırururla karışık bir 1 gençlere dönerek dedi ki: 
s ınç okunuyordu. Merasimde 
hlr bu:unan mektep komu· 
tarırı . eski Bahriye mektebi 
mlürleri ve da \'etliler denıze 
a itnevzular üzerinde konu~u
y0,rdı. 

wasime 40 yarsuyabın hep 
bir lllndan gökgürültüsünü 
and/~ bir heybetle ı söyledik
leri liklal ıııarşı ile başlandı. 
Bunc!" sonra mektep komu. 
tanı ,bay Ertuğrul kısa bir 
sözle~e_rasimi açtı. Ve tale
belerikışer ıkişer and içmeğe 
davet'lli. 

Gen denizcilerin ant içme
leri of8 bulunanlar üzerin
de ço~Yi bir tesir bırakı· 
yordu. leyaz elbiseli yeni kı· 
lıç kuşf'lış talebeler ikişer 
ik;,er s~ adımlarla büyük bir 
masanın Üzerine konulmuş 
olan şan bayrağınuza sarılı
yor, ko~lanın Sözlerini tek
rar etme suretile ant içiyor· 
lar, verin diplomaları gu
ruru iftihl~ alıyorlardı. Dip
loma mer1mi bittikten sonra 
bu yıl me1n olan subayların 
arasındaa 1

lluz çok heyecanlı 
bir söylev erdi. Dedi ki· 

- Arki<! Şlar bugü n ha
yatta gayef.mize erm,~. emel
lerimizi bef" semiş bir , -azi
yette bulunf>ruz. 

Hayır 1 (Yelerimize daha 
erişmedik, bgünden İtibaren 
omuzlarıınızcP kalktığını zan
nettiğimiz yü.daha ağırlaştı. 
Bu yük iyi çışılmaz ise bir 
an içinde yı kıbili r. 

Deniz! .. Bu üzel su bizim-

•- Mektebin 160 ncı ba~ını 
si z eklemiş oldunuz, yurdun 
üç çevresini saran denizleri. 
mizde berra!< alın teri ve çok 
büy ük gayretler sarfiyle asil 
kanımızın emrettiği yolda yü
rüyünüz; Türk Cumhu6yetini, 
Atatürkün hitabesini şiar edi
nerek muhafaza ve vatanımızı 

müdafaa için bütün gücünüzle 
çalışınız. • 

Komutanın sözlerine 40 genç 
gür bir sesle cevap verdi: 

- Sağ ol ! Çalışacağız. 
Dünkü merasim burada bit

ti. Komutan ve talebeler mek
tebi davetlilere gezdirdikten 
sonra hazırlanmış olan büfe· 
den izaz ve ikram ettiler. 

Deniz kuvvetlerimize dün 
katılan 40 gencin isimlerini 
aşağıya yazıyoruz : 

Güverte lınrp : 243 Adnan, 
236 Behzat, 235 Faruk, 185 
Cahil, 192 Celal, 233 Cemalet
tin, 240 Cemal t'.li, 241 Ce
nap, 197 Hayri, 226 Haydar, 
248 Hilmi, 213 lsmail, 231 lbra
him 190 Kemal, 199 Kenan, 
194 Lemi, 247 Münir, 251 Mu
zaffer, 202 Nerettin, 232 Sait, 
176 Sabri, 234 Sermet, 198 
Tedik, 224 Tahsin, 239 02ıJz. 

Makine lıarp : 216 Aptülba. 
ki, 159 Basri, 256 Fıkret, 217 
Ha yreddin, 243 lbrahim, 230 
Kadri, 209 Muzaffer izzet, 252 
Muzaler 1\-!ehmet, 203 Necdet 
Aptullah, 229 Necde t Kamil 
195 Orhan, 204 Saffet, 2 14 
Sabri Zekeriya, 238 Sabri Meh
ml, 206 Ziya. 

N~·;ıiiii"J;·········9;: 

ni bir hapisha-
1 ne yapılacak 

11.ydın (Açık Söz) - Hapis
haneler genel enspektörü Mu
tahhar dün ilimize gelerek 
Aydın ve Nazillide yapılacak 

asri hapishaneler üzerinde in. 
cclemelerde bulunmuştur. 

Bir zamanlar mevcudu se
kiz yüzü geçen Aydın ha· 
pishanesi evvelce askeri deb
boy olan altlı üstlü iki 
salondan ibaret binadadır. 
Yersizlikten muvakkat tevkil
liler, ceza alanlar, katiller, ka. 
bahatliler, borç için hapsedi
lenler hep ayni binada buluo
durulmaktadırlar. 

Yalnız Genel Sa vmanlıkça, 
bina içinde yaptırılan tadilat
tan sonra bunlar mümkün 
mertebe birbirinden ayrılmış
lardır. Yeni bir Hapistıane 

Aydın nı Nazillinin bu çok 
önemli ihtiyaçların dan birini 
teşkil ediyor. • 

Erzurum sporcuları 
Trabzunda 

Erzurum 5 (A. A.) - Erzu. 
rum sporcularından 20 kişilik 
bir kafile futbul maçları yap. 
mak üzere Trabzuna gelmiştir. 

Bugün Trabzon sporcularile 
karşılaşacak tardır. 

Erzurum sporcuları Baybur
tan geçerken orada } aptıklar: 
maçı bire karşı beş 1e kazan
mışlardır, 

Vo'ey bol maçlarını da bire 
beş, Altıya 15 ve 12 ye 15 le 
kazanmış1 ar Jır, 
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.Günün vodvili · 
.<)' 

Sulh siparişleri ! 

Dünya, Avrupa dev?etlerinin 
şu feci ispanya harbini dur
durmak için bir çare bulma
sını bekliyor değil mi ? Buy· 
runuz, dünkü ajanslar ne bil
diriyorlar: 

1spınyadaki muharebelere 
di!l'er milletltrden bazıları yar
dım etmeye başlamışlar. ltalya 
24 tayyare, Fransa da 200 mil· 
ralyöz göndermiş! Demek Av
rupa devletlerinin cihanda sulh 
is tedikleri doğru im;şl! 

Ahmet Ağaoğlu
nun nesi var? 

Muhterem Ahmet Ağaoğlu
nun (Tol•toy) un korkunç 
itiraflarını gölged~ bırakan 
(Ben neyim?) Yazısını gördü· 
nüz mü? Muhterem hoca, (içi 
;ıe dışı) nın kavga"nı lspanyol 
muharebelerinden daha müt
hiş bir lisanla anlatıyor: 

Bizim Çekmece civarındaki 

köylüler, saçma pahalı geldiği 
için, ağaç ile bıldırcın avlıyor· 
!armış. Ekmek p3ralarını böyle 
çıkarıyorlarmış. Ağaç ile bıl
dırcın avı yasak edilmişi Ne 
buyurulıır? Köylüler gazeteye 
şikaytt ediyorlar. A bizim 
köylü! Kimi kime şikayet edi
yorsun! Ağaç ile değil a, bu 
zamanda ağzınla kuş tutsan 
kim dinler?! 

" Bu dışım yok mu ? diyor. 

Llntt olsun ona ! Ameli ve 
hesabi düşünüyorum diye beni 
nerelere sürüklememiştir ! En 

acısı şudur ki bu haller beni 
gece uykusundan da mahrum 
etti 1 Mesela içimle dışım ge· 
çen gece bir kavga yaptılar 

ki sabaha kadar gözlerimi 
yummadım. içim dışıma diyor· 
du ki: 

- Sen ne utanmaz, ne ha
yasız şeysin 1 Nerden uydur
dun o isimleri 1 

Dışım derhal ayağa sıçrıya
rak derin bir hiddetle içime : 

- Sen de orada değil miy. 
din 1 Neden bu yorgan altın· 

daki cesareti orada göster· 
medin! .. ,, 

Bir şey anladınızmı, muhte
rem hocaya hakikat ne olmuş? 
Af buyur muhterem hoca 
aınma anlattıklarına göre, se
nin için dışına çıkmış! 

A bizim köylü 
g_vıenecekler için 

Daha garip bir şikayet var: 
Bir zat Kayseride bir arka

daşının nikahı münascbetile, 
evlenme dairesine gitmiş. Dai• 
renin önü odunlarla dolu imiş. 
Güçlükle içeriye girebilmiş. 

Meğer, karşılıklı iki büyük 
oda ile bir dar koridordan 
ibaret nikah dairesinin bir 
odasında ev:enme' muamelatı 
tedvir olunuyor, diğer odasına 
• tahsirnlın ge'mesine intiıa· 

ren - Eakırköyüne gönderi• 
lecek deliler konuyormuş! 

Bu .at, bu iş nasıl oluyor 
diye şikayet ediyoı .. 

Ha' buki bundan labil ne rnr? 
Dtm k evlenme da.resi bu 
zamanda evlenenleri Bakırkö

yüne gönderilecekltrden fark
lı tulmuyor'. I 

Gizli şuaı .. 
Okudunuz mu? Bandırma yo 

tunda bir et kamyonu devril
miş. Et sevkiyatı en asri 
usullerle yapıldığı için kaza 
herhalde kamyonun eskilij!i n
den değildir: Olsa olsa, göz 
kalm.ştırl 

Kapışılan dil 
Büyükadadaki (Dil) meşhur

dur. Ne gariptir ki şimdiye 
kadar hemen metruk denile
cek bir halde bırakılmış olan 
(Dil) i Em1ak Bankası, ev
kaf, belediye paylaşamıyor

lar. Üçü de sahip çıkmışlar. 
Emlak bankası neyse ne, fakat 
şu evkaf ve belediyenin bir 
(dil) in üzerine bukadar düş
mesi nedendir acaba ? Meclis
lerinin en kıdemli azalarına mı 
tevzi edecekler, kim bilir. 

Serdengeçti 

AÇIK SÖZ 
Onu seven 

okuyan 

;ayan 

tanıtanın 

dır • 

J 
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Türk halı 
San'at 

ve seccade 
bir saat sergisinde 

1 
Maddi ve manevi çok bUyUk bir kıymet ı 
taşıyan bu sergi, memleketimizin hem 

1 
ticaret hem de kültür hayatında yep· ı 
yeni bir teşebbüs ve faydalı bir adımdır •• 

Yazan: lskender F. Sertelli 

Türkiyede on üçüncü asırda 
başla} an halı san'ati 14 ve 15 
inci asırlarda güzel san'aller 
sırasında yer tutmuştur. 

Maamafih eski Mısırlılarda 
renkli halı işleyen tezgahlara da 
tesadüf edilmiştir. Halının ta
rihi resim kadar eski olduğu 
iddia edilemez. Ancak eski 
Yunanlılarda halı dokuyan us· 
laların meşhur ressam ve hey· 
keltraşlar arasında yer aldığına 
ve Homer gibi o devrin lanın• 
mış müverrihleri tarafından 

nells halı !arın güzel sanat eser
lt>rile birlikte tetkik edildiğine 
bakılırsa, güzel halı ve secca
deleri de heykel ve resim gibi 
sanat eserleri sırasında tetkik ı 

etmekte mübalağa etmiş ol
mayız. 

Şark halıl~rı arasında en 
çok renkleri ve doicuma sa
nati bakımından şöhret bulan 
Uşak ha'ı ve seccadelerinin 
Avrupada bala birçok saray 
ve kiliseleri tezyin etmekle 
olduğu görülmektedir. 

1220 de Selçuk devrinde 
Konyada Alaeddin camiine ko· 
nulmak üzere yapİırılmış olan 
birkaç parça halıdan, tarihi 
kıymeti haiz olan iki parçası 
bugün Ayasofya hamamında 
açılmış olan sergide teşhir e
dilmiştir. 

Bnnlar bugün Avrupada bile 
eşi ol mı yan desenlerdir ki, tarihi 
kıymeti kadar maddi değerle
ri de yüksektir. ( 2 ve 3 numa
ralı halılar ) 

Sergide tarihi kıymeti itiba· 
rile çok değerli ve eşsiz olan 
3 numaralı Uşak halısı da 
16 ıncı asırda ikinci Sultan 
Selim tarafından Edirne'de 
yaptırılan ( Selimiye camii ) ne 
konulmuştu. Bu halının bugün 
elimizde ancak bir parçası 

bulunmaktadır. 

Sergide teşhir edilen 83 
parça halı ve seccadeden 19u 
müzelerden, diğerleri hususi 
koleksiyon sahiplerinden ve 
bazı tücc1rdan alınmıştır. 

Sergideki 19 ve 20 nci as r· 
)arda işlenmiş nefis ve güzel 
secc1de eri gözden geçirirken, 
bu san'at eserlerini herhaıgi 

bir resim sergisinde teşhir 

edilen tablolardan • san'at, de
sen, boya ve bilhassa ibda 
bakımından • farksız buldum. 

Halıcılıkla hiçbir a•akam ol
madığı için, şüphesiz ki bun
ları tetkik ederken m1ddi kıy

metlerini araştırmağa lüzum 
görmüyorum. Zaten herhangi bir 
tar:h eserine rakkamla kıyınet 
biçmek kabil midir? Bir tab
loyu, bir ressam, lırçasile na
sıl işlem·şse, değerli bir sec· 
cadeyi işleyen sanatkar da 
ona tıpkı ressam gibi renk, 
mana ve güzellik vermeğe ça
lışmıştır. 

tuvarlarından aldıkları için es· 
ki kıymetlerini • lamamile de
ğilse bile • kısmen kaybetmiş. 
!erdir. 

13 ve 14 üncü asır desenle
rinde en çok hakim olan 
renkler: mavi, yeşil, fesrengi 
ve yine bu fasileden olarak 
koyu mavi, koyu yeşil ve koyu 
kırmızı boyalardan ibaret olup 
zeminlerde de ekseriya nefti 
ve kurşuni renkler intihap 
edilmiştir. Halbuki 18 inci ve 
19 uncu asırlarda yine Türk 
tezgahlarında dokunan secca· 
delerde sarı, pembe, mor, 
filizi, kavuniçi ve muhtelif 
kırmızı renkler göze çarpmak
tadır. 

Kürdi~tan ve Maraş kilim. 
leri üzerinde daima koyu renk
lerin görülmes•, oralardaki 
tezgahlarda hala nebati boya
ların revaçta bulunduğunu gÖs· 
termektedir. ilk devrelerde 
yani Selçuk devrinden beriye 
doğru başlayan halıcılığın çok 
ileri gitmesinin yegane sebebi 
Alman halı mütehassıslarının 

dediği gibi, renklerin asırlar
ca yaşayacak evsafı haiz ol
ması idi. 

Renkler bu evsafı kaybe· 
dince, yalnız desenlerin kıy· 

meti kalmıştır. 
Sergiyi büyük bir itina ile 

tanzim edenlerden Mösyö 
Hayim bana sergideki halıları 

nasıl bir araya topladığını 

anlatırken: 

- Buradaki halıların hepsi 
Türk modelleridir, dedi, mesela 
şu 69 numaralı halıya bakınız: 
Sivasta Türkler tarafından 
iş'.enmiş.. ve yalnız onun 
deseni !randan alınmıştır. 
Bundan başka hiçbir yabancı 
model yoktur. 

13 üncü asırdan sonra 
Avrupad.t şöhret bulan şark 
halıları, asırlarca halta bugü· 
ne kadar Avrupaya model
lik vazifesini görmüştür. işte 
eski desnlere A Hupa ve Ame
rikalıların kıymet verişi de bun
dandır, yani onların kopye edil
meğe layık ve elverişli bulun· 
malarındadır. 13 üncü asırda 

lranlılarda düğüm yoktu. Hal. 
buki halı sanatinde Türkler, o 
tarihten çok zaman önce, ha
lıları düğümle dokuma usulü
nü bılirler ve öyle dokurlardı. 

Arabesk modellerde de Türk. 
!erden alınmış sonsuz desen
ler vardır. 

Mösyö Hayimin verdiği bu 
kısa izahatı Türk halı sanali
nin tarihçesi bakımından çok 
faydalı buldum. 

Seksen üç parçadan ibaret 
olan ve fakat ifa:!e etliği ma· 
na itibarile çok büyük bir 
kıymet taşıyan (halı ve secca· 
de sergisi ) memleketimizin 
hem ticaret, hem kültür haya
tında yepyeni bir teşebbüs ve 
faydalı bir adımdır. 

Bu adımı atanlar, yalnız ha
lılarımızı tanıtma noktasından 

hizmet etmiş değil, ayni za
manda sayısız san'at vesikala
rile tarihimizi aydınlatmağa 

çalışmış olmaları itibarile de 
takdire layıktırlar. 
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Fikir 
YENi NEŞRIY AT 

Hareketleri 
Hüseyin Cahil Yalçının neşr

rettiği haftalık (Fık"r Har.ket
leri) Mecmuasının 150 nci sayısı 
birçok değerli yazılarla intişar 
etmiştir. Tavsiye ederiz. 
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Askerlik'"\ 
Numara - 136 

Tayyare yapımında 
kullanılan hususi 

çelik ve bakırlı alU· 
mlnyom 

Bugünkü tayyarelerin ya· 
pılışında hususi çelik ve ba
kırlı alüminyom gibi iki tek
nik formül karşılaşıyor ve 
çarpışıyor .. Fransa ve Alman
ya, layyarelerini bakırlı alü
minyomdan yaptıkları halde, 
lngiltere ve Amerika devlet
leri çeliği üstün görüyorlar .. 
Son zamanlarda, Fransa dev
leti de çelik tayyareler yap
mağa başladı .. 

Kullanılan çelik, bir mili
metre murabbaı sathı 130 ki
logramlık tazyika dayanan 
nikel krom tipine benzer ve 
diğer madenlerden pek fazla 
dayanıklıdır. Fakat, tayyare• 
nin az kalınlık verilecek kı
sımlıırında bakırlı alüminyom 
kullanılması ve kanatların bu 
madenle kapatılması uygun 
görülüyor. 

Bu buluş ve düşünüşler 

alüminyom layyarelerde de 
bazı değişiklikler yapılma•ına 

sebep oldu.. Ameli usullerle 
alüminyomun kuvvetlendiril
mesini kararlaştırdılar. lngi
lizlerde alüminyom kullandık
ları zaman üzerine ayrı bir 
tabaka ilavesile dayanıklığın 
arttırıyorlar. 

Bu araştırmalar neticesin
de, kaynar perklorür dö fer 
mablülü ile alüminyoma nike
laj yapmak usulü de bulun
muştur. 

Fakat, çelik meydan al
mışken alüminyomun eski 
ehemmiyetini muhafaza ede
ceği şüphelidir ve bu yüzden 
diğer madenler sırasına geç
tiğini kabul etmek zaruridir. 

M. Ersü 

DOKTOR 
üşütme 

Vücudun harareti birdenbi. 
re düşer, bu tenakus sıhhatı

mızı bozar. işte buna "Üşütme., 
veyahut "Soğuk ama. deriz. 

Vücudun grizi harareti bir 
fiili mihaniki i'e ne kadar ar· 
tarsa, hararetin düşmesi de, 
yani üşüme keyfiyeti de o de
rece şiddetle hissedilir. 
Üşütme için birçok vesileler 

hazırdır. Sıcak bir yerden bir
denbire soğuğa çıkmak, bir 
sokağln cer}ana maruz köşe· 

sinde birisile ayakta konuş
mak, sokakla süratle yürüye
rek eve gelindiği ve vücut 
hafif terli bulunduğu halde 
odada pencerenin önü gi'Ji 
hava ceryanlarına maruz bir 
yerde hiç birşey yapmıyarak 

oturmak ve daha buna benzer 
birçok dikkatsizlik eserleri 
vücudün üşümesine, hatta va
him neticeler vermesıne sebep 
olurlar. 

Mamafih üşütmenin herkes· 
te tesirleri başka başkadır, bu 
da şahsi istidada göredir. 

Nitekim aynı mizaç ve sıh· 
halte bulunan üç kişi terli ol· 
dukları halde bir pencere ö
nünde ve yahut halfa cereya. 
nına maruz bir yerde üşüseler 
üşümenin bunların her birinde 
hesıl ettiği tesir ve hastalıklar 
aynı değıldir. Yani birisi üşü
me yüzünden bilfarz buron· 
şit olsa, öteki zatürreeye 
veya romatizmaya yakalanabi· 
lir. Bazı adamın sesi kısılır, 

bazısında hunnak asarı görü
lür. Fakat bu ahvalde en zi· 
yacle görülen hastalıklar ciğer 
borularının ve ciğerlerin has
talığıdır ki, bunlar da nezle, 
bronşit ve plörezı'dir. 

Üşütme bahsine yarın devam 
edeceğiz. 

Halı ve seccadeleri san'at 
bakımından tetkik ettiğimiz 
~man, Şuk halıları başında 

Uşak, Liidık, Gördes, Kula 
halılarını görüyoruz. Renklerin 
halılar üzerindeki cazibesini 
gö<leren 14 ve 15 ir.ci asırlarda 
işlenmiş halılardan, ilkönce bu 
memleketlerdeki tezgah ve 
ustaların muvaffakıyetleri zik
redilebilir. Bundan sonra yani 
16 ıncı asır ortalarında başla
mış olan (namazlık) !arda da 
Kırşehir, Bergama, Diyarıbe

kir, Milas, Meğri gibi ııiemle
ketlerin şöhrelleri birinci de
re< e le sayılmaktadır. "Acık Söz .. ün edebi romanı:24 

Kayseri ve Bursanın ipekli 
seccadeleri, Şarköyün, Kür· 
distanın, lsparlanıo, Sivasın 
yünlü halıları daha ziyade 
17 inci asırda şöhret bul
muştur. 

Yine on üçüncü ve on 
dördüncü asırlarda işlenmiş olan 
halı ve seccadelerdeki renklerin 
tabiiliği de, on dokuzuncu asır 
ortalarında kimyevi bir istiha
le devresi geçirdikten sonra 
eski şöhretleri sönmeğe baş
lamıştır. 

Tabii renklerle boyanmış o
lan halı ve kilimler, kimyevi bo
yaların teammüm ettiği tarihten 
sonra renklerini şimi Jabora-

• • • 
Sen Benim Babam 

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

Onu ikna etmek lazımdır J 

zannettim ve: 
- Yok canım sana öyle 

gelmiştir dedim. 
Fatma, gözlerimin içine ba

karak: 
- Onun öyle baktığını sen 

de farkettin ya .• dedi. 

Hikayenin bu kısmı Selma· 
nın başında da halı ralar uyan
dırdı. O da bugünü hatırlıyor 
ve bugün onun da çocuk
luğunun ilk acı hatırası ... 
Evet .• evet.. babası olduğunu 

iddia eden bu adam hepsini 
anlatmayor. 

AÇIK SÖZ- 6 Eylül 

Düşüne~ rr~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!~~~ 
Herkes için .. 

Yazan: 
Dr. Victor Pauchet 
Hayatta okadar faydalı 

ve güzel şey !er vardır ki, 
lüzumsuz şeylerle uğraşa· 

rak vakit kaybetmek yazık· 
br. 

l!I l!I 
Ben hayatta muvaffakıyeti
mi: her yerde ve her şey
de daima vaktinden on beş 
dakika önce bulunmama 
medyunum. 

l!J (!J 

Muh"tine iyilik yapma~a ça
lış. Bu, her zaman senin e
lindedir. iyilik yapmadığın 
gün, fenalık düşünüyorsun 

demektir l 
m m 

Kendine faydalı olmadıkça, 
asla başkalarına faydalı 

olamazsın! 

El (!J 

iyi bir şey yapabilmek 
için, iyiye inanmak lazımdır. 

rn C!l 
Çocuğa, alışması lazımge. 

len huyları veriniz; büyü
düğü zaman bunlardan 
ayrılamaz. 

eı 

Melekelerin, hareketle inki
şaf eder ve atıl kaldıkça 
kötürümleşir. 

''Açık Söz 11 

euıınacası 

Un 

BuJrnaca'arımıza okuyucula
rımız büyük rağbet gösterdi· 
!er. Ancak iki noktaya topla· 
nan şikayetleri var : Bulmaca· 
!arın halli için bırakılan müd· 
det azdır. Hediyelerin alınma· 
sı için bırakılan müddet azdır. 

Bu sebepten bulmacalarımı· 
zı biraz daha güçleştirerek, 

bir halla müddetle neşredece· 
ğiz. Okuyucularımız bu bir 
balta içiı:de hal varakalarını 

gö.-rm,rmek için bol bol vakit 
bula bilecakler dir. 
Dığer taraflaı okuyucuları. 

nııza vereceğimiz hediyelerin 
kıymetlerini de bu haftadan 
itibaren arttırdık. 

Bu haftaki butnıa::a 
Aşağıdaki heceleri öyle 81. 

ralayınız ki, üç ata sözü mey. 
meydana çıksın. 

an. fes. ya. ye. lis. 
mı. dar. ye. el. hat. 
ot. let. kU. gl. ol. al. 
han. dev. ne. kur. 
sih. bir. kÜnt · da, bi. 

HEDiYELERiMiZ -Halledenler arasında kur'a 

çeki '.ecek tir. Birinciye bir kol 
saatı, ikinciye gazetemizin bil 

senelik abone~i, üçüncüye bil 

yazı takımı, dört kişiye birıl 
bozukpara çantası, 50 incife 

kadar muhtelif hediyeler. 
Kur'a bu hafta tnüstes~a, 

her hafta Cumartesi günü f" 
kilecek, netice Pazar g'1ii 
ilan edilecektir. Okuyueul·'rı. 
mız Pazartesiden itibaren Je. 

diyelerini alabileceklerdir. 

, - =-'"} 
Açık Söz 

Bilmece kuponu 
l-~~~~~--"°".'.'.-----11111111111111111111111111ıı11ıı11itl!lllUllllllUt11111 Alııuuıııı 

Samsunda bir ~aç 
Samsun, 5 (A. A.) ~ Saın. 

sun bölgesi ve Karadenı Şam. 
piyonu idman yurdu takımı 
Ankara gücü arasındr Yapı

lan maçı idman Yurıu bire 
karşı üçle kazanmıştır 

Ogün annesinin ~Stiinde 
kırmızı beyaz min;llni şat
ranclı bir elbise ,lrdı. Ve 
ona o zamanlar Gav amuca 
dediği bu adam r bebek 
hediye getirmişti. iiltığı za
man gözlerini kapaan koca· 

man bir bebek be.ız pabuç
lu hasır şapkalı f-i elbiseli 
idi bir bebektir. Selma bu 
bebeği adeta çılcfasıya sev· 
mişti. Onu kuca na alarak 
Cavit amucanın izlerine tır. 
manrnıştı. Onunııkonuşuyor
şakalaşıyordu. •m bu ara
da gazetesindenJaşını kaldı· 
ran babasının kedisine dargın 
baktığını fark ecf gibi olmuş· 
tu. Ve küçük ~ma o zaman 

:;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİiii Y aza n : 1 s k e n de r F. serte 11 ı iiiiiiiiiiiii--ı 

Tefrik"' No. 49 

Nesrin Vahdettine az mı akıl hocahğı yapmıştı! 
Belli ki Padişah onu, şimdi de kim bilir hangi mese 

leyi müzakere etmek için çağırmıştı? ... 
Vahidettin kimlerden 
yardım umuyordu? 
Nesrin bir yıldan beri olduğu 

gibi kaldığını, hiç değişme

diğini söyledi: 
- Een o zaman da böyle 

idim, dedi, hatta belki de daha 
güzeldim. Fakat, efendimiz,. 

Padişah Nesrinin sözünü 
kesti: 

- Hakkın var .. ben o zaman 
ondan başh birini görmü
yordum. 

- O nerede şimdi, velinime
tim? 

- J-(astalandı da" Çamlıca
ya ,<inderdim. 

rlesrin gülümsedi : 
- Tevekkeli değil.. o bu· 

rada olsaydı, cariyenize iltifat 
buyurur muydunuz hiç .. ? l 

Nesrinin ve Vahdettinin (o) 
deyip geçtiği kadın, Yıldız 

sarayı bahçuva~ı Şaban a~a
nın kızıydı.. yüzünün hatları 

sert ve kalın olmasına rağmen 

vucudÜ çok körpe, bakışları 
çok manalıydı.. yaşı henuz 
on beşi bulmamıştı. 

zaten son zamanlarda Ab: 
duıbamidin çok sevdiği genç 
ve kÖrpe kızlar Vahdellinin 
hayalınada karışmağa başla· 

mıştı· 

sultan Vahidettin (Nesrin) i 
sırf Zeka" yüzünden seviyor· 
du. Nesrin de çok güzel, çok 
sevimli bir kadındı. Fakat, ne 
yazık ki o artık on dört ya· 
şıoda bir kız körpeliğini, on 
d6rl yaşında bir kız safiyetini 
taşıınıyordu. 

Vahidettin o güne kadar 
!'leninden başka bir kadınla 
ııu derece laubali olmamış, 

JıU kadar senli benli konuş
'1amıştı. 

Maamafih Nesrin haddini 
bilir, terbiyesini bozmaıdı. O, 
Vahdettine az mı akıl hocalığı 
Yapını~tıl 

Belli ki, padişah onu, şimdi 
de kim bilir hangi meseleyi 
llliizakere etmek için çağırt

mıştı ? 
ilk önce Damat F erille sık 

sık istişare eden Vahdettin 
artık O!la da itimat etmez 
olmu~tu. 

Padişah damat Ferit'le pek 

İlk ~.fyon treni 
tezahüratla 
karşılandı 

Aydın (Açıksöz) - Dün iz. 
mir den kalkan i:k Afyon tre· 
ni Aydından geçli. Akşam sa
at 21,30 da da ilk Anbra 
sür'at katarı aydına geldi. 
Halk istasyonu doldurmuştu. 

Tren halkın alkışları ve yaşa• 
sın cumhuriyet bizi insan bi
necek vagonlara ~kavuştur-
du sesleri arasında ıstas-

yona girdi. Halk gece 
yarısına kadar ana hattın son 
sistem vagonlarını ğezdi. 

Dün akşam çok iyi bir te
sadüfle, Türk hava kurumu 
demiryolu boyundaki kahve
lerde eğlenceler tertip etmişti. 
Ankara postası buradan ge
çerken 2000 den fazla halk 
tezahürat yaptı. Mızıkalar 

çaldı, fişekler atıldı. 

içinden bir utanmak hissinin 
kabardığı ve üzüldüğünü his
setmişti. Babası o gün kendisi
ne sanki suçlu imiş sanki Sel
manın bu suçunu ayıblar gibi 
bakmıştı. 

Ve Selma düşünmüştü: "Ca· 
vit amucayı daha çok seviyo
rum zannetti.n 

Cavit amucayı o hiç daha 
çok sevebilirmiydi. Babası gibi 

kim olabilirdi hangi çocuğun 

onun babasına benzer bir ha· 
bası vardı. 

Babası bir kerre güzeldi. 
Erkeklerin en güzeli Mülkiye 
Mektebinin son senesinde 
grup halinde çıkarılmış bir 
resim vardı. Selma bu resmi 

nadir görüşür, bilhassa onun 
dediklerine hiç itimat etmazdi. 

Bir aralık Hoca Salri Efen
di de Vahidettine akıl hocalığı 
yapmamış değildi. Fakat, pa
dişah onun it.lafçılar hesabına 
söz söylediğini, kendisini 
daima tehlikeli yollara sevket· 
tiğini sezmişti. 

Vahdettin Anadoludaki milli 
harekata şiddetle muhalif ol
makla leraber, lstanbulda hü
kumeti elinden bırakmak iste· 
meyen itilafçılara karşı da 
iltifat etmemekle başlamıştı. 

Bir aralık tekrar bu mevzua 
avdet etti: 

- Sen ne dersin, Nesrin? 
·Diye sordu- Bana ihtilalçıla· 
rın lideri Sadık beyi tavsiye 
ediyorlar. 

- Ne diye Şevketmaap? 
Münhal olan esvapçı başlığa 
tayin buyur.ıcaksanız, zatı şa. 

hanelerini temin ederim ki, bu 
adam ilk önce kendisi giyinme
sini bilmez .. Derbeder, beyinsiz, 
ve bütün cehline rağmen mağ. 
rur bir adamdır. 

Vahdettin birdenbire hay
retle Nesrinin yüzüne baktı: 

- Ne diyorsun sen a yav
rum .. ? bana onu kabine reisi 
tayin etmemi tavsiye ediyorlar. 
Demek o esvabcılığa bile Ja. 
yık bir adam değil h~ .. ?l 

Nesrin başile sözlerini tas
dik ediyordu. 

Vahdettin genç kadının ya
nağını okşayarak ayaga kalktı: 

- iyi ki çağırtmışım seni .. 
Az kaldı çürük tahtaya basa
caktım yine: 

Odada bir müddet dolaştı : 
- Pekala amma .. bu mevkie 

gatirecek de adam bulamıyo· 
nım. Hem dnyetli, hem de 

banıı sadık olacak bir başve~ 
Nesrin ceva;> vermedi .. 
Vahdettin pencerenin öo 

de durmuş, denize bakıyord 
Dalgındı .. 
Mütereddit ti •• 
Korkuyurdu. 
- Çok müşkül vaziyeti 

yim. Nesrini Şu anadolu işi 
beynimi alt üst ediyor. 
etrafımda bana sadakat g/İl' 
teren hiç kimseye tesadüf edr 
miyorum. Herkes bana sad 
gibi görünüyor.. Fakat, bu" 
!arın hepsi ri} a .. ve yala 
Herkesin gözü Anadoiud-" 
Çocuklar bile oraya yardı 
etmek istiyorlar. Bu ne sih'f 
bir kuvvetmiş.. Bu ne mütlt: 
ve göz kamaştırıcı bir 
zibel Hasılı kos koca s1 

rayda hazan tek başıfll1 

kaldığımı hissediyorum. çal 
yalnızım, Nesrini Ve şimdi !1 
ra~ı ge'mişken söyliyeyi~ 
artık burada senden başk' 

güvendiğim bir kadın yok! 
çok ihtiyacım var bu günlerd~ 

- irade buyurursanız, t 
Çamlıcadan dönünciye k~dıl 
yanını•da kalırım) 

- Ah, bu fedakarlıkla ~1 

kadar memnun olurum bilse~ 
Hem o Çamlıcadan geldiktt1 

sonra da senin burada otur· 
manda hiç bir mahzur yoktU' 

- O, çekemez beni şevkti' 
!imi Mart içeriye, pire dışaf 
ya, derler bir söz vardı!· 
Çok doğrudur. O gelin~ 
cariyenize yol görünür. 

- Hayır .• hayır .. seni, o gef 
se de yı:nımdan ayırmıyacağı~ 
Senin sözlerin içimi serinletiı' 

Eğer bu aklınla erkek oJsaı 
dın, vallahi seni kabine rei: 
yapardım! 

[Biım.di / 

Yeni Tarihi Romanımız 

YEZİDİN AŞKI 
Y_ezid.i ~ep:.m~~ biliyoruz: Emeviye tarihinin şair ruhlu, zevk 
duşkunu _hukumdarı ... Emeviye Devletinin banis· Ml•aviyenin 
oğlu Yezıt ... Ve zamanında: 

KERBELA VAK'A Si 
Vukuı ge'en Yelit ... 
Fakat T_~rklerif'J içind~, Yezidin başından garip, nıaJa/lar~ 
dn old~gu ~ ~ad~r. romantik. bir aşk geçtigini .. bu aşkın, 
Ke;b."a lıad:_se~•nın delışelli bir fecaatle ... ıicelenmesinde 
mulıım bır amtl olduğunu ka"': kişi bilir ? 

YEZİDİN AŞK! 

1 
Romanınd~ .. a~kı da r~hu .kadar şımarık olan Yez"din, ba
bası .. Muavıyeyı •. nasıl .bm bır cntrıka çevirmeye sevkeltiğini .. 
bu y~zden bahtıya~ bır aıle y~va~.ının ~asıl perişan oldııgcınll 

ı 
ye nıh~yel_ Kerbelada Hazretı Hmeynın bi.tün çoluk ~o"uğ U 

ı 1 ıle şehıt du:;e~e ~a~a~diy~dığ; o;y~k;ınız. 
Romanında.. Yezidin aşkı ile bera'>er, Arap tarihinin çok 
enteresan safhalarını da okuyacaksınız. Muharrir romanın 
başına ilave ettiği tarihi bir huliisada, Hazreti Ali ile M ıa· 
vıy7 arasında geçen çok meraklı mücadeleyi Ali'nin 01sıl 
şe.hıt ol?uğun_u ve Mu.a vıye'~i~ Hilafete ne suretle şreçtiğinİ 
guzel bır şekı!de tesbıt etmıştır. Bu tarihi hıılas>, okuyucu· 
larımızın, Yezıdın aşkını daha vu1.uhla okumalarına yardıın 
edeceklır. 

YEZİDİN AŞK I 
R.omanında, can~ı bir. lı::.rl~ .dekoru İçinde geçen romantik 
!ur aşk .. Kerbela facıası gıbı acı bir netice vardır. Okuyu• 
cuları"!..ız, bu romanımızı'! ı1slünde çok heyecanlanacaklar .• 
çok rılakalı zamanlar geçırecekltrdir. 

Yazan: M. Rasim ÖZGEN 

eline alır ve büyük bir dık

katle her çehrede uzun, uzun 
durarak resimdeki adamların 
en güzelini arardı. Ve sonunda 
büyük bir samimiyetle: "Benim 

babam en güzeli" diye 

kararını verirdi: "Ben baba. 
ma varacağim ••. 

O günü evet pek iyi hatır• 

la yordu. Birdenbire Cavit 
amucası onu kolundan halının 

üstüne bırakıvermişti. Ve Sel
ma bir müddet pembe çiçek· 
!erini çok sevdiği bu mavi 
halının üntünde oynamıştı. 

Bütün arzusu babasının ya
nına gitmekti. Fakat babasına 
yaklaşmağa cesaret edemiyor-

du. 

gün 
Babasının 

gördüğü 

gözlorinde O 

o fe ıa bakıl' 
onun babasına yakla~mak içi~ 

hissettiği bütün ha"Tlleyi ki' 

rıyordu. 

Babası hasta gibi suratlı id0 

Gözleri bir bebek gözü giJıl 
hiç kımıldamıyordu. Bir no~' 
taya bakıyordu. 

Selma birinci dala oJar8~ 
muallak ve karışık bir şeyiP 
dünyada mevcut olduğU~a 
hissetti. O güne kadar güneŞ~ 
ve asfalt bir yol gibi dümd~$ 
apaçık ve pırıl pırıl olan h3' 

yatı birdenbire dolambaçlı 
{Bitmedi) 
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Romanya nereye gidiyor? Ev DEFTERi 

Balkan paktına sadık kalınacağı teyit edil
miş olmakla beraber Alman 

siyasetinin faal bir rol oynadığı görülüyor 

Yemek 

6 Eylül PAZAR 

Köfte yahnisi ;:--- Biber 
tavası - Uzüm 

iki kilo soğan alırsınız, hal
ka halka kP.sers!niz. Tencereye 
koyarsınız. Kafi miktarda yağ-

Sovyet Rusyada karışıklıklar olduğu hakkında 
çıkarılan haberlerde kinılerin parmağı var ? -

Balkan merkezlerinde mekik doku.yan ajanlar 

la soğanlar • 
iyice pembe-
leşinceye ka· t<?,:::;~~ 
dar kavurur·~.) 
sunuz. Tence- · 
reye domatesleri doğrar, biraz 
da domatesle kavurursunuz. 
Bundan sonra içine karar su 
ilave eder ve orta ateşte kay
namıya bırakırsınız. 

Budapeşte 3 Eylül (Açık J 

Söz) _ tık önce şunu haber 
vereyim ki Balkanlardan. uhçu· I 
rulan Sovyet Rusyaya .aıt a. 
berlere yüzde dolsan ıskonto 
ile inanmak lazımdır. Sovyet 
Rusyada son idamlar dolayı• 
sile yeni ve ortalığı bulandı· 
rıcı bir havanın estiği muhak· 
kaktır. Ancak bu hava. Çar· 

· lık Rusyayı yıkan rejimi sar
sıntıya uğratacak mahiyette 
değildir. Balkanlarda son gün
lerde sık sık dolaşmağa baş· 
layan bir takım ajans muha· 
birleri var ki, bunların va•İ· 
lesi, Alman-ltalyan anlaşma· 
!arı etrafında yapılan konuş· 
malar arasında Rusyayı siyasi 
buhran içinde göstermekten 
ibarettir. 

Yeni şayiaları her gü~ Bal: 
kan hükumetleri nezdındekı 
sefarethaneler resmen tekzip 
etmektedirler. Mesele Sovyel 
ordusunda· son idamlar do· 
ıayısile. onlara mensup bir 
kaç zabitin (bu adamları ne
den aslınız! ) demelerinden 
ibarettir \ci, bunlarda darhal 
divanıharbe verilerek sorguya 
çokilmişlerdir. Sol tarafa 
gelince onun da bu haberler 
karşısında hayretle dudak 
büktüğünü bu gece gelen tas 
ajansı bildirmekte ve kendisi· 
nin vazife başından ayrılma· 
dığını ilave etmektedir. 

Hakikat olan bir şey varsa 
oda Troçkinin tahrikatta d~· 
vam etmiş olmasıdır. Mamafıb 
sovyet hükumetinin yeni te
şebbüsleri onu da fa3\iyetten 
düşürmüş ve bütün harekatını 
sıkı bir kontrol altına aldır· 
mıştır. 

Hitlerin derin bir vuzuh· 
suıluk içinde geçen siyaseti, 
merkezi Avrupayı da karar
sızlığa sevk etmektedirler. He· 
yetlerin, son faşist propagan· 
dacılar grupu şefine Romaya 
releceğini ihsas etmiş olmasın· 
dan çıkan seyahat haberleri 
hakikate çok uygun olmakla 
beraber, Musolini'nin Berline 
gelmek arzusunda bulundu
ğu şayiası da yalan d~
ğildir. Fakat, Titülesko badı
sesile başlıyan Romanyanın 
dahi'i vaziyeti bu seyahatları 
geri bırakılac~k .. kadar ~hem
miyetı haız gorulmektedır. 

Romanya, siya•etini değiş· 
tiriyor mu? 

Yeni kabine nereye temayül 
gösterecek? 

Balkanlarda büyük bir heye
can uyandıran Rom~ny~n~n yeni 
idare ve siyaset değışıklığınden 
en çok istifade etmek isleyen 
muhakkak ki Almanya olacak
tır. Şimdi HiUe_rle Romanya
nın Berlin sefırı arasında bu 
hususta mühim konuşmalar baş. 
ladığı haber'eri teeyyüt etmiş ve 
bu haberler Balkan hükÜnıf\lleri 
siyasetinde de ba~ı tahavvül~e~ 
husule getireceğı kana:ıtını 
tevlit eylemiş ise de son gelen 
haberlere göre yeni Romanya 
kabinesinin Balkan antantına 

tamamile sadık kalacağı anla
tılmıştır. 
Ayrıca Romanyııda tam ve 

llyas! manasile bir faşist ida
"nin yaşayıp yaşayamıyaca~ı 
meselesi de münakaşaya değer 
bir mahiyet arzetmektedır. 
Peşte'de Romanyanın bu

rünkü vaziyetine ~arşı !!'ö:e 
çarpan bir hassasıyet gorul
mektedir. Gömböş'e müracaat 
eden ecnebi gazetecilere Baş· 
vekil bu hususla hiçbir diye
ceği olmadığını söylemiş ve 
siyasi bir m~ta\ea . ~ermiya
aına lüzum gormemıştır. 

Bugünlerde hararetli müzakere/ere sahne olan Budapeştede 
parlômf!nlo binası 

Fransa yeni baştan 
silahlanıyor! 

Diğer taraftan bir kilo kıy· 
ma ( koyun veya kuzu) alırsı· 
nız ve bunun içine tıpkı bil· 
diğimiz köfte yapılıyormuş gi· 
bi tuzunu, biberini, yumurta· 
sını ilave ettikten sonra yu· 
varlak yuvarlak ayırırsınız. 

Soğanlar suda bir çeyrek 
saat kadar pişt;kten sonra, 
'kapağını açar ve köfteleri sıra 
ile içine dizer ve kapağını ka· 
patırsınız. Orta ateşte pişme· 
sini beklersiniz. 

e iri dolmalık biberleri yı· 
kar, hazırlarsınız. Geniş bir 
ı,vada iyi zeytinyağile kızar• 
tı•.,nız. Kayık bir tabağa sı
ral,rsınız. Tuzunu koyarsınız. 
Ka'. ~ yağa yarım kilo doma
tesı ulak ufak keserek bir 
çeyreı. kadar kavurursunuz. 
Bu d<>tııatesi de biberlerin 
üzerine "lça gibi dökersiQiz. 

e Üzü' 
- -·-- -- m m 

Almanyaya karşı ko!Jmak 
için ordu geni 

silahlarla teçhiz edilecek 

RADYO 
6 Eyi 

ISTANBUL 

PAZAR 

12.30: Muhtelif pllk ve halk 
musikisi, 18: 'fepe~şı b4lhç.eıin· 
den nakil, 19: H•\erler. 19.IS: 

Fransa, Lehistan - Fransa ittifa
kına güvenmekle bera her kendi 

kuvvetine dayanmak isti;or 

Muhtelli pllklar, 20: ı.fuhleHf ao· 
lolar (plAk), 70.30: St~dyo orkes· 
traaı, 21.30: Son haberl,r, 22: Ga .. 
ı:etelere m:ıhıu• ıervis. 

PRAG 

20.05: A<keri bando, 20-U: Yu
goslav milli bayramı müna•~betl· 
le ıkeç1 '21.25: Yugoslav tır'-:,tarı 
ve tlirleri, %2.IS: Radyo plyeıi, 
23: Haberler, 23.2S: Pllk, 23.30: 

L'lntransigeant 
gazetesi yazıyor: 

Bu son ırünler

de Başvekil Le· 
on Blum ile Le
histan ordu genel 
müfettişi general 
Rydz. Snıigly a
rasında vuku bu
lan mülakatlarda, 
Almanyada mec
buri askerlik hiz. 
metinin arttırıl
ması meselesi e
hemmiyetli suret· 
te mevzuubahse
dilmiştir. Fransa 
hükumeti Fransız 

ve Alman müda 
faa kuvvetleri 1 • 

rasında ehemmi
yetli bir müvaze· 
nesizlik husu 1 e 
gelmesine, müm
kün olduğu kadar, 
meydan verme
meğe karar ver
miştir. işte bu se
beple Fransa, Al
manyanın vermiş 
olduğu son kara- &...-.. ....... 
rın, milli ve bey-
nelmilel sahada 
bir emniyet meselesilc karşıla· 
şacagını tahmin etmektedir. 
harici sahada, yeni bir kıymet 
kesbeden Fransızla ittifakı bu 
hususla şimdiden münakaşası 

kabil olmıyan ameli bir amil 
teşkil etmektedir. Lehistan 
ordusunun, Fransız ordusunun, 
teknik sahadaki teşriki mesai
sinden i stilade edeceği anla
şılmaktadır. Beşler konferan
sının gelecek ictima esnasın· 

da, Fransız hariciye nazırı , 
lngiliz, ltalyan ve belçika dost· 
!arımızla b~raber ve Almanya
nın muvacehe•inde, Almanya
nın silahlanmasının tevlit et
tiği neticeleri düşünmek fırsa

tını elde etmiş olacaktır. 

' • 

S.n bekçisi 1 

Almant'a haberler, 213S, Danı 

mus.iklsL 

BÜKREŞ 

7.30: Sobah netrlyatı, 12. 10. Ki
llıe muılkisl. 12.43: Milli Romen 
muıiklai, 15: Haberler, 1~: Romen 
halk ,. ... ıkr.t. ,._,, • 0..-~-a,. .0..-

Konferans, 20.20: Ca:un devamı, 
21 ,05: Komutmalar, 21.20: Radyo 
orkeıtraıı, 22.35: Hafif muıiki, 

BUDAPEŞTE 

20: Macar operetlerinden mil· 
rekkep popllri, 21.25: Pllk, 22.35: 
Haberler, 23: Çigan muılkiıl, 24: 
Caz. musiklsl1 1.0S: Son haberler. 

BELGRAT 

20.30: Radyo orkestrası, 21.20: 
Plak, 21.30: Musikili raayo piye· 
al, 23: Spor. haberler, 23.10: Pllk, 
23.SO: Dana plAkları. 

VARŞOVA 

• 18: Salon rioıu. 19: Radyo piye .. 
•i, 19.30: Küçük radyo orke5trasa, 
21.2S: Konutmalar, 22: Eğlenceli 
neşriyat. 22.30: Piyano konıerl, 

23: Spor, 23.20: Salon kuarteti, 
24: Dans plAkları. 

EINDHOVEN 

( 19,71 metreli kısa dalaa ) 14: 
PIAk, konuşmalar, plAk, (tlli,88 
m"tre) 15.05: Haberler. konuşma· 
lar, 20: Pllk, konutmalar. plik. 

ViYANA --( 40 m• kıoa dalga ) 18.45: Eğ· 
• d -h· t lenceli rnusiki: 20: Haberler, 20.10ı umuıye arann a mu ım emas- K 

M.11 .. M''d onaerin devamı, 21: Radyo piye• 
lar olmuştur. ı ı u alaa ai, 23: Haberler, 23.2Q: Şarkılar, 
Nazırının yaplığı sarih tahmin. ı~.15; Danı plikları, 1: Çigan mu
lerden anlaşıldığına göre Teş· •ıklsı. 
rinievvel ayın da Fransız ordu. M O SKOV A ---su ana vatandı 400 bin kişiyi 19.15: Şarkılar, 21: Karıtık kon• 
seferber haline getirecektir. "• 22: Yabancı dillerle netrlyat. 
Bunun 80 bini askerlik mesle
ğinden yetişmiş olacaktır. O 
zaman Alman ordusu 850 bin 
kişiden mürekkep olacaktır. 
Bunun 280 bini askerlik mes
leğinden yetişmiştir. 
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( Abone Şartları 
1 

lngiltere acaba Mart ayın· 
da Londrada aktedilen itilaf
lar mucibince bize ve Belçi
kaya karşı girişmiş olduğu 

askeri taahhütlerini tekrar et
meyi kabul edecek mi? 

Fransanın emniyetini temin 
meselesinden mes'ul olanlar iki 
mesele karşısında bulunuyor. 
lar: Ya askerlik müddetinin 
arttırılması ( yani mecburi as
kerlik hizmetinin iki buçuk 
veya üç seneye çıkarılması ) 
yahut malzeme•inin çoğaltıl· 
masıdır. 

Birinci şekil kabul edilme
miştir. Hal hazırda, Fransa, 
aynı zamanda üç sınıf askeri 
silah altında bulundurmak ve 
lüzumu olan harp malzemesini 
satın almak için icap eden 
malı ve iktısadi fedakarlığa 

katlanamayacaktır. 

it 1 3S 20 il 

TÜRKiYE iÇiN 
ı Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 • 
3 • 325 • 
1 " 125 • 

HARiÇ 
ı Senelik 
6 Aylı1' 

3 
1 

" 

iÇiN 
2500 Kr. 
1300 • 
700 • 

ı..uruoımanlye, Şerel Sokafı 
TELEFON ı 208J7 

'--~~~~·~~~..) 

Buırün bulunduğumuz müş

kül vaziyet karşısında: ecnebi 
devletlere güvenecek değiliz. 

Bununla beraber, dostlarımız· 

dan emniyeti tesis edecek su
rette lehimizde bir gayret 
sarfetmelerini isteyebiliriz. Biz 
de bu hususta !Azımge!en ted
birleri ulmış olacağız. 

Başvekil ile, Milli Müda
faa Namı ve Erkanı Harbiye! 

Demek oluyorki şimdilik 

askerlik hizmetinin ettirilmesi 
meselesi mevzuubahs değil
dir. Buha mukabil şimdi.den 
Fransız ordusunun müdafaa 
vazifesi lamamile ifa edebil
meıi için askeri lechizatımızın 

ken'et ve keyfiyet itibari
le almasına karar veril-
mişt 

BtJrar bitı , bi Nazırlar 
. heye~ mevzu • ahs olacak

tır. müzakereden sonra 
teped tırna~a kadar silah· 
lanmı~ günden güne teh. 
ditkar tavır almakta olan 
Alman~uvacehesinde FrRn· 
sanın eYetini temin edecek 
yeni f!;i'?roııramın tanzi. 
mine ~ ~nı.caktır. 

No r 137 

Vereceğin cevap kat'i ol· 
sun. Sonra, kendi kendini ya
lanlarsan çok ayıp olur ve varsa 
suçun iki misline çıkar 1 

Arşe mırıldanarak cevap 
verdı: 

- Hiç bir şey söyliyecek 
halde değilim. 

Hıikim, kürsüye vurarak 
asabiyetle: 

- Bu cevap değil. Bana 
doğruyu söyle .. 

Dedi. Ayşe: 
- Hayır, metresi değildim. 
Diyerek hemen gözkapak· 

!arını yumdu ve tekrar san
dal yeye oturdu. 

Hakim bundan sonra Ceva· 
da dönerek; 

- Şimdi sıra senin içinde 
hapsettiğin esrara geldi. 

Söyl~ bakalım, bu sır nedir, 

YAZAN: 

cesedi nereden aldın, nereye tarlasında bekliyeceğim. Ne 
gelirdin? beş dakika evvel, ne beş da. 

Dedi ve keskin bir bakışla kika sonra. Sakın, beni bek
Cevadın gözlerinden gözlerini !etme .. dedi. işte ben de bu 
ayırmadı. vaziyette Rumelihisarına git. 

Cevat yine deminki gibi sa- tim. 
kindi, dalgındı. Bir filim sey- - Yani tam saat beşte .. 
reder gibi Güzinden başlıya- - Evet tam saat beşte 1 

5 

Etem izzet BENICe 

l aklıma en çok gelen şey onu,1 
bir başkasile gelmiş olması, gel

, diği adamın benim tarafımdan 

rak Ayşeyi, Ferdiyi, Vedadı, - Doğru Fu!yatarlasına öyle 

görülmüş olması ihtimalinin 
verd i ği korku oluyor.Ju. Sı
kı~tırdım. Bı na herşeyi, doğ
ruyu, doğrunun . dogr,ısunu 

söyle .. dedim. Eğer, en doğruyu 
söylemezsen, derhal senden ayrı 
lır, ne olursa olsun artık konuş
mam .. dedim. Bu tazyikım kar. 
şısında sende'edi, durakladı 
ve.. aramızda aşağı yukarı 
şöyle bir konuşma oldu. 

avukatları, bütün dinleyicileri mi?. 
süzgün bakış'arile gözden ge· - Evet .. 

- Ayşe orada mı idi? 
çirdi ve titrek bir sesle anlat. _ Oradaydı. 
mağa başladı: _ Ne yapıyordu ? .. 

- Şükrüye Rumelihisarının _ Beni bekliyordu. 
üzerindeki Fulyatarlasında öl- p k' ? - e ı sonra .. 
dürülmüştü. Hakimin bu sualinden sonra, 

Mahkemeyi dolduran ve ka- Cevat içini boşaltan bir nefes 
pılara kadar taşan herkesin 

ve sesle : ağzından bu ifşa karşısında 
birdenbire : - O yalnızdı. Fakat, müte-

- Vay.. heyyiçti. 
Diyen sesler yükselmiye Dedi, ilave etti: 

başladı. Cevat, hiç kimsenin - Halinde hiç bir vakit 
yüzüne bakmadan ve önüne görmediğim bir gayritabiilik 
eğik gözlerini kıpırdatmadan, vardı. Sordum, ne var, ne olu· 
daha çok titriyen sesile an- yorsun, niye böylesin? diye. 
latmıya devam ediyordu: Bana, bir şey yok, iyiyim, se-

- Ayşe bir gece önce ba- ni bekliyordum .. Gibi cevaplar 

Ben - Halindeki gayrilabii
lik herhalde en bön bır 
adamın bi.e hoş göreceği gibi 
degil. 

O - Ne var halimde?. 
Ben - Halin şöyle dursun. 

Konuşuşun bile senin beoden 
sakladığın bir şey olduğunu 
açıkça anlatıyor. 

[Devam edecek) 

Kitap kuponu 
BiR CINA YET DAV ASI 

No : 137 
na kendisinden ayrılırken Be- verdi. Fakat, bütün cevapları- Bu kuponlan koıh btrl'<ll· 
b /\. 'd x.· · - J • • K renler romaı:ı gaıeta.:1.t bitti fi e,.e gı ece,.ını soy emıştı. en• nı verirken onu dalgın, dü. 

vakit ldarehanemh:o l'ln.d3rl9 
disi ile buluşup buluşamıyaca- şünceli, biraz da şaşkın bulu- hiç para vermelu ldt•buı •• 
ğımı sordum. Seni tam saat yordum. lacaklardır. 
beşte Rumeli hisarındaki Fulya- Ayşenin bu vaziyeti karşısında ~ ~------------...J 
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Sergide en göze çarpan ve başta gelen 
pavigon Trakganın, 

en geride kalan paviyon da İzmirindir! .. 
• 

Egede lzmir en başta gelmeliydi ! 
lzmir 5 (Hususi ) - Altıncı 

lzmir Fuvarı bu yıl her sene
den daha fazla bir rağbet 

görmektedir. Bu rağbetin 

artması sırf bir tesadüf eseri 
olmayıp, gittikçe artan toplu 
ve planlı teşebbüslerin tabii 
bir neticesi olarak kabul edil. 
mektedir. 

Serginin en fazla göze çar· 
pan pıvyonların başında Trak
ya pavyonu olmak üzere in· 
lıisarlara, lstanbul ticaret oda· 
sına, sümer banka ve iiç dev
lete aid olan dost sovı et 
Rusya, Mısır ve Yunan pav• 
yanlarıdır. Bundan başka hu· 
sus! firmalara aid pavyon· 
!ar içinde de dış haUa-
rının güzelliği itibarile 
!. G. Farben Endüstri Turyağ 
üzüm kurumu, şeker v~ cam 
işi pavyonları göze çarpmak· 
tadır. 

Maden idaresinin orijinal 
bir düşünce mahsulü olarak 
önünde arabası bulunan bir 
maden kuyusu ağzını bir kaya 
parçası halindek pavyonu da 
bunlar arasında mümtaz bir 
mevki almaktadır. 

panayırın millf pavyonları 
içinde tanzim ve taşhir bakı· 
romdan muvaffak olmaşu eser. 
lerin iyiliğini Trakya pavyonu 
teşkil etmektedir, 

Genel inspektör general Ka· 
zım direğin Trakyada başlıyan 
çalışması ve bu arada Trak. 
yanın kalkınması Trakya pav
yonunda çok güzel tebarüz 
ettirilmiştir. 

Trakya pavyonunda kope
ratifcilik, · ticaret, sanayı oda. 
ları borsalar ve diğer teşki· 
!atlar büyük haritalar üzerin· 
de işaret olunarak iktisadi 
kültür yayımının şumulü 
yordun bu güzel parça· 
sında layık olduğu yeri 
bulmakta ve gü~lük çekmedi
ği kanaatini vermektedir. 

lstanbul pavyonuna gelince; 
mıntakamızın sanayi !Yürüyü
şünü canlandıran muhtelif lir. 
maların bir araya gelmeleri 
ile iyi bir eser meydana gel· 
miştir. 

T 'Utı l 

lzmir panayırında Trakya pavlgonunun umumi görünüşü 

Yalnız lstanbul pavyonu, terdi ki; zengin Ege havzası· 
tanzim itibarile Trakya pav· nın yegane mahreci demek 
yonunda görülen bir elden olan lzmir bu sergiye en par. 
çıkma vasfının ortaya koydu- 1 lak bir şekilde istirak etmiş 
ğu güzellikten mahrum kal· olsun .. • 
mıştır. [ • ./ 

Bununla beraber lstanbul zmır J llVQrl 
pavyonu diğer vilayet pavyon- Begnelmı" 'el 
larına nazaran çok daha mu· lt 
vaffak bir eser olduğu mu- Olacak 
hakkak sayılmaktadır. Bütçe· 
lerinin imkanı ıiisbetinde mah-

dut ve küçük sahalara yer
leşmiş bulunan diğer vilAyet 

pavyonları arasında dekoras

yon ve tertip itibarile, Kocaill 
pavyonu güzel bir çalışmanın 

mahsulü olduğu pek aşikar bir 
surette görülmektedir. 

Sadelik içinde güzelliği teş

hir ve tanzim bilgisini ortaya 
koyan vilayet paviyonlarından 

biri de Samsun paviyonudur. 

Samsun vilayetinin mahsulatı, 

küçük fakat pek zarif olan 
paviyonunda muvaffakıyetle 

teşhir edilmektedir. 

Serginin hmirde olmasına 
rağmen lzmir Ticaret Odası· 
nın hazırladığı paviyon, ziya
retçileri tatmin edebilmekten 
uzak kalmaktadır. Gönül is-

lzmir (Açık Söz) - lzmire 
gelmiş olan lktısat Vekaleti 
Türkolis Reisi Doktor Mecdet 
Alkin Ankaraya dönmüş ve 
lzmirdeki tetkikleri hakkında 
şu izahatı vermiştir: 

- lzmir fuvarının beynelmi
bir mahiyet alması için ça'ışı
lıyor. lktısat Vekaleti gelecek 
sene bütçeye daha fazla ta"ı
sisat koyacaktır. Bu sene lzmir 
fuvarına iştirak eden devlet· 
!erden başka, diğer devletle· 
rin de iştiraklarıııı temin için 
evvelden te;ebbüslerde bulu
nulacaktır. Daha şimdiden 
Yugoslavya ve Filistin burada 
paviyon tesisine karar vermiş. 
lerdir. Belki Fransa da iştirak 
edecektir. Mısır hiikümeti de 
paviyanunu genişletecek ve 
daim! bir paviyon şekline ko
yacaktır. Fuvar için bir de nİ· 
zamname yapılacaktır. 

' 
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Gaziantepte buz sarfiyatı 
Gaziantep (Açık Söz ) - Otuz üç bin liraya yaplırı lıp 

sğuk hava depolcrını da muhte<•i bulunan buz fabrikası günde 
üç buçuk ton buz çıkarabilecek kabiliy•tle ise de bu miktarın 
ihtiyacı tatmin edemediği görüldüğünden tadilat icrasına lüzum 
hasıl otmuıtur. 

Halen günde dört ton buz çıkarılmakta ve bu da ilıtigacrı 
kafi gelmemektedir. Belediye piyasaya daha fazla buz dök· 
mek için teşebbüse girişmiştir. 

Sıcaklar bütün şiddeti/e devam ettiğinden buz sarfiyatı 
fazla o/maktadır. 
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Adana'da eski bir 
kin yüzünden 

bir cinayet 
Adana, ( Açık Söz) - Adanada Salahaddin adında biri, 

hacı Mehmed adında birini tabanca ile kalbinden vurarak öl
dürmüştür. Bundan 20 gün evvel Salahaddin ile hacı Mehmedin 
arkadaşı Mehmedin araları bir meseleden dolayı açılmıştır. 
Bundan üç gün sonra Salahaddin Mehmedi üç yerinden bıçak· 
lamıştır. Mesele Adliyeye intikal edince Salahaddin mahkemeye 
verilmiştir. Bundan bir iki gün evvel Salahaddin yanında ortağı 
ltrahim ve çırakları Mustafa olduğu halde sokakta giderken 
Mehmed ve hacı Mehmedle karşılaşmıştır. Hacı Mehmed, Sala· 
haddine: "Arkadaşların çekilsin, seninle biraz konuşmak iste· 
rim .• demiş ise de Sa1ahaddin tabancasını çekerek hacı Meh· 
medin üzerine boşaltmıştır. Hacı Mehmed kalbinden aldığı ya· 
ranın tcsirilc ölmcştür. Salahaddin yakalanmıştır. 

• • • 
Egeye gelecek göçmenler 

lzmir, (Açık Söz) - Bulgaristan ve Romanyadan yakında 
Çandarlıya 900 göçmen ailesi gelecektir. Bunlar Torbalı, Çeş
me, Karaburun ve diğer bazı yerlerde iskln edileceklerdir. 
Göçmenlere bu sene derhal arazi, pulluk ve tohumluk verile
cek ve gelecek sene haziranda ev yaptırılacaktır. Göçmenler 
şimdilik boş evlere yerleştirileceklerdir. 

Konağına {Birinci sayfadan devam/ j 
ihtiyacı var işçiler, kanunu büyük bir ala-

Ceghan ( Açık Söz ) - ka ve sükunetle dinlemişler, 
Kaza hükümet konağuıın lıeş bazı derllerini ve şikayetlerini 
günde yıkılacağına dair bun- birer birer anlatmışlar, Enis 
dan bir buçıık sene evuel ve· Behice de her birine ayrı ayrı 
rilen rapor üzerine bina tah- cevap vermiştir. 

/iye olunmuşlu. Bu bina he. Çocuklarımı haftada bir 
nüz yıkılmamı,tır. iki üç ay· f[Öremiyorum 
danberi jandarma deposu o· İlk ıözü 32 yıldır berberlik 
/arak ku//antlmaktaJır. Önü yapmakta olan bir işçi söyle. 
de •uvari hayı·an tavlası miş ve demiştir ki~ 
olmuştur. 1 - Tam otuz iki yıldır ber· 

Senede 1000 küsur lira i- ı.· berim, çocuklarımı haftada bir 
carda oturmaktansa ya eski bile göremiyorum. 
bina tamir edilse vegahutda ı·.· Sabah erken iş başına gidi· 
bıı bina tamami/e yıkılarak yor ve eve el ayak çekiildikten 
gerine yenisi yapılsa daha 

1

! sonra dönüyorum. Bu fazla 
iyi almaz mı ? mesaimizin iş kanunu ile ko· 

Köylülerimiz yeni yapıla· runmıyacağını görüyoruz. On 
cak binanın kireç, taş ve kum işçiden fazla çalıştırarn mü· 
gibi malzemelerini iftiharla esseseler ancak iş görüyorlar-

". 
Seve S l . . mış, Enis Behiç dert yanan bu 

eve ae lrmeyı ve 
kasaba halkının hali vakti berbere bu cihetin düşünüldü· 

ı ğüııü, iş kanununa ön olarak 
gerinde olanları da haline 

çıkarılacak bır nizamname 
göre para vermek suretiyle ile bu gibi işcilerin haklarının 
gardım etmeği ltahhül etmiş- korunacağım anlatmıştır. 
/erdir. Bu böyle iken henüı: Garsonların bahşış/arı 
bir teşebbüste bulunulma• Bund•n sonra garsonlat na• 
mıştır. Halkın ve hükumetin mına söz alan bir garson da 
zarara uğramaması bakımın• 

1 

şunları söylemiştir: .. 
dan hükümet binasının der· _ Her fabrika sahıbı 
hal yaptırılması işine baı· her sermaye sahibi çalış-
/anmasını sabırsızlıkla bek- dırdığı işçisine .Para ~ermek 
ıeriz. 

Eskişehirin 
Kurtuluş 

1 
Bayramı 

1 Kut/ulandı 
Eskişehir (Açık Söz)-Eylü· 

!ün ikinci günü güzel Eskişe

hirin düşman çizmelerinden 
kurtulduğu büyük yıl dönümü· 
dür. Yapılan program muci
bince halk Cümhuriyet mey
danında toplanmıştır. Buradan 
hep birlikte Kolordu meydanın. 
da toplanmışlır. Burada Hukuk 
fakültesi mezunlarından Meh
met tarafından söylenen hara. 
retli bir nutuktan sonra resmi 
geçit yapılmıştır. 

mecburiyetinde ıkın bız gar• 
sonlar patronlarıaıızdan pa~a 
almak şöyle dursun, kendımız 
kazancımızın mühim bir kıs
mını onlara ı·eriyoruz. Daha 
doğrusu onlar bizden alıyor
lar. Mesele şudur: Biz ne ay. 
lık, ne d_e gündelik alıyoruz. 
Müşterin•~ yemek parasını 
ödedikten sonra fazla olarak 
verdiği yüzde onlarla kanaat 
ediyoruz. işte bu paranın ya· 
rısından fazlasını elimizde gös. 
teriyorlar. 

Elimize ne kadar fazla para 
geçerse okadar fazla vergi 
vereceğimize göre az para al
makla devlet hazinesini de za. 
rara uğratıyoruz demekti_r. 

Kendimiz yaptığımız bır he
saba göre, devlet hazinesi bu 
yüzden senede 50.60 bin lira 
zarar görmelitcdir. 

En iş Behiç. bu hususta bir defa 

verdiği ıçın kar edecek, 
Yazan : Tarık Zafer 

Hayriye kadın, o"'lunu çok tu"rlu" oyunlar ara d k cumartesi aünü de yarım yev- " sın a ço 
<> severdi. Diyeceksiniz ki bir neşel' "' t' V ı· miye kazanacaktır. '' ı 6eç ı... e ge ın eve 

annenin oğlunu sevmesinden alışmağa ba l d V b · t 
Birçok fabrikalar tarafından d,aha. tabii ne olabilir .. Öyle ya sevinen, ço~ ~:~ine~ n~ ::: 

son günlerde tatbik edilmiye hıç bır şey olamaz. Faka bir mat, ne gelin, ne de kaynana 
baş'andığı sık sık yazılan bu de Hayrive kadına gelin bunu oldu, en fazla memnuni)'Ct 
mesele hakkında Enis flehiç anlatın. O sizi kat'iyen dinle- gösteren Hayriye kadındı. 
şunları söylemiştir: miyccek, zaten sarkık dudak- Fakat Hayriye kadının bu 

ı " t !arını açarak: · · k - d' G ı· " - ş Kanunu mer ıye sevıncı ço surme ı. e ın ev 
mc\'kiine airer girmez günde - Hayır, diyecektir. Oğlunu kadını çıkmadı. Ne ortalık 

<> • • benden çok seven bir ana süpüyor, ne t.ıhta siliyor, ne-
sekiz saat çalışma aıecburıyetı daha bu dünyaya gelmemiştir. de lambaları temizleyordu. 
konmıyacaktır. Bu ancak üç Tuhaf değil mi? Fakat ne O kadar sevinen Hayriye ka-
sene sonra olacaktır. diyebiliriz ki, kuzguna yavrusu dın şimdi hiddetinden küplere 

Onun için fabrika sahıpleri bıle hoş gelirmiş.. Neyse, biniyordu, Ona bu kızı veren 
gündelik ,·erıııekle ancak h•f- Hayriye kadın oğlunun büyü- kılavuza beddualar ediyor, ki. 
tada bir buçuk saat kaz•na. yüp serptiğini, pos bıyıkla- me ne söyleyeceğini bilmiyor-
caklardır. Kanun tatbik mev. rını burmıya başladığını gö- du. işin fenası dedi kodu et· 
kiine girdıkten sonra i"' hak- rnüce, sevincinden yerinde rafı sarmıştı, şimdi köyün bü-
kınız daha ciddi ol•rak dai- duramaz oldu, tarlaya gi· tün kadınları aralarında top-

derken pencere arkasındaki ı ı ı ı ma korunacaktır. k 1 anup onun a, ge in e, oğlu ile 
ız ara göz ettiğini de işittiği alay ediyorlardı .. 

Ayni işçi, paıton ile işçi ıaman analık vazifesini hatır-
ar••ında mahke"1eye düşecek 1 d Bu iş çok süremezdi, Hayri-- a ı, oğulcağızını bir kenara k d k d b 
bir ı'htı'la" f hami oldu"'u vakit, k · ye a ın ocasını a ir kö-

~ " çe tı : şeye çekti, düşündüler taşın· 
ınüessese saıılplerinin avukat- - A~.med, yavrum, dedi, dılar bir çare buldular. Plan-
lar ve huJrUk müşavirleri ile göru"yors a t k k k un Y ar ı os oca- !arını tatbik için fırsat arama· 
para sarf~derek mahkenıelere man, toraman bir delikanlı ol- ya başladılar. 

'd b'I cekle · ,· · ·1 · · dun, şurada iki aünlük ömrüm gı e ı r rın • ışçı erın ıse 6 Bir sabah Ahmed tarlaya 
b -..ı vaz· tle d k kaldı, senin mürüvvetini aör • u gı... ıye r e yapaca 6 gitmişti. Hayriye kadın koca-
bir ~yleri olmadığını, mahke· meden gidersem, gözlerim açık sına bir göz işareti çekti, ve 
me)'e giderlerse gündeliklerini kirlerim... süpürgeyi eline alarak mahsus-
knybedeceklerini, avukat tut· Ahmed anlayışlı bir deli- tan odayı süpürmeye başladı. 

kanlı idi annesinin sözlerinin 
maga da bütcelerinin müsait nereye varacağını anladı. Kocası sanki kdrısının yorul-
olmadığını söylemiştir. _ Anladım anneciğim dedi. duğunu farketmiş gibi koştu, 

iş idaresi reisi buna da şu Fakat sen çalış da şöyle iyi süpürgeyi Hayriye kadının 
cevabı ~erıııiştir: bir tane buluver.. elinden almak istedi. Karısı 

_ iş mu" rettişlerı'nı'n vazı'fe· H k vermedi ve bir kavgadır kop-ayriye adın bu söz din· tu. Tabii evvelden hazırlanan 
!eri iş nizamlarını temin etmek leyen pos bıyıklı çocuğunu bu yalancı kavga belki gelinin 
ve işçiyi dainıa korumaktır. alnından öptü. Ve günlerce gözlerini açacak, ona bu gibi 

Onlar işçilerin babaları ola- görücü gezdi, ciftci lsmail de· işleri görmeyi öğretecekti. 
caklardır. Nasıl bir baba ev- denin torununu sağlık ver- Kavga gittikçe kızıştı, ben 
evladını ~orunıak vazifesi ile diler, kocası iyi bulmadı, ko- süpüreceğim, sen süpüreceksin 
mükellef ıse iş müfettişleri de cası Sazlıdereden yeni köyle. münakaşası okadar büyüdü ki, 
böyledirle'·• rine ta.şınan Şükrü ağanın kı. sofra başında rahat rahat yemek 

Ekicile~n sıhhatine ehem· zını istedi, bu sefer Hayriye yiyen gelin rahatsız oldu. Kay· 
miyet yerilnıediğini söylemiş kadın yanaşmadı. Sizin anlı- nanasile, kaynatasına dönerek; 
olan bir işçiye de Enis Behiç yacağmız, Hayriye kadın gün- - Yahu, dedi, ne kavga 

!erce görücü gezdi, okudu, edivorsuou-L, ne bağrışıyorsu-
şu cevall vermiştir: üfledi.. .. En nihayet güzelce nuz, bunda kavga edilecek bir 

"- lş'1Üfettişleri gibi kanu- ev kadını denen, sarışın, bir şey yok, bir gün sen süpürür-
nun tatrkı ile alakadar sıhhat genç kızı oğluna aldı. sün, bir gün de o ... 
müfettifrinıiz de vardır. iş Söz kesimi düğün dernek Hayriye kadınla kocası hay-
kanunuı•n tatbikından altı ay davul zurna, güreş ve türlü tellerinden donup kalmışlardı. 

sonra. ı'l1•şan yerler kanunda 
1=M====M====v====k=========d,====== 

tasrih ,dılen şekilde işçinin • • e a"' letı• n en·. 
sıhhatie ıarar verecek şekil-
de ya/lınış olursa müessese
leri cel'andıracağız. Hatta ka
pama sa'ahiyetimiz de vardır. 
Binaelleyh işçinin hakkı ih-
mal İfnıeyecektir demektir,, 

Halk kahraman askerlerimizi 
meserretle alkışlamışlardır. 

garsonlar cemiyetinin harekete Tü işçilerinin çalııtığı 

1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Har

biye Okulu İngilizce ve Fransızca, Almanca öğretmen• 
tiklerine yüksek okullarda ö.:ı;retmeulik yapmak salalıi· 

yetını ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan iki İngilizce, 
bir Almanca, üç Fransızca ö;tretmeni alınacaktır. 

geçmesi lazım ge!diğini söyle- yerler 

Karısını nasıl öldür-
1 

düğünü anlatıyor •• 
lzmir (Açık Söz) - Kara- O da bana şu cevabı verdi : 

Gece fener alayları yapılmış, 
alaya askerden maada bütün 
içtimai teşkilat ve esnaf cemi
yetleri ve bando muzika işti· 
rak etmiştir. 

Ertesi gün Türk havacılığına 
kıymetli hizmetlerde bulunduk· 
tan sonra aramızdan ayrılan 

miş ve şunları ilave etmiştir: g..dan sonra bir tütün a-
" - Haksızlıklar iş kanunu melı1 ~e şunları söylemiştir: 

meriyete geçtikten sonra, iş "• ört yüz kadar amele. 
müfettişliklerine şikay~t vaki yiz,ıabahtan akşama kadar 
olursa, müfettişler derhal za. ya(2 Öğleyin yarım saat bir 
bıt tutara evr;kı Müddeiumu- pa!0~tan başka bütün günü
miliğe ,-erirler. mi' nıkotin kokuları içinde 

2 - Bıı öl!;retmenliklerin ücreti ders saati başına 4 
ita 5 limdır. 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bon· 

servis ve nufus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğraft 

ve bulundukları memuriyetleri gösterir lıii.l tercümesi ve 

bir istida ile Ankarada M. :M. Vekaletine, lstanbulda 

Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatları ve sarih a~

res yazmaları lazımdır. Müracaatlar en geç 20- Eylıil 936 
ya kadar yapılacaktır. (232) (655) 

taş mahallesinde karısı Emi- " Senin gözünün önünde ya· 
neyi uyku esnasında öldür· pacağım işte, bakalım ne ya· 

1 Ş k' . A pacaksın .• 
mekten suç u a ırın ğır Bu sözlerden çok kızdım ve 
Ceza mahkemesinde muhake· kendisine keserle vurdum. 
mesinc devam edilmiştir. Maz• Sonra öldü. 

nun isticvabında vak'ayı şu 

suretle anlatmıştır: 
- Karım öteden bir Şakir 

isminde bir çocuk la gayrı 
meşru münasebette bulunuyor· 
du. Bu sebeple kendisine a

melelik etmemesini ten bih et• 

tim. Beni dinlemedi ve tütün 

mağazasına gitmekte devam 

etti. Vak'a günü bana gömlek 
dikmediği içın aramızda bir 

ağız kavgası oldu. Ben ken· 
disine, fenalık yaptığından şüp· 

he ettiğimi açıkça söyledim. 

Şahit olarak dinlenen katilin 
kızı Halime de: 

- Annem babamla bir en. 
tar, meselesinden kavga etti
ler. Annem babamın yatağın· 
dan kalkarak bizim yatağımı· 

za geldi. Uyuduk. Bir aralık 
babamın elindeki keserle an
neme vurduğunu gördüm. An

nem kan içinde idi. O: "Size 
böyle anne yaramaz. Sus, seni 
de öldürürüm, dedi, ben de 
sustum.~ 

Muhakemeye de,·am oluna
caktır. 

Zabıta romanı: 23 

Altı El Ateş-
Mis Fenton kapıyı kapamaqı. 

Ayakta, uzun müddet güver
teyi 1l'Özetledi. 

- Mis Fenton, kapıyı ka
payıp biraz buraya gelir mi· 
siniz? 

Mis Fenton yerinden kıpır
damadı. Acaba sağırca mıydı? 

Birçok kimseler vardır ki 
farkına varmadan sağırdırlar. 
Mis As, gözlerini koridorun 
!ı.aranlıklarından ayırmıyan 

muhafızına daha dikkatle bak
tı. Vücudünden korkunç bir 
ürperme geçti, Ayağa kalk
mak için doğruldu ve bu se· 
fer daha yüksek ses:e bağırdı: 

- Mis Fentonl 
Yine cenp yok. 
Mis Fentonun orada bulu

nuşunun verdiği emniyet ha
vası birdenbire dağılıvermişti. 
Mis Aş korka korka ayağa 

Yazan : Rufus Klng 
kalktı ve sür'atle kütüphane· 
nin kapısına doğru yürüdü. 
Elini Miı Fen tonun adali koluna 
uzattı ve sarstı. Kadın galiba 
kapının kenarına dayandığı 

için mi, ayakta muvazenesını 

buluyormuş? Mis Aş dokunur 
dokunmaz cansız bir vücut 
gibi yere yıkıldı. 

Mis Aş damarlarındaki ka· 
nın sanki durduğunu hissetti. 
Çılgınca etrafına bakındı. Tek 
bir lambanın soğuk ışığı ile 
aydınlanan koridorda kimseler 
yoktu. 

- Mis Aş bana bakınız l 
Sakin bir ses duyuldu. Kü

tüphanenin karşısında bulunan 
istirahat salonundan geliyor 
gibiydi. Mis Aş o zaman bu 
salon kap11ımn yarım aralık 
olduğunu gördü. Kapıyı ka· 
patmak ve sonra sesinin bütün 

ı hava şehitlerinin kabirleri zi
yret edildi, nutuklar söylendi 
çelenklek konuldu. 15 eylül 
akşamı Porsuk bahçesinde 
ha va kurumu menfeatine bir 
gardenparti verilmiştir. 
----o•--~..-

Döverek 
•• 
O/dürmüş/er 1 

lzmir (Açık Söz) - Kemal- 1 
paşa kazasının Ôren köyünde 
Mustafa oğlu Kazım ile arka· 
daşı Mahmut oğlu Hasan 
Tahsin, ayni köyden Kerim 
oğlu aşçı Mustafayı. bilinmiyen 
bir sebepten dolayı döverek 
öldürmüşlerdir. Katiller tutul
muş ve Adliyeye verilmiş· 

terdir. 

kuvvetile bağırarak imdat is· 
temek maksadile bir adım ge· 
riledi. 

Ayni zamanda da kulağının 
bütün dikkatile sesi tanımağa 
çalıştı. Fakat ses fısıltı gibiy· 
di ve bililtizam değiştirilmiş 

olduğu da belliydi. 
- Mis Aş. Hiç kımıldama

yınız, size bazı şeyler söyli
yeceğim. 

Bu bir tehdit değildi. Fakat 
söyleyen adam ortada görün
miyordu. Mis Aş hayalen iki 
adım ilerisinde bir tabancanın 
namlusunu tehayyül ediyordu. 
Kim bilir belki de ses çıkar. 
madan patlıyacak bir tabanca! 

Bo~azı kurumuştu. Şakak ta
rından soğuk terler dökülüyor
du. Güçlükle söyliyebildi; 

- Sizi dinliyorum, dedi. 
- Bu akşam yaptığınız bü-

tün bu huapları imha edecek
siniz. 

- Peki. 
- Mutlaka imha edeceksi-

niz. iyi anladınız değil mi Mis 
Aş? 

- Mutlaka. 

aeYor, Su içecek bir maşra· 
Bundan sonra bir işçi ma- 6 .Y k 

rangozlar namına söz almış P 
0 

• 

l ktor ayda bir bile u"'ra-patronlar.n sanatkar işçi erin " 
haklarını teslim etmediklerine of!r. Gazoz şişelerine terkos 

cflurarak 50 dirhem ekmek 
işaret etmiştir. Enis Behiç ; Yiyoruz. Ne yemek hanemiz 
iş kanunundan başka bir r, ne de hava alacak bir ye. 
san'at kanununun çıkaca. biz 
ğını, bunda çırak kalfa .. ,, 
ve ustaların tabi bulunacakları Enis Behiç, lş kanunu tatbik 
şartların tesbit edileceğini bil- vkiine girmeden önce bu 
dirmiştir. ayet hakkında bir şey ya. 

Yevmiye mest/esi 1 1~rıııyacağını fakat vilayete 
Ci\•ata fabrikasında çalışan lı~racaat edildiği takdirde hıf-

bir işçi de demiştir ki: ssıhha kanunu mucibince 
"- Gündelik üç lira alıyo- abrikanın derhal işçi sıhhati· 

rum. Şimdi saat başına para ~i korumaya mecbur edilebi
vermeğe başladılar. Patron eceğini bildirmiştir. 
iş kanunu tatbik mevkiine . Enis l!ehiç, bundan sonra 
girdiği vakit istifade etmek bırçok işçilerle daha görüşe. 
ıçin böyle yapıyor. O va• [ek fi~irler~ni. sormuş ve şun• 
kit günde sek iz saat ça• arı soylemıştır : 
lıştıracak ve parayı saat başın - işçiler için iş kanununu 

- O halde Bonnüi. 
- Bonnüi 

anlayabilecekleri surette açık 
bir lisan ile bastırıyoruz. Ya
kında bütün işçilere dağıtaca
ğız. 

istirahat salonunun kapısı 'f 
v~ça ve gürültüsüzce tekf iş sigortast 
kapandı. O zaman Mis Aş Bir işçi sigorta işini sormuş-
sinir buhranına tutuldu ve t• tur. iş idaresi reisi şu cevabı 
gır zangır titremeğe başll vermiştir: 
Bir aralık eğildi. Yerde y°J' - Bu çok geniş şeydir . 
Mis Fentonun nabzını yo"ı Şimdilik yalnız kanunun 
mak istedi. Yokladı. Hay tatbikından bir sene sonra 
Nabız muntazam surette ı. ancak iş yüzünden kaza, i~ 

dolayısile hastalık ve kadınla
yordu. 

Mis Aş geniş bir nefes ,~k rın gebe kaldıkları zamana 
ayağa kalktı. Yazıhaneyi•· münhasır olmak üzere bir işci 
derken, acelesinden az ''" sigortası yaptık hükumet buna 
düşecekti. Elleri titriıdu. yardım olmak üzere yarım 
Yazıhanenin üzerinde b~an milyon lira vermiştir. 
bütün hesapları, notlar/Şa- Enis Behiç dünkü konferao-

1 Mnı şu sözlerle bağlıyarak bi-
retleri topladı, yırıtı, u~- tirmiştir: 
turdu. - imtiyazsız bir mılleliz, tıü. 

Hiçbir kağıt unutup 1·~3• küme timiz halk hükümetidır. 
dığına baktı. Mis Fc.° un Doğrulukla çalışınız, vicdanlı 
hala hareketsiz yataı'-'Cu. olunuz, iş kanunu maddeleri 
dünün üzerinden geçe; k?- sizin için bir kılıç olur." 
ridora çıktı, oradan r gu. , 
\"erteye geçti \'e eli,.adeta 1 r A k s .. '.. '"\ 
yakan kiıgıtları deniı rlatt •. 'I çı oz un I 
Ancak o zaman yed dur. ı Sürpriz kuponu 
du ve bağırmıya r'şı : / Bu kuponu kesip saklayını< 

- imdat, inıd7.!!!!.51 
1 
L No. 140_J1 

Gümrük Muhafaza Genel ko
mutanlığı İstanbul Satınalma 

Komisyonundan: 
1 - Gümrük Muhafaza örgiıtü için 10 tane N. S. 

U. marka motosikletin 23-9·936 Peq~mbe günü saat 
15 de kapah zarfla eksiltmesi yapılacktır. 

2 Tasınlanan tutarı 7500 lirldır. 

3 - !)artname ve evsafı komisyondP.dır görülebilir. 
4 - Istekliler 563 liralık ilk tcminatlarİJ•le fabrika 

nıiımessili oldukl•rına dair vesikalarını teklif mektupla
riyle birlikte saat 14 de komisyona vermeleri. (1042) 

-- -

1 
1 v I' lotanbul Aoliye Mabkemeei Stanbul komutanlıgı 3 fu:ıcü Hukuk Dairuine: 

Satınalm a Komisyonu hanları Be,ik~şta şehit Nureddin 
I mahalleaıade S~leymaoıa 9 

9 ıncı kor için lüzumu olan numaralı hanooınde oturan 

3000 d t k -
1 
.. ,.... t Kadıoğlu Oıman Yapar tara• 

a e ar g?z u,.u sa ın hadan karuı Fatihde Sarıırü· 
alınacaktır. lhalesı 7-9-936 Pa- zel caddeainde Hocnünyıi ma• 
zartesi günü saat 16 da açık balleıiode 18/l numaralı nde 
eksiltme ile yapılacaktır. Mu- oturan Remziye aleyhine açı· 
hammen tutarı 1200 liradır. lan .,. mahallemizin 36/963 
Şartnamesi komisyonumuzda numarenoa kaydedilen ihtara 
her gün görülebilir. lsteklile· mll&lenid bo,aama dnuı ar• 
rin 90 liralık ilk teminat mak-
buz veya mektuplarile beraber 
ihale günü vakti muayyeninde 
Fındıklıdaki Komutanlık Satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

* •• 
Selimiyedeki hava aktarma 

anbarının muhtacı tamir ol n 
yerleri yaptırılacaktır. ihalesi 
7 • 9 • 936 Pazartesi günü saat 
ı 5,30 da açık eksiltme ile ya· 
pılacak lır. Muhammen keşif 

bedeli 510 lira 31 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyo
numuzda görülebilir. isteklile
rin 38 lira 25 kuruşluk ilk te
minat makbuz veya mektubla
rile beraber belli gün ve vakti 
muayyeninde Fındıklıda komu· 
tanlık Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. "589n 

zuhali mumaileyba1a teblit 
edilmek istenilmit iıe de ya• 
zıh adreoi terkle Suriyeye 
ıritm.it oldutu n balen ika. 
metgabı da meçhul bulunduğu 
dava arzuhaline b11ğlı teblit 
ilmühaberindekl mübatir met• 
ruhatile polisin tasdikinden 
"° •Jrıca emnifet direk• 
törlüğü marifetite yaptı• 
rılan araıtırmadao anlatılmıf 
ve hukuk uıul muhakemeleri 
kanununun 141 ve 142 inci mad 
deleri ahkimına tevfikan da• 
n arzubalinin bir ay müddetle 
ilanen tebliğine karar nril• 
miştir. 

Müddeialeyh mumaile1banıa 
işbu müddet zarfında mahke• 
memiıe mürıcaatla dava ar• 
zuhalioi 'tebellüğ ve on güa 
zarfında cevap nrmeol lüzu• 
mu teblit aıakamıH kaim ol• 
mak üzere ilia olunur. 
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Okuyucular-' Devlet Demiryollan _v_e_l_i-ma-n-la-rı~lş-le-tm-e-ıı l Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 
ıa başbaşa =---- U. idaresi ilanları direktörlüğünden : 

Bursada elektrik· Devlet Demiryolları tarafından Cer 
ler geç yanıyor kısmında çahştırllmak üzere Av· 

(,~, , 

, ·:~ıJb}fM~ 
Moda deniz yarışları 

bugün yapılıyor 

Bursa (Açık Söz) - Şehrin rupaya Teknikum tahsili için gön· 
yollarında bulunan elektrik derilecek 20 talebeye ait müsa· 
lambaları akşamları pek geç 

yakılmaktadır. Halbuki en zi· baka şeraiti : 
yade kalaba'ık olan bir vakitte 1 - Türk olmak. 

t'nviratın geç kalması hiçte 2 - Yaşı 18 den küçük ve 25 den büyük oımamık. 

do~vu değildir. Sabah- 3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadı· 
lan O~ha erken IAmbJlar sön· ğına ve memleketin her hangi bir tarafında çalışmağa müsait ·-·-

Müsabakalara; sayın misafi-
dürüler k bu cihetten istifade bulunduğuna dair Dnlet demiryollarının (Ankara), (Haydar• 

rimiz Sa Majeste Edvard \ 
edilebileC.ğinden alakadar ma• paşa), (Eskişehir), (lzmir) ve (Adana)daki 11hhi hey'etiDden v.,_ 
ka'Ylın naz..,, dikk&tini celbet· ya devlet demiryollarıoa kabul olunacok memurlarda bulun• 
menizi rica derim. 

V/11 ile, cümhur başkanımız \[. L Oy D 
Atatürk'te şeref verecekleri TRİESTiNO 
Dünkü yüzme seçmeleri iki yeni· 

Türkiye rekoru kazandırdı 
Spartivento 

Çarş. 9 Eylul, saat 16 
Burgaz, Vaına. Kösten~, 

1 

lstanbul su sporları ajanlı~ 
tarafından tertip edilen 1936 
yılı yüzme şampiyonasının 

seçme müsabakalarda ilk ola~ 
rak dün moda koyundakı 
yüzme havuzunda devam 
edıldi. Bu müsabakalerda, ge· 
çen defa kürek yarışlarında 
olduğu gibi yine Galatasaray-
lı yüzücülerle Beykozlu yüz~
cüler arasında heyecanlı _bır 
çekişme halinde devam ettı. 

Bu çekişmeler bize iki yeni 
Türkiye dekoru hediye etti. 
Hatta okadar ki; 4X200 bay
rak müsabakasında, hem 
birinci gelen, hem de ikinci 
gelen takımlar Türkiye reko
runu beraberce yenilediler. 

Bir iki müsabaka istisna 
edilirse, müsabakalara sadece 
Galatasaray ve Beykoz yüzü
cüleri iştirak etmişt~. Diğer 
kulüplerimizin bu musabaka· 
lara iştirak etmemiş olmaları 
şayanı teessüftür. 

Neticeler: 
100 metre serbest erkekler: 
ı - Orhan (G. S) 13.3 ye· 

Di Türkiye rekoru 
2 - Mahmut (1. S. K.) 
3 - Bülent (Beykoz) 
100 Metre Bayanlar: 
Rakipsiz olarak Beykozdan 

Kır san ti finale kaldı. 

100 metre sırtüstü erkek· 

iki devlet şefinin müsabaka· 
lara şeref vermesile, Moda 
deniz yarışları, kıymetini aıamt 
haddine çıkarmış olacaktır. 

Sulina, Kalas, lbrail 
1 

Merano ' 

Çarş. 9 Eyliıl, ıaat 17 ! 
1
• 

Pire, Napoli, Marsilya, 
Genova 

Kulelide dünkü 1 '· ---B-o-ıs_e_n_a --ı 

ı ı Perş. 10 Eyliıl, sa,t 17 SU Spor arı Burgaz, Varna, Köstence, 
Kuleli Lisesinin dünkii bü- Novorosisk, Batum, Trab. 

1 zon, Samsun, Varna, &urgaz yük su sporu müsab~ <a arı __ 

büyiik muvaffakiyetle ba~ · rıldı. QUIRINALE ' 
Saat 14 de mektep ba do- ı 

sile geçit resmi yapan sı: rcu 
gençler muallimlerinin kur. .an
dasındıı karada yüzme hare
ketlerine başladılar. 

Bunu müteakip yüz metre 
serbest, kurbalama, sırt _üstü 
ve 200 metre serbest yuzme 
müsabakalarına devam edildi. 
birinciler takdirle alkışlandı. 
Tale~ tarafından yapılan 

beş metrelik Kuleden ve Trap
lenden atlamalar muvaffaki. 
yetle oldu. Bil hassa ces~r~t 
ve kabiliyetleri çok beğenıldı. 

Kurtarma yüzmesi alaka ile 
takip edildi ve çok heyecanlı 
oldu. Su altından yüzmede 
finale kıtlan gençler !:emen 
ayni nefes kabiliyetini gös
tt:rerek az bir farkla Sadri 
birinci geldi ve çok alkışlandı. 

CL ma 11 Eyliıl saa\ 9 
Gafata rıhtımından 

Pire, Brindisi, venedik, 
Trieste 

ıseo 
Cumart. 12 Eyliı1,ıaat17 

Selanik, Midilli, lzmi', Pire, 
Patras, Brindisi, \Cnedik, 

Trieste 1 , _____ ...,,-_ 

1 

CampidogtP 
Pazart. 14 Eylül, ial 12 
lzmir, Selanik, Pire, atras, 

Napoli Marsilya c~ova 
1 ' ----

As s l r i a 
Çarş. 16 Eyliıl, ıa ı 17 

Burgaz, Varna, Kö~nce, J 
Sulina, Kalas, lbr!• , 

Aventino 
Perş. 17 Eyliıl, saal 7 

Burgar., Varna, Köstı!:e --
. 

~ 

ması lazımgelen sıhhi şartları göıterlr matbu aıhhi rapor muh
teviyatına uygun olarak (tam teşkilatlı bir hastaneden) alın· 
mış sıhhat raporu ile anlaşılmak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden müsaba· 
kaya girmek isteyenler mektepleriqden bir giına ilişikleri ol• 

madığına dair vesika göstereceklerdir. 
5 - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mani ol· 

madığına dair ali kadar askerlik şubesinden vesikayı hai• olmak. 

6 - Talipler 19-9-936 tarihine kadar istida ile lstanbul mü• 

hendis mektebi müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 
7 - istidayı bağlanması lıiıımgelen vesaik: 

A) Nüfuı kigıdı veya muıaddak bir aureti ı 
B) Gördüğü tahıili tevıik ettirecek evrakı müsbite 

C) Hüınühal varakası (en son mektebin vereceği hüs- j 
nühal varakHı ile o tarihten aonH çalııtıtı yerler• 

den ve aynı zamanda mahalll poliı daireainden ı 
alınacaktır). 

D) 4X6,5 büyüklüğünden 6 fotograf 

E) Aşı t•hadetnemeıi 

1) 3, 4 Ye S inci maddelerdeki veoalk 

ti) Baba11nın adı ? • Nerede olduğu ? Saa lae timdiki, 

~lmÜf ise ölmeden enlki meılek ve memuriyeti 

D6,lir? Ve nerelerde çalışmıttır? Şimdiki ve öl· 1 

JD•~n evelki meslek nya memuriyetinden önce 
daha nerelerde, ne gibi işlerde ne vakitler bulundu? 

Bunla., gö.terir bir ebeveyn tercümeihal varakası. 
8 - Müsabaka imtihanı 22.9.936 tarihinde ıaat 9 da latan. 

bul'da mühendiı ın.ktebinde yapılacaktır. 
9 - Müsabaka i"'tihanı li•elerde tamamen okunan heup, 

hendeıe, cebir, mU••llcsat, kimya, fizik ve Türkçeden yapıla• 
caktır. 

10 - imtihanda ıfaı derecede not alanlardan llsan bilen. 
ler tercih edilir. 

11 - imtihanda muvaffak olanlar Anupada Teknikum tah· 
ıili görmeden evvel Devlet demiryolları Eskişehir atelyeoinde 
6 ay ataj göreceklerdir. 

12 - Eskişehir atelyeıindeki staj müddeti zarfında ıtıji-

yerlere iki buçuk lira yevmiye verilecektir. 
13 - Müsabaka imtihanında kazanan talipler; Avrupadaki 

tahsilleriqio neticesinden ıonraki mecburi hizmetleri hakkın• 
da Devlet Demiryolları idaresinin isteyeceği şekilde taahhüt

Muvakkat 
Miktarı 

Teminat Tahmin kıymeti 
Lira. K. Lira. K. --.....,.----
337 50 

60 00 
95 00 

135 00 
36 00 

4500 00 
800 00 

1260 00 
1800 00 

480 00 

Kilosu Nev'i 

200,UUO Saman 
20,000 Kuruot 
7,000 Koyun (200) ba~ 

12,000 Dana (200) ., 
4,000 Keçi (1000) • 

Pendik bakteriyo'ojihanei baytarisi ihtiyacatı için yukarıda 
cins ve miktarlariyle kıymetleri gösterilen Saman, Kuruot, Dana 
ve Keçi şartnameleri mucibince 7 Eylül 1936 Pazartesi günü 
saat 13 le yüksek mektepler muhasebeciliğinde müteşekkil mü
bayaat komisyonunda açık eksiltme i!e ihaleleri yapılacaktır. 
Sartnamelerini görmek isteyenler hergün ls!anbul Yüksek mek
tepler muhasebeciliğine ve eksiltmeye girmek isteyenler yuka· 
rıda gösterilen gün ve saatte teminatlarını mezkür mubasebe
cilik veznesine yatıracaklardır. Kendi nam ve hesabına eksilt· 
meye girecekler 1936 yılı ticaret odası vesikasını ve şirketler 
namına eksiltmeye girecekler idare merkezinin bulunduj!'u yer 
mahkemesinden veya kayıtlı bulunduj!'u Ticaret odasından vaya 
sair re!mf bir makamdan şirketin sicilli ile kayıtlı ve halen faa
liyette olduj!'una dair bir vesika ile şirketin vekili olduj!'unu gös
terir sirküleri veya noterlikten musaddak vekaletnameleriyle 
birlikle komisyona gelmeleri. (582) 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
5. cı Keşide 11 ~ Eylül - 936 dadır. 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000. 10.000 
Liralık ikramiyelerle ( 20.000) 

liralık bir mükafat vardır ... 

İst. Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

lstanbul Radyosuna idarece vaziyet edilmiştir. Yeniden abo
ne kaydolmak isteyenlerle müddeti biten Radyo abonelerinin 
vesair alakadarların bundan sonra doğrudan doğruya en ya· 
kın Posta Te!graf merkezlerine ve hariçten gelecek veya da
hilde imal edilecek radyo makinelerinin damga muamelesi için 
de mahallin Posta Telgraf Başmüdürlüğüne bir istida ile mü
racaatları lazımdır. Şu vaziyete göre ş:rket tahsildarlarının abo
nelerden artık hiç bir nam ve suretle para tahsil etmelerine 
hakları kalmamış olduğundan bunlara yapılacak tediyat kabul 
edilmiyecektir. 

ler: 

Elbiseleri ile beş metrelik 
kuleden suya başüstü atla· 
yarak su içinde elbise· 
ıe!erini çıkaranlar dikkat ve 
zevkle seyredildi. Bu esnada 

Caldea 
name verece.klerdir. -------·· adyo ne rryat programlarına şimdilik eskisi gibi de\'am 

olunacak ve yeniden hazırlanmakta olan programların tatbikino 
ı - Agah (Beykoz) 1.25.3 
2 - Niko • 
3 - Fikret • 
100 metre sırtüstü bayanlar: 
Rık;p olmadıtı için Kiri

saoti fınale kaldı. 
400 metre serbest erkekler: 
1 - Halil (G. S.) 5 • 25, 2 • 

Mahmut ( 1. S. K. ), 3 - Fuat 
(Beykoz). 

4 X 200 bayrak: 
t _ Beykoz (Fuat, Fikret, 

llfilent, Rauf) 10.47 yeni Tür
l<iye rekoru. 

2 _ Galatasaray (Halil, Or
han, Côhat, Ali) 11.3 2/5 yeni 
Türkiye rekoru. 

• •• 
Bugün de bu seçmelere de-

vam eclilecektir. Program da 
şudur: 

200 serbest erkekfer 
200 •erbest bayanlar 
100 Kurbağalama erkekler 
400 Serbest bayanlar 
100 Sırtüstü + 200 kurba

ğalama + 100 serbest olmak 
üzere Türk bayrak müsaba· 
kası 

1500 Serbest erkekler 
ıoo + 200 + 100 bayrak 

bayanlar. 
Atlama'ar ve sutopu müsa· 

bakası. 

lstanbul kürek 
şampiyonası 

Yukarıda programı yazılan 
~eçmelerden başka Is tan bul 
kürek şampiyonasınm da finali 
yapılacaktır. 

Kıdemlifer arasında olacak 
bu müs~bakalarm, denizci ku
lüplerimiz Beykoz, Galatasaray, 
Güneş kürekcileri arasında 
zorlu bir çekişme halinde de. 
vam edecej!'ine inanımaz vardır. 

Moda deniz yarışları 
Bütün bu yarışlarla beraber, 

ayni program içinde, Moda 
deniz klübünün 9 ağustosta 

tertip etmiş olduj!'u büy~k 
deniz yarışlarından daha genış 
mikyasta tertip ettiği muazzam 
deniz müsabakaları da vardır. 

Sabahın çok erken saatin
den ak,amın geç saatine ka
dar devam edecek olan bu 
müsabakalara, kıymetli misa
firimiz Sa Majeste Sekizinci 
E.dvard'la, Cuhmur Başkanı

mız Atatürkün'de şeref vere
cekleri büyük bir ihtimal da
hilind~dir. 

etraftan bir bağrışma oldu 
içinde kadın bulu~an bi~ k_ayık 
devrilmişti. Denıze dokulen· 
leri kurtarmak için yetişen 
sporcular bunları yüzdürerek 
sahile çıkardılar. 

ilk yardım ve canlandırma 

talimleri de muvaffakiyetle 
lıaşarıldı ve herkes tarafın· 
dan heyecM ve dikkatle ta
kıp edildi. Suda yorulan veya 
kramp giren bir yüzücüyü ta· 
şıma talimleri muhtelif şekilde 
ve ku•ursuz bir surette yapı· 
!arak çok beğenilmiştir. Taş 
çıkartma ve tabak tor lamada 
en iyi muvaflak o!an 11-3 ten 
Muzafkr birinci oldu, 

Elbise ve ayak kabile üçyüz 
metrelık yiizme müsabakası 
heyecanla takip edildi. Bu va. 
zifeyi ilk evvel bitiren Kemal 
oldu. 

Zor ve fakat önemli bir su 
sporu olan Kurtarma yüzmesini 
başarmak için çalışan Kuleli 
gençlerini tebrik eder daha bü· 
yük muvaffakıyetler dileriz. 
Çift ve tek olarak ayrı ayrı 
yapılan padilbot yarışı da gü
zel oldu. 

Çifte padilbotta Selahattin ve 
Fuat birinci geldiler ve çok 
alkışlandılar. 

Tekte Fuat bilhassa bot de
virme talimlerinde ayrıca zevk 
ve heyec an verdi. 

Mektep takımları arasında 
yapılan sul opu çok carılı oldu. 

Büyük bir Enerjile çalışan 

geçnler takdirfe seyredildiler. 
Neticede: sınıf 11 su takımı 
sayile müsabakayı kazandı. 
Müsabakaların nihayetinde As·• 
kerl Liseler müfettişi tarafın
dan birinci gelenler ayrı ayrı 
tebrik edilerek spor kitaplarile 
taltif edildiler Bu kıymetli 
gençleri yetiştiren _mektep di· 
rektörü ve spor oğretmenle· 
rini tebrik etmeği bir vazife 
biliriz. 

Varlık 
1 eylül tarihli 76 ıncı sayısı 

yeni bir şekilde Yaşar Nabi, 
Cemil Sena, Behçet Kemal, 
Reşat Cemal, Kenan Hulusi, 
Vasfi Mahir, Ihsan Devrim, 
Sabahattin Ali ve Nahit Sırrının 
yazılariy le ve Rus, Fransız, ln
giliz dillerinden tercümelerle 
çıkmıştır. Okurlarımıza tavsiye 
ederiz. 

Perş. 17 Eylül saat 
Kavala, Selanik, Golos:i- , 

re, Patras, Ayasaranda, ın· , 

disi, Ankona, Venedik, i- ı : 
este 

14 - Tahsil planı: 6 ay Eskitehir atelyeıinde ıtaj, 1,5 ... 

ne Avrupada idarenin göıtereceti fabrikalarda ataj ve lisan 
ötrenilmeıi, 2,5 sene de idareqin göıtereceği Teknikumlarda 

5 aömesterlik makine şubeıini ikmal ve diploma alınmasıdır. 

~--~-~-~__,... 
CELIO 

lS - Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer husuoat hakkın• 
da Devlet Demiryolları Umum Müdürlütünden ve işletme mü• 

ı ı 

Cuma 18 Eyliıl, saat ' 
Galata rıhtımından 

Pire, Brindisi, Venedik 
Trieste 

dürlüklerin<len ve mühendis ıııektebl 

ler tafsilatı lizimo alabilirler. (824) 

• • • 

müc!ürlüğünden, isteyen• 

[ Spartivento ' 
Çarş. 23 Eyliıl, saat 171 

Pire, Napoli, Marsilya, 1 
Genova 

Devlet Demiryolları Hesabına Cer Mühen-
disi Yetişmek Üzere Avrupaya Hohşule 
T absiline Gönderilecek 5 Talebeye Aid 

-------~~ 
Cllicia ı 

Çarş. 23 Eylill, saat 17 
Burgaz, Varna, Köstence, 

Sulına, Kalas, lbrail , __ __; ___ , __ 
Albano 

Müsabaka Şartları : 
1 - Türk olmak, 

2 -· Yaşı 18 den küçük ve 25 ten büyilk olmamak, 
3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadı. 

tına, memleketin her haogi bir tarafında çalıtmağa 

müsaid bulunduğuna dair Devlet Demiryollarının ( An
kaH), (Haydarpaşa) , (Eskişehir) , (lzmir) , (Adana) daki 
aıhhi heyetinden veya Devlet Demiryollarının kabul olu· 
nacak memurlarda buluıımaıı lazım gelen 11hbl şartları 
gösterir matbu aıhhl rapor muhteviyatına uygun olarok 

Perş. 24 Eylül saat 17 
Burgaz, Varna, Köstence, ' 
Odesa, Batum, Trabzon. 
Samsun, Varna, Burgaz 

QUIRINALE 
Cuma 25Eyliıl, saat 9 

Galata rıhtımından 

l 
il (tam teşkilatlı bir ha.taneden) alınmış 11hhat raporile 
l l •nlaıılmak. 
4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden miloabakaya 

girmek istiyenler mekteplerinden bir giına ilişikleri of. 
madığına dair vesika ıröatermek. Pire, Brindisi, Venedik, I 

Trieste 

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

Trieste ' 

Aventino ' 

' 

Pazart. 28 Eylul saat 12 , 
lzmir, Selanik, Pire, Patras, 
Napoli, Marsii~ Genova 

Abbazia 
Çarf. 30 Eyliıl, saat 17 ı 

Burgaz, Varna, Köstence, 
Sulina, Kalas, lbrail 

1 

Mezkur vapurlar mahalli 
maksutlarının başlıcası için 
ltalya'da Kara ve Deniz 
servislerile telaki ederler. 

Tadilat veya teahhürattan 
' ' Kumpanya hiç bir suretle 

mes'ul tutulamaz. 
Fazla mal6mat almak için 

Galatada Me1'kes Rıhtım ha• 
nında "Lloyd Trleıtino,, Umu .. ı 
mi Acentalığına (Tel. 44877·8·9) 

: ve Beyoi1unda Galatasaray ) 
civarında Yolcu Daireoine (Tel •. . 

1 144686) mllracut olunur. ~ _j 

; - Askerlik yuifeoinin Avrupaya tahıile gitmesine mini 
olmadığına dair alakadar aakerllk tubeılnden vesikayı 
haiz olmak lizımdır. 

- Talipler 19·9·936 tarihine kadar i.tlda ile lstanbul Mil. 
hendia Mektebi Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

- istidada bağlaoma11 lizım gelen veoaik: 
A) Nüfus kağıdı veya muoaddak bir sureti, 
B) Gördüğü tahsili tnıik ettirecek evrakı müıbite, 

t C) Hüonühal varakası (en aon mektebin nreceti hu .. 
nllhal varakuile o tarihten ıonra çalıştıtı yerlerden 
ve aynı zamanda mahalll poliı dairesinden birer hüı• 
nühal varakası alınacaktır • ) 

D) 4 X 6,5 bOyüklüğünde altı fotograf, 
E) Aşı şahedetnameol, 

ı F:ı 3,4 ve S ncl maddelerdeki veoaik, 
' lf) Bahaoının adı nedir ? Nerede oldutu ? Sa§' lae tim• 
1 

ı ı 
dilri, ölmü1 iıe ölmeden evvelki meolek ve mumuri· 
yelinedir? Ve nerede çalışmıthr? Şimdiki ve öfmeden 
evvelki meslek veya memuriyetinden önce daha nere
lerde ne gibi işlerde ve ne vakitler bulundu ? Bunları 
gösterir bir tercümei hal varakası. 

8 -habaka imtihanı 21-9-936 tarihinde ıaat "9• da lıtan• 
Mühendis Mektebind~ yapıfacaktır. 

9 -.abaka imtihanı tersimi heqdese, tahlili riyaziye, tah· 
makine, resim hattı, fizik, kimya ve Türkçeden ola. 
\ır. Bu derolerin 90mulü Mühendis Mektebi üçüncll 
~Qa kadar olan programlara göredir, 

10 - l\t.ııda •llnı derecede not alanlardan liun bllenler 
• 'ıı, ıdilir. 
Ul4L L • 

11 - "••\ ımtihanında kazanan talipler; Avrupadakl 

yakında başlanacaktır 

Sayın halka malü:natcn bildirilır. (1040) 

1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ı 

------•S•a•t~ı~n•a•ıın...-a;..;K•o;;;,.;.;m•i•s~y-o•n•u;;;;..;l•ıA;;;;;;.;;n•la•r•;',__----

Muhtelif elektrik malzemeleri 
Tahmin edilen bedeli (27000) lira olan yukarıda cinsi ya. 

zılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ıatıoa1ma 
komiıyonunca 22-10-1936 tarihinde perş•mbe günü aaat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (Bir) lira (35) ku
rut mukabilinde komiıyondan verilir. 

Taliplerin muvak!ı:at teminat olan (202S) lirayı havi teklif 
mektuplarıqı mezkur günde Hat (14) de kadar komiıyona 
vermeleri n kendilerinin de 2490 numaralı k•qunun 2 ve 3. 
maddelerindeki ve.aikle mezkur gün ve ıaatte kcmiıyona 
müracaatları. (775/ 

Muhtelif elektrik malzemeleri 
Tahmin edilen bedeli 35000 lira olan yukarıda cinıi yazılı 

malzeme Askeri Fabrikalar Um~m Mildürlilğil Satınalma Ko
miıyonunca 23-10-936 tarihinde Cuma günü caat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname bir lira 75 kuruş muka· 
bilinde Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 2625 lirayı havi teklif mektuplarını mnkur günde aaat 
14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veıaikle mezkür ıüa 
ve ıaatte Komiıyona müracaatları. (776), 

• • 
150 ton saf kurşun: 

Tahmin edilen bedeli 22500 lira olan yukarıda mıktarı ve 
cinıi ynılı mal .. me Aıkerl Fabrikalar Umum Müdürlüğü Sa• 
tınalma Komisyonunca 22-10-36 tarihinde Pertenbe günü ıaat 
ıs de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şsrtname pıra11z ola
rak komiıyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
1687 lira 50 kuruıu havi teklif mektuplarını mezkiır günde 
aaat 14 e kadar Komiıyona .ermeleri ve kendileriain de 
2490 numaralı kanunua 2 ve 3 maddelerindeki vesalkle 
mtEkiır gün ve oaatte Komiıyona müracaatları. (830). 

tahsillerinin neticesinden sonraki mecburi hizmetleri 
hakkında Devlet Demiryofları idaresinin htiyeceA-i te
kilde taahhütname vereceklerdir. 

12 - Tahil plônı: Awupada idarenin gl!sterecefi fabrikalarda 
bir ıene staj ve bu milddet zarfında da liaan öğrenil
mesi, idarenin tayin edeceği Hohşulenin makine ıube
sinden sekiz sömeotrlik tahsili ikmal ve alh ay ıarfında 
imtihan vererek diploma almaktır. 

13 - Avrupadıkl tahıil şeraiti veya di§'er huıuaat hakkında 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden ve lıletme 
Müdürlüklerinden ve Milhendiı Mektebi MUdürlUğilndea 
l&tiyenler tafıilltı lizime alabilirler. " (825) 

' 
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KUMBARA 
FABRİKANIZI 

BIRE, 
1000 

TARLADIR ATÖLYENİZİ 
• 
1 "1••~' ~· ....._,;;;;= _.=- - .. ""-"' 

~ --~ 
lstiklAI Lisesi 

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

tı.ız taleb" kaydına başlanmıştır. 
2 - Kayıd için hergün saat 10 dar{ 16 ya kadar okula müracaat 

edilebilir. lır 
3 - Bu } ıl .rncak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan tale

benin yerine az miktarda yeni t~lebe alınacaktır. Okula girmek isti. 
yenler bir an evvel müracaatları tavsiye olunur. 

4 - Eylülün on beşine kadar kaydını yeniletmeyen eski talebe
nin müracaatları kabul edılmiyecektir. 

5 - isteyenlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 
Şehzadebaşı, polis karakolu arkasında. Telefon: 22534 -İstanbul Vilayeti 

Nafia Müdürlüğünden 
24-9.1936 perşembe günü ıaat 14 de lıtanbulda Nafiıı müdürliltil 

eksiltme komisyonu odaaıuda (24090.93) lira keşif bedelli Bakırköy 

eaorozı akliye hHtahaneıi pavyonunda yapılacak tadilit işleri. Açık 

eluiltmeye konulmuştur. Mukaule, ekıiltme Bayındırlık itleri ıı:enel, 

hususi n fenol şartnameleri proje, ke,if hulluıiyle buna müteferri 

diQer evrak daireıinde görülebilir, Muvakkat teminat (187) lira iır. 

lıteklilerlo en az (2000) liralık bu ite benzer it yaptıtıııa dair Nafia 

Müdürlüğünden almı, olduğu müteahhitlik n Ticaret oda11 nıikalarlle 

24· 9· 1936 p•rf•mbe gllnü sut 14 de Nafia müdürlüğOne ıı:elmeleri. (999) 

Posta, Telgraf ve Telefon 
fabrikası Müdürlüğünden: 

Deveboynu ve Kruvazman demiri ve benzerleri eşyanın amba• 

lajlarında kullanılmak üzere 1385 adet ç~m tahtas:yle 335 adet 

pinar açık eksiltme ite salın alınacaktır. Muhammen bedeli 1225, 
25 liradır. 

Eksiltme 7 Eylftl 1936 tarihine rastlıyan Pa?.artesi gfınü saat 
on altıda iır. l•teklilerin şartnameyi görınek için her gün eksilt• 
meye girmek için de eksiltme gilnü muayyen saatten evvel 92 
liradan ibaret mııvakkat teminatlarını vemeye yatırmak suretiyle 

f~brikııda müteşekkil komisvona miıraeaatları. (555) . 

r•Ç A N TALA R • E L D İ V EN LE R , 
ve örümcek ağı i nceliğ inde 

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

• En güç be ükcmmel cıns-Mutedil !ial.I 

İstanbul Vilayeti Nafıa 
Müdürlüğünden: 

24-!l-936 Perşenbe" günü saat 15 de Lıanbttld1 Nafıa Miidür· 

liığfı Eksiltme komisyonu o:lasında 5000 lira keşif bedelli Davut· 

p ış§ Orta okulu tamiratı açık eksiltnıeye konulmuştur. Mukavele 

Eksiltme, bayındırlık işleri genel, umum!, hııstısl ve fenni şart• 

nameleri proje, keşif hülasasile buna miıteferri diğer evrak d•;re. 

ıinde gfüterilecektir. 

l\l u vakkat teminat 375 liradır. 

İsteklilerin en az 3000 liralık bıı işe benzer iş yaptığına dair 

Nafıa müdürlüğiinden almış olduğu müteahhitlik ve Ticıret odası 

vesikaİarile 24-9-936 Perşenbe günü saat 15 de Nafıa müdürlü• 
ğüne gcfmeleri. "1007,, 

- kurdurunuz. 

,, 
~ . 

En iyi randman alırsınız. 

f ekmil tesisat 
• a a ıe 

. . ·'·~-.. : ~ 

c=ıcJCJCJ! • .• lCJE CJC]CJDCJC:c:ı:= 

Fatih sullı fıçfınci\ hukuk 

hakimli~inden: l\Iahkeruemizre 

terekesin~ vaziyet olunan hob· 

yar mahallesinin Yokuş çeşme 

sokağında 49-1 sayılı e\•de ölen 

.Mııslafa oğlu Siileymanın alacak 

ve vereceklerin bir ay ve iddi· 

ayi veraset edenlerin Üç ay zar· 

fında malıke;ney~ müracaat et

meleri aksi takdirde metrukatı 

haz'.neye devir edileceği ilan 

olunur. 

~ ~ ~ 

Il~if &INI~lUJlb &IMI~~Il~&INI ~@lb~JD 
~ o '77 ~ o «! 1Mf fl • Amerikan Kız Koleji 
~ l!::A ~ eJ ll"J • ArnavutkOy, Tel. 36.160 il~ 
Mektep, 1 ngilizceyi en. iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya f ransızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler 11

1

· 

taralından öğretilir. Mılll terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile lıayatı yaşatılır. Kulilphaneleri n 
mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmülünü temin eder. Lise kısmı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilır. 

MÜHENDİS KJSMJ Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yetiştim. 

KAYIT GÜNLERi: 
1 Ağ•ıtasıan sonra Çarşamba ve Cumartesi gDnleri saat 9:00 dan 12:00 kadar. 7 Eyliltden sonra her güıı. 

Fazla ~ala.mat için mcl<tupla veya bizznt mO.racnnt edilebilir. 
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P· T. T. Fabrikası 

Müdürl~ğÜnden: 
İdare ihtiyacı ıçın imAl olunacak deve1ynu, kruvazınan ve 

kaim demirleri icin muhtelif nevide demir v şaratııanıesinde ya. 

zılı sair eşya açık eksiltme yoluyle satın aJıllcaktır. Eksiltme 7 

Eylül 1936 tarihine r•stlayan Pazartesi saat ~ ~eşed.ir: lsteklite:in 
şartnameyi görmek için her giin eksiltmeye 11tırak •Çın de eksılt· 
me günü muayyen saatten evvel 2318, 24 Jl'I nıuhanııuen bedelin 

% 7,5 gu olan 174 liradan ibaret nıuvaklc~' teı:ııinatları veztıeye 
yatırmak suretiyle komisyona miiracaat\arı. (556) 

"------ -
fstanbul Defterdarh~ndan: 

Keşif bedeli (4000) dört bin liradaıı ibarel ~lunan Souk Çeşmede 
kain Adli Tıp Umum müdürlüğü binasının ~rılın•" açık eksiltmeye 

konulmu9tur. isteklilerin mukavele, Ek•iltmr• ~afla işleri umui, husuıi 
ve fenni ıartaameleri, proje, ke9if hulaıı~ buna rnüteferri diter 

evrakı ıı:örmek iıtiyenlerin 21· 9·936 puarteı/ıünO eaat on dörtte eh aı 
(2000) liralık bu iş~ benzer lı yaptıtın~ daiflafia ınüdurlüküodeo almıı 
oldukları milteabhltllk ve Ticaret odı11 leıikaları •• Gç yüz lıralık 
munkkat pey akçaları ile defter darlıkta o/ tekkÜ koıııiıyona müraca. 

atları. M. t98S) 

Muğla Vilayetinden: 
Muğla Vilayeti merkezinde yaptırılacak olan ve müsabakası 

1 Ey!Ul 936 giinü l yapılacağı ilan olunan Atatürk anıtı, anıt ka· 

ide ve meydan pl5nının taayyün etmemesinden müsabakanın 30 

Eyh'H 1936 Çarşanb:ı güniine talik e.iil iiği ilan olunur. (838) 

işte bu en ufak fark 

Krem Pertev'in faikiyetini si· 
ze anlatabilir. Çünkü : Krem 
Pertev : Her hangi bir tesa
düfün veya mahiyeti meç· 
hul bir keşfin neticesi deA'il· 
dir. Krem Pertev çok ç1lı
şılmış ve çok tecrübelerden 
sonra kibar mahafile takdim 
edilmiş yegane Krem olup 
btşlıca fevaidi : Cilddoki 
mesamatı yumuşatarak ka· 
patır. Bu suretle bu mesa
matı harici tesirattan muha
faza ederek cildin pürüzle. 
rini defeder, Cildi besler ve 
bu suretle gençlik ve tera. 
veti temin eder. 

Cildde şeffaf ve gayrikabili 
nüfuz bir tabaka yapar ki 
yazın sıcağın, kışın soğuğun 

tahribatına mani o:ur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dah iliye MUtahassıs l 

Pazardan başka günlerde (2 den 
6) ya lstanbul Dıvany»lu (104) yeui 
numaralı hususi kabinesinde has· 
talara bakar. 

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

Yazlık telefon Kaudilii 38 
Bey !er beyi 48 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
O ğ 1 e d en sonra Beyoğlu 

Ağacami karşısında No. 313 
Tel. 43586 -

Bayan SAFiYE 
Her akşam ~ 

PANORAMA 
bahçea inde 

Devredilecek ihtira beratı 
" Cemi demirleri örtüsü kama 

çiviılnin Ye buna müm11il mevad
dıa dökülmesi usulü. hakkındaki 
ihtira için alınmış olan 2 ilk te,ri a 

1929 tarih ve 10C8 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettitl hukuk bıı 

kere baıkuına devi r nyahut icara 

verilmeıi teklif edilmekte olmakla 
bu hususta fazla nıalüma.t edinmek 
ioteyenlerin Galatada Aılan han 
S ncl kat 1·4 numaralara mürauat 
eylemeleri ilAn olunur • 

D evredilecek ihtira beratı . 
•

1 Lokomotif kazanı veya mü- ' 
masili m~vad için itnelenmiş kama 
ÇİYiler imali uıulli. hakkındaki ih· 
tira için alınmış olan 21 ilk teşrin 
1929 tarih Ye 1002 numaralı ihtira 
beratının ihtiva etliki hukuk bu 
kere başka11na devir veyahud icara 
verilmHİ teklif edilmekte olmakla 
bu hususta fazla malümat edinmek 
iıteyenlerin Galatada: Aılaa hın 

S ncl kat 1·4 numaralara müracaat 
eylemeleri ilAn olunur. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1ıııı111111111uuı1ııu 

Sahibi ve Umumt neşriyatı idare edea. 
yazı itleri müdürü 

Etem izzet BENiCE 
Basıldıtı yer: Matbaai Ebüzziga 
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