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Avrupanın 
Yeni mirası 
-···--

Avrupadaki bazı devletler . 
1918 de herbi kendi lehlerine 1 

bitirmekle, evvelki yanınızda j 
tnlatmağa çalıştığımız e•ki mi- 1 
tasın haricinde bir mirası c i
lerine gcçirmeğc muvaffak 
olmu~lardır. Bu miras, 1918 
ınuahcdeleridir. j 

Bu muahedeler, 1918 mağ- \ 
lup'arın n topraklarını paylaş
tnak esasına istinat ettirilmiş 
ve bunların tatbiki yiizünden 
iki imparatorluğun ortadan 
kaldırılmasına karar verilmiştir: 
Avusturya -Macaristan impara
torluğu ile Osıranlı imparator• 
luğu. 
Şu var ki, Osmanlı imparator• 
luğunun tasfiyesi, g3lip dev
i tlerin a•zusuna ızörc dc~il de 
Türk rr.ilteli .h arzusuna ızöre 
yapıldıl!'ından o mc,hur "Şork 
mese'esi,, nin ortadan kalkma• 
sına karşılık Habsburg lmpa· 
rator: uğunun tasfiyesi Avrupa· 
nı n ortasında gayet tehlikeli 
bir bölge } aralı imasına ~ol 
açmıştır. Ve otomatik olarak 
Balkanlardaki huzursuzluk, bir 
ınihve• değiştirme hareketiyle 
farktan garbe ve Avrupanın 
ortasına kaymı~tır. 

O gün bugün Avrupa clip· 
lomasiıinin lehcesine "revizyo
nizm,, \·e ••anti reviz)10nizm,. 
l<.elimeleri girmiştir. Ve biri 
•ilAhsız ve kendisine haksız· 
lık edilmiş olmasından davacı 
diğeri silahlı ve kendini 1918 
hluahedelerini tatbika memur 
iörmek üzere, Avrupa iki par
çaya ayrılmıştır. 

1918 den 1936 yılının son 
günlerine kadar Avrupadaki 
bütün diplomalik kombinezon
lar, Avrupadaki bu ikiliğine 

istinat edegelmiştir. 
Avrupanın hrr büyük dev

leti, silahsız küçük devleti 
silahlı küçük devlet yahut 
si°ahlı küçük devleti silahsız 
küçük devlet ile teh1it etmek 
sureıile kendi politikasını yü
rüt'lliye muvaffak olmuştur. 

Son yıllarda ise, ter aküm 
eden tehditler gittikçe haki
kat olmuş ve bugün ortada, 
si:ahsız bir tek devlet kalma- ı 
tnıştır. Bugün artık bütnn 
Avrupa tepeden tırnağa kadar 
si ilhlıdır. 

Bazı Avrupa devletlerinin 
bu yeni mira•larını koruyan 
amiller şunlardı : 

1 - 1918 muahedeleri sis· 
lemi 

2 - Mii!Ptler Cemiyeti 
3 - Silii hlıların silahları 

Bugün bu üç amilin her üçü 
de zayıflamıştır. 

AYRILIRKEN: 

Atatürkü ve ismet lnönü· 
nü Londraya davet ettiler 
Büyük misafirimiz dün Atatürkle 
Modadaki deniz yarışlarına şeref 

birlikte 
verdiler 

Kıymetli misafirimiz dost 
lngiliz Kralı Vlll Edvard lstan
bulda bulunduğunun üçüncü 
güniinü de husu•! gezmelerine 
hasretti ve dün öğleden sonra 
Moda kayık yarışlarına şerci 

verdi. 
Kral sabahleyin kendilerini 

şehrimize ııetircn Nah:in ya
tilc Marmarada. bir gezinti 
yaptılar. 

Yata iki lııgiliz torpitosu ile 
iki torpitomuz da refakat 
ettiler. 

Nahlin hafif bir seyir ile 
Kızkulesi açıklarından ve Ana
dolu sahilini takip ederek A· 
dalara gitmiş, Hayırsız Ada 
civarında bir müddet dolaş
tıktan sonra, Yalova ist kame
tine dönmüş, açık denizde 
kah seyrederek ve kAh du
rarak dolaşmıştır. 

Yat bundan sonra Büyükada 
önünde durmuş ve kral Yürükali 
plajına çıkmıştır. llurada bulu
nanlar ve denizde banyo ya· 
panlar kralı ' samimi tezahür· 
!erle karşılamışlardır. 

Kral öğle yemeklerini yatla· 
rında husu,r surette ve 

beraberlerindeki ınisalırlerile 
yemiŞlcr ve bundan sonra da 
Moda koyundaki kı\yık yarış
larını teşrif etmişlerdir. 

Kayı!.. ya·ı~ları 

Büyiık konuğu'lluz Sekizinci 
Edvard, lstaııbulda bulunduk· 
ları sırada bir hüsnü tesadüf 
eseri ol~;ak yapılan kayık 
yarışlarına da huzurlarile şeref 
vermiş:erdir. 

Atatürk, yarış yerinde misa
firlerini yatlarına aldılar 

Moda koyu belki ömründe 
bukadar kalabahıtı hiç bir za
man ırörmemiştir. lske'ede yer 
kalmamış, bütün bahçelerde, 
denize bakan sırtlarda bir ka· 
rış toprak insan karaltısından 
görülmez olmuştu Yat klübü· 
nün balkonlarını, şehrimizin ta-

nınmış, marul aileleri dolduru
yordu. 

Koyun tam karşısında Sö
ğütlü, Sakarya denizaltı ge• 
misi ile, Ege, Aksu, Analarla, 
ve Kocaeli yer almıolardı. Ko
yun iç tarafında ve onların 

karşısında da Erenköy, Gözte
pe vapurlarile Şırketl Hayri. 
yenin 27 numaralı araba va
puru duruyordu. Boğaziçinden 
ve sahil köylerimizin hemen 

hepsinden gelen süslenmiş mo• 
törlerle binlerce sandal vapur
ların arasına sokulmuşlardı. 

Hakem dubasının yanında 
yarışlara iştirak edecek olan 
profesiyonel kürekciler ala
maoaların içinde kırmızı fani
lalar ile uzaklardan nazarı 
dikkati celbediyorlardı. 
lktısad vekili Celal Bayar ile 

Maliye vekili Fuad Ağralı da 
hakem dubasında idiler. 

Vapurlarda, bilhassa Eıre 
ile Aksuda bulunanlar yarış• 
!arı gayet rahat seyrediyor
lardı. 

Sandalda o!arılar da deniz 
kıyafetinde idiler. Denizdeki· 
!erin de mayolu kıyafetle yarışa 
iştirak attikleri zannedi!ebilirdi. 

/l.ral geliyor 

Nihayet ilerlerde gözcülük 
eden sandallar haber verdiler: 

- Kral geliyor! 
Filhakika, Adalar istikame· 

tinden evvela dumanlar gö
züktü. Sonra da dünyanın 
en zarif yatlarından biri olan 

' Nrhiin, narin bir süzülüşle 
gözzüktü. Ağır ağır ilerledi, 
koya girdiği zaman, bütün 
vaµur!ar düdük çalarak büvük 
misafiri hürmetle selamladılar. 

Sandallar derhal yatın etr•· 
fını aldılar, her yandan: 

Maıiaıiaki dünkü yarı,larıia /(.(ılralar 
l - Muahedeler sistemi sar

ılmıştır, çünkü Almanya Ver
'•illes muahedesini son satın- ı,,,.·-----------------------..... 

- Yaıa .. yaşasın lngiltere, 
var olsun on'un dost kralı, 
sesleri de vapurların düdük
lerine karışıyordu. · 

Yahudiler 
Filistinden 
kaçıyorlar 

boğuşmağa ve hatta bu bo-<:. 
ğuşmayı daha cesaretle <:: 

uzatmağa muvaffak oluşla
rındaki sır ve hikmet budur 

On bin kişilik bir Bazı Fransız gaze-
lngiliz ordusu teleri böyle bir 

bu ay Filistine gidiyor iddiada pulunuyorlar 
Filistinde vaziyet gün geç• 

tikçe k~rkunç denebilecek bir 
hal<1 girmektedir, Arap reisle• 
rinin bir anlaşma yolunda ileri 
sürdükleri talepler kabul edil· 
memişlir. 

!rakın bu husustaki tavas
.ıutuııdan da bir netice çıkma
yınc:ı, mandater devlet sıfa
tile lnırilterenin bu karışıklık· 
!ara şiddetle nihayet vermek 

. istedil!'i anlaşılmaktadır. 
lngilizlerin Filistine gönder

meğe karar verdikleri on bin 
. kişilik askeri kuvvetin ilk müf
rezeleri hareket etmek üzere 
bulunmaktadır. 

Asilerin Madride 
kar,ı girittikleri 
yeni bir taarruz 

püskürtüldü 
Fransız ırazetelerindeıı bazı• 

tarının Madridde bulunan mu. 
habirleri, lspanyol faciasının 
tafsilatını verirlerken, herk .. 
sin bildiği, fakat söylemek is
temediği bir noktayı açıa-a 

vuruyor:ar. 
lspany ayı bir haraheye çe. 

viren, lspanyol milletinin mil
telekkirlerini, san'atkıi.rlarını, 
fikir adamlarını, en güzide 

On bin nefer bu ay sevk.ıiilecek gençlerini yok eden bu 
Londra, 6 (A.A.)-Süel mah· kıtalin böyle haftalardan-

filler, Fılistine gidecek ön kuv- beri uzayıp gidişinirı sebe-
vetin 11 eylülde ve küllı kuv- bini, ispanya işlerine mü• 
vetlerin de 22 eyllild_e lngil- dahale etmek istemiyor gibi 
lereden hareket edeceğini bil- görünen devletlerin gizli mü· 
diri~orlar._ • . J dahalelerinde buluyor. 
/ngı//erenın asker g•,,,ıfermuı Bu ıraİetelerden birininin 

K d~rg6inlıA'tiAarllırdıR M rid muhabiri şunları anla-
. • . tıyor: spanyo mı e ının ur-t 

u us, ( . . ) - ( euter ı ut l 'll t' · h" 
meıhur tahrıkatçı Favzı bayın riyetini müd:ı.hale yolunda ııos· 
bura~a ıreln e.u kan§ l~lan11 terdfti cesaret takdir ve gıbta ile 
artmasının ba1lıca sebedı ola- karşılanacak bir manzaradır. 
rak telakki edilmektedir. Burada herkes, Madride 

Takviye kıtaatı gönderil· bomba alan tayyarelerin Alman 
mesinin gerginliği arttırdığı tayyareleri ve tayyarecilerin de 
bildirilmektedir. Alman tayyarecileri oldukları-
[Fllistinıieki son haıiiıe/ore ait nı biliyorlar. Madridin bom
haberler 2 ne{ sayfamırıiadır.] bardımanı, bitaraflık müzake

relerinin uzayıp gittiği şu hat
talar içinde, asilerin el altın· 
dan ne kadar yardım gördük· Kısaca 

HITLER 
!erini açıkça gösteren deliller
den biridir. 

Burada herkes, Madrid so
kaklarına atılan !:er bombayı, 
diplomasi yolu ile bu işi hal 
etmeğe uğraşanların güttük
leri yolda kafalarına indirilmiş 
birer '1arbe saymaktadır. 

Siyaıi ihtiraslar dinmedikçe, 
el altından yardımlar devam 
ettikçe, ispanyadaki kanlı kar
deş boğuşmasının daha uzun 
müddcl süreceğine halk kani 
bulunmaktadır. 

ispanyanın bir ay içerisinde 

verdiği yiızbin ölü ve ondan 
daha çok daha fazla yaralı 

Avrupanın kar,ısına çıkmış 

haşin bir ıztırap timsalidir. 
Bu timsal kanlı elini Avrupaya 
uzatarak haykırıyor: "ARTIK 
YETIŞIRI,, 

lhtllis • memur -
karakter 

[Kıtalin tafsilatı 2 nci sayfada] 

Son ıi!nlerıie ga•el•lerJe 
reımi dairelere, şirketler•. v• 
husuıi müesseselere ait bir 
si!rü ihtilas haberi okuyoruz. 
Bu .,ak' alarıia ya memur k•rı· 
ıii ıüv•nin• terk eıiilmiı olan 
parayı aşırmış oluyor, ya tah• 
si/dar loplaıiığı parayı çalmış 
ve yemiş oluyor. 

Suçlular başı boş bırakılmış 
d•ğillerıiir. Her birisi, hemen 
yakalanıyor ve adliyeye veri· 
liyor. Son ılç ıiôrl gı1n içinıiı 
ae böyle üç beş lahsilıiar v• 
memur yakalanmış, adliyeye 
tıer ilmi şlerdir. 

Bizi üzerinde ıiurıiuran v• 
sliz söylemeğe seıık eden bu 
memur/atın ne bu akibetlerl, 
ne dı şu veya budur. Tek ıey• 
ıiir. Acaba insanların ah/tik 
ve seciyesi mi gitgide bozulu
yor, yoksa kanunların bu gibi 
ahval karşısındaki ceza kayıt· 
/arı mı az ve eksik geliyor ıia 
cesaret bulanlar çoğalıyor ? .. 
Eğer bi!tün bu ihtilıislara, çal
ma ve çırpma/ara sebıp: 

- ihtiyaç/. 
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Edebi anketimize bugün başladık 

Milli bir Edebiyat 
Yaratabilir miyiz? 

Hüseyin Cahil Yalçın 
• cevap verıgor ---.. Benim milletimden ve vata

nımdan olan her Türkün edebi 
eseri benim için milli edebiyattır.,, 

" na kadar hükümden itlen iskat 
etmiotir. Diğer muahedelerin 
de ayni akıbete uğramaları 
bir zam 11n ve fırsat meselesi
dir. Nitekim, Avusturya, ordu 

'11.I k (Devamı 2 net sayfada) 

ıvıoda ogundagapılan dün- ·r------
kü deniz yarışlarının ne- 1 Açık Söz'ün Sürpriz kuponu 

ticeleri Spor sütunlarımızda 1 su 1ı:upNn~.kes;4;kıayını~ 

Deni/en pe aıiı hiç bir tıakil 
Aıiem oğullarının dilinden 
ıiüşmlgecek olan vasıla ve ke
lime gösteriliyorsa buna hiç do 
inanarak/arılan değiliz. Niha
yet, ihtiyaç insanı hırsız ede
cek kadar a•aletsiz ıieğilıiir, 
Ve.. biz ne ihtiyaç sahipleri 
biliriz ki, kelimenin b~ların• 
ıiaki bütün açlığına "e çıplak• 
lığına rağmen suspu•lurlar ve 
asla tam insan hüvviget W' 

ifadesini yapan karakterlerinin 
selıibelinıien zerre bile kaybet· 
memişlerıiir. 

HUseyln Cahit Yalçın çalıtma odasında 
•Açık Söz. MİLLI BiR EDEBiYAT YARATAMAZ MiYiZ? 
mevzuu etrafında memlokclin tanınmış muharrir, profes6r 
ve edipleri arasında açlığı ankete alıiı~ı cevapları bugi!nd•n 
itibaren neşretmiye başlı.f/Or. ilk olarak Hüs•gin Cahlt Yal• 
çın"ın cevabını 6 ncı sayfamızda okuyacaksınız. 

Anketi yapan: Nusret Safa COŞKUN 

Burhan Belge 
\(Dewamı 2 inci sahifeıi•) ı:-----·------------------------=1 '------------
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Hatice Hatip YARIN: Pr. Fuad Köprülü 
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Sayın misafirimiz dün akşam! 
saygı ve sevgi ile uğurlandı 

( Birlnei sahifeden devam) 

Kral Edv ard k ptan köp
rüsünün alt tarafındaki mev· 
kide ayakta duruyor, kendi 
şahsına ve yine kendi şahsın
da Büyük Britenyaya karşı 

yapılan içlen gelen tezahüratı 
seyrediyordu. Beşuş çehrcsi'e 
etrafa selamlar gönderiyordu. 

Kral dün yarışlar esnasında 
bilhassa hergünkünden daha 
fazla memnun görünüyordu. 
Belli idi ki, sevdiği bir hayatın 
ortasında yaşamak i•tedigi 
bir dekorun içine girmişti. 

Nahlin yatı yrr.ne gelip 
demirledi. Büyük hükümdar bu
gün tam dcniıci olmu~lu, aya
ğında beyaz keten bir pantalon, 
sırtında siyah bir spor ceket 
ve başında da her zamanki 
beyaz kasketi vardı. Craf
ton motorüne bindi, ken
disini görmek \•e seliım'amak 

i•teyen sandalların arasından 
güç bir geçit buldu. Halkın 

tezahüratına büyü\c krallığı ka
dar büyük olan tevazuu ile mu
kabele ediyordu.Yanık vücutlü, 
sporcu g·cnçler sandalların 

içinde onu selamladıkça, o da 
lıepisine ayrı ayrı mukabele 
ediyordu. 

Nihayet motör Yat klübün 
önüne aeldi. 

Koloni ile mü•ahabe 
lstanbulda bu unan logiliz 

koloni i •cvgili Krallarını Yat 
klüpte beklıyorlardı. Klübün 
alt salonunda 150 ile 200 kişi 

arasında tahmi~ edi'en bir ka
labalık •ardı. 

Kral kendisini görmete ge
lenlerin h•psini selAmladı, hep
sinin eli rini sıktı, gayriresmi 
surette yapılan bu kabul res
mi 20 dakika kadar sürdü. 

AtatUrk geliyor 
Saat tam dörtte bütün var· 

purlar yine selam düdükleri 

çalmata başladılar. Erluğrul 
yatının yarış mahalline dotru 
gelmekle olduğu görüldü, he
yecan son derceyi bulmuştu. 

Ertuğrul yarış yerine" geldik
ten sonra, yatta görünen 
Büyiik Başt. uğumuz, ellerile 
büyük misafirlerini selamlad.
lar. Majeste de bilmukabele 
ellerini sallıyarak mukabele 
ettiler. Ertuğrul Nalılin yatının 

önünden geçti ve kend;sine 
ayrılan yerde durdu. 

Atatürkün refakatinde ismet 
lnönü, Londra e'çimiz Fethi, 

Tevfık Rüştü Ar•s, Nuri Conker, 
Muhiddin Üstündağ bulunu
yordu. 

Sevgili Önderimiz, kurşuni 
bir elbise giymişlerdi. Başla

:rında da denizci kasketi vardı. 

ErtuQrul durunca, yatın ar

ka tarafında biriken binlerce 
sandal Cümhur reisimizi can
dan alkışladılar: 

- Yaşa Atatürk, var ol A
tatürk 1 

Kıymetli devlet reisimiz hal
kın coşkun tezahüratına muka

bele edi} orlardı. Halk Ulu On. 
derimizi ıörmete doyamıyor 

ve mütemadiyen alkışlıyordu. 
Celril Bayar Ertuğralda 

Bir aralık Ekonomi Bakanı 

Ce!AI Bayar, Bayar motörile 
Ertuğrula geldi ve Atatürke 

mülaki oldu. Orgeneral Fah. 
rettin de Cümhur Reisi tara

fından kabul edildi. 

Majeste Ertatru/ gafında 
Majeste Moda klübündeki 

kabw resminden sonra motör

lerine bindiler ve Ertuıtrul 
yatına geldiler. 

Atatürk kendilerini merdi

venin sahanlıtında kıırşıladı

lar ve beraberce yata girdi
ler. Bu müllkat ta, her za
manki aibl dostça ve samimt 
oldu. Büyük Türk milletinin 

1üksek rehber ve şefile, büyük 
Britanya imparatorluğunun 
aziz Kralı yarışları beraberce 
ve konu~a konuşa takip ettiler. 

Ertuğrul ayrılıyor 
Saat altıya doj!'ru, Ertuj!'rul 

yatı, büyük misafirimiz içinde 
olduj!'u hJlde demir aldı ve 
ağır ağır Floryaya doğru 

yol a'dı. Bir müddet sonra da 
Nahlin lıalatlarını ç6ıd_ü, de- 1 
m'.rini aldı : ve o da 1 Usküdar J 
istikametine doğru ayrıldı. 

Kral /' /orgada 
Büyük misafir Ertuıtrul ; a

lile Flor}aya gitliler.Otada bfi.. 
yiık şefimizle üç saat kadar be
raber kaldıktan sonra molörle· 
rile Üsküdar açıklarında bulu
nan yatlarına döndüler. 
Donanmamız ve yarışlar 
Yavuz, >e diQ-er torpitola

rımım Modada duruyorlardı. 
Akşam olunca hepsi elektrikle 
tenvir edildiler. Modada bütün 
ev·erde Türk ve lngiliz bay
raklerı dalgalanıyordu. 

El 13 

Londraya davet 
Muhterem misaf.rimiz Ma

jeste Sekizinci Ed,ard dıin 
gece şehrimizden ayrıldılar, 
Viyanaya gittiler. 

Kral hazretlerinın şehrimiz

den ayrılacaj!'ını ö~renen halk 
erkenden sirkeci istasyonu ci
varını, caddeleri doldurmuş, 

kralı bekliyorlardı. Saat seki
ze doğru bu kalabalık daha 
fazlalaştı. Si~keci istasyonu 
civarındaki yayııkaldırımları 

geçilmez hale geldi. 

istasyonun d~niz tarafındaki 
kapısından trene kadar yerlere 
balılar döşenmiş, birçok lngiliz 
ve Türk bayrakları karşılıklı 

olarak asılmıştı. 

Atatürk geliyor 
Sirkeci garı yavaş yavaş 

yerli, yabancı gazeteciler ve 

hükumet memu rlarile dolmaya 
başlamıştı. Kralı götürecek 
o'an Riyascticumhur treni de 
hazır bulunuyordu. 

Saat on biri çeyrek geçe 
Ulu Ônder ve Vekillerimiz 
istasyona geldiler. Atatiirk 
merasim salonunda bir miid· 
det istirahat ellikten sonra 
yalnızca gau çıktılar ve krala 
tahsis edilen hususi trenin son 
vagonunu gezdiler. Biraz son
ra da tekrar salona avdet 
buyurdular. 

Kral geliyor 
Saat 11,5 da Edvard V!II 

ve maiyycli erkanı geldiler. A
tatürk misafir kralı garın dış 
kapısından kaqı'adılar. 

iki büyük devlet reisi 
hiribirlerinin ell~rini samt
miyctl• ııkarak zara do~ru 
yürüdüler. Majeste Edvard 
trenin önünde kendilerini lt!ş• 

yie gelen zevatın, uekilleri
miıin ellerini sıktılar ve Ata• 

türkü, ismet lnöııünü Londra• 

ya daod ettiler. Bu arada 

ı Atatürk lngiliz stfirinin kıy
metli bir diplomat olduğunu 

söyliyerek iltifatta bulundular. 

Majeste orgeneral Fahreddin 
ve diğer bazı ze\ at!a birkaç 
saniye hasbıhal eltiler ve tre
ne girdiler. Atatürk'de muhte. 

rem misafirimizi takip etliler. 

iki büyük devlet reisi tren

de tekrar biribirlerinin elle

rini büyük samimiyetle sıktı

lar. Atatürk gara indiler ve 
tren halkıo şiddetli alkışları 

arasında aftr atır hareket etti. 

Majeste misafirimiz !renin 

penceresin.den Atatürkle Ve. 
killcrimizi ve halkı mütemadi
yen selamladı. Tren •tır atır 
ilerledi ve haşmetli misafiri
mizin sevailerini ıönüllerimiz
de bırakarak uzaklaştı. 

Dünka yarışlardan iki görünüş 

-AÇIK SÖZ 

Sayı: 141 Heryerde 5 kuruş Telefon No: 20&l7 • Telgraf adresi: /ıtanbul Açık Söz 

Guadalup kalesi de teslim oldu 

Asiler Madrid üzerine taarruza 
kalk ılar, püskürtüldüler 

Marksistler İrun' da ellerine geçirdikleri 300 
kişiyi daha bir kalemde kurşuna dizdiler 

* Madrid, 6 (A. A.) - Ha
vas ajansı muhabirlerinden: 
Hükumet kuvvetleri, büyük 
ve mühim muvaffakiyetler el

de etmiş olduklarını bil
dirmektedirler. Bu kuvvet
ler talavera taja cephesin
de mukabil taarruıa geçerek 
il•ikri yırıni kilometre rücat 
etmeıte mecbur etmişler bir 
çok esir ve mühimmat almış

lardır. Reisicumur M. Oza~a 
dün sabah cepheye gelmiş ve 
asker tarafından coşgun al
kışlarla ;karşılanmıştır. 

En mükemmel kuvvetlerini 
tabşid 'tmis olan asiler, dün 
fecir vakti ttarruza geçmiş

lerse de Alto de Leon'dan 
gelmiş olan takviye kıtaatı, 

tayyarelerin de yard;mı ile, 
bunları piisküırtmüşlerdir. Bu 
kıtaat, asilere Teledo lolunu 
kapatmışlardır. 

Yüksek kumandanlık, büyük 
mikyasta hareket için hazır

lıklarda bulunmaktadır. 

Asilerin Toledo cephe•inde
ki ileri hareketlerine kati su
rette tevkif edilmiş nazarile 
bakılmaktadır. 

300 kişi kurşuna dizildi 
Hendaye, 6 (A. A) - Ha· 

vas ajansının muhabiri, halk
çılar cephesi Milis!erinin dün 
akşam Guadelup kalesini 
lerkederck küçük bir gemi 
ile Fransaya iltica etmiş olduk
larını bildirmektedir. 

Dün gece San Sebastien 
kapılarır.da lopçu {muharebesi 
başlamıştır. 

O~renildiğ-ine göre mark
sistler son on beş gün zar
fında ellerinde rehin olarak 
bu'unan 300 kişiyi idam etmiş
lerdir. 

Kale bu sefer g riye ateş ediyor 
Handaye 6 (A.A) - Havas 

ajansı muhabiri dünd nberi 
hükümet kuvvetlerı tarafından 

tahmin tılunmakta Jır. Zira Pa
sajes ve Senteriada ciddi bir 
mukavemete maruı kalınacaıtı 
zannolunmamaktadır. 

Kale ihtilôlcilerin tlinde .. 

He1daye, 6 (/l. .. A) - Havas 
muhabirinin mat 12 de bild ir
diğine göre Guadelupe ka!esi 
ateş etmek!en feragat etmiştir. 
Kalenin ihtiliıcilcrin elinde bu
lunduğu ırtık şüphesizdir. 

Bir çocuk bir treni uçurdu 
Malag dan bildirildiğine gö

re on dokuz yaşında ve Will
bros Gracia isminda bir deli· 
kanlı, asilerin takviye kıtaatı 

nın Grenada'ya gitmesini men 
etmek için bir köprüyü berha
va etmiştir. 

lnfılak bir tren geçerken 
vukua gelmiş ye tren yuvar
lanıp parçalanmıştır. Mıliıler, 

sağ kalanlara el bombaları ile 
hücum etmişlerdir. Milislerden 
yalnız bir kişi ölmüştür. Kar
nından yaralanmış olan şefleri 

hastanede ölmüştür. 
İt11lynnlar memnuniyetlerini 

açıkça söylüyorlar 
Roma, 6 ( A. A. ) - Havas 

ajansından: 

ltalyan gazeteleri, lspanyol 
asilerinin lrunda kazar.mış ol
dukları muvaffakiyetten mem
nundurlar. 

Diğer taraftan bu gazetcltr 
Fran<ızların lspanyol halk cep
hesi mensuplarına yapmış ol
dukları yardım hakkında Fran

sız saıt cenah gazetelerinin 
vermiş oldukla•ı haberler;n 
kaffesini ·· il t f rrü tı il 
nakletmektedir. 

Stampa gazetc•i • sahte 
Fransız bitaraflığı • ndan bah
setmekte, Tribuna " mevhum 
Fransız bitaraflığının hailcvi 
kuvveti• ni mevzubahs eyle
mekte, Lavero Faoista gaze
tesi ise " ademi müdahale 
prensipinin açıktan açıga ihlal 
edilmiş ., olduğunu ileri sür

muhabiri, ihtilalcilerin sevinç 
sahneltrini nakletmektedir. 

Henüz dumanı tütmekte o
lan lrun'da kararmış duvarlara 
ufak kırmızı-sarı baı raldar a· 
sılmıştır. B:rkaç faşist milis, 
devriye gezmekte ve pusuları 

araştırmaktadır. Fransız gaze
cileri ile diğer ecnebi gazete
cilerinden fotograf ve sinema 
muhabir:erinden şehrin işgalinde 
hazır bulunmuş olanlara Fraosız 
memurları tarafından Fransa hu
dudunu geçmek müsadesi ve
rilmiştir. lspanyol karakolunda 
general Molanın askerleri silah 
oynatmakte, Romalıvari selam 
vermekte, muzaffer çıkmış ol
duklarından dolayı gürültiilü 
nümayişlerle sevinçlerini izhar 
etmektedirler. 

Sinemacılar film çeviriyorlar, 
askerler sinema objektifinie 
sahasına girmeğe çalışıyorlar. 

insanlarda katiyen yorgunluk 
alaimi görünmektedir. 

Askerlerle hır.cahınç dolu 
olan Anemida de Franciada 
kırmızı bereli kralistlere oto
mitralyozlar ve tanklara tesa. 
düf edilmektedir. Sokaklarda 
insanlar, ahval hakkında gö
rüşüyorlar. Birbirlerinin omu
zuna vuruyorlar kucaklaşıyor
lar. Caddenin iki tarafında 
bulunan ve } angından kur
tulmu~ o'a1 evler, yagma ve 
tah.p edi1miştır. 
Herşey kırı.mı·, ne var ne 

yok yajtma edılmiş, pencere
lerde cam kalmamış. kapı

lar sökülüp yıkılmıştır. Duvar
larda kur~un izlerine tesadüf 
edılmektedir. 

terkedilm'ş olduğu {zannedilen 
Guadelupe istihkamının saat 
8 de lrun üzerine ateş elme
ğe başlamış olduğunu bildir
mektedir. 

mek! dir. 

Paseo Colon mahallesi, kor
kunç bir manzara arzetmekte
dir. Hemen hepsi de yangın fe
laketine uğramış olan evlerden 
duman çıkmak ta ve etraftan 
arasıra tüfek e 1 ri gelmek
tedir. Başlarımızın üzerinden 
obüsler ıslık çalarak geçiyor 
ve FL"e~trabia ile Guadelupe 
kalesi üzerine düşüyor. Beho
biada bat11ryalar, Gu1delupe 
kale•ine gülle isabet eltirmiye 
uğraşıyor. 

Alkazar sarayındaki mshmrlar l 
Madrid, (A. A.) - Mundo 

Abero na• t ı· T 1 t 1 k k. Sen Sebasticn 'e do•ru Asilerin bu istihkama süratle 6 .e es u ey u a ·a ı " 
taarruz edecekleri tahmin o- Elkasr sarayında mahsur bu- Hendaye, 6 (A.A.) - Şim-
lunmakladır. Fontarabi, lrun lunan asilerin, hükumet kuv- di Guipuzkoa cephesinde bu

lunan 6.000 asiden 600 ü ele 
ve Bchobi de tam b r sükun vetlerinin Talavera Deltaja'da 
hüküm sürmektedir. k ld "' geçirilen şehirleri işgal için 

azanmış o u,.u muv~ffaki- kalmışlar ve geri kalan kuv• 
Zabtedilmiş olan şehirleri yeller üzerine, bugün teslim vet San Sebastien ıstıkameti-

işgal etmek üzere bu mm- olmalarının muhtemel bulun-
takada altı bı·n ,·htı·ıa·ı.,·_ d k ne hareket etmiştir. 

c uğunu yazına tadın. Taarruzun gecikmiyeceği, 
den ancak altı yüz kişi kal- lrıın'Ja işgalin ilk fZÜn/eri zira hüküll'et taraftarlarının 
mıştır. Dünden itibaren San Pont d' İrun, 6 (A.A.) - Renteria'daki mukavemetAnin 
Sebastien, asilerin kuvvei kül- lrunun tamamı·ıe ı·hata edı.lme- ·ı · ı en hareketini uzun müddet 
!iyesi sevkedilmiştir. Buraya sı·n· t k. d ·ık d k.k l . . ı a ıp e en ı a ı a arı J geciktiremiyecejti zannedilmek-
pek yakında taarruz edılecejtı tasvip eden Havas Aansı tedi 

lltllllllllllltttlllllllHllolfll,llllllltUlnU111HllllflUllUtllllllllllllllllll"lltll I I I J r. 

Bir vapur ......................... ~:;~;;i~T""'""A·;;~p;~·~·~ ............ ... 
OİUfdU * Sembolist şair Gustave yeni miraSJ 

lstanbul, 6 (A. A.)- Pireden Kahn 83 yaşında olduğu hal-
Köstenceye yük almak için de vefat etmiştir. 
gitmekte olan Yunan bandı- * Milli turizm ofis~ Belçi-
ra'ı Marina Acia vapuru dün ka kralı Üçüncü Leopold'ün 
Çaoakkalede Bergazda Ko- lsvierede k•ı·n K , 
cuk mevkiinde karaya otur- ' " ussnacht e 
muştur. gitmeden evvel Avusturya 

Vaki olan istimdat üzerine Tirolünde üç hafta mütenekki· 
Türk Gemi Kurtarma Şirke- ren ikamet etmiş olduğunu 
tinin Çanakka:ede istasyooer bildirmektedir. 
Alemdar kurtarma gemisi ka-
za yerine giderek kurtarma 
işine başlamış ve bugün ge
miyi kurtarmıştır. 

Macar generali Sonyiyi 

ordusu başkumandanlıj!'ına ta
yin olunacaktır. 

Döttsburda dokuz kişiyi 

götürmekte olan üç mo

törlü bir tayyare hareke

tinden birkaç dakika sonra 

bir hendete düşer ek parça

lanmıştır. Tayyare, ateş almış, 

sekiz kişi kömür haline gele
rek ölmüştür. 

* Kral Pi yerin yıl dönümü

Belgrad, 6 (A.A.)-Kral ikinci 

Piyerin yıldönümü Yugoslav. 

yada çok parlak bir surette 
kutlulanmıştır, 

/Birinci sayfadan devam/ 

yapmak hakkını kendi kendi
' ne almıştır. 

2 - Milletler Cemiyeti, müd. 
detsiz tatil edilmiş bir mües
sese ha'ini a1 mıştır. Habeş me. 
selesini ha'ledememiş. ispanya 
işler;ne karıştırılmamıştır. Ve 
bugün, Avrupada her devlet, 
1914 den önceki gibi, gizli 
diplomasi yapmak usulüne av. 
det etmiştir. 

3-"Silahlıların silahları. di· 
1e birşey ka'mamıştır, çünkü 
Avrupada her devlet sılahlan
mış ve silah yarışı, çoktan 
başlamıştır. 

Demek oluyor ki 1918 de 

alınarı miras ilamını, bugün 

hadiseler nakzetmiştir. Ve Av
rupayı gittikçe kaplam~kta 

olan huzursuzluk, mirastan is
tifade etmiş olanların, günün 
birinde bunu iade elmeğe 

davet olunuacaklarını bilmele
rinden ileri gelmektedir. 

Burhan Belge 

7 Eylül 

Son ak ika 
Ankara - Memleket ve Dünya) 

Sulh kongresi işini bitirdi 8i 
llrüksel, 6 (A. A.) - Dünya Sulh kongresi, dün bütün nıil• 111ııı 

let'eri sulhün müdafaasına davet eden bir beyanname kabul ıo,, 
ettikten •onra mesai!İne hitam vermiştir. Mis Vera Viment is· lca 
minde bir lngiliz kadını kendisinin dünya anneleri birliği mu- Y 
r:>.hhası old~gunu söyliyerek ve kendisinin icat etmiş oldu2"' 
bir "enternasyonal bayrağı• sa'lıyarak birdenbire salonun içine 
g rme:>i gibi tuhaf Lir hadi•e olmuştur. lngiliz kadını, dünyanın 
en iyi düşüncesini bulmuş olduğunu söylemiş ise de odacılar j 

kendis'ni yakaladıkları gibi kapı dışarı atmışlardır ''1 
•ıa 

• • • ~~dy 

~ Fransız patronları kanunu "'ıe 
hesap,arına uyduruyorlar ~~ 

lı.iıı; 
~'tb 
~ili 
t~lııı 

Paris, 6 (A.A.)-Paris bölgesi demir jabrikalarının delegeleri 
230.000 send ke amele adına başbakana götürdükleri bir mek• 
lupla Hükumetten patronlar tarafından baltalanan sosyal ka• 
nun tarın mutlak surette tatbikini ve spekülasyon yapanlar hak· 
kında şiddetli bir siyasa kullanılmasını istemişlerdir. 

Filistin karışıklığı 

Araplar bir treni 
devirdiler 

Yahudiler gerisingeriye bir 
muhaceret daha yapıyorlar 

Adana gazete1eri S•ıriyc ve \ 
Filistin muhabirlerinden 28 ta
rihile aldıkları şu haierleri 
ne~rcdiyorlar : 

Dün Arap Murahhası (Nuri 
Said Paşa ) lskenderiyeden bir 
harp tayyaresi iie gelmiş ve 
binlerce kişi tarafından karşı

lanmııtır. 

Gece saat dokuzda ıçtima 

yapılmış içtimada Meclisi ls
lami} e Reisi Hıcı Emin ve 
Rag p Neşe,ibi, Ahmed Hilmi 
Paşa, doktor Hüteyin bu
lunmuıtur. 

köyünün önünden geçen tren 
yolıı çeteler tarafından ha· 
rap edilmiş. gece hızla 

geçen tren devrilmiştir. 
içindeki yolcuların ekserisi· 

nin Yahudi oldujtu anlaşılmış· 
tır. 

Otuz a~ır yaralı vardır. O
len yoktur. 

Yahudi otobüsün~ ateş 
Dün geç vakıtte Yafa-Tela• 

viv yolunda'1 geçen Yahudi 
otobüsüne ç teler hücum ede
rek ateş açmışlardır. 

Bu içtimada lngiliz Fevka
, ade Komiserinin arap talep
leri hakkındaki verdigi cevabı 

Otobüs lastiklerinin patlama· 
ı sına rağmen kaçmışlardır. 

konuşmuşlardır. 

Fakat ş'mdiye kadar lngiliz 
ali komi<e ·inin verdiği ceva
bın ne olduğu anlaşılamamış

tır. Gizli tutuluyor. Müzakere
nin uzun süreceği söyleniyor. 

As.(:er ile çeteler arasrncla.ki 

çarpışm.ılar 

Nablusta dün gene devriye 
gezen üç kisi an.,un çete:erin 
hiicumuma maruz kalmışlardır. 
Havaı a imdat iıaret fişe~i 

atılmıştır. 
Askeri kuvvet derhal yetiş· 

miş ve çetelerle askeri kuvvet 
ara'1nda üç saatlik bir çar
pışma neticesinde her iki 
taraftan da cok zayiat ol
muıtur. 

Evvelki gece yaylaya giden 
üç otomobil çeteler tarafın
dan yakılmıştır. 

Bunun üzerine askeri kuvvet 
ve tayyareler yetişmiştir. Ç~te 
ile askeri kuvvet arasındaki 
beş saatlik ça-pışmanın neti
cesi belli olmamıştır. 

Dün gece Nablusa 21 oto
mobil a<ker ile sekiz tank 'e 
on iki mitralyözlü otomobil 
gelmiştir. Ve şehrin muhtelif 
kısımlarına ddğıtılmıştır. 

Yeniden harap ediltn porta-
kal afaçları 

Dün gece Keferetey Yahudi 
mahallelerine hücum eden çe
te 4200 portakal ve limon 
ağacını harap etmişlerdir. 

Gene dün gece Nüllelbes 
ismindeki Yahudi mahal'esine 
bir çele ansızın hücum etmiş, 
dört çifliği ağaçları ile birlik
le yakıp harap etmişlerdir. 

Ç eleluin çıkardıkları yangınla, 
Dün gece Hayfada iki Yahu

di kereste fabrikaaı yıkılmıştır 
ve iki saat sonra tekrar iki 
Yahudi ticarethanesi yakılmış
tır. 

Yakanların kim oldujtu belli 
değildir. 

Hicrtt eden Yahudiltr 
Hayfa muhaceret dairesinin 

bildirdiğine gör~ dört gün 
içinde 800 Yahudi Fılistinden 
Avrupayı göçmüşlerdir. 

Akku yolunda çarpışma 
Akkha merbut Mecdeli 

Kurun civarında devriye ge
zen iki a•keri otomobile an
sızın büyük bir çete hücum 
ederek ateş açmıştır. iki saat 
süren sfaekli ateşin neticesi 
anlaşı!amamıştır. 

Sara/arıda sürülenler tlönilyor ' 
Diin Sarafanda süriilcnler-r 

den otuz kişi affcdi•erck geri 
dönmüşlerdir. Ve vatandaşları 
ıarafından karşılanmışlardır. 
Çeteler bir treni deıhdiler 

Yeniden Tulkerimden 300 
metre sonra gelen bir Yahudi 

Yahudi mahallelerine baskın 
Dün yine Sakd'de Yahudi 

mahalleleri üç defa ihtilalcile
rin baskınına uğramıştır. 

Bomba ve silah sesleri saba· 
ha kadar dev.ım etmiş ve şch;r· 
de büyük bir pınik doğur• 
muştur. 

Çeteler sabaha doğru daR-• 
lara çekilmişlerdir. 

ltıtila'ci'er Gazze civarında 
Esdüd köprüsünü de tamamen 
yakmışlardır. 

Raylorın bombalarla bozul· 
ma" yüzünden Mısır treni de 
gecikmiştir. 

Gazıe istas} on undaki asker· 
ler bir defa daha gece baskının• 
u~ ramışlardır. 

Tu:k erim ile Kak un arasın' 

da deıniryolunu bekleyen müf• 
reze ihtilalcilerin hücumuna 
uAramışsa da kendılerini ye
tişen tank ve zırhlı otomobil• 
ler tehlikeden kurtarmışlardır· 

Akka ile Sa1a arasında ib• 
tilil 'ci lpr yol yapan nafia ame• 
le erine hücum etmişler ~e 
Yahudi olan bir mühendiSI 
yakalayıp dağ'ara götürmiif 
ler, bir loğ makine•ini ve mıı
hendisin otomobilini tahriP 
etmişlerdir. 

Yetişen askeri kuvvetler ih
tilalcilerle çok çetin çarpış· 

mışlardır. lhtila'ciler mühen• 
disi bırAkarak çeki miş·erdit: 
Mühendis ihtilalcilerin yüzelll 
kadar olduğunu söylemektedıf• 

Şoselerde birkaç defa din•• 
mit patladığı için kara yoiiyle 
Hanyunusa asker getirilme<in• 
den vazgeçilmiştir. Teberii~· 
saitle Hanyunusdan ihtilalcı· 
!erin baskın haberi gelme!<• 
tedir. 

Fransız - Suriye muahtd•5i 
nihayet imzalanıyor ) 

Paris, 6 (A. A.) - (Hava•. 
Fransız - Suriye müzakereterı 
sonunda bir muahede metıl1 

tesbit edilmiştir. Muahede 9 
eyliilde resmen imza edilecek• 
tir. Muahede ile bütün mese' 
leler halledimektedir. 

Suriyenin yeni statüsünde• 
Fransız mandasının kalkm•'1 

için icap eden muhtelit icra•~ 
tedricen ifasına matuf olar 
üç senelik bir devre derır; 
edilmektedir. Bu müddet ıa~· 
fında, Lübnan ve CcbclüdU'. 
rüz arazi.inin de birlcşıııeS' 
suretile Suriyenin birliği ta• 
lıakkuk eltir;Jecektir. Fransıı 
asker mevcurlu azaltılacaktır· 
Suriyede yerleşm'ş olan frs~· 
sıılar!a Fransız mülkleri iç'~ 
yeni bir tüze ve idare teşkili 1 

derpiş edilmektedir. 
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Hız ve gücünü vatandaşın sevgisinden alan gazetedir 

Halde hallenme! 

Şu sebze hali yapılalı ne· 
kadar oldu? Gazetelerde şu 
havadisi okuyoruz: lstanbul radyosu 

1 , B~kaç gündenberi idanbul radyow hükümet heubına ========================~=============================! 
·~lışıyo•. Radyonun en kuvvetli bir neşir vasıtası olduğuna \ Sa~ibl, Etem izzet EENICE Sayı: 141 Her yerde 5 kuru1 Telefo~ N:>: 20!127 • Tel1rıı a.dre1i: lstın'nl Açık S5ı 

Belediye teftiş heyeti, hal
den çıkan ve giren mallardan 
alınao resimlerin tahsilinde 
ve hamal ücreti hesaplarında 
bazı usulsüzliıkler tespit etmiş, 
halin dırektör muavinine mu. 

~~~emüeuirhlrkuvvctindevktb~hndanid~esi ı====================================================~) 
"kııldür, doğrudur. Kültür T 1 f BANLİYO : 
Yalnız tabii ahval içinde radyonun bir de musiki, kültür Posta ' e gr a 
içtimai hareketler cephesinden halka yapacağı hizmetler Yenı· hocalar Yen 1• ta r·ıf en 1• n d u·· n 1•dır ki bunun için çok titiz bir dikkatle program hazırla-
k ve tatbik etmek lazımdır. 
iatanbul radyosunun yarı resmi bir şirket halinde bugüne ka· tatb• k. e başland 1 f 

tr1aptığı neşriyat çok dedikodulu tenkitlere yol açmıştır. Bil- Mekteplerı· ne 1 1 n 
•ıa alaturka musikinin radyoda revaç buldu- u ııralarda 

~dyo adeta bir çalgılı kah•e manzaruı gösteriyordu. Çalgı· 1 .,."ektup ve havale u··cretleri 
1 koltuğuna all\n ıolutu radyo şirketinde alıyordu. gı"dı"yorlar ıv~ 1 

Bu fasıl kapandıktan sonra lstanbul radyosu adeta serma- 1 k • • [ d 
''•iı kalmış gibi donuk, beceriksiz, verimsiz bir hal aldı. 1 es ısıne nazaran ucuz a ı 
~!•.tam yemek aaatl~ri . batlı~an jimnas~ik. derılerile ab~~~
'>ını adeta iayan ettırdı. Şpıkerler d•ğıştı, Mesut Cemıl ın Direktörlük tayinlerde 
~~lığımız tatlı oesine bile basret kaldığımız ıam•nlar oldu. kolaylıklar gösterdi 
-liiıı bu •ikiyetler, tenki<iler, hesapsı:ı ve münasebetsiz neşri- Bu yıl Muallim Mektebinden 

11tın rad)orıun yeni programını haıırlıyanlara bir ibret mezun olan muallimler \ayin 
~ltağına şüphe yoktur. Dili bugün köylere kadar uzanan e:lilmiye başlanmıştır. Ta}inler 
'
1dJonun medeni cemiyetlerdeki mevkiini ölçüp biçerek onu Eylülün on beşine kadar mut· 
6ılıet bir kültür kaynağı haline getirmeHyiz. Şpilı:erin de lak surette hitmiş olacaktır. 

P.lc mühim bir rolü olduğunu unutmamak lazımdır. Hem Kültür Direktörlüğü, bu yıl 
~~'atkir, hem de san'ati kadar umumi bilgisi olan Mesut mualiiınlerin gerek sıhhi gerek 
'llıil'I radyoya kaydı hayat ,artile bağlıyabilirsek ilk mu- mali vaziyetlerini göz önünde 

11ffaldyetl göstermiş oluruz. ' tutarak, kardeşhe veya aile-
Burhan Cahid Markaya sine bakmak mecburiyetinde 
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POLiS 

Fındıklıda bir ço
çuk boğuldu 

kiracının evindeki küpte 
on beş bin lira varmış? 

Dün sabah Fındıklıda denıze 
h~anmak üzere giren bir 
~0cuk boğulmuştur. 
Yapılan tahkikata göre, dün 

~hah saat 11 raddelerinde 
•nıtıklıdaki deniz hanıamlanna 

hkanmak ü1ere giden 12 
)~•ndaki Mehmet soyunank 
de • • d nıze girmiş ve sahı en 
:l>cy uzaklaşmıştır. Bu sırada 
aıt.ti kesilen Mehmet !>azır· 

1111Ya başlamış isede etraftan 
teç duyu:ması ve yanına geç 
~'dilmeıi dolayısile kurtarmak 
1'llkanı olmamış \ 'e zavallı 
locuk boğulmu~lur. Ce~edi 
lta.nmaktadtr. 
'v l<üPTE ON BE.Ş BiN LİRA 
ARMIŞ - Bundan birkaç 

&lın evvel Anadoluhisa rında 
lluran Necmiye namında bir 
~dının polise müracaat ede· 

;ek ,kocası Alirıin saglıgında 
"ttıüıer oturdukları evin bah
lesine gömmüş oldugu altın 
~taları şimdiki kiracısı Müni-

" n bulduğunu iddia elligini 
hımıştık. 
i(j Polis bu iddia üzerine tah
ikata devam etmektedir. He
~Uz bic netice de elde etmiş 
~, • . ld' 

&l ır. 

~ecroiye diyor ki: 
- Bu para benim çocuğu

~un bakladır. Kocam zengin 
uır adam idi. P aras.ını bana 
tomdügünü söylerdi. Fakat 
~tede oldugunu telli etmezdi. 
''a şimdi, o zaman oturdu-
~Uınuı ve hala içinde posta 
"'Ctnuru Münidn oturduğu 

~n ya bodrumunda veya 
tnürlilğünde idi. Ben bun

~n emirum, esasen l.:.iracının 
~of;kası bu parayı buldugunu 
f Ccamın ortağı Alinin refikası 
!tatma ile diğer birçok kimse-

te söylem iştir. Bunu isbat 
tdecek 6 şahidim vardır. 

Bütün köylü urtık komşu
"ıuza "Küplü kadın. oturdugu 
111ahalleye de Küplü mahalle 
~ 1>orlar. Paranın miktarı aşa
~ Yukarı 15 bin lira kadar-
ır, Münirın karısı ise ademi ı 

~liımat beran etmektedir. 
hususta tahkikat yapıhyor. 

tı lYt Ki iÇiNE DÜŞMEDi -
ııı •tülaceıe civarında 59 nu
' aralı -evde oturan 25 yaşla
tj"'~a Seyfi kızı !Jervet adın
t 'kı kadın evinin bahçesindeki 
llıUYudan su çekmekte iken 
~ uvazenesini kaybederek kuyu 
~ındaki la)ların üzerine dü. 

lijp başından yaralanmıştır. 
~ÇAK! iLE- Şehremini Mil
i t Caddesinde Karabaşla otu
~'n 12 yaşında Şuayb ve 12 
İt •tında Bahaattinin aralarında 
& 'vıra çıkmış, neticede Şuayb, 
~ •baattini çakı ile sol kol ve 
r''Çasından hafif yaralamıştır. 
li 'ltalı çocuk Gureba bastanc
llı ne kaldırılmış, suçlu yakalan-
1ltır. 

SAHTE MEMUR - Fener-

baiıçe dalyanı önünde kayıkta 
} almakta olan Kum kapı Kü
çükdeniz sokaKında oturan 
Mıgırdıçın yanına ~andalla bir 
adam gelmiş \'e kendisine po
lis müfettişi siisü v<rtrek Mı
gordıçıo ve arkadaşı Mehmedin 
üı.erlerini ar dıktan sonra san
dalda bulunan 20 lıra kı> nıo
tindeki bir ç•ntayı alıp savıış
ınuştur. 

KIRA MESELESi - Zeyrek 
caddesinde lx>kar odalarında 
oturan marangoz Haydar ile, 
kahve müsteciri Sarı Hüseyin 
kira meselesinden kavga et
mişler, neticede Sarı Hüseyin 
tabanca ile Haydıırı sol böt
rüııden yarala;arak kaçmıştır. 
Yaralı Cerrahpaşa hastahane
sine kaldırılmıştır. 

SARHOŞUN HiDDETi -
K dirgada Şehsuvarda oturan 
şoför Süleyman sarhoş olduğu 
bir sırada annesine kızarak 
elini şişeye vurmak sureti!e 
parmaklanndaıı ağ'ır suretle 
yaralanmıştır. 

SANDALDA HIRSIZ -
Eyüp Ddlerdar iskelesinde 
Ri!at reisin idaresindeki kö
mür yüklü kayık ile ayni is
keletle Hacı Mehmcdin ve Ka
zımın sandallarnı sandalcı 
Hamdi girmiş, R,fat reısın 

nulus ve timan kağıtlar>le üç 
lirasını Hacı me!lmedin sanda
lından bir zincir ile 90 kuruş 
Kaz,mın sanda~ından üç plrça 
muşamba alarak kaçmış isede 
yakalanmıştır. 

BiR MOTôR YANDl- Ev
velki gece Rizeli Mehmet ve 
Şevkiye ait 120 toqluk bir 
sür'at vapuru Fenerdeki atöl
yede tamir edilirken ınotörde 
bulunan mazot yağları birden 
bire parlamış ve geminin et. 
rahru sarmışlır. Etraftan yan
gın zanneden bir kısım hnlk 
derhal vak'a mahalline koşa• 
rak ateşi söndürmek istemişler 
ise de muva!fak olamamışla 
ve derhal itfaiyeye haber ver
m~!erdir. 

Biraz sonra yetişen itfaiye 
derhal faaliyete geçip motö
rün üzerine su sıkmaQ-a başla
mıştır. Fakat mazot suyu gö
rünce büıb_ütün parlamış va
purun makıoe aksamı ile gü
verte ve kamaraları tamamen 
yanmıştır. Yangının ne suretle 
<;ıktığı araştırıTmaktadır. Mo
törde bulunanlar yan~ın baş
langıcmda kendilerini dışarıya 
atmağa muva!fak oldukların

dan iManca biç bir zayiat oJ. 
mamıştır. 

AÇIK SÖZ 
Onu seven 

okuyan 

yayan 

tanıtanın 

dır. 

olan muallimleri ailelerinin bu
lunduj!'u yerlere, tedavi edil

' mek mecburiyetinde olanları 
da hastane bulunan } erlere 
tayin edecek tir. 

ÜSKÜDAR iKiNCi ORTA
MEKTEBi - Bazı mülahaza
lara binaen Üsk üdar ikinci 
Orta mektebine bu yıldan iti. 
karen münhasıran kız talebe 
kaydına karar verilmiştir. 

ORTA ORMAN OKULU
Orta Orman okuluna bu sene 
miaabaka ile 25 talebe alına
caktır. Mektep parasız ve 
yatılı olup tahsil müddeti üç 
senedir. Okula orta mektebi 
bitirenler alınmaktad.r. 

CER MÜHENDISLICI -
Devlet Demiryolları hesabına 
cer mühendisi yetiştirmek üze
re A vrupaya l::eş t~lebe gön
derilecektir. 

Ayrıca da cer kısmrnda ça
lıştırılmak üıere Avrupaya 20 
ta'ebe daha gönderilecektir. 
KABATAŞ LiSESi MEZUN

LAR! - Kabataş Lisesinden 

yetişenler bir cemiyet kurmuş· 
!ar , .e yeni muvakkat idare 
heyetini scçmi~lerdir. 
-~~~o~~~~ 

Liman idaresi 
taşınıyor 

Merkez Rıhtım hanı 
tamaınen boşaltıldı 
Liman idaresi, Liman banın· 

daki yazıhanelerini Galatadaki 
Merkez rıhtım hanına taşıma

ğa başlamıştır. 

Merkez rıhtım ve Çinli rıh. 

tım h3nında şimdiye kadar o
turmakla bulunan yazıhane sa
hipleri kontratlarını bitirmiş 

olduklanndan onlar da başka 

yerlere taşınmışlardır. 

Liman idaresi, şimdiden ha. 
nın boşalan yerlerini işgal 

elmiş ve kendi ihtiyacına uygun 
bir şekilde tanıim ettirmege 
başlamıştır. · 

Bundan başka lktısat veka
letine bağlı bulunan müesse
selerden Gemileri kurtarma 
ş!rketi, Tahlisiye umum mü
dürlüğü, Kılavuzluk ve Fener 

!er idaresinin bu binaya ta

şıı~ması çok muhtemeldir. Bu 
suretle lktısat vekaletine mer

but bulunan bütün müesseseler 
bir çalı altında toplanmış 

bulunacaklardır. lstanbulun 
muhtelif yerlerinde diğer 
lktısat VekAleline merbut 
dairelerin de ayni semtte bu
lunmalan için Merkez Rıhtım 
hanı ile Deniz Ticaret Müdür
lüğü ara ... nda !bulunan arsaya 
da yeni bir bina (inşası muta• 
savverdir. 

Hain Ras 
Necatiden aldığı nl· 
tanları Muaollnlye 

verdi 
Roma, 6 ( A. A.) - Guksa 

dün Musolini tarafından kabul 
edilmiştir. Guksa, vaktile Ne
güsün kendisine verdiği bütün 
nişanlın ve bu arada aslan 
yeleli galamantosunu Musolini
ye tevdi eylemiştir, 

Yeni ,.e lenziliıtlı posla ta. 
rifesinin tatbikine dünden iti
baren başlanmıştır. 

Yeni tarifede gerek mektup, 
gerekse posta ile nakledilen 
diğer mevad üzerine esaslı bir 
tenzilat yapılmaktadır. Bu cüm
leden olarak şehir içi 20 gra· 
ma kadar üç kuruşa ind,ril
miştir. 

Şimdiye bdar dahili mek
tuplar 4 kuruş idi. Bu da 3 
kuruşa indirilmiştir. Bundan 
başka, şehir içi ve dışı için 
şimdiye kadar kartpostallar
dan 4 kuruş alınmakta idi. 
Yeni tarifede bunlar da üç 
kuruşa indirilmiştir. 

Ayrıca, matbu kağ"ıtlar, 

halledilmiş bilmece, tebrik 
kağıtları beş kelimeye kadar 

bir kuruştan 20 paraya indi
rilmiştir. 

Ticaret eşyası veya benıer
ler;nden 50 gram ve kesrin
den l ,50 en az ücret 4,50 
kuruştur. 

Şımdiye kadar posta ha~a· 
le !erinden lira başına 1 kuruş 
alınırken şimdi 3 liradan bir 
kuruş alınacak ve üçten sonra 
her !ıra için bir kuruş alına· 
caklır. Telgraf havalelerinden 
ise telgraf ücretinden başka 
beş liraya kadar beş kurı.ı 
alınmakta iken bundan sonra 
her yüz kuruş için 30 para 
alınacaktır. 

Abone kutularının senelijii 
6 lira ve aylığl 60 kuruş tes
hil edilmiş ve paket nakliya· 
tında. da yüzde 30 tenzilat ı 
yapı!mışlır. 

İhtilaf üstüne ihtilaf 
Eski 

• 
Haliç hissedarları 
anlaşamadılar yıne 

Eski Haliç Ş'rketi hissedar
ları arasındı; yeni bir ihtililf çık· 
mış, bunlardan bir kısmı şir

ketin feshedilmesi için alaka
dar makamlara müracatta 
bulunmuşlardır. 

Müracaatta bulunan hisse
darl"r işletmeyi tekrar ele 
alarak çalışmanın boş bir ümit 
olacatını, sermayelerinin böyle 
yıllarca bağlı durmaktan ise 
şirketin tasfiye edilmesini is• 
temektedirler. 
- idare heyeti ise, diğer la• 

raftan belediye tarafından 
aleyhlerine açılan davada ve• 
rilen mahkeme hükmünü tem
yiz etmiye muvaffak oldukla
rını söylemekte bu dava hak
kında kat'i bir karar verilme
den belediyenin haciz altına 

alarak işletmiye b~ladığl 

vapurlar satılmadan tasfiye 
edilemeyeceğini iddia etmek
tedirler. 

Vapurlar satılığa çıkarıldığı 

taktirde eski şirket ile bele
diye arasında yeniden ihtilaf 
zuhur edeceği söylenmektedir. 

Belediye şirketden aldığı 

vapurları işletmeğe başladık
ıan sonra bazı zaruri masraf
lar yapmiş, vapurları daha iyi 
bir şekle koymuştu. 

ileri sürerek mahkemeye mü
racaat edip tazminat isteyeceği 
söy Jenmektedir. 

Şirket teşviki sanayiden istifade 
edecek 

Şirketi Hayriyenin lstanbul
da her çeşit deniz in~atı ve 
tamiratı için şimdi mevcut olan 
deniz yapı fabrikası ve ileride 
buna benzer yapılacak veya 
ilave edilecek tesi•at diğer 
yerli fabrikalar gibi milli en
düstrimizin kalkınmasını ko
laylaştırmak için tatbik edil
mekte olan teşviki sanayi ka-

Bu itibarla, Belediyenin sa- nununun gösterdi~ yardım ve 
tılığa çıkaracağl vapurların ta- muafiyetlerden faydalanacak-
mir masraflannın Şirket tara· tır. Bu hususu göz önüne af an 
tından kabul edilip edilmemesi lktısat vekaleti şirketin muka-
dü.şünülecek mühi'.tl bir nokta velesinde lazım gelen değişik-
teşkil etmektedir. Şirketin bu- !iği yapmış ve icap eden eki 
nu tanıması şüpheli görüldüğü sekizinci maddesine koymuş, 
gibi ayrıca Belediyenin vapur- değişiklik yüksek tasdikten 
lan işletrııekle etliği iıtifadeyi geçmiştir. 
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Verem Mücadele Cemiyeti
nin gezintisi iyi amma, 

veremlinin hali kötü 
Verem Mücadele Kurrımu bir deniz geıinli•i yaptı. iyi has, 

hiç bir diyecetimiz yok. Verem gibi uatandaş ciğerini kasrp 
kavuran bir afet• karşı böyle hayır ctmigetlerinin sayısı ne
kadur çok artar, veremliye sar/etmek için nekadar çok para 
toplatır, gelir kaynağı bulunursa o kadar çok seviniriz. 

Ancak, batan bu güzel, parlak, yerinde teşebbüsler hala 
Türk çocağuna kan kusturan basil dökoh'ların tasallulunıı 
<Je yıktığı ocakların sayuını azaltmış değildir. Hala veremli 
vatandaşlar kendileri için yapılmış bir kaç beda<Ja sanator
yom, hastahane ve bakım avine kavuşmuş değillerdir. Verem
lileri bu ıııtrrabın çilesi io;inde kıvra/maktan acaba ne vakit 
kurtarabileceğiz, ne vakit onlar için lı<!dava bir kaç sanalor
yom açacagız, ne vakit Tiirk wremlige hagat, güneş, sağltk, 

bakım ..,adini goluyoluna t·ertbileceğiz ?. 
Bunu öğrenmek isliyor ı·e ' 

- Soruyoruz ... 

Akayın 

Yalovadaki 
Yeni oteli 

En modern bir otel 
olarak yapılıyor 

vakkııten işten el çektirilmiş ... 
Yahu! ne çabuk halde de 

hallenmeler başladı, ne çabukL 

Dinle neyden.--. 

Şu eski klasik tasnif hala 
baki. Yani sehl edib var, se
fir edib var. Muhterem sefir 
edib Yakup Kadri çoktanberi, 
anlaşılan, sükütunun altınlarını 
yiyordu. Bu sefer bir gaze
teci kendisinden gümüş söz
ler almış. Müsaadeleriyle bu 
mülakattan bazı sözleri hatLra 
olarak okuyuculanmıza suna. 
cağım: 

- Ben, diyorlar, adeta şüp
heye düşüyorum: 

Bellibaşlı bir Fransız kül
türü var mıdır?! 

Ah, muhterem üstadl 
' Tecahülü edibane bizde her 
ı edibimizin en çok maharet gös

( terdikleri san'attir. Eğer belli· 
başlı bir Fransız kültürü olmasa 

1 Peyami Safa kalkar da, dağ taş 
I dinlemeyip ta Parislere kadar 
I gider, Fransız küllüriyle gece· 
yarısı mülakatları eder miydi?! 

Yine diyorlar ki : 
- Tiyatro, okumuş aktör de

mektir .• Bir aktör Şekspir, Gö

le kimdir bilmelidir l BizdcŞeks. 

Yalovada Akay idaresi ta
rafından yapılmaı.ta olan Bü
yük otelin inşaatı tamamlan

mak üzeredir. Otelin harici 

kısımları ikmal edilmiş dahili 

tertibatın inşaatına da başlan

mıştır. Otelin gelecek bahara 

kaıo!ar biteceğ'i umulmaktadır . 

Otel, Ya'ovanın en güzel ve 
en fazla konforu havi bir bi
nası olacaktır. 

ı pirin eserlerini hatta Götenin 
(Şeytan) adile adapte edilmiş 
olan (Faust)unu yüzlerce de

fa oynamamış tu'üat aktörü 
yoktur. s:nacnaleyh Şekspir 

ve Göteyi en iyi bilenler on

lardır, merak buyurmasın, muh· 
terem üstad 1 

Binanın en alt katında ha~
laların eyi bir suretle tedavi
lerine hizmet edecek güzel ve 
büyük bir banyo dairesi ya
pılmaktadır. Bundan başka 

300 kişilik büyük bir lokan
ta 300-400 kişinin jimnastik 
yapabilecekleri salonlar ve o
yun yer'eri inşa edilecektir. 
Gere" banyo g"rekse jimnas-
tik salorlarına inip çıkabilmek 

için asanör tertibatı da yapı

lacaktır. 
Bütün bu inşaıt Ankara jeo-

loji profesörlerinin nezareti 
altında yap.lmaktadır. Diğer 

taraftan Yalovanın imarı için 
şehircilik müteha..sısı M. Prost 
tarafından hazırlanm:ş o!an 

projenin latbikatın:ı geçildiQ'i 
için Y alovanın gelecek yıla 
kadar çok fazla güzel~eşeceği 

ve raı}'bct göreceği umulmak
tadır. 

Yalovayı ecnebilere bilhassa 

balkanlara tanıtmak için ge
lecek seneden itibaren Avrıı

panıo muhtelif yerlerinde rek
Lim ve propaganda yaplıması 

kararla~tırılmıştır. 

Küçük 
Haberler 

ÜSKÜDAR KlZILA YININ 
MÜSAMERESi-Üsküdar Kızıl
ay şubesi 10 eylı11 perşembe 

günü akşamı Salacakda Kız

kulesi parkında sabaha kadar 

devam eden bir müsamere 
verecektir. 

e ORTAKÖY ŞiFA YUR

DU - Kadın baslahkları mü

tehassısı Dr. Ahmet Asım 

Onur tarafından tesis edilen 

Ortaköy Şifa yurdunun 11 inci 
yılını kutlulamak maksadile 

dün saat 17 de Şifa yurdunda 
bir çay ziyafeti verilmiştir. 

ÜROLOC KONGRESi- Vi
yana beynelmilel ürolojt kon-

Nur Baba mübdii edibin mu
siki dünyanıza verdiği d.rektif 
ka!iısında, süküt, cesim bir 
altın kütlesi kesilecektir: 

Diyorlar ki: 
- Musikişinaslarımız musiki 

zevkimizi kökünden baltalıyan 
o alaturka tangolar, fokstrot
larla u~aşacık'arma Türk 
halk ve tekke şarkılarını ar
monize edip bale yapmalı• 

dırlar 1 Tekke şarkılarından 

bale?. Desenize, Nur Baba da 
bir Rasputin imiş l 

Garip bir~ 

Dikkat buyuruyor musunuz: 
Bizim gaze:eler her lstanbul 
radyosundan bahsettikçe ( ls
tanbul radyosu hükümetin 
eline geçecek! ) ( lstanbul rad
yosu hükümetin eline geçti! ) 
diı e ga'İp bir lisan kullanı
yorlar. Acaba şu lstanbul rad
yosu (kuttaı tarik )gibi, (kultaı 
kulak ) kesildiği için mi?! 

Kaldırımlar da 
yemiş vermez a 1 

Olur iş mi? Beyoğlundan 
sırtında il.lç sandıkları taşıyan 
bir hamalın düşürdüğü hap
ları üç Musevi çocuğu yemiş
leri Sonra? Sonra zehirlenmiş
ler, hosıaoeye kaldırılmışlarl. 

Gayet tabu değil mi? Aç göz
lülük yüzünden hapı yutmuşlar! 

Serdengeçti 

Moskovaya giden 
pedagoglarımız 

Moskova, 6 (A. /< .) - Türk 
terbiyecilerinden müteşekkil 
heyet 4 eylülde moskova küJ. 
tür müesseselcrile Lenin müze 
sini ziyaret etmiştir. 

Türkiye büyük elçiliğinde 

yapılan resmi kabulde elçilik 
erklniyle B. Karahan, Arosief 
ve diğer zatlar baıır bulun
muşl:ırdır. 

Miaafirler akşam üzeri üç 
gün kalmak üzere Leningrad'a 
hareket etmişlerdir. Oradan 
döndükten sonra Kırıma gide· 
ceklerdir. gresine işfüak etmek üzere 

kıymetli doktorlarımızdan üro- ( 

loğ Salim Ahmet Viyanaya 
hareket etmiştir. Değerli dok· 

tor buradan Almanyaya gide· 

rek bazı tıbbf mcseıe:er üıe· 

rinde tetkikat yapacaktır. 

Abone Şartları 1 
~-

TÜRK.iYE lçlN 
1 Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 

" 3 • 325 .. 
1 • 12S 

" 
HARiÇ iÇiN 

iç itleri teftiş heyeti 
reisliği 

Açık bulunan iç işler vek&.. 
Jeti teftiş heyeti reisliğine Kas
tamonu valisi il.. Tevfik TaJAt 

1 Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık 1300 .. 
3 

" 
70i) .. 

1 
" NKru-anlye, Şenf Sokatı 

TELEFON• 20317 
Hitay naklen tayin edilmiştir, l.._ ___________ _, 
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Maarif programları
mız üzerinde etüdler: 

Üniversitede spor 
~~~~~,,....,...,.,...~--=-~~-::-~':""""--:~ 

Binlerce gUrbUz ve tam çalında olan 
Türk gencini sinesinde yafatan 
Üniversitemizin koca bahçesi bir arsa 
hallnde bombot durup duruyo~ 

Yazan : M. Sami Karayel 
Yazımın ba5lıj!'ını görenler, 

beni; iki muhalif fikirle kar· 
şılşamış olacaklar. 

Bu iki fikirden biri muhak
kak şudur: •ilk, Orta ve Use 
sınıflarında haftada ancak elli· 
şer dakika'ık jimnastik ders· 
!erimiz va,ken, ve bu ders 
:güç bela malrif müfredat pro
:gramlarımızın içinde yaşatma· 

ğa çalışırken Üniversiteyi kim 
düşünür .. n Bu düşünüş ve gö· 
rüş, jimnastik ve sporun ter
biye bakımından kıymetini 
anlıyanlara aittir. 

ikinci fikre gelince: Bu gi· 
biler derhal yaygarayı basa• 
caklar; çocuklarımızın jimnas• 
tik ve spor haylazlığı yetiş
miyormuş gibi, birde üniversi
temizi mi alt üst edeceğiz, 
diyeceklerd ir. 

Birinci fikir, hiç şüphe yok· 
ki; inkılabı bütün manasile ve 
medeniyetile anlamış olanlara 
aiddir. 

ve kıymet verilmeyen yeri yal. 
nız bizim memleketimizdir. 

• • • 
Düşünelim ki; biz üniver.İ· 

teyi ıslaha teşebbüs ederken 
onun sinesine ateş, damarları· 

na kan kalbine iman, dimağına 
ışık verecek olan sporu ve O· 

yunları düşünmedik bile.. Bir 

tek Maarif adamımız aklına 
getirdi mi bu işi... Üniversite 
de spor ve oyun düşüncesini 
ve hatta kürsüsünü ileri süre
bilecek bir kabadayı var mı 
Maari!de ?... Eğer böyle bir 

düşünen varsa hangi cesaretle 

ortaya koyabilir bu, eksantrik 
sayılan fikri... 

Ben, Üniversitemizde beden 
terbiyesi kürsüsünden filan 
vazgeçtim, hiç olmzzsa bir s· 
por teşkilatı olsa... Binlerce 
gürbüz ve tam çağında olan 
Türk gençliğini sinesinde ya
şatan Üniversitemizin koca 
bahçesi bir arsa halinde bom 

' 

Askerlik 
Numara - 137 

BugUnUn ticaret tay
yareleri yarınki 

harp filolarının bö
IUmUdUr. 

Tayyarelerin bugünkü hız· 
ları, ticaret Aleminde de yeni 
düşünce ve teşebbüslere yol 
açtı. Sanayiini, ticaretini, 

ekonomik durumunu fennin 
geregile kuvvetlendiren dev· 
!etler, kısa zamanda ve 500: 
600 kilometrelik çevre için· 
deki ticaret merkezlerini bir. 
birine bağlamak ve iş adam· 

!arının çalışmalarını tirgün 
içine sıgdırarak randımanı 
arttırmak istiyorlar. Halta 
Alman devlet demiryollaar 
idaresi bile tayyare getirte· 

rek demiryollarının taşıma 
kudretini arttırmak çarelerine 
baş vurdu. 

Bir de Tayyare müessese
lerinin sonsuz icatlarına göz 

1 ~ezdirelim: 52 Junkers tay. 
yaresi, 2000 beygir kuvveti· 

1 ni aşan üç molörlüdür. iki 

pilot yerinin gerisinde telsiz 
telgraf kabinesi ve bunun 
gerisinde de 6.35X l,64Xl,9 
ebadında eşya furgunu bu· 

lunmaktadır. Eşya tayyarenin 
solundaki kapıdan yüklenir 
ve indirilir. 

-AÇIK SÖZ-

1 ŞAKA 

1 Havadis ve 
Sucuk makinelerl I 
Şu BabıAli yokuşunun ne 

garip bir havası vardır. Aşa· 
ğıda pire kadar küçük bir laf 
söylersiniz.. yukarıya çıkıncıya 
kadar deve olur o laf 1 

Gerçi matbuat aleminde mü· 
balağa, başka memleketlerde 
de gazeteciliğin manevi levazı· 
mından sayılmakta ise de .. son 
günlerde - neden bilmem? -
bu yokuşta mübalağa, çok re. 
vac ve iltifat görüyor • 

Bu münasebetle hatırımıza 

bir fıkra geldi: Kayserili bir 
pastırmacı günün birinde Mar· 
silyaya gitmi~. Yerli bir tüc. 
car, mağazasındaki makineyi 
göstererek: (Biz buraya öküzü 
canlı olarak atarız. Öbür ta· 
raftan etleri, hemikleri, derisi 
ayrılmı~ bir halde, sucuk çı· 
kari) demiş ve makinenin fay-

ı dasından bahsetmiş. Müba· 

!
·, !ağayı çok seven Kayserili 
vatandaş sabredememiş: 

" - A gözüm, demiş, bu 
makina kaç para eder. Bizim 
memleketteki makinenin yanın· 
da? Biz, makineye bir taraf. 
tan sucukları atarız .. Öbür ta• 
raftan canlı öküz çıkartır bi
zim makineler in 

Korkuyorum; Kayserili su• 
.:uk taciri kadar gülünç olmı· 
yalım ... Bu suretle düşünenler, bir 

milletin gerek müdafaai milli· 
ye bakımından, gerek terbiye 
ve sıhhat cihetinden beden 
terbiyesine ve spora olan ih· 
tiyacını takdir edenlerdir. Fer-

boş durup duruyor: Gönül is

terki; bu meydao, muntazam 
bir spor sahası olsun, yine gö-

1. F. 
Herbiri 800 beyhir kuv- 11111ıuıınırııııııı111111111111111111111111 1 111111111•1uı111111111111 

i vetinde 4 motörlü ( Jungers Bursa Dağcıhk 
kulübü bir meh· 

tap yürüyüşü 
tertip etti 

nül isler ki; bu meydanda Üni· 
versitemizin kadın erkek tale-

G 38) tayyaresi 30 yolcu alır. 

Motörler kanatlar içindedir. i 

di ve nazari bilgi:erin, amelsiz besi boş zamanlarda spor O• 

ve hayatiyalı olmıyan derslerin yunlariyle dalgalansınlar ve 
içtimai kıymeti olmadığını bi· canlansınlar .. 

1 1 d. Üniversitemizin futbol ta. en er ır. 

· · b' kımları, kotraları ve fitaları, J.mnastik ve sporun ıyı ır 
metod ve disiplin altında bir tenis yerleri neden olmasın 

neden ok atan, kılınç kulla· millet için ne mana ifade et· 
nan grupları bulunmasın? 

tiğini bütün bir medeniyet 
Medeni memleketlerin her dünyasını gören gözler ve ka· 

üniversitesi tarihi bir spor lalarla görüp düşünmelidir. 
Bir milletin, kendini müda. varlığına malikt:r. Halbuki; 

Bunun yapısı, harp zamanın· 
da korkunç bir bombardı· 

tayyaresi haline getirmeğe 

elverişlidir. 

Heinkel 70 tayyaresi ise, 
483 kilometre:ik Cologne -

Berlin hattını bir saat 30 da· 
kikada, 888 kilometrelik Ber· 

lin-Paris yolunu 2 saat 40 
dakikada, 991 kilometrelik 
Berlin-Londra yolunu 3 sa
aat 10 dakikada uçmuştur. 

Bursa (Açık Söz) - Geçen 
hafta zarfında Bursa dağcılık 
klübü reisi Bay Saimin ida· 
resinde gece bir mehtap yÜ· 
rüyüşü yapılmıştır. Bu tenez. 
zühe Bayan Perihan, Bayan 
Fahrünnisa ile klübün faal 

1 
azalarından Rauf Alpay, 
Tayyar Akkeskin, 1. Celal 
Antiçdik ve Kadri Kavuk-faa elmf'k en ufak senayiden bizim tarihi spor varlığımız 

en büvük endüstrüsüne kadar bu modenl üniversitelerin çok 
vaki Fonksiyonlarını pürüzsüz fevkinde olduğu halde bu 

Fennin bugünkü ticaret 
Alemine bu şekildeki yararlı· 
ğına yarının harp hazırlığı 

gözile bakmak dogrudur. 

M. Ersü 

cu ile lstanbuldan iki tıb· 
biye talebesi katılmışlardır • 

1 Gece oteller mıntakasından 

yürüyerek (Bakacık Sırvisine) 
gidilmiş ve program mucibince 

\'!;========,====:!! ı orada havaya donanma fişek-

ve kudretle hareketlendirmek gün hareketsiz, cansız kuru ı 
birer kalabalıktan ibarettir. için jimnastik ve spora ihti-

yacı vardır. Üniversitemizde spor leşki-
Ne dünün tarihi, ve ne de lalı vücude getirmek büyük 

bugünün tarihi beden kültü- bir iş değildir. DOKTOR !eri atılmış ve bunlara Bursa· 
dan Tümen tahçesindeki eğ· rünü ihmal etmemiştir ve e· Talebe birliği neden bir 

Üşütme lenceden mukabe 'e edilm 'şti r. 
Kafile gece üçte ayni yolla 

demez. Hali vahşette olanlar. spor teşkilatı vücude getirmi. 
dan tutunuz da, halı medeniyet· yor? Neden boş duran mey· 

te olanlara kadar hep oyunun, dan!arını tanzim ettirip genç- lstanbulun bu mevsiminde 
sporun biyolojik ve Sosyoloj ik liğ'e nümune ve rehber olmu- okuyucularımızın, kendilerini 

ı ? üşütmemiye ne kadar dikkat 
üfule'eri tesirindedirler. Bu yor ar .. • etmeleri tazımgeldiğini yazmış 
ef'al, bizi var eden, tekemmü- • • idik. Bu üşütmeden çı kan ufak 
le •evkeden yegane saiktir. Yirmi beş sene evvel, Üni- tefek hastalıklardan bahsettik. 

Ku) ruğumuzu düşüren, lÜ• versitemizde bir spor teşkilatı Fakat bu hastalıkların bir de 
yiimüzü döken, vücudumuza vardı. Oldukça da faaldi. Ben zatürreesi vardır ki, maazallah 
bugünkü insani şeklimizi veren de, bu teşkilatın içinde idim. hastayı ıayıf bulursa, aldıgı 

Acaba yeniden bir spor faa- , ve daha doğrusu hayrnnlığı· gibi götürür. 
mırn taallük eden fazlal•kları !iyeli vücude getirmek müm- Adi ahvalde üşütmenin tesir

kün değil mi? 
koparıp atan oyunla, sporun !eri şunlardan ibarettir: Vü-

Eğer maarifimiz ve profe. h ı k · 
tekemmüle sevkeden fiilleridı'r. qıtta bir ra atsızı , tıtreme, 

sörlerimiz bu işi daha, hala iştahsızlık, umumi bir kırıklık, 
Derecei ilmiyesi aşikar olan haylazlık sayıyorlarsa, buna, bir iki gün devam eden hafif 
oyunla sporun, bugün ihmal bütün bir ilim dünyasının bir hararet ... 
edilip sırf !alile ve parazit hayran kalmasına kızmamalı- Vücutta üşüme hissedildiği 
bazı çalışmalarile sürüklenen dırlar 1.. zaman. hemen istirahat etmek 
li;;;;;;;;;;;;~;;;;;;~~~~;;;~~;;;~~~~~;;;~~~~"'\~ üze re evden bir yere çık mamalı, 
Yeni Tarihi Romanımız ıazıa olarak vücudu sıcak tut· 

YEZİDİN AŞKI 
Yezidi hepimiz biliyoruz: Emeviye tarihinin şair ruhlu, zevk 
düşkünü hükümdarı ... Emeviye Devletinin banisi Muaviyenin 
oğlu Yezit ... Ve zamanında: 

KERBELA VAK'A Si 
Vukua gelen Yezit. .. 
Fakat Türklerin içinde, Ye%idin başından garip, masallar
da olduğu kadar romantik bir aşk geçtiğini .. bu aşkın, 
Kerbela hadisesinin dehşet/l bir fecaatle tıelicelenmesinde 
mühim bir ümit olduğunu kaç kişi bilir ? 

YEZİDİN AŞKI 
Romanında .. aşkı da ruhu kadar şımarık olan Yezidin, ba. 
bası Muaviyeyi, nasıl bin bir entrika çevirmeye sevkettij!'ini .. 
bu yüzden bahtiyar bir aile yuvasının nasıl perişan olduğunu 
ve nihayet Kerbe!Ada Hazreti Hüseynin bütün çoluk çocuj!'u 
ile şehit düşmesine kadar dayandıgını okuyacaksınız. 

YEZİDİN AŞKI 
Romanında .. Yezidin aşkı ile bera':>er, Arap tarihinin çok 
enteresan safhalarını da okuyacaksınız. Muharrir romanın 
başına ilave ettiği tarihi bir hulasada, Hazreti Ali ile Mua
viye arasında geçen çok meraklı mücadeley~ Ali'nin nasıl 
şehit olduğunu ve Muaviye'nin Hilafete ne suretle geçtiğini 
a-üzel bir şekilde tesbit etmiştir. Bu tarihi hu!Asa, okuyucu
larımızın, Yezidin aşkını daha vuzuhla okumalarına yardım 
edecektir. 

• YEZİDİN AŞKI 
Romanında, canlı bir tarih dekoru içinde geçen romantik 
bir aık .. Kerbelıi faciası gibi acı bir netice vardır. Okuyu• 
cularımı%, bu romanımızın üstünde çok heyeccn/anacaklar .. 
çak nlükalı zamanlar geçireceklerdir. 

Yazan: M. Rasim ÖZGEN 

malı, hatmi, ıh'amur, çay ğibi 
ter getiren otlardan menkular 
yaparak içmelidir. Masaj yapı· 
lırsa, vücut rahat eder. 

Ter çıkarmak için hamama 

1 

gitmek iyi değildir. Eğer so. 
kağa çıkınak mecburiyeti var
sa arkaya fazla birşey giyme
lidir. Nakil vasıtalarına binil-
diği zaman, hava cereyanların
dan iyice korunmalıdır. 

Hulasa "soguk almışım. ken· 
dimi üşütmüşüm .. diyenler dik. 
kat etsinler, bu arıza ehemmi· 

1 yet yerilirse geçer, fakat •a. 
dam sen de 1 .. Diyenlerin bu 
küçük ihmalidir ki, felakete yol 
açabilir. 

Bir genç kendisi
ne tecavüz etmek 
isteyeni öldürdü 

Tire (Açık Söz) - Yenice· 
köy mahallesinde Kara Mus
tafa oğlu Şükrü, Yalınayak 
mahallesinden lsmailin yolunu 
keserek namusuna tecavüz et
mek için üzerine saldırmış, 

biribirlerile boğuşmağa başla· 

1 mışlardır. lsmail bir fırsat bu· 
!arak kaçmak istemişse de 
muvaffak olamamış ve taban· 
casile Şükrüyü ağır suretle 
yaralamıştır. Şükrü hastahane· 

J 
ye kaldırılmış, çok a-eçmeden 
~lmüştür. lsmail hakkında tah· 

,;1, .,_ ________________________ _._ kikat yapılmaktadır. 

1 
Ka, ak evine avdet etmiş ve 
ertesi günü Bursaya inmi1· 
tir. Bu gezinti ilk defa yapıl· 

dığından iştirak ede>lere ma
dalya verilecektir. 

~ .... 
BULMACA, .. 
'' Açık Söz,, Un 

Bulmacası 
Bulmacalarımıza okuyucula

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

Bu sebepten bulmacalarımı· 

zı biraz daha güçleştirerek, 
bir halta müddetle neşredece· 
ğiz. Okuyucularımız bu bir 
halta içinde bal varakalarını 
göndermek için bol bol vakit 
bula bilecaklerdir. 
Diğer taraftan okuyucuları. 

mıza vereceğimiz hediyelerin 
kıymetlerini de bu haftadan 
itibaren arttırdık. 

Bu haftaki bulmaca 
Aşağıdaki heceleri öyle sı. 

ralayınız ki, üç ata sözü mey· 
meydana çıksın. 

an. fes. ya. ye. Us. 
mı. dar. ye. el. hat. 
at. let. kU. gl. ol. al. 
han. dev. ne. kUr. 
sih. bir. kUm. da. bl. 

HEDiYELERiMiZ 

Halledenler arasında kur'a 

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

Kur'a bu hafta müstesna, 
her halta Cumartesi günü çe
kilecek, netice Pazar günü 
ilan edilecektir. Okuyucuları. 
mız Pazartesiden itibaren he· 
diyelerini alabileceklerdir. 

r- ' 
Açık Söz I' 

Bilmece ku~~ J 

7 EylQI 
.A 

BEN KiMiN 
METRESİYiM 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiiiiiiöiiiiiiiö;;;;;iiiiiiiöiiiiiiiöiiiiiiiöiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiiiiiiiiiiii Yaza n : 1 s k ender F. Serte ili iiiiiiiöiiiiiiiİ~ 

Tefrika No. 50 

Nesrin sarayda kaldığı ilk akşam, Padişahla gece 
yarısına kadar başbaşa kalmış, dahili 

ve harici bütün siyasi ;şıer etrafında konuşmuştu 
Nesrin, Yıldız sarayında 

neler gördü ı 

Nesrin, Yıldız sarayında 

kaldığı günün üçüncü sabahı 

Şefiğe şu mektubu gönderdi. 
"Birdenbire rahalsızla11d!m. 

Haslahanelerden birinde yalı· 
yorum. Sıhhatimde endişe en· 
diş~ edilecek bir şey yok. Dok· 
torlar bir hafla kodar hasta• 
hanede tedavi ve istirahat el· 
mekliğimi tavsiye elliler. Bu 
müddei %ar fında ne bir gnzete 
okuyacağım. ne de her hangi 
bir ziyaretçi ile görüşeceğim. 

Sakın beni merak etme, Şefik. 
ciğim I Bir hafla sonra bir 
kere apartımanıı uğra.. belki 
çıkmış bulunurum o zaman .. ., 

Nesrin 
NeH·n bu mektubu gönder· 

mek fırsatını bulduktan sonra 
geniş bir nefes almıştı. Şefi· 
ğin kendisini arayacağından, 

üç gündür göremediği için 
merak edeceğinden emindi. 

Nesrin, bu müddet içinde 
Vamık Beyin de Anadoluya 
gitmiş olacağım düşünüyordu. 

Vahdettin, Nesrine kendi ya- Vahdettin, Nesrin için getir• 
lak odasına yakın bir oda tah- diği şarap şişesine şöyle bd 
sis etmişi i. Sultan, Nesrinle göz attı : 
dertleştikçe enerjisinin arttığı· - Nasıl, lezzeti İyi mi bil' 
nı hissediyor ve: nun? Rengi de ne kadar tath 

- Bu kadın saraya geldiği kafir şeyi'·· 
gündenberi, iştihalı yemek ye· Nesrin nefis Malaga şara· 
meğe, rahat uyku uyumağa hından bir ba5ka bardağı ya• 
başladım. Nesrin, bir eksir gibi rıya kadar doldurdu: 
asabımı teskin etti. Bu ne ca- - Benim hatırım için b~ 
na yakın, ne akıllı bir kadın 1 kadarcık olsun almaz mısıoıı 

Diye söyleniyordu. şevketlim? Vallahi bir damla~ 
Ne.rin o gün öğle yemeği· ağ7.ınıza girse, eminim ki heP' 

ni Vahidettinle birlıkte yiyor· sini bir yudumda içeceksiniz! 
du. Sertab;p Reşad paşa Kı· Vahdettin, içkinin ve bil· 
zıl çoraktaki köşkünden he· hassa şarabın kalbine dokır 

nuz gelmemişti. Padişahın mi- nacağı korkusile birkaç yı~ 
desinde gittikçe artan bir san· danberi şarap içmiyordu. Lİ' 
cı vardı. köre ve ara sıra rakıya iltifat 

Nesrin, Vahideltine yell'ek- etliği halde şaraptan bu kadar 
te şarap içerse neşesi ve iş. korkması manasız değil miydi? 
ti hası artacağını söyledi: Nesrinin zorla uzattığı bar· 

- Kalbinize dokunacak di- dağı eline aldı. Kokladı: 
ye korkmayın, velinimetim! - Sahiden mis gibi üzülll 
Az mıktarda içerseniz kat'iyen kokuyor. Bir yudum içeyiııı. 
zarar vermez. Bilakis faydası bakalım ne olacak? 
vardır.. Kadehi kokladıktan sonr• 

- Doğru söyleyorsun amma ağzına götürdü .. bir kaç yu· 
bunun faydasını belki senin dum içti. 
yaşında olanlar hissedebilir. - Bir az buruk amma .. ço~ 

Nesrinin saraydaki hayatı Fakat, biz yaşta bulunanlara lezzetli. 
çok heyecanlıydı .. Sabahleyin alkolün mızır olduğunu ser Ve arkadan - Nesrin bil 
yatağından kalkar kalkmaz tabib bana bir kaç kere söy- şey söylemeden - bardaR' 
elini yüzünü yıkayıp hemen 1 d' K k b · k' · tekrar dudaklarına yapıştırdı .. giyin ir, süslenirdi. e ı. or arım en ıç ının ya. 

Vahdettinin vakitli vakitsiz pacağı tahribattan.. dibine kadar içti. 
kendisini aratması onu biraz Nisrin, Padişahın şarap iç- - Dediğin oldu işte, Ne!' 
rahatsız ediyorsa da, Nesrin mesını istiyordu. Vahidettin rin: 
bu rahatsızlığa katlanmıya ve içki içerse, sofrada şüphesiz Ağzını buruşturarak ilave 
kısa bir zaman içinde, memle. ki daha çok açılacak.. Bütün elli: 
ket işlerinde çok du} gusuz düşündüklerini söylemekten çe- - içime sanki bir küre~ 
davranan padişahın neler yap- kinmiyecekti. ateş boşalttılar.. ne kadar 
mak istediğini anlamıya karar Nesrin: keskinmiş bu zılkım .. 
verrr.işti. - Doktorlar ifratla tefriti se- - Şimdi ne kadar 

Nesrin sarayda kaldığı ilk ver!er, dedi, en büyük ve tanın yemek }iyeceksiniz .. 
akşam, Padişahla gece yarı- mış doktorlarla da münakaşa e- artacak! 

iştahlı 
neşen il 

sına kadar taşbaşa kalmış, da- detilirim ki,zatı şahaneleri için Vahdettin gülmiye başladı: 
hili ve harici bütün siyasi iş- yemek arasında tir bardak - Ya sarhoş olursam ... 
!er etrafında konuşmuştu. şarabın faydası vardır. /Bitmedi/ 
lıllllltlıtlllUtltılllltl1illllllıtUllllllllllU/llllllllllllllllllllllUllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllttllll111111111tlllUllll!lllllllllllllltllltlllfıı' 

Hicaz petrolları 
bir İngiliz şirke· 

tine verildi 
Taif (hu.u•l) - Burada Hi· 

caz hükürnelinin maliye veziri 
Şeyh Abdullah Essüleyman ile 
merkezi Londrada bulunan 
Ne!t ş · rketinin mümessili Mis· 
ter Stefan arasındd bir neft 
imtiyaz mukavelesi imzalan
mıştır. Bu mukavele ye göre, 
Hicaz garbındaki mıntakalar
da bulunan petrol menbalarını 
işletmek imtiyazı altmış sene 
müddetle bu şirkete verilmiş

tir. Bu mıntaka sahilden iti· 
haren yüz kilo metrelik bir 
derinlikle uzamaktadır. Yalnız 

bu sahadan RABIG ile ELLEYS 
mıntaka'l bazı dini sebebler 
dolayıslle imtiyaz mıntaka•ın· 
dan haric tutulmuştur. imti
yazlı şirket bu topraklarda 
katiyen mezarlık ve kilise yapa· 
mayacaktır. Bu şirket imtiyazını 
Hicaz hükümetinin muvafa ka
ti olmadan başka bir şahsa 

veyahut şirkete imtiyaz hak
kını devredemiyecektir, e
derse, Hicaz hükümeti derhal 
tesisatına el koyacaktır. Şir. 

ket 4 sene içinde keşiflerini 

ve tesisatını bitirmeye ve bu 
müddet içinde her sene hü· 
kümete beş bin altın lira ver· 
meye mecburdur. 

Adanada vadeli 
pamuk 

sat•şı başladı 
Mersin (Açık Söz) - Ada. 

nada vadeli pamuk satışlarına 
baş'anmıştır. Bu meyanda Ja· 
ponya üzerine bir miktar va
deli satış yapılmıştır. Adana 
Borsasında geçen hafta 37 ku
ruştan muamele gören iane 
pamuğu bu halta bir kuruş 
lazlasile 38 kuruştan ve hazır 
mal 40 kuruştan ,atılmıştır. 

Bu fiatlar müstahsil tarafından 
iyi surette karşılanmıştır. Bu 
hafta zarfında Tarsus piyasa· 
sıııa gelen ilk mahsul iane pa· 
muklarln kilosu 41 kuruştan 

satılmıştır. Geçen hafta Adana 
borsasında muamele gören Pa· 
muğun miktarı 7240 kilo iken 
bu hafta 56926 kiloya baliğ 
olmuştur. 

Memleket dışın· 
da yaşayan Irak 

mütekaitleri 
Bağdad l Hususi ) - Irak 

hükümeti lr ık mütekait me· 

murların altı ay içinde mut· 

laka lraka dönm elerini ve 

Irak ta oturmaya mecbur ol

duk , arını şart ko şan yeni bir 

kanun ne , rc tmiştir. Bu kanu-· 

nun estabı mucibesinde iki 
gaye gözctildıği i ı ah ed.Jrnek· 
tedir : Birisi iktisadidir, mem .. 

leket parasının harice çıkn , a

sının önüne geçecektir. 
ikincisi de Irak hükümetinin 

parasıle daima ecnebi memle

ketlerde yaşayanların çocuk

larının milii ve vatani duy· 

gularının za'a uğram3sı· 

dır. Altı ay içinde lraka dön

miyen mütekaitlerin maaşları 

derhal kesilecektir. 
Bu mütekaitlerin çoğu Os

manlı lmparanorluğundan ve 
lngiliz işgal senelerinden kal-

Düşüne~ 

Herkes için .. 

Yazan: Dr.Victor Paucbt 

Da'ma gözün ileride olsuP• 
Hedefinden daha ilerisine 
nişan a·ı Vasıl olduğUO 

noktada hareketsiz durur· 
san, geriliyorsun demektir· 

Gl Gl 

Haqİ s, sözde ailesi ve iS" 

tikbali için pa· a bir ktirir·· 
hak katle ise yalnız atııP 

ihtirasına kapılmıştır. 
[!) [!) 

Eir hata işledij!in zamaP' 
nedametle kendini yere 
ata l i i sini Fakat, ora·Ja 
kalmamalısın .. 
Hatanı tamir etmekle• 
büyük bir fazilet aösterırıil 
olursun. 

m m 
Yanlış bir iş yapmak ayıP 
değildir. Fakat, iş•izli~ 
ayıptır. E'i, ayağı ve dima~ 
işli yen bir insan nası 1 bOl 
durabilir? 
Körlerden ibret alalıJ11' 

ma memurlardır. onlar bile çalışıyorla·. .,J 
u111111111111111111111u111111111111111111ııuuu111111111111111111111111111111uııı11111111111111mınııoıııı1111111uııı1111111111111ı.,..... 

SAN~T 
KiTAP .. QES'iM. TiVATQo,Hu.r;l(f 

Karikatür 
Bir arkadaş karikatür sergisine gitmiş, gezmiş, eğlenrrıİ~• 

gülmüş. Ve sıınra da kendi kendisine şöyle bir tarif yapıyo; 
"' - Karikatür, insanı güldüren ve düşündüren lir resimdıf·' 
Bu arkadaşın şu kısa cümlede binbir halası olduğunu sö!I' 

/emek cesaretini göstermek istiyorum. 
1 - Karikatür İnsanı güldüren resim değildir. KarikatürJı 

güldürmek vasfı esas vasıflar arasında d~ğildir. Gerçi karikll' 
tür güldürür amma bu flÜlüş göbek ııkırdatır ve kahkaha attı• 
rır cinsinden değildir. Öyle bir gıilüş ki buna tebessüm bi'1 

diyemeyi%. Pek sadece hoşa gitmekten mütevellit bir gülüş Jr. 
ğil. O halde nedir? Buna psikolojik gülüş diyeceği%. Öt•~' 
gülüşlerimiz fiziyolojiklir. Sinir ve adale gülüş/eridir. 

2 - Karikatür, İnsanı düşündüren nesne de değildir. Düşı1':' 
dürmenin cinsleri vardır, kurikatür, kafayı harake-'e getir''' 
insanı teemmüle sevkeder. Bu farkı göstermek lü%ımdır. , 

3 - Karikatüre resim demek de doğru değildir. O, çita' 
veya gölgelerin, karakterler ifade edecek şekilde bir ara!l0 

gelmesinden ibaret bir nesnedir. 
işte karikatür, bizce, bu olmak gerektir. Eğer karikatür sO' 

dece güldüren bir neme olsayrlı, ağlatan karikatürler bu/unrrı0' 
mak lıizımdı. 

S.G 
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Kağıt ve matbaacıhk Oyunlar 

Medeniyet tarihinde mühim 
bir dönüm noktası 

Matbaacılığın ve ilk kağıtçılığın kısa bir 
tarihini fU satırlardan öğrenebilirsiniz 

· Medeniyet tarihinin on dör
düncü asrına kadar yeryü· 
~ündeki umumi nüfusa naza .. 
ran, yazı hazineleri ancak bir 
kaç bahtiyarın eline münh~sır 
bulunuyordu. Fakat bu asrın 
nihayetinde ortaya çıkan mü· 
him bir keşif sayesinde, bu 
hazinelerine bütün l:eşeriyete 
kapıları açılmıştır. 

On beşinci asırda mattaacı· 
lı~ın icat edilmesi üzerinedir 
ki hız ve bilgi arttıkça art· 
mıştır. Jan Götenberg isminde 
birisi kendinden evvel Loran 
Foster adında bir zatın düşün· 
mekte oldu~u baskı usulü
nü 1436 tarıhinde ikll"a'e ça· 
lışmış ve en nihayet müte
harrik harfler ihtiraile maksa
dına muvaffak o l muştur. 

Bundan on dört sene sonra 
Mayanslı banker Faust i e 
ortak olmuş ve mahir bir 
hattat olan Şefri yanına almış 

ve bunlar hurufat akıtmaya 

başlamışl " rdır. Şefr'in, hala 
mürettiplerin ellerinde bulunan 
müteharrik kalıba benzer bir 
kalıp icat ettiği de zannedfl
mektedir. Müteharrik harflere 
müteharrik kalıp bulunduktan 
sonra, l\rtık matbaacılık san'ati 
o zamana göre mükemmeliyet 
haline getirilmiş sayılabilirdi. 

ilk defa 1454 tarihinde bir"Tev· 
rat. ile " Endüljas mektupları., 
gibi ruhani eserler basılmış
tır. Matbaacılık Almanya, ltal
ya, Fransa, lsviçre, lngiltere 
hasılı Avrupanın her tarafında 
süratle intişar etmiştir. Kitap
ların fiati de gittikçe ucuzla
mış, eski zamanların edebi 
eserleri herkesin ke•esine el
vereeek kadar ucuz olarak 
temamüm etmiştir. 

• • • 
Bizde matbaacılık, icadından 

ancak üç asır sonra memle· 
ketımize girebilmiştir. Sultan 
Ahmedi Salisin saltanat zama
nında, yani 1740 senesinde 
Basmacı lbrahim adında bir 
zat ilk matbaayı açını~, Van· 
kulu namındaki aratl l iıgatini, 

Naima, Raşit tarihlerini, Katip 

çelebi, Nazmi zade Süheyl gibi 
meşhur adamların eserlerini 
b•smıştır. 

O öldükten sonra halefi 
olan küçük lbrah m Vankulu 
lügatini ikinci defa olarak 
basmaktan ba~kl bır şey ya· 
pamanııştır. Bu sıralarda ba· 
sılmış kitaplar yine gözden 
düşmüş ve halk eskisi gibi 
) azma estr'.ec aramaya başla
mıştır. 

1784 tarihine doğru neşro

lunan bir hattı hümayun ile 
matbaacılık ihya edilmiş, ta· 
r;hçi Mehmet Reşit ve Ahmed 
Vasıl efendilerin mütemadi ne
zaretleri altında birçok ki. 
taplar çıkarı l mıştır. 

• •• 
Matbaacı lıktan sonra kağıt-

çılık sanatı da ilerlemiştir. 650 
tarihlerine doğru Semerkanıte 
ve Buharada ipekten kağıtlar 
imal edilirdi. 706 tarihinde 
Amir nam ı nda bir zat Mek
kede ipek yerine pamuk istima 
etmiıtir. 

Pamuk veya Şam kağıdı 
denilen bu kagıt, az zaman 
sonra Avrupada duyulmuş, 
Yunanlılar tarafından ltalyaya 
götürülüp Napoli<l~ki Norman 

kralları tar.ıfındao ekseriya 
diplomalarda istimal olunmuş
tur. Bu kağıdı Araplar da is
panyaya ithal etmişlerse de, 
ispanyada keten ve kenevir 
bol olduğu için bez kağıt 

tercih olunmuş ve on üçün
cü asırda Kastilde imal edi
len bu ka~tlar Fransada ve 
Avrupanın başka yerlerinde 
münte~ir olmuştur. 

Maamafih parşömen denilen 
kağıtlar sağlamlığından do '. ayı 

uzun zaman revacda kalmış, 

halta noterlerin mühim evrak 
için başka ka~ıt kullanmaları 

menedilmiştir. Ancak on 
dördüncü asrın sonlarında 
ma•baacıhk iyice Her:eyip te 
ucuz kagıt tedarikine ihtiyaç 
!.asıl olunca, asıl kağıt ortaya 
çıkmıştır. 

Kosuda 
Bi' in • 

:ı 
=--- -===a 

Kaç tane oyuncu varsa, oka· 
dar at lazım. Bundan başka da 
resimde görüldüğü gibi b r 
koşu meydanı 1 At'arı kibrit 
çöpü ve mantrırdan yapars1111z. 
Başını yapmak için de yukar .• 
ki resmi bir mukavvaya )a· 
pıştırıp makasla kenarlarından 
kesiniz ve resimde görüldüğü 
gibi mantarın orta ve ön kıs· 
mına birleştiriniz. 
Koşu meydanı, elinizdeki 

gazetenin hacmı kadar olmzlı. 

.......... Birkaç satırla .......................................................... ~ 

Bir 78 · alınır, oyunculnr zarı 
sıra ile atari ır. Far:,edelim ki 
5 geldi. Hareket noktasından, 
yani ıoldan baş a 1arak atını
zın ayaklarını beş kademe ile
riye sürersiniz. Yani a.ın ayak
larını beşinci çizginin hizasına 
ko ·• a·sınız. 

Eğer atın ön ayağı tek ç:ıgi 
ile göslt'r.len ııı ınıaya ve 
yahut hafı! çizgi İ l e gösteril t n 
dere ı e gelirse, arkasınd'.lki il~ 
n1 t n ıa , · a kad ~ r gt""ril e me~ -~ 

mecburdur. 

Neler öğrenebilirsiniz?I 
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· Duı ı , a , ıırı e, ı;er ıı ııı . ı· 1 sıcak nokt J sı kutuplarla hattı 
den kuı usu Brezilyadadır. ı,tıva de~i ldir. Kaliforniyada 
Bu kuı unun derinli!ti 1953 ö ı üm vadısinde ı ö gede sıcak-
metreyi bu'maktadır. 1 k 56 dcr:ce, Sibiryada so-

* Körlerin sesle yazı oku- 1 g-ukluk sıfırdaı aşağı 80 dir. 

duklnını işitt i niz mi? Evet 

1 

Gu··ıu .. nç 
öyle bir makine vardır. 

• Elbiselere cep yapmak 
on yedinci asırda icat edilmiş- Fıkra/ar 
tir. Ondan evvel erkekler bel-
!erinde meşin taşırl ardı. 

• Meks.ka ordusunda bü
tün dünya ordularınınkinden 

fazla general vard ı r. 

• Mozart sekiz yaşında i
ken kendi eserlerini çalarak 
Avrupayı dolaştı. On yaşında 
iken meşhur senfonilerinden 
birini besteledi. 35 ya~ında öl
dü. 

• Morina lalığının pulları 
sahte inci yapmağa yaramak
tadır. 

• Salamon ada'arında para 
yerine mercan renginde taş 

parçaları kullanılır. Ça) pa· 
ketleri de Tibet ve Mongolda 
p ara yerine geçer. 

• Afrikada ~öller içinde 
ya}ıyan insanlar yarım milyo
nu geçmez. 

• Bı r paket iskambıl ile 
733 çeşit oyun oynanıyormuş. 

Köpekbalığı bir çıkışta 
1000 kilometre yüzer. 

• Mısır'daki piramiLeri 
yapmak için yüz bin amele hiç 
durmadan yirmi sene çalıştı. 

Her renkle elmas vardır. 
En kıymetlisi mavi- beı aı 
olanıdır. En nadiri ise koyu 
kırmızı renklisidir. 

• Filin hortumu nefes alma· 
sına yaramaz. Onu yalnız kol 
gibi kullanır. 

• Kırmızı derili dediğimiz 

adamlar kırmızı derili değil
dir. Bunlar esmer, daha doğ· 
rusu akaju rengindedirler. 

• Dünyanın en soğuk ve 

Hoca - Annen sofraya beş 
kurabiye getirse de, iki tane. 
sini sen yiyecek olsan, geriye 
kaç tane kalırdı? 

Talebe - Hıçbir tane kal
mazdı. 

Hoca - Neden? 
Talebe - Hepsini ben yer

dim de ondan. 
• . .. 

Nıhat - Anne, ben bu ak. 
şam rüyamda, babamın bana 
bisiklet, senin de bir saat al
dığını gördüm. 

Annesi - Rüya aksinedir 
oğlum bilmez misin? 

Nihat - Öyleyse babam 
saati, sen de bisikleti alacak
sın demek. 

• • • 
Anne - Geçen hafta sınıfın 

birincisi olınuşsun diye dünya
lar kadar sevinmiştim. Bugün 
komşunun çocu~undan işilti~i
me göre sekizinci kalmışsın. 
Ayıp değil mi ? 

Çoçuk - Biraz da arkadaş. 
!arımın anneleri sevinsinler 
anneciğim. 

* • • 
Hoca - Haftanın günlerini 

sayar mısınız ? 
Talebeden biri ( aya~a kal

karak ) - Evvelki gün, dün, 
bugün, yarın, yarından sonra, 
yarından daha sonra .. 

• 
* Trende küçük Nihat baba-

sına soruyor: - Baba, ağaçlar 
niçin kaçıyor. Trenden korku. 
yorlar mı? 

l:lu >uretle oyun devam eder. 
Hangı at rnuvasaiat noktasına 
daha 'v,e· yeti~irse, oyunu o 
kaz nır. 

Rüzgar esiyor 
' Ağaçlara bakınca ruz. 
garın süratinl anlıya· 

billrslnlz 
RüzgAr esiyor. Fakat acaba 

ne süratle estiğini biliyor mu· 
sunuz ? işte cevabı müşkül bir 
sual 1 

Çok hafif rüzgar ağaçların 
yapraklarını yavaşça kımılda
tır. Bu rüzii.rın sürati saniyede 
2 metredir. Metre murabbaı ü
zerine tazyiki de 0,500 gramdır. 

Serin rüzgar otların başla
rını c~er. Sürati saniyede 
4 metredir. Metre murabbaı 
üzerine tazyiki 1 kilo 600 
gramdır. 

Sertçe rüzgar ağaçların 
dallarını e~er. Sürati saniyede 
6 metre, tazyiki 4 kilo 400 
gramdır. Kuvvetli rüzgar a
ğaçları sağa sola oynatır. 
Sürati saniyede 8 metre, taz
yikı 7 kilo, 840 gramdır. Çok 
kuvvetli rüzgar yaprakları 
da~ıtır. Sür'ati saniyede 13 
metre, tazyikı 13 kilo, 840 
gramdır. Fırtına yaprakları 

da~ılmakla kalmaz, dalları da 
kırar. Sürati saniyede 21 met. 
re, tazyiki 54 kilogramdır. 

Kuvvetli fırtına ağaçları kö
künden çıkarır. Sür'ati saniye
de 28 metre, tazyik ı 103 kilo 
gramdır. 

Bundan daha şiddetli fırtına
lardan artık sakınmalıdır. Me
sela boranın saniyede sür'ati 
34 metre, tazyiki de 141 kilo
dur. 

Ya saatte 144 kilometre 
esen ve metre murabbaına 
200 kilograma yakın tazyik 
yapan siklonlara ne diyelim? 
Artık bunun karşısına evler 
bile zor dayanır. 

-AÇIK SÖZ- . 5 

Yemek 
7 Eyhil PAZARTESi 

Pi.iç fırında - Patltcan 
kızartması - Karpuz 

iki yağlı piliç alı rsınız, te· 
mizlersiniz, b'r parça kayna
tırsınız. iki kilo pa' atesi le· 
mizliyerek beş 
a tı kaşık iyi 
HalP.p yağı ile 
beraber ko
Y"rsınız. Ya
rım kilo do. 
matesi ufak 
ufak kese ek 
patatesleri üze
rine serpişli· 
rirsiniz. Piliç
leri de tepsi· 
nin üzerine 

1 , 
> ; . 

• • 

oturtursunuz. Üzer erine de 
iki kaş k ya~ sürersınız. Tu
zunu, b. berini fırına gönderir· 
siniz. [Tepsiye ne kadar su 
konacağını ve tepsiyi fırının 

hangi tarafında pişireceğini 

fırıncı bilir.] 

e Dört tane boHan pat. 
lıc anını ha'ka halka kesersi
niz. Bir tencere suya atarsı

nız. Beş on dakika dursun, 
siyahlığı çıksın. 

Diğer taraitan tava lçinde 
iyi zeytinya~ını kızdırırsınız, 

patlıcanları bir~r birer sıkarak 
çıkarıp tavaya sıralarsın:z. 

A'tlı, üstlü kırmızı oluncuya 
kadar kızartırsınız. Piştikten 
sonra tabağa alır ve tuzunu 
serpersiniz. 

l<terseniz yarım kilo yo
~urdu bir kaşıkla adamakıllı 
>ıarıştırırsınız .. Yarım baş sar· 
mısa~ı da havanda dövünüz 
ve yo~urda karıştırınız. Arzu 
P.denler patlıcanların üzer.ne 
yoğurt ta koyatylir. 

e Karpuz veya kavun ve
ya üzüm, 

RADYO 
7 Eylül PAZARTESi 

!STANBUL 
18: Da.'l.8 nn •iki•I (pllk}, 19: 

Haberler, 19.15: Tür11.çe opera ve 
filim parçaları (plak), 20: (Dr. 
Fahri Celal tarafından kekelemek 
hakkında), 20.30: Stüdyo orkea• 
traları, 21.3~: Son habc-rler, (22 
den ıonra gazetelere mahsua ha ... 
"adıs servisi ) . 

PRAG 

18.40: Çek tarkıları, 19: Konut
matar. 19.20: Piyano· tarkı, 19.15, 
Alma ne\ ha betler, 19.SS: P.lk, 
21.10: Mahih musiki, 20.45: Kon· 
ferans, 21: Piyano· ıar . ı. Hafif 
solist musik isi) , 21.40: Radyo pl· 
yesi, 2t: Musikilt şen neırlyat, 
23.15: Plak, 2),40: Almanca ha· 
b ı: rler. 

BÜKREŞ 

~.30: Sabah netrlyatı, 13.4().15: 
Pl5.k ve haber ıervislerl 1 19.30: 
Padyo orkestraıı, 20.05: Konfe• 
rans, 20,'25: Plak, 21,I~: Franaıxca 

aktüalite, 21.30: OJ• muaikisi 
(Brahıııı), 22.05: Şarkılar, 22.30: 
Haberler, 22.45: Orkestra, 23.45: 
Yabancı dillerle haberler. 

,BUDAPEŞTE 

18.30: Çigan muılklal, 20: Piya• 
no konıeri, 20.40: Hiklyeler, 21.0S: 
Radyo ıalon orkestraaı, 22.20: Ha• 
herler, 22.40: Opera orkeatraaı; 

Ernest Dohanyınıo idaresinde, 24ı 
lnglllxce konferans, 24.20: Pllk, 

BE.LGRAT 

20,50: Halk t•rkılar•, 21.30: Bel-
1ıral operaıından verilecek piyesi 
nakil. 23: Haberler. 

VARŞOVA 

J8: Şarkılar, 18.SO: Muhtelif ko· 
nuımalar, 20 : Salon orkeatraıı, 
20.4So Leh muılkiıl, 21,30: Musa• 
habe, 22; Bahriye bandoıu, 22.45: 
Spor, 23: lnglllz kompozitörlerinin 
~ıerlerlnden alto lle piyano, 23.30: 
Küçilk orkeıtra, 24: Dan• p)Akları. 

EINDHOVS!! 

(16,88 metreli .... dalaa) ıs.ıo: 
Pllk, haberler • pllk, l~.45: Danı 
muıikiıi. 

ViYANA --(49,~ metreli kıu dalga); 18.40: 
Ka'1rışık konser, 19. 10: Halk şar• 
kıtarı, 19.40: Konfe ' l s, 20, Ha
berler, 20.10: Aktüali e, 20-20: Çift• 
cl saati, 21: SteJerrr . .ı rktan repor ... 
tajlar1 2'l: Killıe musikisi, 23: Ha• 
herler, 23. 10: Eğlenceli musiki, 1: 
Danı plikları. 

MOSKOVA 

19, 15: Amatör amele tarafından 
konser, 20: Edebi ve dramatik 
nefti.yat, 21,IS: Efsane, 2:l: Ya
bancı dillerle neşriyat, 

No ı 138 

O - Hiçbir şey yok. 
Ben - Hala saklıyorsun? 
O - inan bana ki hiçbir 

şeyim yok .. Senin bu üstüme 
düşmen ve .. mutlaka bir şey 
varmış gibi beni tazyik etmen 
daha çok beni şaşırtıyor. 

Ben - Buraya birisi ile be
raber mi geldin ? 

O - Hayır, hiç kimse ile 
değil, 

Ben - Birisi sana taarruz, 
tecavüzde mi bulundu? 

O - Hayır. 
Beı - Birisi mi gördü ? .. 
O- Hayır. Kimse görmedi. 
Ben - Birşeye canın mı sı· 

kıldı?. 

O - Hayır. 
Ben - Eana randevu ver

diğine mi sıkıldın?. 

O - ne münasetet?. 

YAZAl\ı: Etem lzzel BENICe 

Ben - Benim huzurum mu 
seıi sıkıyor?. 

Cevat ifşaatına devam etti 

Ayşe, bu sorumdan sonra 
büsbütün bunaldı. 

- Çocuksun. Ben seni ne· 
kadar ~eviyorum görüyorsun, 
Bir dakika görmesem de'iye 
dönüyorum. Yeryüzünde ilk 
ve soı sevdi~im erkek sensin. 
Bu sevgi belki bir gün delir
tecek kadar artıyor. Fakat, 
korkuyorum. 

Dedi ve. bu: 

Cevat .. 
Dedi, ağlamaya başladı. Onu 

hiç böyle görmemiştim. Başını 
koltuk altlarıma saklamak is
tiyordu. Hafif bir sesle: 

- Ben en sıkışık bir vazi· 
yette olur ve senden yardım 

istersem, bu yardımı bana gös
terir misin ? 

Diye sordu. Tereddütsüz: 
- Tabii .. 

- Korkuyorum.. Cevabını verdim. Daha son· 
Kelimesini a~zından birkaç ra, konuşmamız şöyle devam 

kere çıkardı. elli: 
- Neden korkuyorsun ?. - Fakat, bu yardım çok mü. 
Bu sualim üzerine durdu. him bir şey üzerinde olursa?. 

Daldı. Sonra, gözlerine hare- -Bence mühimmi, mühim ol. 
ket verdi. Bu hareket, göz- mayanı yoktur. Her istediğin 
bebeklerıni irileştirdi, irileştir- şeyi daima yapmaya hazırım. 
di, ve .. o Sİ) ah, keskin, ateşli - Fakat, bu söyliyeceğim 
bebek'erin bakışları gönlümü şeyi dünyada aklına getirmez. 
ve bütün hüviyetimi tutsak din. 
ediyormuşçasına gözlerimi ka- Merak ettim : 
maştırdı. 

- Nedir bu, böyle? .. 
Tekrarladım: Hala tereddüt içindeydi. 

Dedi, f kat, sc n nu getirme
den yine sustu. M rakım artı· 
yordu. 

- Şimdi söyliyeceklt-rin mi
himleşti. Hakikaten merak et· 
miye başladım. 

Dedim. Gözleri irileşti. Nem
lendi, hıçkırık halinde bir ses 
boğazında düğümleıdi: 

- Beni hapsetseler ne ya. 
parsın? 

Diye sordu. 
beklemediğim 
şırdım. 

Bu, birden hiç 
bir sualdi. Ş ı-

- Hapsedilecek neyin var. 
Omuzlarını silkti : 

- Bir şeyim yok. Fabt, 
hapsedebilirler. 

[Devam edecek] 

Kitap kuponu 
BiR ClNA YET DAV ASI 
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- Neden korkuyorsun? Söylemekle söylememek ara. 
Yanıma sokuldu. Koluma sında sürüp giden bir karar. Bu kupontan kul> btrl'ctt• 

girdi. Üşüyormuş, titriyor- sazlığı vardı. Tekrarladım: renler roman l'neta:h blttl il 
muş, başını sokacak yer arı- _ Bu çok mühim şey ne vakit ldarehane.alu 1'5nderl? 

hiç para vermoJe.ı kltabı.u a• 
yormuş gibi büzülüyordu. olabilir?. lacaklardır. 
Birden, - Ummadığın birşey.. L 
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HAD İSELER ARASINDA j 
Faşist olursun, yoksa! .. 

• 
ispanya ihtilalinin telgraf kelimelerine sığ-
mıyan hazin ve meraklı taraf /arı da vardır 

Temps gazetesir.in Barselon 
muhaliri yazryor: 

!htilAl n i:k günlerinde Ka· 
talonya hükü:neti milislerini 
silahlandırmıştı. ispanya anar
şist federasyonu azası daha 
1934 ser.esindenberi silah top• 
lamakta idi, 

20 Temmuz da sokaklarda 
gezen halkın mis olsun, sivil 
olsun tüfenk taşımakta oldu~u 
görülüyordu. 

Bu ~erait dahilinde askeri 
hayduddan ayırmak kabil 
değildi. 

Thvophile Gantıer "lsp3nya 
}a seyyaha!. adındaki eserin
de Endülüsde sokakların bnşın· 
da tahtadan yapılmış haçlar 
bulunduğunu ve bu haçlar Ü· 
zerinde: "Burada bir adam öl
dürülmüştür.. Gibi ibareler ya
zılmış olduğunu yazıyor. Bu 
hal elan değişmemiştir. 

Filhakika şair, bir gün bir 
sokağı saptığı sırada karşısı· 

sına çıkan yedi kişiden ürk· 
müştür. O, bunları hırsız zan
netmişse de bunlar polis idiler. 
Fakat hırsız gibi giyinmişlerd~ 

insan Barselonda da aynl 
şekilde aldanabilir. Silahlı bir
çok kimseler, fırsattan istifade 
ederek, bütün ihli'allerde ol
duğu gibi, yağma için, adam 
öldürmek için evlere giriyor· 
!ardı. 

Hökümet, silah taşımak için 
verilen müsaadeyi geri aldı~n
dan, sahte polisler, müsellah 
oldukları halde, silAh aramak 
bahanesile zengin evlerine gi· 
rip yağma ediyorlardı. 

Bunda o kadar ifrata varıl
mıştır ki nihayet hırsız ve 
haydutları yakalamak ıçın 
müfrezeler teşkil edilmiştir. 

Bu dürüst gönüllüler aynı 

zamand müteassıp ve Faşist 
aleyhtarıdırlar. Bunlar silahın, 

bir cinayete alet ittihaz edil
mesin ! k arşı çok müteneffirdir
ler. On ara göre tüfek mukad
de;; birşeydir ve bir kurtuluş 
aletidir. Komünist ve Anar-

Milisler ellerindtkl silcihlarla şehirlerde böyle dolaşıyorlar 

şistler için tüfek daha kıy· 
metlidir, Tüfek onlara göre 
bourgeasıe'nın son mukaveme
tini. kırmağa yarayacaktır . 

Bunlardan herbiri silahlarını 
dinf bir taassupla bir ehli sa· 
libe ve bir akideye güvenerek 
taşıyorlar. 

Geçen gün bir gazetede şu 
satırları okuyarak hayrette 
kaldım : 

Bir asker divordu ki: 
- •Arkadaş, ben yaralan

dım. Ölüyorum, fakat silahımı 
almayın, sanki silahım nışan
lım imiş gibi ona sarılarak öl
mek istivorum. O hayalimin 
nışanlısı ve çocuklarımın ana· 
sıdır .• 

Sol cenah gazeteleri, amele
nin silahını pek itina ile mu· 
hafaza etmesi lazımgeldi~ini 
muhtelif vesilelerle tekrar et
mekten hali kalmıyorlar. Bu 
gazeteler diyor ki : 

"- Arkadaşlar.. Silahları
nızı asla bırakmayınız. Silah 
ferde karşı herkesin gösterme
ğe mecbur olduğu mutlak hür
metin bir zamanıdır. Hiçbir 
vesile ile ve hiç kimse tara· 
fından silahınızın elinizdan alın 
masına meydan vermeyiniz 1 

Silahınızı bırakmak için bir 
emir lazımdır. O emir nereden 
ve nasıl verilirse verilsin, her 

halde verilmiş olmamalıdır. 
Ötede beride tedavül etmek

te olan •vale. !erin tedavül
den kaldırılması lAzımdır. "Va
le. kelimesinin iki manası 
vardır. Biri bir selam formü
lüdür. •Afiyette ol!" demektir. 
Di~eri de latince makbuz ma· 
nasına gelir. 

ihtilalin ilk günlerinde milis
ler silahları omuzda bulunduğu 
halde mağazalara giriyorlar 
ve istedikleri eşyayı aldıktan 
sonra bedelini vale ile ödüyor
lard~ Bunun üzerine: 

- Bu kA~t parçasını ne 
yapalım, 

Diye söylenen tüccara: 
- Bedelini, bilAhare hazine 

bonosu olarak tahsil edecek· 
siniz. Cevabını veriyorlardı. 

Tüccarın biraz daha söylen
di~ini gören asker, silahını 
çevirerek: 

- Faşist olursun yoksa?. 
Diye mukabele ediyordu. 

Bu hal, lokanta ve gazino
larda tekerrür etmekte idi. 
Bir kaç gündenberi Milisler 
aylıklarını alıyor;ar ve satın 
aldıkları eşyanın bedelini pe· 
çeta olarak ödüyorlar. Fakat 
iaşe komitesi, müteahhitlere 
elan bono vermekte devam 
etmektedir. Valeler azalmıştır, 
fakat ortadan kalkmamıştır. 
O silahlar durdukça duracak-
tır. 
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ı ıparmağı Atinadaki Türk - Yu- Hüseyin Cahil Yalçın: 
\iki kard~şi birbi- nan ofis işe başladı " - Benim milletimden ve vatanımdan 

ilk tren Diyarıbekire 'Uardı~ı ı:ama11 

Diyarıbekirde sur dışı ı 
gittikçe güzelleşiyor 1 

Eldeki plana göre, Diyarıbe-
kir en mamur / 

şehirlerimizde_'!-_ biri olacak 
Diyarbekir (Açık Söz). -

Tren, Diyarbekire büyük bir 
canlılık vermiş. Caddeler, o
tel ve lokantalar lebaleb de· 
necek kerte dolu. Palasta zor 
ya'ak buldum. Yalnız, şunu 

kaydetmeliyim ki, geliş ve ga• 
!ebeliği bir kaç kat artan, şi
mendifere kavuşan bu şehri· 
mizin bulunduğu duruma yakı· 
şır şekilde bir oteli yok. Mev· 
cut olanlar ihtiyaca kA!i gel
medikten başka konforsuz. 
servis hemen hiç yok. En bü
yük otellerinden olan palasta 
otelciyi çağırmak için sofaya 
çıkıp bağırmak lazım. Zil tek 
bir odaya konulmamış. 

Tarihi şehrin sur haricinde 
kalan kısmı gün geçdikce gü· 
zelleşiyor. istasyon binaları, 
ordu ve halk evleri, fıtbrika

lar ve daha bir çok binalar 
bu semte asri bir çehre ,·er
miş. Eldeki plan da muvaffa. 
kiyetle tatbik edilirse yakın 
bir atide Diyarbekir, görül
meıte şayan vilayctlerimizden 
birisi olacak. 

Diyarbekirin tarihi çok es
kidir. Etrafındaki surun ehem
miyeti hepimizce ma'ümdur. 
Geçenlerde bu tarihi kıymeti 
tetkik için gelen Kahire Üni. 
versitesi asarıatika profesörü 
Mister Kres\ el Camii kebiri 
Melikşahın yaptığını söyle· 
miştir. 

Diyıırıbekir Belediyesi çok 
mühim olan iki işi başarmış· 
tır: Su ve elektrik. Evvelce 
su fenni suretle getirılmediği 

için sıhhate muzırdı. Dört 
sene önce Karacadağ sathı 
mailindeki Gözeli mevkiinden 
borularla şehire akıtılan suyun 
derecesi dokuzdur. 13 ki'o. 
metre mesafeden gelir ve 
temizdir. Bu iş için (220) bin 
lira sarfedilmiştir. 

Elektrik, cidden büyük bir 
tesisattır. iki yüz bin küsur 
liraya mal olacaksa da kudreti 
Diyarbekir gibi bırkaç şehri 

tenvire kafi gelecektir. Tesi· 
salta sudan istifade edilen ve 
ıehre sekiz kilometre mesafe
de bulunmuştur. Çok yakında 
un fabrikasından sarfınazarla 

şehir bu santraldan tenvir 
edilecektir. 

Belediye, 933 te yaptığı 

mezbahadan kırk bin lira va
ridat temin etmektedir. Mües· 
sese on dokuz bin liraya çık
mıştır. Koyun etinin kilosu 
yir"'i iki buçuk kuruşa veril· 
mektedir. Et, kasaplar çarşı
sın-ia satılmaktadır. 

936 faaliyetine; Atatürkün 
hatırasını taşıyan Saman köş· 
künün tamiri, asri mezarlık 
inşası, kanaliza•yonun ikmali, 
iki umumi hela ve bir semt 
bahçesi, kimsesizleri himaye e
dici bir müessese, toptan mey. 
va ve sebze pazarı inşa ve te· 
sisi dahildir. 

Belediye bütçesi hakiki ola
rak 203 bin liradır. Buna is· 
tikraz da ilave olunursa yekun 
üçyüz bine ulaşır. 

Şehir planı Bakanlıkça mü
hendis bay Hilmiye yaptırılmış 
ve şehir dahili harita üzerinde 
çalışılmakta bulunulmuştur. 

Diyarbckir, geniş bir endüs· 
iri kurağı değildir. iki ipek, 
bir loğla ve kiremit, bir un 
ve bir buz labrıkası vardır. 
Koza ve tel ipek civar vila
yetlere yollanır. Tezgaıı sayısı 
evvelce pek çok iken bugün 
ancak o da poşu dokuyan elli 
tezgah kalmıştır. 

Hububattan bilhassa buğday 
fazla miktarda ve otuz bin 
ton kadar ihraç olunur. Bu 
da tren sayesinde mümkün 
olmuştur. Buğday istihsalatı 

doksan bine yakındır. 
Debagat, iptidai haldedir. 

Ham deri civar vilayetlere 
gönderilir. Çermik kazasında 
pamuk yetiştirildiği gibi mın
taka ihtiyacını karşılayan do
kuma tezgahları da vardır. 

Pirinç fazla miktarda istihsal 
olunmakta ise de tren tarife. 
!erinin yüksekliği yüzünden 
ihracat yapılamamaktadır. 

Navlun, buğdaydan bir kaç 
misli fazladır. Mıntaka pirinç 
istihsalatı altı, yedi bin ton 
arasında olup tiren tarifesinin 
indirilmesi pirinci mühim bir 
ihraç maddesi haline soka· 
caktır. 

Deri, barsak, yün, koyun, 
yağ,mazı, kitre . acı ve tatlı 
badem varidatı da iyi bir ye
kun tutar. 

Zabıta romanı: 24 

Altı El Ateş 
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MOTHİŞ ŞEY 
Mis Vinteslon ikinci yatta 

da adetlerini bırakmamıştı. 

Yatmazdan evvel siyah 
mermerli havuzda yıkanı· 
yor, kendisi suyun i~inde 

iken, Sara da bir taraftan hem 
saçlarını düzeltiyor, hem de 
günün bellibaşlı hadiselerini 
anlabyordu. Bu işler bittikten 
sonra Mis Vinteston koyu mavi 
pijamasını giyerek, yatağına U• 

zanıyor ve okuyordu. 
O akşam da okuduğu kita• 

bın adı "Cinayet fenni,. idi. Bu 
kitapta birçok meşhur cinayet· 
terin resimleri, parmak izleri 
ve cinayetleri hakkındr. malu
mat vardı. 

Mis Vinteslon on sekizinci 
asırdaki bir caninin portresini 
tahlil elti. Bu resimde hi~ te 

Yazan : Rufuııs Klng 
katil surab yoktu. Bilakis o
kadar masum görünüyordu ki, 
bu adamın insan öldürebile
cejtine akıl erdirmek güçtü. 
Tam o sırada kamarasının 

açık penceresinden Mis Aş'ın 
kopardığı vaveylayı işitti. 

Elindeki kitap düştü. Bir 
saniye tereddütten sonra yata
ğından fırladı. Pantollalarını 
ayağına geçirdi ve kamarası· 
nın kapısını ardına kadar açtı. 

Birkaç metre Herdeki ka· 
maralardan birinin kapısı da
ha açıldı. Kinsman sırtında 

muhteşem bir rob dö şambrla 
göründü. Mis Vinteston sordu: 

- Ne oluyor Allah aşkına? 
Birisinin imdat diye bağırdığı
nı işittiniz mi ? 

Evet, işitmişti. Erika ve Fi· 
lip te işitmitlerdi, çünkü onlar 
da kamaralarından fırlıyarak 
Mis Vinteston'un yanına gel
mişlerdi. 

rine kattı Türkiye ile Yunanistan ara- olan her Türkün edebi eseri benim 
Adana, 6 (Açık SÖl)- Ev· sındaki ticaret münasabetlerini 

velki gece burada çok feci inkişaf ettırmek ve iki mem- ı· ç ı· n M 1• ır f ı"" e de b ı· y a t t ı r d ı· y o r 
bir bıçaklama hadisesi ol. leketi alakalandıran ticari ve ı. • il • 

muştur. iktisadi meseleleri tetkik et- Anketi yapan: Nusret Safa COŞKUN 
Dörtyol piyade kıt'asından mek ve istenilen malumatı 

Halil oğlu Mehmet mezuniyet vermek ve temasları temın et-
alıp Adanaya gelmiş ve Mer· mek üzere Atina'da bir Türk 
merli mahallesinde oturan kar· Yunan ticaret ofisi kurulmuş-
deşi Mustafaya misafir ol- tur. Reisliğe eski iktısat ve 

maliye nazırı Jorj Pesmazoğlu 

ikinci rei•liğe Atina ataşe 

kommersiyali Dr. Naci Aday, 

ikinci reis muavinliğine ticari 

mübadeleler yunan şirketi ge· 

ne! direktörü Şarl Traversa
ros, genel sekreterliğe tüccar· 

dan Platon Hacı Mihali ve a

zalıklara Atina • Pire başkon· 

solosu KAmil 

sabık iktisat 

Mümtaz Akay, 

nazırlarından N. 

Kanelopulos, Atina ticaret ve 

sanayi odası reisi K. Maneas 

Yunan yüksek iktisat meclisi 

azası ve bank nasyonal direk· 

törü V. Sinonidis, Vio. A. şir

keti direktörü A. Mihailidis 'den 

müteşekkildir. Ofis bir Ağus

tostan itibaren ife başlamıştır. 

Şeker mutahaaıısısı 
Turhal, (Husus!) - Burada 

ş~k~r fabrikasına ecnebf bir 
profesörle yani bir şeker mu
tahassısı gelmiştir. 

Kadıköy Süreyya Bahçesinde 

HALK OPERETi 
Bu akşam 21.45 le 

RAHMET EFENDi 

Yarın akşam Beylerbeyi 
iskele Tiyatrosunda 
ŞiRiN TEYZE 

Cemaziyelahır 
20 (1355) 

Ruzu Hızır 
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Vakitler 

Nakıs 5 numara gözlüğümü 
burnumun ortasından yukarı 

yani gözlerime doğru itmeme, 
nekadar dikkatli olmak müm
kün se o kadar kuvvet sarfe
derek aramama rağmer, üstad 
Hüseyin Cahidin hüriyeti ebe
diye tepesi yolu üzerindeki 
köşkünün kapısındaki zili bir 
türlü bulamadım. 

Bunu siz isler dikkatsizliğime, 
ister kızgın bir güneş altında 
uzun bir yolculuk yapmanın 

yorgunluğuna verin, şayet biti
şikteki Ermeni mektebinin ka
pıcısı insafa gelipte duvarın 
bir kenarına bizim edebiyat 
üstadları gibi saklanmış ( 1 ) 
zili çalmasaydı, eve ses işittir

mek mümkün olamıyacağı için 
ya dönüp gitmek veyahut ka
pının az ilerisindeki asmadan 
sarkan iştiha aver üzümlerde 

gözü kalmış bir mahalle çocuğu 
gibi teli atlamaktan başka ça· 
re kalmıyacaktı. 

Zil çalındı amma gelen gi· 
den yok. Köşk ile kapının a· 
rasındaki mesafe yüz metre 
var. 

Hesaplıyorum .. Kapıyı bana 
koşucu Semih açsa 11 9!5 
saniyede açabilir. Halbuki üs 
tadın evinde bir yüz metre 
şampiyonu olmadığına göre 
hizmetçinin gelip bana kapıyı 
açması en az üç dakika sü
recektir. 

Ben böyle Yahudi bir tüccar 
zihniyetile dakikaları hesaplar
ken cinsi narnalum bir sesle 
kapı açılıverdi. 

Allahallah. nasıl oldu bu .. 
Kapıyı kim açtı diye elrafı'lla 
bakınıyorum, kimseler yok. 
kimseninin görmediğine emin 
olarak kilidi yoklıyan bir 
hırsız gibi muayene ediyorum. 

Anlaşıldı. Meğer içerden 
basınca !düğmeye kapı kendi 
kendine açılıveriyor. Yaşasın 
medeniyet.. 

Her zaman medeniyet Ha
beşistanda top olup, zehirli 
gaz olup zavallı insanları 

öldürmez yal Bazan da bes
leme kızı günün her saatinde 

r·:~ .... :::~~~::·~ .... ı i 
l F~~t li 
•i Köprülü i 
i nün cevabı J 
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bu yüz metrelik yolu azimet 
ve avdet olarak !Yürümekten 
kurtarır. 

• * .. 
Üstadın her tarafı kitaplarla 

dolu çalışma odasındayım. 
Hizmetci kız, çok hoşuma gi
den ve Ertuğrul Muhsinin de 
görse ve işitse hoşuna gide· 
ceği ahenkdar bir sesle: 

- Beyefendi lraş oluyorlar. 
Bir kaç dakika beklemenizi 
r:ca ettiler, dedi. 

Az daha ağzımdan: 
- Üştadın tıraş olmasına 

hacet yok. Bir gazeteci geldi, 
deyiniz diye bir cüıole kaçı· 

yordu. Aklım baııma geldi, 
Çünkü ne hizmetçi kız bu 

nükteyi anlayacak kabiyette 
idi. Ne de böyle bir derecei 
harareti düşük espri yapmağa 
lüzum vardı. 

• •• 
Dışarda bir ayak sesi.. Üs-

tad: 
- Sizi beklettim galiba 1 

diye içeri girdi. Kalkmama 
meydan vermeden umuzumdan 
tekrar yerime çökertti. Ve 
hemen kenisi de yanıbaşıma 

oturdu. 
- Yahu sizin elinizden biz 

ne zaman kurtulacajtız? 
- Vallahi üstad, dedim, 

orasını Allah bilir. Gazete· 
tecilikte bu anket, edebiyat 
aleminde de siz Hüseyin Ca
hit kaldıkca kurtulmanın gali· 
ba imkanı yok., 
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Bu imkansızlığı üstad da an
lamış olacak ki kadere rıza 

göstermekten başka çare bu· 
lamadı .. 

Koşarak güverteyi geçtiler, 
istirahat salonunun kapısının 
önüne geldikleri zaman, hay. 
retle durakladılar. 

Valkur mis Aş'ın hareket• 
siz vücudünü salonda bir ka· 
napeye azalmıştı. Mis Fenton 
ise dirilmiı, Valkura yardım 
ediyordu. Haptan Paje de ora
da, kapının yanındaydı. Bir 
triko ve bir donla koşup gel· 
diğini unutmuştu. 

Mis Vinteston Mis Aş'ın 
hareketsiz ·ıücudünü görünce 
düşüp bayılacaktı. 

Bu seyahate beraberinde 
çıkardığı insanların hayatını 
tehdit eden tehlikeleri düşün• 
dülece, kendisini iyiden iyiye 
mes'ul hissediyordu. Sordu: 

- Ôldü mü? 
Valkur hemen teminat 

verdi. 
Mis Aş ölmemişti. Fer yadı 

işitenler koşup geldilkleri za. 
man, kadını yerde baygın 

bulmuşlardı. Henüz ayılmadığı 
için de ne olup, ne bittiği an· 
!aşılmamıştı. 

Maamafih Mis Venton kendi· 
sinin bayılmasına tekaddüm 

Türkofisi tüccar • • 
ıçın Mersin 

kararlar aldı • 
yenı 

Mersin, 6 (Hususi) - Ya· 
bancı ülkelere sevkedilecek 
malların, eksprerler tarafından 
tetkik ve tahkikini kolaylaş· 

tırmak için menşe şahadetna· 
mesi alınması lazımdır. Ancak 

bu ticaret ve sanayi odaları· 

mızca iyi anlaşılmamıştır. Bunun 

için Türkofis ticari icap ve 
teamüller ihlal edilmeksizin 

aşağıdaki hususların nazarı 

dikkate alınmasını bildirmiştir. 

1 - Tüccar malın sevkin· 
den evvel al5.kadar ticaret ve 
sanayi odasına malını herhan. 

eden hadiseler hakkında bazı 
malumat verdi. Dedi ki: 

- Mis Aşı daima göz önün
de bulundurmak için bir san· 
dalyeye oturmuştum. Kütüp· 
hane kapısının dış tarafına 
bir elin veyahut bir vücudün 
temasını hisseder gibi oldum. 
Bu hissim tekerrür edince 
hemen kalkıp kapıyı açtım, 
koridora baktım. Tam o sıra· 
da enseme bir yumruk yedim. 

Valkur cevap verdi: 
- Hem de ne yumruk! Ja

ponların meşhur el kenarı vu
ruşlarından daha üstadane. 

- Bayıldım. Yumruğu kim 
vurdu, göremedim. 

Mis Vinteston Filipe baktı, o 
da bu bakışa mukabele etli. Bu 
mukabeleden Fili pin nerede ise 
bir kahkaha koparacağı an· 
!aşılıyordu. 

Mis Vinteston Valkura dön· 
dü: 

- !>izinle biraz hususf ko
nuşabilir miyim? 

- Emredersiniz madam. Siz 
çocuklar Mis Aş ile meşgul 
olunuz ve ben gelinceye ka. 
dar hiçbiriniz buradan bir 
yere çıkmayınız. Peterbodil 

gi bir ekspertiz için hazır bu
lunduracağını söyliyecektir. 

Bundan sonra Ticaret oda

sından alacağı bir muvafakat 
beyanını gümrüjte vererek ma· 
lını ihraç etmesi mümkün ola
caktır. 

2 - Ancak bu vesikaları 

malın gümrükten çıkarılması 

için muamelenin bittiği tarih

ten en çok on beş gün içinde 
alakadar ticaret odasına tev· 
dii ve behemehal menşe şaha· 
detnamesi alınması zarureti 
vardır. 

Çavuş hemen vaziyet aldı. 
- Ben gelinceye kadar Mis 

Erika ile Fllip ve Kinsman'ın 
buradan bir yere çıkmamala· 
rına mukayyet olunuz. 

- Baş üstüne! 
- Mis Vinteston isterseniz, 

kütüphaneye gidelim. 
Peterbodi her ikisi dışarıya 

çıktıktan sonra, vazife almış 
bir nöbetçi gibi, kapadığı 
kapının arkasına geçti. 

Valkur kütüphaneye girer· 
ken, Mis Vinteston'a anlatıyor· 
du: 

- işte Fenton'a yumruğu 
burada vurmuşlar. 

- Rica ederim, kapıyı ka· 
patınız. Artık benim tahammü
lüm kalmadı, vaziyetimiz hak· 
kında hemen bir karar ver. 
sek iyi olacak. 

Oturmadılar. Ayakta konu
şuyorlardı. Mis Vinteston de· 
diki: 

- Katili kelepçeye vurama• 
yız, fakat yatta da serbestçe 
dolaşmasına razı olamayız. 

Acaba siz bu adamı kamara
sında hapsedemez misiniz? 
Eğer icap ederse, ben kendi 

işte Hüseyin Cahil Yalçının 
suallerime top yekun verdiği 
cevap: 

"Milli edebiyat... Arada sı

rada tazelenen müebbet me
sele. Hiç şüphesiz, hepimiz 
buna ayrı ayrı bir mana ve
riyoruz ki, bir türlü işin için· 
den çıkıp anlaşamıyoruz. 

Bence milli edebiyat, ya
bancı milletlerin edebiyatına 
mukabil bir milletin edebiya· 
tı demektir. Mevzuun bunda 
hiç dahli yoktur. Falih Rıfkı· 
nın Rusyaya, lngiltereye, Ce
nubi Amerikaya dair güzel 
eserlerini Türk edebiyatından 
saymamıya imkan var mı? 

Mıl\i edebiyat demek mut· 

kamaramı veririm. Benim ka· 
maram büyüktür ve insanda 
hapse konulmuş tesiri bırak

maz. 
Ve solgun yüzünden yaşlar 

akmıya başladı. 

- Filipten mi bahsetmek 
istiyorsunuz Mis Vinteston? 

- Evli misiniz Valkur? 
- Hayır madam. 
- Ne de olsa bir insanın 

çocuğu gibi sevdiği bir insana 
karşı gösterdiği muhabbetiıı 

ne demek olduğunu anlarsınız. 
Luzitanya vapuru battıktan 

son{a kurtulan Erika ile Filip 
bana emanet edildiler. O gün
den beri yanımda bulunuyor· 
!ar. Filip bir aralık kolej için 
yanımdan ayrıldı, daha sonra 
şehirde bir apartman tuttu. 
Fakat onu da daima Erika 
kadar severim. 

Valkur'un uzattığı mendili 
reddetmedi: 

- Bugün anlıyorum ki, bu 
seyahate çıktığımıza hata et• 
rnişiz. Bu meseleye hakkımız 
olmıyarak müdahale ediyoruz. 
Kaptana geri dönmesi için 

laka köylüden, a\·amdan, va
tandan, Türklük idealinden, es
ki türklerden, harpten ,.e hü· 
riyetten l:ahseden edebiyat 
demek te değildir. Bir eserin 
sanat ve edebiyat hudud· 
!arından içeri girmiş olma· 
sı kafidir. Benim milletimden 
ve vatanımdan olan her Tür
kün edebi eseri benim için 
milli edebiyattır. 

Bir milletin hudud:arı .-e e· 
serleri arasında milli edebi
yat, gayri mili! edebiyat mü· 
lahazalarına yer yoktur. Sade
ce edebiyat aranabilir, san"at 
düşünülebilir. 

Milli edebiyat yoksa da 
"Nasyonalist,. edebiyat vardır 
ve bunun, san'at kıymeti sıfır
dır. 

Burada edebiyatta gaye bah
sine temas etmiş oluyorum. 
San'atin vasıta ve hizmetkar 
makamına düşürülmesine kail 
değilim. Fakat san'at san'at 
içindir düsturunu bir kelime 
oyuncakcılığı, bir nevi kuyum· 
culuk ve hokkabazlık, calilik 
ve hakiki hayattan uzaklık ma· 
nasına kabul etmem. 

Sanat eseri bir heyecan 
mahsulü olmalıdır. Kaynağını 

güzelliğe yabancı fikri ve 
ahlaki unsurlardan almamalı· 

dır. Mesela bir sanatkar ço· 
cukları olan genç bir aile için 
ayrılmanın fenalıklarını ve acı· 
!arını tasvir ve ayrılmamayı 
müdafaa fikrile bir eser yazmağa 
kalkmamalıdır. Fakat hakiki 
hayatı böyle bir müşahededen 
bedii bir heyecan ve teessür 
duymuşsa onu bize ifade edebilir, 
Edebi bir eserde benim kabul 
etmediğim şey "Tez,. dir. 
Yoksa bir edebi eser ahlaki, 
sosyal, felsefi her mevzua temas 
edebilir. Çünkü bunlar hayattır 
ve san'at e•erinde beklediğ!

miz şey, h3yalın bedii heye· 
canlarıdır. 

Üstad sözünü bitirdi. Bir 
yazıhanenin üstündeki yağlı. 

boya gençlik resmine, bir de 
kendisine baktım. Bu c~nsız 
tablo ile tablonun karşımdaki 

canlı muhtevasını, b:ribirinden 
ayıran çok uzun senelere 

rağmen deıtiıen maddi ve 
manevi üstadın yalnız açık 
alınlı başının, arl:k ilcrli-
ycn } a~la terkedilmiş bir 
şehir gibi yavaş yavaş hara· 
biye giden saçları idi. Beni 
geçirdikten sonra Etem izzete 
selamını söylemek için tekrar 
merdiven başına kadar gelen 
üstada bir daha baktım : 

Muntazam ve dinç vücudii· 
nün bir mümessili gibi duran 
heybetli başını saran her teli 
bir çileyi temsil eden beyaz 
saçlarına rağmen ismiyle m~· 
semma (yalçın) gibi du.oyor
dıı. 

Nuıı;ret Safa Cotkun 

emir vermek niyetindeyim. 
Nevyork polisi ne yaparss 
yapsın! 

Valkur yine sordu: 
- Siz hep Filipi mi düşü

nüyorsunuz? 
- Tabii değil mi? Siz bu 

facianın benim için ne demek 
olduğunu bilmezsiniz. Ben ar. 

tık bitmiş bir kadınım. 
- Ôyle söylemeyiniz Mi! 

Vinteston. Ben bu seyahatin 
Filipiıı masumiyetini ispat e• 
deceğine kaniim. Onıın için 
yatın yoluna devam ctmesincı 
müsaadenizi rica edeceğim.. 

- Siz beni teselli etmek için 
söylüyorsunuz bunları tabii! 

Valkur acaib bir sesle sordu: 
- Ya mis As? 
- Mis Aş mı? o da taarruza 

uğradı. 
-Fenton da taarruza uğradı. 

Fak at Mis Aş sadece bayıl• 
mış görünmekle iktifa elti. 

- Bir şeyler söylemek is• 
tiyorsunuz V alkur? 

- Lıitfen oturur musunuz~ 
(Bitmedi) 
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7 EylOI 

Moda yarışları pek muhteşem oldu 

Kürek şampiyonası 
BEYKOZLULAR DA 

I Müsabakalara sayın misafirimiz 
1 Majeste Edvard VIII ile 
1 Cumhur Başkanımız 

Atatürkün teşrifleri paha 
biçilmez bir kıymet kazandırdı 

lstanbul, dün yine sayılı 
ıpor günlerinden birini yaşadı. 
Bu gün, hatta okadarki, sayın 
misafirimiz lngiltere Kralı Ma
kste Edvard Vll! ile Cumhur 
Başkanımız Atatürkün müsa· 
bakaları teşrifi ile kıymetini 

son haddine çıkarmakla bera
ber, spor tarihimize geçecek 
bir kıymet kazandı. 

Trabya-Moda yUzme 
mUaabakası 

Bu günün şerefine tertip ve 
Kavak - Moda arasında yapıl• 
ması evvelden tekurur eden 
mukavemet yüzme yarışlarına, 
vaktin biraz gecikmiş olması 
münasebetile Trabyadan baş
lanıldı. 

Soyunan ve yağlanan mü
sabıklar, saat tam 10,52 de, 
başhakem bulunan milli futbol 
takımırnızın eski müdafii Ga· 
latasaraylı Bürhan Atak'ın bir 
kumundasile şapır şapır deni
ze atladılar. Müsabakaya 38 
erkek, bir kadın olmak üzere 
39 müsabık girdi. 

Başlangıçla biraz derli top
lu giden müsabıklar, pek az 
rnnra biribirlnden hayli açıl
dılar. Aralardaki mesafeler, 
müsabıkların kudretine göre 
gitgide daha çok açıldı. Bir
çok yarışçılar, bu uzun işe 
dayananııyarak müsabakayı 
ter kettiler. Neticede : 

1 inci Murat (Güneş) 3,39 
saat ıle, 2 incı lsmail ( Kara
rnür.el) 4,01 saat ile, 3 üncü 
Cemal ( Ortaköy ) 5,44 saat 
ile, 4 üncü Şükrü ( Hilı!l )4,48 
saat ile, 5 inci Celal ( G.S.) 
4,57 saat ile müsabakayı bitir
mek bahtiyarlığına ulaştılar. 

lstanbul ,ampiyonası 
yüzme seçmeleri 
Sa~ahleyin Modada 1936 

yılı lstanbul şampiyonasının 
ikinci gün yüzme seçmelerine 
devam edildi. Ve şu neticeler 
alındı. 
200 metre serbest 

erkekler 
l - Halil (G.S.) 2,27.3, 2-

Mahmut ( 1. S. K. ) 3 - Or
han ( G. S. ). 

200 metre kurbağala
ma erkekler 

1 - Mekin (Beykoz) 3.20.3, 
2 - Torna (Beykoz) , 3 -
Adnan ( Beykoz ). 
1500 metre serbest 

erkekler 
1 - Ha il (G. S.) 22-25-2 
2 - Fuat (Beykoz) 
3 - Bülent (Beykoz) 
Bayrak yarışında, Galatasa-

ray ve Beykoz takımları mü· 
sabaka yapmaksızın, haftaya 
vapılacak finallere kaldılar. 
Finaller haftaya yapılacak ve 
şampiyonlar belli olacaktır, 
fina'i, Beykozun kazanacaıtı 
yüzde yüz gibidir. 

Çünkü, iki günde yapılan 
seçmelerde Beykozdan 29, Ga· 
latasaraydan 15, lstanbul S'ı 
sporları klübünden de 1 kişi 
finale kalmış bulunmaktadır. 

BüyUk, Moda deniz 
yarışları 

Moda deniz klübu tarafın
dan tertip ve Ba,bakanımız 
tarafından himaye buyurulan 
Moda deniz yarışları, dün 
şimdiye kadar görülmemiş bü
:Yük bir kalabalık önünde ya
pıldı. 

Sayın misafirimiz Majeste 
Edvard Vlll ile, Cümhur Baş
kanımız Atatürkün yarış ma• 
hallini teşrif edecekleri tahmin 
edildiği için, halk sabahın er
ken. saatinden itibaren sandal, 
llıotör, çatana, yelkenli, bot, 
otomobil, tramvay, otobüs 
Ribi. çeşit çeşit vesaitle 
hradan ve denizden Moda 
koyunu, Denizcilik klübünü, 
Moda sırUarını, Beykoz kulü
bünün Modadaki denizcil:k şu
besini tıklım tıklım doldurmuş
tu. Yarış yerini çevreleyen 
deniz vesaitinin çokluğundan 
hemen hemen Is tan buldaki bü
llın merakibin orada toplandı· 
~ sanılıyordu. 
Yarış yeri, Şirketi Hayriye-

1 
nin 73, 74, Akayın Erenköy, 

, Göztepe, a}rıca Sakarya de-
nizaltı gemimizle, Söğütlü yatı, 
Eğ~. Aksu ve daha birçok 
vesaitle müstatili bir şekilde 
çevrelenmişti. Müsabakalara 
devam edildiği bir sırada, 
saat tam 16 da evvel.il, 
Nahlin yatile sayın misafiri· 
miz, 10 dakika fasıla ile Cum
hur Başkanımız gelerek bir 
dıl 'ı açık ka1an müslatili yarış 
sahasının dördüncü dıl'ıda 
kapandı. 

Müsabakalarıı' 
neticeleri 

Klüpler arasınd ... 
blrlik klasikler 

1 - Seyfi ( F. B. ) 6,45, 2 -
Mehmet (Beykoz), 3 - l.li 
(Güneş). 

Deniz harp mektebi 
klklerl 

3 numaralı kik birinci 
4 numaralı kik ikinci 
2 numaralı birinci geldise 

de, şamandırayı yanlış döndü
ğünden diskalifye edildi. 

Klüpler arasında iki 
çifte klasik tekneler 

1 - Güneş 6.20, 2 - Bey
koz, 3 - Galatas.ıray. 

Bayanlar arasında 
dörtlük klasik 

1- Fenerbahçe, 2 - Güneş. 
Donanma efradı 
arasında be, çifte: 
l - Mecidiye 2 - Hami

diye 

Mektepliler arasında 
beş çifte 

1 nun1aralı birinci, 2 t1uma
ralı ikinci. 

Donanma efradı ara· 
sında 7 çifte flikalar 

Yavuz birinci, Yavuz ikinci. 

Donanma efrsdı ara
sında 10 çifte 

Yavuz 1 birinci, Yavuz il 
ikinci. 

Klüpler arasında 
dörtlük klaslk 

1 - Beykoz 32-5, 2 - Ga
laıas1ray, 3 - Fenerbahçe, 

Yarıştan evvel Anadolu tek
nesi hakem emirlerine itaat 
etmediği için diskalifiye edildi. 

. Müsabakaların devam ettiği 
bır sırada, yarışların mükem
meliyetini gören Sa M'ıjeste 
hazretleri, kendi yatlarının iki 
flikası ile H 89 ve H 92 distro
yerlerinden birer flikanın müsa• 
baka harici yarışmasına mü
saade buyurdular. 

Bu müsabakayı kendi yat
lan_nı~ bir filikası kazandı. 
Bırıncı ve ikinciy~ şık iki ku
pa hatıra o'arak verildi. Bu 
kupaların General Ali Sait ta
rafından verilmiş olması da 
günün ayrı bir hadisesi oldu. 

Profesyoneller arasın
da beş çifte alamana 

1 - Emin oğlu Bekir reisin 
Ereğ"li isimli alamanası birinci 
oldu. 

2 - Sarıyerli Emin çavu
şun teknesi de ikinci oldu. 

12 metre ,arpi ls
tanbul bi rinciliğl 

3 günlük yarışın neticesinde 
Sadi ( !. S. K.) ve Burhan (G. 
S.) 192 puanla berabere kal
dıkları için bir defa daha ya. 
rıştılar. Bunu Sadi kazanarak 
lstanbul birincisi oldu. 

Galatasaray ikinci, Ana-
doluhisarı idman yurdundan 
lbrahim de 135 puanla üçün
cü oldu. 

Yelken yarı,ıarı 
Olimpiya Yolede 1 Semih 

(Fener), 11 Ercüment (Deniz 
klübü). 

12 metre kare 
l - Nej1d. Süheyla (1-S-K) 

15 metre kare yol~. !-Harun 
(1-S.K), il-Şahin Deniz klübü. 
25 metre kare sarpl 

1 - ilerberyan (/.S.K.) 
Müsabakalar sona erdiği 

zaman Beykoz yapılan kürek 
şampiyonasında l 1 puanla 
Is tan bul birincisi, F enerbahçe 
ve Güneş altışar puanla ikin
ci oldular. Tebrik ederiz. 
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1 

1 

1 

1 
1 

' 
j 

1

' TRİESTİNO 1 

Spartivento 
1 

: 

Çarş. 9 Eyliıl, saat 16 
1 Burgaz, Varna, Köstence, 

Sulina, Kalas, ibra il 

Merano 
i Çarş". 9 Eyhll, saat 17 
' Pire, Napoli, Marsilya, . Genova 

Bol sena ' 

Perş. 10 Eylül, saat 17 
Burgaz, Varnıı, Köstence, · 
Novorosisk, Batum, Trab-
zan, Sam~un, Varna, Burgaz --

QUIRINALE 
1 Cuma 11 Eyliıl ıaat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Brindisi, Venedik, 

ı ı Trieste 1 --ise o 
Cumart. 12 Eylül, saat 17 

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

Trieste ' 

Campidogllo 1 

Paıart. 14 Eylül, saat 12 , 
lzmir, Selanik, Pire, Patras, 1 

Napoli, Marsilya Genova 
1 Asslria 

Çarş. 16 Eylül, saat 17 
Burgaz, Varna, Köstence, 

Sulina, Kalas, lbrail, 

Aventino 
Per,. 17 Eylül, saat 17 

Burgaz, Varna, Köstence -- Caldea 
Perş. 17 Eyliıl saat 17 

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

1 

disi, Ankona, Venedik, Tri-
este 

CELIO 
Cuma18 Eylül, ıaat 9 

Galata rıhtı mandan 
Pire, Brindisi, Venedik, 

Trieste 

Spartlvento 
Çarş. 23 Ey lul, saat 17 
Pire, Napoli, Marsilya, 

Gen ova 
' 

' 

Clllcla 
Çarş. 23 Eyliıl, saat 17 

: 

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

/! Albano 1 

Perş. 24 Eylül saat l 7 
Burgaz, Varna, Köstence, 
Odesa, Batum, Trabzon, 
Samsun, Varna, Burgaz 

' 

1 QUIRINALE 
Cuma 25Eylül, saat 9 

Galata rıhtımından 

11 Pire, Brindisi, Venedik, 
Trieste 

I' Bol sena ! 

Cumart. 26 Eyliıl, ıaat 17 
SeUinik, Midilli, lzmir, Pire, 

: Patras, Brindisi, Venedik, 
Trieste 

' Aventlno 
· Puart. 28 Eylül saat 12 
' lzmir, Selanik, Pire, Patras, 

Napoli, Marsiiya, Genova ' -
Abbazia ' 

Çarş. 30 Eyliıl, saat 17 
' Burgaz, Varna, Köstence, 

Sulina, Kalas. lbrail 
: 

Mezkur vapurlar mahalli 
maksutlannın başlıcası için 
ltalya'da Kara ve Deniz 
servisleri le telaki ederler. 

1 Tadilat veya tealıhürattan 
Kumpanya hiç !ıir suretle 
mes'ul tutulamaz. 

Faı.la malOmat almak için 
l Galatada Merkez Rıhtım ha-
nında "Lloyd Trleatino,, Umu-

il mi Acentahğıaa (Tel. 44877-8-9) 

ve Beyojilunda Galatuaray 1 

1 
civannda Yolcu Dairesine (Tel. 

86) milracaat olunur. 
- - - --

Senelik muhammen kirası 60 lira Fatih Kirmasti 
mahallesinin taplıane sokağındaki taphane medresesinin 
dış avlusunda bir odalı ve bahçeli müfrez kısım teslim 

tarihinden itibaren 937 veya 938,939 seneleri mayıs 
sonuna kadar kiraya verilmek üzere pazarlığa konul• 

muştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür İs• 

tekli olanlar 450 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 8 eylül 936 salı günü saat 14 de 
daimi ~ncüwende bulunnıalıdır. (1) (602) 

* *. 
Hepsine 7308 lira 60 kuruş bedel tahmin olunan 

ve belediye merkez müessesatile kültür idaresi için alı

nacak olan kağıt, zarf, mürekkep, kalem ucu vesaire 
gibi ır;6 kalem kırtasiye kapalı zarfla eksiltmeye konul. 
muştur. Listesi ve şutnaınesi levazını müdürlüğünde 

görülür. Eksiltnıe 8 eylfıl 936 salt günü saat 15 de 

dai:ni encümende yapılacaktır. İs~eklilerin 2490 No. it 
kanunda yazılı vesika ve 549 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubunu havi teklif zarflarını yukarda 

yazılı günde saat 14 e kadar :!aimi encümene vermeli· 
dirler. (B.) (661) 

En çolr En az 
200 170 
2t0 160 

60 30 
50 40 
45 35 

565 435 

* * * 
Cerrah paşa 
Ha~eki 

Beyoğlu 

hastanesi 

.. 
" 

Emrazı zühreviye 
Zeynep Kamil 

Hastanelere 936 senesi içinde lfızıın olan birinci nevı 
eknıek kapnlı zarfla eksiltnıeye konulnıuştur. Ekmeğin 

bir kilosuna 11 kuruş 10 para fiat tahmin olunnıuştur. 
Şartnanıesini isteyenler levazım müdürlüğılnden paras:z 
alabilirler. Eksiltme 8 eylfıl 936 salı günü saat 15 de 
daimi encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 No. lı ka

nunda yazılı vesika ve 1741 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile teklif mektubunu havi kapalı 

zarflarını 'yukarda yazılı günde saat 14 de daimi encü
mene v,,..melidirler. ( B.) (660) 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
5. ci Keşide 1 J • EylOI - 936 dadır. 

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

liralık bir mükafat vardır ... 

Yüksek Mühendis Okulu 
Direktörlüğünden: 

936-937 ders yılı için okur yazılmasına başlanmıştır. YA
zılma işi 1 - Eylül - Salı gününden 22 - Eylül - Sah akşamını 
kadar "Cumartesi ve Pazardan başka " hergün saat 9 dan 12 
ye, 13 deo 16 ya k aıl•r Gümüşsuyuodaki okulda yapılır. 

İste idiler le daha fule bilgi edinec >klerio yukarda yazılı 
gün ve saatlerde okula gdmeleri ilan olunur. "301. 

r-A'Skeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ı 
l_satınalma Komisyonu lıfınları 

7 - Eyliıl 0 936 gününde kapalı zarfla satın alınacağı 20-22-

24-26-Temmuz 936 günlerinde ilan edilmiş bulunan 350 ton 
Elektrolit bakır, 150 lon huıuıi platine 1aç, 10 ton fosforlu 

bakır ye 100 ton elektrolit tutya hakkındaki ilan hükilm-
ıOzdür "718. 

35l ton Eletrollt bakır 
150 ton Husuıi p1itine 

10 ton foıforlu bakır 

100 ton elektrolit tutya 

* •• 
saç 

Tahmin edilen bedeli •162500. lira olan yuk1rıda mikd1rı 

ve cinsi yazılı malumo Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

I Satınalma Komisyonunca 19-10·936 tarihinde Pazartesi günü 

1 1 
Hat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname "Sekiz,. 

lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları lira "13. lcuruş mukabilinde komiıyoodan verilir. Taliplerin 

1 
Maltepe Askeri lisesinde eskiye ayrılan 514 çift da- ı muvakkat teminat olan "9375. lirayı hni teklif mektuplarını 

hT 785 ·ı h · • f · 'l 75 ·r k d mezkür giinde saat 14 e kadar Komiıyooa vermeleri ve ken-
1 ı ı ve çı t arıcı otın ı e çı t erat un urası dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 

9 • 9 • 936 Çarşanba günü saat 14 de Tophanede satınal-

1 
1 v~ıailıle meıkür gün ve •aatte komiıyo'la müracaatları. ı.719,. 

ıu~ koıuisyoııunia paz•rlıkla satılacaktır. Tahıııin bedeli ::--------------------·-----:. 
i67 lira 13 kuruştur. Teminatı 25 lira 7 kuruştur. Fo· ı Beyoğlu Vakıflar DirektörlUğU ilAnları f 
tinler lisede görülebilir. İsteklilerin ihale saatinde Topha· :..-----------------------,,.;; 
nede komisyonda bulunmaları. (113) (923) 

l lstanbul komutanlığı 
Satınalma Komisyonu lıanlar 1 
Komutanlık birlikleri için 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 
Paıardan b•şka günlerde (2 

den 6) ya kadar İstanbul D:· 
vany>ılu ( 104 ) yeni numaralı 
hususi kabinesinde hastalara 
bakar. 

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

Yazlık telefon Kaudilii 38 
Beylerbeyi 48 

Kiralık emlak 
Galata Alacamescit mahmudiye cadJesinde 219 dük. 

k:i 11. 

Paııgaltı elnıadağı caddesi 39 No. ev. 

" 
> > 19 > 

" > Cuıııhuriyet > 77 > 
" 79 

" • > 53 > > 

Yukarıda yazılı Vakıf mallar 31 - ~Iayıs. 937 sonuna 
kador kimya verilmek ür.ere açık arıtırnıaya konulmu~tur. 

is'.eklilerin 14 • Eylü! 936 Pazartesi giinü Beyoğlu vakıf. 
!ar direktörlüğü Akarat kalemine gelmeleri. (876) 

alınacak olon 2135 ton 
lavemarin könıürüne talibi
nm vernıiş olduğu fiat 
makamca pahalı göriıldü
ğiinden tekrar pazarlıkla 
ihalesi 8-eylül·936 saiı gü• 
nü s:ıat 15 de yapılacak· 

tır. 1Iuhammen tutarı 27328 
liradır. Şartnamesi komis
yonumuzda gorüldiiğü gibi 
142 kuruş mukabilinde de 
verilebilir. İsteklilerin 2050 
liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplarilc beraber 
fındıklıda konıutanlık satın• 
alma konıisyonuna gelme
leri. (ıll 1) 

İstanbul liseler alım satım Komisyonundaı1: 

* * * 
İstanbul Komutanlığı bir· 

likleri Hayvanatı için 600 
ton yulaf satın alınacaktır. 
İhalesi 18 Eylül 936 Cuma 

günü saat 15 de kapalı zarf
la yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 31500 liradır. Şart· 
namesi Komisyonumuzda 
görüldüğü gibi 250 kuruş 
mukabilinde verilebilir. İs
teklilerin 2S63 liralık ilk 
teminat makbuz Yeya mek

tuplarile 2490 sayılı kanu
nun 2,3iincü maddelerinde· 
ki vesaikle beraber teklif 
mektuplarını ihale:len en az 
bir saat evveline kadar Fın· 
dıklıda Kom·.ıtanlık Satın

alma Konıisyonuna verme• 
!eri. (844) 

Kuru çalı fasulye 
Kuru barbunya> 
Nohut 
Yeşil mercinıek 
Kırmızı > 

Kuru soğan 

10200 
6000 
6500 
4400 
2750 3617 

28500 

lık teminat 
Lira. K. 

183 15 

127 88 

502 50 

513 

524 78 

271 29 

Eksiltme şekli Gün Saat 

Açık eksiltme 15-9-936 Salı gü• 
nü saat 13,30 

Açık eksiltme 

kapalı zarf 

Kapalı zarf 

Kapalı zarf 

Açık eksiltme 

15·9-936 Salı gü· 
nü Saat 14 

15·9-936 Salı 
giınü saat 14.15 

15-9-936 Salı 
günü saat 14,30 

15·9- 9S6 S.ılı 
günü saat 15 

15-9-936 Sclı 
günü saat 15, 15 

15·9- 936 Salı 
günü saat 15,30 

Açık eksiltme 15·9·936 Sdlı 

M.M. Ve Sarmısak 410 
Patates 43600 3879. 20 2!l1 94 

Bursa pirinci 36800 8832 662 40 
kal etin den: ı..:.=;;;.;;..._,_-=.=;::......=..;..::;...::.;~:......::.;;;..----g-ünü_sa_at 1-6 

kapalı zarf 15-9-936 Sah 
1 - Bu sene Ankaray a nakli mukarrer olan Har• 

raıısızca, Almanca öğretmen• 
öğretmenlik yapmak salahi· 

gilerini taşıyan. iki İngilizce, 
ö~retmeni alınacaktır. 

günü saat 16,3~ 

biye Okulu İngilizce ve F 
liklerine yüksek okullarda 
yetini ve vesaikini ve bil 

bir Almanca, üç Fransızca 

2 - Bu ö;ıretmenlikleri 
ila 5 liradır. 

n ücreti ders saati başına 4 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin aiploma ve bon. 
servis ve nufus ka!;ıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı 

ve bulundukları memuriyetleri gösterir hal tercümesi ve 
bir istida ile Ankarada M. M. Vekaletine, İstanbıılda 
Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatları ve sarih a ~
res yazmaları Jazınıdır. Müracaatlar en geç 20 • Eylı11 936 
ya kadar yapılacaktır. (232) (655) 

Beyaz peynir 16100 5957 446 78 kapalı zarf 15·9-936 Salı 
giinü saat 17 

l - komisyonumuza bağlı yatılı liselerin yukarda miktarı, muhammen bedelleriyle 

ilk teminat ve eksiltme gün ve saattları hizalarında yazılı erzaklar !:ap1Iı zarf ve açık 
eksiltme suretile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme İstanbul liseler mıılıasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. 
İsteklilerin şartnamelerde yuılı kanuni ves'.kal:ırdan başka ticaret odasının yeni yıl \'C• 

sikası ve teminat makbnzlariyle beraber teklif mektuplarını ihale için tayin edilen sa~tler

den bir saat evvel ma!:bıız mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri: ilk teminatları· 

nı belli gün ve saatten önce komisyon başkanlığından alacakları irsaliye ile liseler mulıase'> 
ciliği veznesine yatırmaları. 

3 - İsteklılerin şartnameleri komisyon sekreterliğinde görüp okuyabilecekleri il5.n olu. 
nuc. (729) 



8 AÇIK SÖZ- 7 EylOI 

En Mükemmel ve Eınsalsiz 
•• 

MOTORLER 
• 

TiE' 
En UC UZ Fiatla 

Satıl ır. 
SALIP AZARINDA 

• • 
1 1 

Merkezine veya şubelerine 
Müracaat edilebilir. 

........................................ lllllİ ................. . 

İstanbul Üniversitesi 
Rektörlüğünden: 

30 Eylfıl Carşamba günü imtihanları yapılacak Doçentlikler 

şunlardır. Oııa göre, isteklilerin Üniversite Rektörlüğüne müraca• 
atları. (913) 

Birinci hariciye Doçentliği 
Kadın ve Doğum • 
Birinci d~hiliye " Göz • 
Marazi Teşrih .. 
Bakteriyoloji • 
Teşrih • 
Nebatat • 
Riyaziye • 
Jeoloji • 
Roma Hukuku • 
Ceza Hukuku • 
1Ictiut .. 
Tarih • 

Sabah dokuzdan akşam saat 
beşe kadar mat, saf ve sevimli bir 
ten. Gündüz tekrar pudralama2'a 
hacet yok. işte; havalandırılmış ye
ni Tokalon pudrasonın garanti mu
hasseoalı bunlardır. Bu cazip ha. 

vı!andırma usuli!, Par;sli bir kim
yagerin ke,fid.r 1 Bu usul dairesin· 
de havası toplandırılmış yegane ha
fif pudradır. Şimdiye kadar yapı· 

lan pudralardan on defa daha sal 
ve daha hahldir. Bu usul, Tokalon 
pudrasının islihzarında kul'anılmak

tadır. işte bunun içindir ki, Toka. 

lon pudrası, daha muntazam ve 
daha mükemmel bir tarzda yapışır 

cildi hemen hemen görünmez bir 
güzellik tabakasile kaplar ve yüze 
tabi! bir gü:ıel ik verir ve modası 

ııeçmiş ve yüze bir makiyaj şeklini 

vermeden kalın adi pudralardan ta-
mamen başka bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudrası yüze yapışık kal

dığı cihetle buna "8 saatlik pudra. 
tabir edP.rler, Arlık ne parlak burun 
ne yağlı cild görünmiyec<k, belki 

rüzgar, yaRmurun ve terlemenin 
icroyi tesır edemiyece2'i mat, saf 
ve sevimli bir ten görünecektir. 

Devredilecek iht i ra beratı Devredilecek ihtira beratı 
"Tüfek kundak tertibatı ve me- "Tüfen nişangahlarına ait i5lahat 

va,adığımız e k ono· 
mi devrinde size pa· 
halıya mal edilmek 
istenen naslhatları 

9üpheli görünüz. 

Her nerede ve her hangi 
bir saatte Krem Pertev'i 
kullanabilirsniz. Yarım sa
at zarfında o tesirini gös
termiştir, bile • 

Krem Perlev'in yarım asır· 

lık şöhreti asılsız detildir . 

Yüzbinlerce kişiden Krem 
Pertev hakkında samimi 

kanaatlerini sorabi;irshiz. 

İs' anbul Kadastro Birinci Mın· 
taka :Müdürlüğünden: 

Heybeliadanın eski han yeni 
Orhan ve yalı bülbülü sokağın
da eski 19 numaralı ve 12-21 
numaratajlı Şebzd.e Mehmet 
vakfından ve 9· haziran°1285 t~· 

rihli ve 13 sıra numaralı kayıdı 

bulunam~yan vakıf senedile Ya
nak.o kızı Anikanın üzerinde 
iken 16·12·933 tarihinde ölme• 

sile ver3seti kızlan Elen•, Ag· 
laiye, Olombiya, ve l\!arikaya 
kaldııtı Üsküdar hukuk hakim
liğinin 22·6·934 gün ve 40.934 
sayılı veraset seııedinden ve 933 
tarihine kadu An ika ve bu ta· 
rihten sonra da veresrs ' tara• 
fından bilaneza tasarruf eyledi~i 
verdikleri beyannameden anla· 

şılmı' ve bu mülk 58 inci ada· 
nın 9 parselinde ve 29·6-936 

tarihinde Olombiya, Elen!, Marika 
ve Ağlaiya adlarına müsavi his· 
selerle tesbiti yapılmıştır. Bu 
yerlere aid plan sureti $ultan 
Ahmet .Mülğa defterhane bina· 
s ı nın dördün cü katır.da birinci 
mıntaka kadas' ro nfıdüriyeti di· 
vanhanesine iki ay müddetle 
talik edilmiş olduğundan bu 
mülk üzerinde iddiaya tasarruf 
edenler va rsa bu yere aid \'CSl• 

iki tasarrnfiyelerile birlikte bıİ 

müddet barfında kadastro birinci 
mıntaka müdüriyetine müracaa:
ları lazım geldiği takdimeo ilan 
olunur. "984,. 

Hastalık, Olüm ve pislik 
getiren fareleri öldürünüz 

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

kat'idi r . Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini aerpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekmefe ve herh•nR"İ bir 
gıdaya türerek farelerin l>ulundutu yerlen koymalı dır. Kutusu 25 er, iklıi l>ir aHda 

40 kuruıtur. HaHn Depoıu: lsTANBUL, liEYOtLU, ANKARA ............................. __ ._ .......................... . 
:1unuuu1111111111111111111:" 
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Nişantaşında • Tramvay ve Şakayık caddelerinde 

• Şişli Terak 1 
ANA· iLK ·ORTA 

e 
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KIZ VE ERKEK TALEBE /Ç/N yanyana ve geniş bahçeli iki binada AYRI YATI TEŞKiLATI 
vardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, INGILİZCE kurslarına dokuz yaşından itibaren her talebe 
iştirak eder. Mektep her gün saat 10°17 arasında açıktır. Kayıt işlerine CUMA, PAZARTESi, ÇARŞAMBA 

42517 

de 
iş 

Banka
sından 

Bir kumbara 
alınız. 

Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş 
bir çok 

paranız olur. 

KUMBARA DESTEKTİR 
-------1 Zührevi ve cilt ~!slalıkları 1 

or. Hayri Omer 

Fazla itina ile bilenmiş 
ve yumuşaklığı sayesinde 
TRUFLEKS biçakları en 
ince derinin üzerinde ka· 
tife gibi kayar. Bunlar iki 
taraflı her nevi traş ma.J 
kinelerine uymaktadır' 

O ğ l e d en sonra Beyoğlu 
Ağacami karşısında No. 313 

Tel. 43586 -kanizmasına aid islahat .hakkındaki ve tadilat. hakkındaki ihtira için 
ihtira için bir berat talebi zımnında bir berat talebi zımnında 29 A2°U!· 
verilmiş olan 29.8-928 tarih ve tos 1928 tarihinde sunulan 25079 
25077 evrak numaralı müracaatın evrak numaralı müracaatın ibtiva 
ihtiva ettiği hukuk bu kere başka· ettiği hukuk bu kere başkasına de
ıına devir veyahud icara verilmesi vir veyahud icara verilmesi teklif 
teklif edilmekte olmakla bu hususla edilmekde olmakla bu hususta fazla 
fazla malumat edinmek isteyenlerin malümal edinmek isteyenlerin Gala
Galata'da Aslan han 5 ci kat l-4 tada, Aslan han 5 ci kat l-4 numa
numarıılara müracaat eylemeleri ralara müracaat eylemeleri ilan 

İstanbul Gümrükler Satış TRUFLEX 
REG U.S. PAT. OFF. 

ilin olunur. olunur. 

işleri Müdürlüğünden: 
Eylul 22·1936 günü kapılı zarf usulile 50396 kilo kesme şe• 

ker vardır. Almak isteyenlerin Kurun Gazetesinin 28·8-1936 G. 
nushasındaki ilinımızt okumaları ilan olunur. {382) 

.Blades 
Sahibi ve Umum! neşriyatı idare eden yazı islerı madurıl ' 

Etem izzet Benice 
Basıldıj!ı yer: Matbaai EbüzLİy• 
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