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"AJ ESTE, 
• 

• Büyük lngiliz milletinin ··yük ve 
Haşmetli Kralı aramızda .... 

Sa Majeste r 
i 

Sekizinci ' 
1 
1 

Edvard 
ı ı 

İst~nbul' da 
Müttehit Berilanya adaları 

\'e lr!arda Kralı ve Hindistan 
ve denizler a,ırı dominyonlar 
imparatoru Sa Majeste sekizin· 
ci Edward bugün lstanbul'u 
Şereflendiriyorlar. lııgiliz hü· 
kümdarı ağusto•iplida arından
beri tatil gün'erini Yugoslavya 
sahill~iade ve Yunanistanda 
ıniilc:nekkiren seyaha• ctmekl~ 
idi. Memleket miıide sureti
hususıyede ziyaret ellikle- 1 

rinden bu hadisenin siya
&i şiimu·ü üzerinde darı.lanıaz. 
Hükümdar bu 7.İpretlerlnln 
hususi ırahiy•lini tebarüz ef· 
lirmek için aeyahaıte bulon
duğu müddet 2nr!ında, krallık 
\'e imparatorluk unvanlarını bir 
tarafa bırakmış, sadece Lan
kaster Dukası olarnk seyahat 
etmektedir. Bu itibarladır ki 
ne Yugoslavyada, ne de Yu
nanistanda Sa Majeste hakkın· 
da resmi b;r kabul yapılmadığı 
gibi, memleketimizi ziyaretleri 
esna.anda da kabul resmi ya
pılacak deği:dir. 

Vaziyet bu merkezde ol· 
ıuk?a berabe~ lstanbul halkı 
büy·ik lıükümd rı ralarında 
görm ktcn doğan sevinç duy
gularını ızhar edecektir. Çün• 1 

kü Sa Majeste Sekizinci Ed· 
ward yalnız muhteşem bir ı · 
hükümdar değil, ayni zaman
da kamil bir inssndır. 

lngiltere imparatorluğunun 
siyası bünyesi içinde hükü"'· 
dırın çok ehemmiyetli rolü 
\'ardır. Dünyanın her tarafına 
Yayılı bu'.unan ve üzerinde 
asla güneş batmayan bu ıre· 
niş imparatorluk biri maddi, 
ve diğeri manevi olmak üze· 
re iki bat tarafından bir ara
da tutulmaktadır. Maddi bağ 
lngiliz don11nınasıdır. Mene' t 
bağ da imparatorluk balkının 
hükümdar hakkındakı miişte
tek sevgi \•e sayırılarıdır. 
Ve bu baflarönn ikincisi 1 
birincisinden çok daha ku 11-

Vellidir. lngiliz hükümdarları 
aııırlardanberi bu eh mmiyetli 
ve ehemmiyetli olduk-u kadar 
da nazik vaııfeyi vckarla yap
nıaktadırlar. 

• 

DUndenberl misafirimiz bulMnan lngıltere Kralı 
Majeste Sekizi t Edvard 

Bütün Şehir onatıldı. 
lnglliz Kralı ajeste Sr.kh:incl Eti rd bugUn lstanbı.ıld bulunu
vorlar. Hatmatli misafiri kar,ııamak için b!Jtün şehir don tıldı. 
iki torpltomuz Kralın yatını lmroz açıklarında k~rşıladılar .. 

/ iKiNCi SAYFA~1/Zı OKUYUlvUZ J 

• 

Söz isfigoru~ :· Ey«il 

4 Atatürk ve. ismet fnönünün bütün söy
levıerının bir arada ve kitap halinde çıka
rılmasını istememiz büyül< bir alaka uyan
dırdı diyor .. bu nutukların kitap halinde hal
ka bedava da~ıtılmasını istiyoruz. 

Cuma 
1936 

Mektup adrssl: CotaloJl•ı Şeref ooka'a Tolrral adreıl • lsllnb~\: Açıl< Söz 
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· Araplara 1 

karşı şiddet 
arttırıllyor 

1 

Tav iz yok. Örfi idare 1 
ilan edilmesi de 
çok muhtemeldir 
Londra, 3 (A.A.) - Kabine 

dün bilhas•K Filistin mesele· 
siyle iştigal etmiştir. 

Sabah gazeteleri, kabinenin 
Irak Dış Bakanının Araplara 
bazı tavizler verilmeaini der· 
piş eden sulh teklifini kabul 
etmemeye karar verdiğini 
yazıyorlar. 

Deyli Telegraf g~zetesi, ka
binenin Yahudi muhaceretini 
tahdide karar vermediğini bil
dirmekte ve Filistinde örfi ida
re il§.nının muhtemel olduğunu 
yazmaktadır. 

Irak Hariciye 
Nazırı şehrimizde 

Irak Hariciye Nazırı Nuri 
Paşa dün akşam saat 7,35 de 
Toros ekspresile şehrimize 
gelmiştir. Nazır doğruca Ulu· 
köye giderek Hayri Araboğlu 
yalmnda oturan Irak Sefiri 
t,aci Şevkete misafir olmuştur. 
·~rı 'a~ ~ hr.ın zde bir hatla 

kadar kalRcaktır. 

Antonesko söz verdi 

Romanya 
1 Dış siyasasını 
değiştirmiyecek 
Balkan Aniantı ile 
ol•n munasebetler 
daha toplu ve daha 
emin bir hareket için 
lnki,af edecektir •• 

Beylerbeyi sarayındaki baloda Atatürk dans ediyor 

Atatürkün Samsuna 
aid bir hatırası 

t - •• 

Bir şarkı, Büyük Ondere Sam-
suna ilk ayak 

bastığı günün hatırasını yaşattı 
Evvelki gün Festival müna

sebetile Beylerbeyi sarayında 
verilen büyük baloya Atatürk 
le şeref vermişlerdir. Atatür -
küıı huzuru balonun neşesini 
bir kat daha artırmıştır. 

Ba1odan evvel festivale işti

rak eden balkanlılar sarayın 
bahçesinde oyunlar oynamış
lardır. 

Bu oyunlar Atatürkün teş

riflerinden evvel bitmiş, aaray
salonlarına geçilmişti. Fakat 
büyük Ôndec sarayı teşrif 
edince oyunların bir kısmı 
tekrar edilmiştir. Atatürk 
gençlerin oyun !arını beğen

mişler ve cümlesini takdir ve 
tebrik etmişlerdir. 

i~in lüzumlu gördüklerine ve 
daıma teyit ettikleri Balkan 
birliğinin canlı ve hareketH 
bir remzine işaret bu7urmuş 

oluyorlardı. 
Trakya genel enspektörü 

General Kazım Dirik bu s:ra
da bir nutok söılemiş ve Bal
kan birliğinden bahsetmiştir. 

Balonun sonlarına doğru 
Atatürk etrafını çeviren genç
leri teşvik için kendilerine he
men doğmak üzcrç olan gii
neşi göstererek sormuilar ve 
"gür.e~" cevabını alanca ken .. 
dilerinden güneşe dair bir 
parça okumalarını istemi ıler· 
dir. ... 

Bunun üzerine gen~lcr hep 
bir ağızdan şu parçayı oku-

muşlard:r. 

Dağ başını duman alnıış, 

(;ümüs dere durmaz akar. 
Gıin•ı ufuktan şimdi doğar 
Yılrüytlim, arkadaşlar / 

Sa Majeste Sekizinci Edward 
?u vazıfcyi lli.)tkıle )apnıak 
tçin yetişmiş yüksek meziyetli 
bir hükümdardır. Çocuklukun
da lngiliz donanmasına girmiş 
ve orada alelade bir nc'.er ve 
•onra da ıabıt ıribi terbiye 

~ ...... ~...,...,,.,...~--·~---------..---·~~---..,....----..... ...,,, .................... ______________ _ 

Atatürk her Balkanlı grupun 
oyunlarını scyrellikten •onra 
hepsinden seçilen ü~er beşer 

san'alkarın iştirakile biıtün 
Balkanlılar tarafından tek bır 
grup teşkıl edilerek hep bir
likte bir oyu~ oynanması ar
rnsıınu izhlr etmişlerdir. Ata
türk bu suretle Balkan festi· 

Bu nağmeler, Ulu Önderde 
güzel hatıra'ar uyand:rma~a 
vesile olmuş ve kendıleri bu 

(Devamı 2 net sa!J/ada) !!Örmüş, Sek"zinci Eöward di- de geçirmiş ve harbin bütün fa- Bundan sonra Ptens Dö Gal ı dominyonları :ı.ıy ret etmiştir. 
aiplin terbiyesini donanmadan ci!al:ırını gözleri!e görmüştür. mukadder olan vazifesi için ı ıı.i de'a cenubi Afrikaya 
Ö~rcnmiştir. Sonra Oksford ü- Bu harp mese!e'eri içiııdcki başka bir sahada hazırlandı. git ış, üç de'3 Kanadayı zi-
. hayabndan bahseden lıükiım· 

nl\·rrsitesine girerek tahsilini dar sonra demi~tir ki: lng_iliz dominyonlarına ve yab~n-, yaret esmiş, Japonyavı gör-
bitirmfş \C bunu müteakip de _ Een muharebe içinde ol- cı memleketlere seyahat edi- miiş. Şimali \'e cenubi Ameri-
büyiık harp başlamıştır. He· gunlaştım. yor. 1919 ile 1931 seneleri ~- kaya seyahat etmiş, Cenubi 
llÜz yirmi yaşlarında bulu· Filhakika bu olgunluk kcn- rasındaki •eyahallerinin seyrini Amerika seyehatine hazırlık 
nan Prens dö Gal, muha- disini, tarihin ifa ·ını takdir "göz önünden geçirmek bile in- olmok üzere lspanyolca ök· 
tebenin de,·am ettiği dört etti~i büyük vazifeyi yapmaya ·sanın başını döndürür. Hindis. renmiş ve bu memleketi ziya-

9 e)·lütd ... görüşmek için yeni Ro~ 
men Hariciye N•ı:ırın1 Bell'ratta 
bekllycn Yugoslavya Dı' bakanı 

SlOYADINOVIÇ 

valini, Balkanlıların saadeti 
---=--
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ı Milli bir edebiyat 
1 yaratabilir miyiz? 
~ Paıar günü laşlıy~c lk olan bu anketimize ce\·ap ,·eren- ~ 
~' lerin bir kısmı şunlardır: 1 

Halid Ziya, Hü•eyin Cahid, Yakup Kadri, Mahmut Esil. .~·neye yakın zamanı cepheler- dalıa iyi bazır'amıştı. tan dahil olduğu halde bütün ] (De .. amı 2 inci salıijede) 
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Tilültsko Romanya dışba

kanlığınılan alını/ık/an sonra, 
Romanyonrn dışsiyasası bül(in 
memleketlerde ler<ddül/e kar
şı/anmışlı. Yeni dış işleri ba· 
kanı Viktor Anlonesko bu lt
reddülleri izale etmek maksa
clile matbuat ffıÜnatssilltrine 

lwyanalla bulunmuş/ur. 

~ Bozkurt, Aka Gündüz, Ru,en Eşref, torbiyeci lemail Hakkı, ~ 
! Hüseyin Rahmi, Niıatnettin Nazif, Peyami Safa, Prof.,,ör :.; 1 M.hmet Emin, Aı<ah Sırrı, lskender Fahrettin, Selami İzzet, • 
~' Halit FE. akhri, SRabrfikEAsat, Nazım Hikmet, Etem izzet, Erdi- ! Adsız Koşucular 

AÇ ık 

Ayrı 

Söz, gazete müvezzileri arasında 
koşu müsabakası hazırladı bir 

mükafatlı 

-'-~~~~~-'-~~~~~ 

tafıİl!lit V3receğlz ve en çok koşan müvezzii size yakında tanıtacağız 
Belki ;bununla Türk sporu bir ko,ucu daha kazanacak • 

[Osman Cemal Kaygılının bu fuışu hakk!ndaki fikirlerini bugün 5 inci sayfamızda okuyunuz. ] 

Bu beyanatın thtmmiyelli 
• kısımlurını alıyoruz: 

"Müşterek hır men~e ve bü
yük lıarbin hatırası bizi hai
l aya da bağlamakta~ır. Her 
iki n-errıleketin ek0nomik nıen-

ıneımmı 2incı sayfada) 

r Açık Söz'ün 
J Sürpriz kuponu 
/ llu kuponu kesıp saklayıııı: 

No. 138 
~-----------------~ 

ment rem, e i bmct, Salih Zeki, Şükufe Nihal, Bur-
! han Cahid, M. Turhan Tan, Osman Cemal, Profesör Köprülü ~ 
~ zade Fuat, Profesör Muı' afa Şekip, Suat Derviş, İsmail ~ 
~ Hab:p, Mahmut Yesari, Fikret Adil, Necip F aııl, SababaHinl §1! 

i Ali , Hakkı Su ha •.. 
! 

!,,_-_ Bütün bu tanınmış Ü•tat yazıcılarla birlikle diğer birçok ~ 
yaııcıların daha mili! edebiyat meselesi hakkınd.ı çok dikkate • 

; dejrer ve çok l;ıymetli fakirlerini sevgili okuyucularımız Açık 
i Söz sütunlarııu.:a sıra ile okuyacaklardır. 

1 Pazartesi başlıyor 
j 'fı 11it ••• ,1111111111111111UIHlllllll11uıııı11u11111111•'" '" ıınııııııııtı11Hı Hl 1111111 t 111 • ' •111111 ' ' 111111 tfltj •HttUlllltl '"il 1111ııııırı1 
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İspanya 'r~~~~~~~~~~~~~~--~--~ 

lngiliz milletinin büyük 
ve haşmetli Kralı 
aramıza geldi 

Bütün şehir donatıldı 

iki torpidomuz Krahn yatını 
lmroz açıklarında karşlladl ar 

Muhterem mı<afirimiz lngil- de sancakla y r almışlard.r. 

tere Kralı Sekızinci Erlvard Biilun gemilerde efrat selam 
bu sabah şehr'. mizi şereflendi- vaziyetinde burada şimdi üzc-
recck'erd r, Kralın saıl onbire rinde bulundulj'umuz bu nolt· 
dolj'ru gelecelj'i umuluyor. tada umumi harpte batmış olan 

Bugün şehir gündüz ba}rJk Tr<yomf zırhlısında ölen lng liz 
ı;ece elektrikle donanacaktır. denizcilerinin hatırasını taziz 
Köprüniin Eminönii ve Galata ediyoıolar. 
taraflarına karşılıklı ikişer Adatepcdeki deniz muzika-
b1yrak direği dıkilecck ,.e sının çaldığı marş ile beraber 
bunlara Türk· İngiliz ba} nk- ba> raklar yarıya indik; halde 
!arı asılacaktır. Aynça Saray- yarıınadanın güzel kıyılarını 
burnuna elektrikle "ho~gelıti-

y•lıyan mavi sular üzerine 
nızn cümlesi logilizce ol• rak 

denizcilerimız muhteşem bir 
yazılı bır lavha asılocaktır. çelenk bıraktılar. 
l.imaıda Kızkulesi ve dilj'er 
batı gösterişli yerlerde ayni KRAL, INGILIZ MEZAR-
levhalarla beraber kral arması [ LIKLARINDA ... 
ve •E. Vlll: R. remizleri asıla- Çanakkale: 3 (A.A.) - Nab-
caktır. Bundan başka Sultan !in yatı saat 12 de distro-
Ahmet ve Süleymaniye cami- yerlerle birlikte Seddülbahir 
!erinde mahya ile "hoş geldi- önünde demirlemiş ve majeste 
niz., yazılacaktır. Kral Edvard, saat yarımda 

Gece sabaha kadar Boğazda Gcraften dislroyerinin motö-
deniz üzerinde meşaleler ya- riyle yattan ayrılmıştır. Ma-
kılacaktır. jeste Seddiilbahirde toprakla-

Halk ..abah erkenden Kralı nmıza ayak buarken O:ge-
karşılamak için Ahırkapı civa- neral Fahaeddin, Çanakkale 

• 

rında, Sarayburnunda yerlerini Valisi Nizameltin, Fırka ku-
alacaklardır. mandam gen..-al Hüsnü ve 

NahFn yalı limanda demir- civar köylerden gelen icalaba-
leyiıoce kralın Dolmabahçe sa- !ık bir halk kütlesi Larafla-
rayı rıhtımından ziyade bir dan karşılanmı~lardır. Majeste 
ı;eyyah gibi Tophane rıhtımına kral, gö•terilen bu içlen leza-

hürat.a mukabelede bulunarak 
çıkması da muhtemeldir. 

Kral hazretleri müzeleri ge- otomobile binmişler ve mezar• 
lıkları ziyarete gitmişlerdir. 

zerlerken eski müzeler müdü-
Birbıri ardınca bu sahada 

rü lstanbul saylavı Halil ken- mevcut beş mezarlılj'ı ziyaret 
dilcrine izahat verecektir. eden Majeste, mezarlık me-

DENIZ ALA Yl murlarına muhtelif sualler 
Halkın yapacağı deniz alayı tevcih buyurmuşlar ve kendi-

!ıaıırlıkları bilmiştir. Şırkeli lerine icap eden izahat veril-
Ha}riye, Akay ve Haliç lda. miştir. 
releri alay için iki~r vapıır Bundan •onra kral Sekizinci 
tahsi1 etmişlerdir. Edward, Kılya köyüne gide

rek oradaı<i halkla temasta 
Vapurlar saat 9 da iskelele-

rinden kalkarak Bolj'aza dolj'ru bulunmuşlar, \e müteaddit 
yavaş yavaş yola çıkacaklardır. resim çekmi)lerdir. 
T ~hacüme meyda~ vermemek Seddü\bahiri ziyaretlerinden 

sonra yatlarına dönen Majeste 
için h r ihtimale karşı birer 1 

aynı samimi tezahiiratle uğur-
vapur da Köprüdeki iskelede !anmışlardır. 
bekletilecektir. MEHMETÇiK ABiDESiNiN 

Vapurlardaki halk boğaıda ÖNÜNDE .. , 
mehtap alemi yaparlarken bir Saat 15,30 da N~hlin ve re· 
vapurun arkasına bağlanmış fakatindeki logiliz, Türk deniz 
olan dubada festival heyetleri kuvvetleri Maydos yanındaki 
milli danslarını göstereceklerdir. Kilya koyuna demirlemişlerdir. 

14 Koca'epe distro}erô, 3, Maıe•le burada yatlarından 
a. a- anadolu ajansının lıusu>i 16,10 da aynlmış'ardır. Kil ya 
muhaciri bildiriyor: iskelesinde lngiliz-Türk milli 

lngiltere kralı Sa majes:e renkleri ve bayrak.larife süs-
Ed,ard'ı karşılamağa memur lenmiş bir tak kurulmuştur. 
orgeneral Fahrettin Allayın Majeste bundan sonra oto-
bulundulj'u Adalepe dislroyeri mobile bu sabadaki fngiliz 
ile ona refakat elnıekle olan mezarlılj'ını Conk bayırını ve 
Kocatepe bu sabah saat sekizde buradaki Mehmdcik abidesini 
lmroz açıklarında bulunuyor- ziyaret eylemiştir. Bu esnada 
lardı. O dakikada da Sa'ma. ad !arına Mehmetcik abidesine 
jeste'nin bulundukları Nahlin çelenk konulurken Kral Seki. 
yatı ile yala refakat eden h·89 zınci Edvard, şehitlerimizi an. 
ve h • 9'l di•troyerJeri Ufukta mış \e müteakiben abide 
gözükmüşlerdir. önünde, i•kelede kendilerini 

N ahlin hafif bir seyir ile u:urlayan Orgeneral Fahred-
yol almakta idi. Distroyerle- din Altay'a bugünkü geziler 
rimiz saat lam sekiz buçukta esnasındaki refakaliııden dola-
pro'a hattı nizamında Nalılin yı teşekkür etmiş ve vali Ni-
yalının >anından aykırı seyirle nnıettin ve fırka kamu tanı 
geçmiş ve gemilerimizin san- Hüseyin Hüsnüye veda etmiş· 
cak tarafında çimariva yapmış tir. 
olan denizcilarimiz Sa Majes
teyi üç defa }aşa diye selam
lam•şlardır. 

Bu merasim esnasında ge
miler grandi direklerine lngiliz 
bandırasını çekmişlerdir. 

Bu dakikada Nablin yalı 

önde ve onu takip eden H-89 
H - 90, Adatepe ve Kocatepe 
destroyerleri prova haltı niza
mında Sa maje~lenin biraz 
sonra topraklarımtza ilk olarak 
ayak basacakları Scddülbahire 
doğru yol almaktadırlar. 

Krahn dönüşü 
Londra, 3 (A.A) - Selahi

yettar mehafilden alınan ma
h1mata göre, Kral sekizinci 
Edvard, iki üç günde Viyana 
da kaldıktan sonra 14 ve 15 
eylülde lngiltereye dönecektir. 

INGILIZ ÖLÜLERiNE 
iHTiRAM 

Kocatepe Destroyeri, 3 (A. 
A) - Anadolu Ajansı Hususi 
Muhabiri bildiriyor : 

General Fahrettin Altay 
Nahline geçerek büyük misa-, 
fir lngillere Kralı Majeste Ed
vardı selamladı. Kocatepe de· 
resi önüne geldiği zaman Nah
lin süratini kesmiş h /89 ile h/92 
iııkelede Ada tepe ile Kocatej:>e 
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Sa Majeste 
Sekizinci Edvard 
İstanbulda 

/Birinci sayfadan d•vamf 

retınde l•panyolca kônuşarak 
halkın !eviisini kazanmış. Bu-
n un içindir ki Sa Majeste Se
kizinci Edward dün} anın en ı 
muhteşem hükümdarı olmakla 
kalmıyor, ayni zamanda dün
yanın en büyük seyya hıdır. 

Veliaht bulunduğu sırada en 
büyük arzusu lngiliz tebeasına 
" Prensi gördüm ., dedirtmek 
oldulj'u gibi sekiz ay kadar 
evvel babasının ölümile boş 

ka'an tahta çıkalı en ebedi 
ambisiyonu dünyada yaşıyan 
her insana " lngiliz Kralını 
gördüm • dedirtmek olmuştur. 
işte lstanbul halkı Sa Majeste 
Sekizinci Edward'ın şahsın

da yalnız dost bir dev· 
lelin mümtaz hükümdarını 

deıtil, çok gezmiş ve çok gör. 
müş bir seyyah, güzide bir 
sportıman ve kılmil bir insan 
selimlamaktadır. Kendisine en 
derin saygı ile hoş geldiniz 
deriz. 

Açık Söz 

•• Kan yuzen içinde 

Şimalde iki şehir sokak mu
harebelerine hazırlandı 

Malagada her hava taarruzundan sonra 
kırk siyasal mevkuf kurşuna diziliyormuş 

Son akika 
L Ankara - Memleket ve Oünva) 

Yeni bir hadise çıkacak mı? 
Tokyo, 3 ( A. A. ) - Üçüncü japou filosu, 26 ağudosta 

Chenglu'da vuırna gelen hAdise dolayı$İle Yangtzekiang'a ha
reket etmek eınrıni almıştır. 

Üçüncü filonun kumandanı oian vis amiral Oikawa, lzumo 
amiral gemisi ile Porl Artürden Şınghay'a gelmiştir. 

r~---------~ • • • 
Moskovada Fransa Pedagog/arımız 

S'IAh Moskov•, 3 ( A. A.) - Tukiıe Kültür takanlığı Mesleki 
f a mı tedri<>t ger.el direktörü B. Rüştu'ııün başkanlığı altında bulu· 

? 
nan bir lü'k pedagog hey(tİ 2 eylii de buraya gelmiştir. 

Kaçırıyor , Kü.tür komise i Bubnov türk pedagogları şerefine bir ;i· 

Şimal "phesi kumandanı Mola bir kıt'ayı t•f!iş •d.rken ... 

13ehobia 3 (A.1' .. ) - Havas ajansı muhabiri hükümet kuv-
ajansı muhabirinden: vetlerinııı Alkazarda tal,assun 

liıtilalc i lerın dün saı.t 17,30 etmiş ola'\ ve yiyecek ve içecck 
da la Puncha'yı ve saat 18,35 hkdanına rağmen üç hafı.adan· 
de San Marcial ka'~ini ele ben nC\•midaae mukavemette 
geçirmeleri üzerine lrunda Ya· bulunan asilere karşı son bir 
ziyet ümidsizleşmiştir. Zira ih- taarruz icrasına hazırlanmakla 
tilalciler, şehre bakim olan bü- olduklarını bildirmek'.edir. Daha 
tün tepeleri e'e g~çirmi' bir şimdiden yarısı harap olmuş 
vaziyette bulunmakladırlar. 'Jlan A!kaza.r'a karşı yapılacak 

Roma, 3 (A. A.) - Ha
vas Ajansından: 

Siyasi mehafil ademi mü· 
dahale itilafnamesi başka 
devletler tar.ıfından ih a1 

edildiği takdirde ltalya 
bükümetinin lspanyol işl !
rinde hareket serbestli ' ni 
geri alacağını beyan etmek
tedir. Bu mehafil bu beya
nat ile Fransa'dan lsp3nya
ya yapılmakta oldulj'u iddia 
olunan silah kaçakalığı~ı 

telmih ~tmektedirler. 

Bitaraflık suya düştü 

Paris, 3 (A. A.) - Oeuvre 
gazetesinin öğrendilj'ine gö
re dün Portekiz hiik ü:neli 
tarafından HariC1ye Ne:ıa

retine verilmiş olan nota, 
lspanyo\ işlerınde gözetil
mesi istenilen bitaraflıktan 

beklenilmekte o!an netice
lerinsuya düşmüş oldulj'unu 
i'an etmiş demektir. 

ihtilalciler, taarru~ hareket- taarruza tanklar da iştirak edc-
lerini hükumet kuvvetlerinin cektir. cılar cephesi komitesinin So-
eliııdc bulunan Touriarle da- Hükiım•tçi/., bir ~hri sardılar rineva'dan haber aldığına gö-

ğına karşı şiddetli bir bom- Barcclon,,, 3 (A.A.). - Hü- j' re ihti.'la'ciler hükümet kuv_· 

bardıman yapmak suretiyle ı kil.met kuvvetleri, Huesca'yı U k H 
tamamiyle ihata etmişlerdir. ve erıne arşı uescayı mu-

hazırlamışlardır. ihtilalcilerin ..ı f d k bo 

1 
A•ilu boğucu gaz kullanmrsltıl' <.ıa as e er en lj'ucu gazler 

Piyade kuvveti saat 13.30 da 1 Hendaye, 3 (A. A.) - Halk- kullanmışlardır. 
hu .. ku" met kuvvetlerinin mevzi· . ....... _.__ ••••• H llH-... IMHINtfl• .... ---·-.. ·--·-·"'U.WblotlltHIUtuuuııııtlff.11111•-•M•lft 

!erine karşı hücuma kalkmıştır. 
La Runcha, son günlerde 

kendisinden sık sık bahsedil
miş31ın zırhlı tren sayesinde 
a'1udane bir mukavemet gö•- , 
ter miştir. Üç saat mukavemet
ten sonra ihtilalciler, saat 
17,15 le 500 metreye karip 
bir mesafeye yaklaştl kl~n z • 
man zırhlı tren çekilmiş ve 
bir çeyrek saat sonra da 
Kır•llığın •arı ve kırmızı bay
rağı a"lmışlır. 

Modada yapılacak de
yarışları • 

nız 

Yarı ın her bakımdan muntazam 
< 

olması için bütün tedbirler alandı 
Büyük Başbakanımız lsmel 

lnöoünün yüksek hima}clefin· 
de olarak ve deniz müessese
lerimizin iştirakleriyle Eyliı 1ün 

altıncı Pazar giinü saat 14 de 
başlamak ve lfl,10 da bitmek 
üzere Moda koyunda Büyük 
Deniz yarışları yapılacaklır. 

Bu mevzii müdafaa etmiş 

olan Hııllcçılar cephesine men· 
sup bütün milisle•, bulunduk
ları mevzilerde öldürülmüş1 er
dir. Bunlırm ara•ında Fransız 
Alman, kalyan 'e Belçikalı 
olmak üzere birçok ecnebi Ynrıfların programı i:e sa-
gönüllüler de vardır. hanın tanzimine \'e seyircilc-

Yalnız 30 milis kaçmıya ve rin bulunacalj'ı 'apurların du· 
hududu aşmıya muvaffak ol- racakları noktalara a"t tertip-
muşlardır. Fransız memur:arı 'er yarış'arın idaresile meşgul 
bunların silahlarını almışlardır. salahiyettar ze\·attan mürekkqı 

h~~n~e~r~~~: ih~~;~~~e:.~d~:~ 1 :~~~~ ~: .. ~::~~nbi;e;~:lı~~I~ 
evlere kadar yaklaşmış bulu- ve rahatsızlığa mahal kalma-
nuyorlardı. Bura!arda aha!i rrak Ü•ere alideki hususatın 
muhabimlere karşı mukave- yarı~'arı görmek ve gelmek 
met göstermek üzere barikad- isliyecek halkımıza bild , rılme,i 
lar vücuda getirmişlerdi. Hal- fay dalı görülmüştür. 

kın bu azimkarane hareketi Saylav!ar, ordunun kara, 
ihtilalcilerin ileri hareketini deniz, hava erkanı, Şehir Mec. 
durdurmuştur. Ancak ihtilal- li,i azaları, parti, vilayet ve 
ciler gerek lrun'a ve gerek kaza heyeti, Üniversite Rek. 
l!ehobia'ya gitmekte olan bü- tör, Profe~ör ve Doçentleri, 
tün yollara hakim bulunmak- teşrifata dahil Vıliiyet ve Be-
trdırlar. !ediye erkanına saat 12,30 da 

Bıı ber iki şehirde de şid- Köprıinüıı Bciğaıio;i i•kelesin-
detli sokak muharebelerine den hareket edecek olan Şir. 

hazırlanılmaktadır. 

Kital devam ediyor 
Londra 3 (A.A) - Deyli 

Ekspres, Malaga şehrinde anar
şistlerin kanlı tahakkümü tav
sif ediyor.1 

Bu gazetere göre, her hava 
taarruzundan sonra kırk si
yasal mahpus kurşuna dizil
mektedir. Dünkü hava hücu
mundan •onra komünist ko
mitesi malaiantn en mümtaz 
ailelerine menııdp yüz kişiyi 
kurşuna dizdiamiştir. 

Dayli Meyi gazetesinin Se
villa'dan aldılj'ı malümata lj'öre 
anarşistler. Liu Dad real vila
yetindeki Limiel'de otuz pap s 
öldürmüşlerdir. 

Madrit yakınındaki Talavera 
tayyare kampında, askerlerin 
süel g-rupa teveccühlerinden 
şüphelenerek büliin zabit ve 
küçük zabitleri öldükleri bt!. 
dirilmektedir. 

Alkazarda mahsur 
nasyonall•tler 

Toledo, 3 (A.A.) - Hava• 

keli Hayriyenin 74 numaralı 
vapurunda yer ayrılmıştır. 

Bu vapurun davelnameleri 
beyaz renkledır. Vapura yeli· 
şemıyece'.< olanl.~r bi!A. 
hare Modada demırliyecek 
oldn ayni vapura davetname
leri göstererek girebilecekler· 
dır. 

lstanbul, Beyoğlu, Boğaziçi 
Halk partisi mensupları, •por
cular, muallimler, halkevlerl 
mensupları için saat 12,30 da 

Sirkecideki araba vapuru is
kelesinden kalkacak olan A
kayın Göztepe vapurunda yer 
ayrılmıştır. Bu vapıuun davet
nameleri kırmızı renkdedir . 

Konsoloslar, Bankalar, Ş i r
ketler, inhisarlar erkılnile yerli 
ve ecnebi matbuat müntesip
leri ve diğer davellıler için 
saat 12,30 da köprünün Hay
darpaşa iskelesinden kalkacak 
ulan Akayın Erenköy vapurun• 
da yer ayrılmıştır. Bu vapurun 
davelnameleri mavi reııkdedir. 

Üsküdar ve havalisindeki 
parti mensupları ve denir kru
bü da,·etlileri için deniz iş
letmesinin Aksu vapuru tahsis 
edilmiştir. Vapur Moda koyun
da demirli bulunacak ve ~aü 
11-13,30 arasında Moda ~ke. 
lesinde ihzar edilen va'lltalar 
davet:ileri vapura taşıyacak
lardır. Davetiyenin rengi sa
rıdır. 

lngiliz konsolosu ıçın ayrı· 
lan hususi va.ıtaya ait dave
tiye'er lngiliz Konsoloshanesine 
gönderilmiştir. 

Bütün davetnameler ve bilet• 
!er Akay ve Şirketi Hayriye me
murları tarafından vapur:ara 
girılirken kontrol edilecektir. 

YARIŞ PROGRAM/ 
Yarışlar şu nevilere ayrıl

mıştır: 

Birlik klasik, deniz flikaları, 
iki çifte klasik, 7 çifte kanca
baş, padılbot, batırma, mü•, 
dörtlük klasik, tahlisiye kürek, 
can flikaları, dörtlük klasik, Beş 
çifte Alamanalar, su üzerin
de kayak, Tahlisiye gösterileri. 
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Atatürkün bir 
Hatıraları 

( 1 inçi sayfadan d•vam) 

batı~ayı nakletmek lütfunda 
bulunmuşlardır. 

Atatürk, 1919 senesinde ilk 
defa Samsuna ayak bastıkları 

gün ilk şarkı olarak bunu din· 
!emişlerdi. Bu güftenin mana• 
sile memleketin o zamanki hfıli 

arasında büyük bir benzeyiş 

vard:. Gerçekten dağ başını du 
man almıştı; fakat en büyük 
Türk hissediyordu ki dağ ha· 
şını duman almışsa gümüşde

re durmarlan akıyordu. Güneş 
te ufuktan şimdi doğacaktı. 

O halde yürüyelim arkadaş
lar!.. Atatürk yürümüştü. Bek
lediği, istedi~i güneş, milletin 
güneşi de dolj'muştu. 

Baloda bulunanlar Atatür
kün bu kıymetli ve tarihi ha
tıralarım dinlemekle yine unu
tulmaz bir hAlıra elde etmiş· 
lerdir 

yafe t •e·m şiir. Rütün tiirk heyeti, Türkiye büyük elçiliği me· 
murl•rı, Ma, ·ahatgüzar B. Ferruh, M. Karahan, Kerjentzev Kej• 
a!lk, Voks cemıycti laşkanı M. Arroscv ile Dış işleri ve Kı1ıtiir 

komiseri j'( i tr"anı tu 1iyafclte hazır bulunmuşlardır. Nutuklar 
teati edilmiştir. 

• • • 
iki tayyareci Okyanusu 

bir daha geçiyorlar 
N·w-ı·oclc, 3 (A. A.) - • New-Jersey. Dü!I al<şanı Atlas 

okvaııu•unu geçmkk iiztre hareket etmiş olM tayyareci Merrill 
i e Richman, göııderm ş oldukları bir telgrafla •eyahatin yo· 
lunda gitmekte oiduğunu bil<l ;rnql~r:lir. 

Tayyareciler, şimd•)e ka-Jar 1860 ki1ometre katetmişleroir. 
Oky~nus bulul'ar:a örtülü o!duğ'undan 3 bin metre irtifadan 
uçmaktadır'a-. 

• • e 
Romanya kralı kışa doğru 
Çekoslovakyaya gidiyor 
Prag, 3 (A.A) - Ekseriyetle dı' siyasa hakkında sahih 

malümıt alan Sidone Noviny ga~etesi, Romanya krabnın ya· 
nında veliaht ile diş i~leri bakanı olcluğ'u halde, Çekoslovakya 
milli ba} rağı şnlılı:lerinde buluom~k üzere 27 teşrinievve'.de 
Pragı ziyaret edeceğini bildirmekle ve bu seyahatm, büyük 
bir siyasi ehemmiyeti o!duğ'u'.lu da ilave eylemektedir. 

• • • 
Yunanistanın Rusyaya giden 

müdafaa tertibah fransız mebusları 
Atina, 3 (Açık Söz) - Dün 

Milli mücafaa Yüksek şurası 
bir toplantı yapmış ve bu top

lantıda Yucaoistan'ın kara, de
niz \'C tay yare kuvvetleri tes

lihi •eselelerini müzakere e t

Le Bourget, 3 ( A. A. ) -
Codos'un idare etmekte oldu· 
ğu bir tayyare, dün akşaııı 
Prag'dan buraya gelmiştir. 
Tayyare, Sovyet Rusya'ya bir 
turne yapmış olan Mebusan 
meclisi Tayyare enc;imeni aza· 
•mı geltı'miştir mişt.r. 

!~=========================-

Antonesko soz •• verdi 

Romanya dış siyasasını 
değiş!ir'!'iyecek 

mm edecezimiz keyfiyetinin 
be ıde büyük bir memnuniyet 
uya!ldırdığını bilhassa kaydet· 
mek islerim. Birçok müşterek 
menfaatlerin ceticesi olarak 
bir ittifakla balj'lanmış bulun• 
doğumuz Polonya i'e olan faal 
ve dostane teşriki mesaiyi ida· 
me ve ink.işaf ettirmek arzu• 
sun dayız. 

( T inci sayfadan d•vam ) 

faatlerı ve Romanyanın ltal
yaya karşı besledigi sempati 
bu bağlan kuvvetlendirmekle. 
dir. Sovyel Rusya ile iyi kom
şuluk ve dostluk müna.ebetle· 
rimizi idame ve inkişaf ettire• 
ceğiz. 

"Ayni zamanda, komşu'an
mız olan devletlerle ve bilhas-
sa Almanya ile olan müna~e

betlerimiz!n kuvvet bulmasına 
e!le mmiyet vereceğiz. Almın
}'a ile ayrıca rr.üşterek ekono• 
mik menfaatler~ de balj'h bu· 
luomaktayız. 

"Romanyanın dış sıyasası 

1 
şimdiye kadar tatbik edilmiş 

olan prensipin haricine çıkmı
yacaktır, Bu siyasa, büyük 
harpte bize zaferi temin eden 
ittifakların bir devamı olup ta· 
bii hudutlarımız dahilinde mil· 
il birliği kurmak imkanını ver
miştir. Sulh muahedeleri meş
ru dileklerimizi tamamiyle tat
min etmiştir. 

• 

" Şimdiki Fransız bükümeti 
ile emniyet ve tam anla~ma 

havan içinde iş bırliğinde bu
lunacağımdan kat'iyen şüphe 

etmiyorum. Esasen, Fransız 
hükümeli, silahlanma progra
mımızın tatbiki için Pariste 
yapılan görüşmeler esnasında 

bize dostane ve fili yardımını 
esirgememiştir. 

"Küçük antant memleketleri 
ile ittifakımız dış siyasamızın 

başlıca unsurunu teşkil etmek
tedir. Bizi biribirimize yakın

laştıran bağlar hergün biraz 
daha kuvvetleneceklerdir. 
Çünkü küçük antant devletle
rinin müşterek hareketi, gerek 
sulhün müdafaası, gerekse bu 
devletlerin mütekabil menfa~t· 
lerinin korunması hedefini 
takip etmektedir. 

"9 Eylülde Rratislava'da M. 
Krofta ve Stoyadinoviçle ya
pacağlm mülakatın, kendile
riyle sıkı bir iş birliğine de. 

Siyasa'ı menfaatler ve eko· 
nomik müna,ebetler\e biribir· 
lerine bağlı bulunan Balkad 
aotantı memleketlerile olan 
dostane münasebetlerimiz da• 
ha toplu ve daha emin bif 

ı 
hareket ;çio inkişaf edecektir. 

11111111111ı .. ı11111nut11111H .. llllllıt ..... IQlllllRPll"-·· 

Eden su çiçeğin'" 
den rahatsız 

• Londra, (A. A.) - M. Eden 
halihazırda hafif bir suçiçe• 
ğine tutulmuştur. Bu yüzdeli 
vazifesine bir müddet devaıfl 
edemiyeceklir. Kendisi, Neza• 
reli ile telefonla temasta bu• 
lunacaktır. 

Mumaileyhin yakında iadei 
sıhhat ederek Milletler cemi• 
yeti a<amblesi mesaisine iştirak 
edebileceği ümit olunmaktadır· 

Harici küçüK 
Haber~ 

Roma,3 (A.A.) -ltdlyan ge• 
mi!eri şimdiye kadar 2230u !tal• 
yan olmak üzere ispanyadan 
7600 kişiyi başka yer:ere taşı· 
mıştır· 

• Llloyd Georges yanınds 
kızı ve oğlu oldugu halde zi• 
raat ve iskan işleri hakkında 
tedk ikat yapmak üzere Alman• 
hareket etmiştir. 

• Gömböş beraberinde reli• 
kası olduğu halde Münich'' 
yaya hareket etmiştir. 

Lüksemburg, 3 (A.A.) ....
Pulcular beynelmilel kongre'i 
dünyanın her tarafında ve her 
memleketi11 aynı zamanda k~tj 
!anmak üzere bir beynelmıle 
posta pulu günü ihdasını k•" 
rarlaştırmı;tır. 
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4 ErUU -AÇIK SÖZ-

Neşeli milletler Hız ve gücünü vatandatın sevgisinden alan gazetedir 

Ç•vut üzümleri 

Çavuş üzümlerine bu sene 
ne oldu, bilen yok ! Üzümcü-

- Seyahat mektuplan - \ 

ler, daire amirleri olan, remi 
üzümcülermiş ıribi beyanat ver-

====================================================================================================- miyorlarf Sadece: 
Sahlblı Etem lııet EENICE Sayı: 138 Her yerde S kuruı Telefon No: 20811 • Te11'rıl adre1l: lstanbll Açılı S1h - Bu sene böyle oldu! 

Küçük ve sıkıcı Köstenceden başlıyarak Bükreş, Peşte, 
'ı'iyana'ya kadar aradaki küçük kasabalar da bera,ber olmak '. =================================================================================- Diyorlar - Neden ? Halbuki 

Belediye,, Anka rad a açı 1 an Kültür ~:ş::k~:~d;ıcS~~:~~~ ~I:d~;; 

Çöpler artık Elişi sergisi Oni~kersi1tede ;~~-~~,;;:u~1::i~~~~:~.:~~E~~ 
denl"ze s . . k d ki 1 ma rakterlerini bile kaylıetmişler, 

ergıye iştıra e ece ere Üç taoınmaz bir haldeler! Bun. 

büyük mükafat verilecektir imfı"hanları ~a;~n, d~e :~:uk~~rı bozulmadı dökül m iyecek Ankarada arılacak olan el işi sergisine iştirak edecek olan· Zavallı çavuş üzümleri 1 Ba-
lar hakkındaki talimatname dü>ı sabah T:0ar~I odosında yarı- yatı, aç açına spor kulüpleri-
/an bir toplantıdan sonra tesbit ed"',nı::ir. Yabancı bir dil• ne devam etmişler gibi b.-t . Bulundukları yer· 

Gztre üç milletin havasında coşkun bir neşe var. 
Akşamları her aınıf halk eğlence )erlerine, çalııılı ııazino· \ 

lara, ve artık her kasabada benzeri yapılan lidolara akın 
•diyorlar. Yarı çıplak kadınlar birer çiçek gibi canlı, 11bhatli 
~. neşeli. Erkekler kadınlar gibi değil. Yorırun görünüyorlar. 
Fakat bu süslü, ıihhatli ve neşeli kadınlar onlara hayatın 
••ılarını unutturmak için neler yapmıyorlar. Dans, kahkaha, 
0•şe. Ne zehirli ıraz korkusu, ne tayyare, torpil kaygusu 
hiısedilmiyor. Yalnız bütün bu eğlencelerden sonra masalara 
itlen hesap faturaları erkeklerin boynunu büküyor. Çünkü 
••tık dünyanın her yerinde tabii vergiler devletlerin silah· 
1•nrna bütçelerini doyuramadığı için bilhassa süse ve eğlen· 
'•Ye ait şeylere taxl konmuştur. Bilmem önceleri mektupla
''"'da yazmış mıydım. Bir pudra kutusunun üstünde milli 
llıüdafaaya ve belediyeye ait beş tane pul yap19tığını ııördüm. 
Glıino ve lidolarda çenenize dayanan heoap puılasının altında 
Y•nıediğiniz, içmediğiniz birtakım neınelerin kabarık ücretile 
Yekunun bir misli kabardığını gördüğünüz vakit listedeki 
Ucuzluğa kapılarak tatlı tatlı yiyip içişinizio ııünahını acı acı 
Çtkersiniı. 

1 
de imha 

Sergiye iştirak edeceklere üç büyük mükafat uerileceklir. d f ber.ız kal oır.ışl. Hakikat, har~ 
Birirıcisi 200fi liralık Atatürk mıikafatı, ikincisi 1500 liralık en MUVB • bı umumiden yeni terhis edil-
hükümei mükafatı, üçüncüsü de 1000 liralık Ankara mükôfa- fak Olmak şart miş çavuşlara döndüler!. Aca-

Garson cebinden çıkardığı pullarla hesap puılaaını donat• 
11kça keyfiniz kaçar. Fakat neticede masrafınızın bir misli de 
1•ıı vererek dıtarı çıkarsınız. 

Bütlln bunlara rağmen buralarda halk işi artık eğlenceye 
tıırrnu,tur. Bütün bu hatırlıkların yakın veya uzak bir kıya• 
llıete alamet olduğunu bile bile yiyor, içiyor, eğleniyor, dan• 

'•diyor. 
Dediğim gibi en küçük Köstence kasabasında bile buırün 

b,, dansing, ıekiz (bar) ve birçok çalgılı ııazino akşamları 
hıncahınç dolup tatıyor. Mamaia, Elloria, Karmen Silva plaj 
•e kaplıcalarında, Tuna boylarında eğlenen, lı'ülen insan kit· 
ltlorinden geçilmiyor. 

• Bunlara bakarak bizim nekadar küıkün, bedbin bir bayat 
fe~irdlğimize hayret ediyorum. lstanbulun yedi yüz bin nüfu
•undan belki beş on bini şöyle böyle banyosunu yapabiliyor. 
l'ltilini boşça geçirebiliyor. Üst tarafı bitmez, tükenmez hayat 
llıücadelesi içinde yıpranıp gidiyor. lstanbul belediyeoinin kırlı 
rnn kırk ııecelik festivali acaba bu ölü hayata biraı can ver
di mi? Hiç zannetmiyorum. Çünkü bö)le neteler balkın 
•ubundan gelmelidir. Bunun için de halk tabakaları biraz 
•tfah yüzü ııörmelidir. 

usulüne başlandı 
iki gündenberi çöpler deni

ze dökülmemekte, muayyen 
yerlerde toplattırılmaktadır.Bu 
suretle yeni çöp imha usulü· 
nün tatbikine başlanmıştır. 

Çöple• toplu olarak bulunduk· 
ları yerlerde çürütülmek sure· 
tile imha edilecektir. 

YENi TEŞKiLAT - Beledi
yede ikinci bir muhasebe mua· 
vinliği ihdası hakkındaki tek· 
lif Dahiliye Vekaletince kabul 
edilmiştir. 

Müdür muavinlerinden biri 
bina ve arazi vergileriyle, di· 
ğeri de geri kalan belediye iş· 

l~riyle uğraşacaktır, Münhal 
bulunan levazım ve muvazene 
müdürlükleriyle yeni ihdas e
dilen muhasebe müdür mua
vinliğine tayinler yapılacaktır. 

lıdır. Fakültelerde ecnebi dilinden ba, geçen sene leyleklerle kar-

ikmale kalan ta ebelerin 7 Ey- tatlar arasında olduğu gibi, 

Takas 
Suiistinıali 

22 memur mah· 
kemeye veriliyor 

Bundan iki sene evvel vuku 
bulan takas suiistimali Şurayi 
devletçe tetkik edilmiş ve ve
rilen karar lstanbul vilayetine 
bildirilmiştir. Bu karara göre 
Devlet Şurası umumi heyeti 
evvelce vilayet idare heyetince 
devamı muhakeme kararı ve
rilen 82 memur ve tüccardan 
22 si hakkındaki lüzumu mu· 
hakeme kararım tasdik etmiştir. 

Haklarında lüzumu muhake· 
me kararı verilenler şunlardır: 

ücreti 
Arttırmak 
Zamanı geldi . 

lhracnl mevsiminin bas· 
/amış olmasından istifade 
etmek islegen bazı tcnebi 
oapur acentalarl nakliyat 
ücretlerini güzde kırka ka· 
dar yükseltmişlerdir. Tüc
carlar variyeti alô.k.adar 
makamlara bildir..,işlerdir . 

- ı 
, Celal Bayarın 

tetkikleri 

tülde tahriri imtihanları yapı· bu sene de çavuş üzümlerile 
lacaktır. Tahriri imtihanlarda yapıncaklar arasında da mı 
muvaffak olan talebeler de 11 muharebe oldu! Zira çanışlar 
Eylülde şifahi imtihanlara gi- bitik bir halde, yapıncak ta 
receklerdir. galiba bütün ordularile imha 

imtihana gırccek labeler ed;ldi ki ortada hiç görünmi· 
Fransızca A kurundan 85, B yorlar! 
krundan 175, Almanca A- Şu hal kara üzümlerin ba-
kurundan 3, B kurundan 31, ı d" 
lngilizce A kurundan 4, B ku- şına ge sey 1

' neyse ne! 
- Habeşistan meselesi oldu

rundan 5, ltal)'anca kurundan 
da böyle oldul 

4 ve yatancılar için açılan 
Türkçe kurundan da 3 kişidir. Diyebilirdik! • 
Yabancı diller imtihanların· Ça,·uş üzümlerini böyle gö-

da muvaffak o:amıyanlar hiç rünce insanı doktorların (üıüm 
bir imtihana ırirmek hakkını yiyıniz!) tavsizelerini bile 
haiz olamıyacaklardır. yapamıyor: insana adeta üzüm-
inkılap dersinden ikmale ka'an lerJen ,·erem geçecek gibi bir 

talebenin imtihanları 25 Ağus- korku lı'eliyor ! 
tosta yapılmış idi. Bu imfihana Ne oldular? on~ar da etin 
girmiyenler için de 10 Eylülde 
bir imtihan hakkı ,·eritmiştir. paha'ılığından bu hale geldiler 

lnkilap kürsü•ü p-olesör ve desek, üıümler et yerneı ki 1. 
doçentlerinden Ömer Lütfi, Şu halde ? 
Enver Ziya, Hıfzı Yavuz bu Acaba, diyoruz, bizde de şu 

Biz ya ıefabet yaparız, pis piı para sarfederiz. Yahut 
• , •dalet çekeriz. Hayalın bu olmadığını anlamak için neşe ve 

ttlenctnin her 11nıf halk Arftsında nasıl paylaşıldığını görme• 
llıiz liıım. 

PARA PLAN HAZIRLAN
DIKTAN SONRA - Yeni 
çıkan bir kanunla Belediye 
bankası Belediyeye ancak müs
takbel şehir planı imar mas
raflarına sarfedilmek üzere 
para verebilecektir. Belediye 
nin istikraz için evvelce yaptığı 

Ticaret Odasının o zamanki 
idare heyeti reisi Necip Ser
dengeçti, Oda idare heyeti 
azaları ve bu meyanda fabri· 
katör Hacı Recep Havlucu, 
tütün tar:ci Abdülgani, o 
vakitki Ticaret Müdürü Muhsin 
Naim, Ticaret Komiseri Bahri 
Doğan, Ticaret Müdürlüğü 
Mümeyyizi Nuri, o zamanki 
Oda Umumi Katibi Vehbi 
Sandal, Oda muamelat şubesi 
müdürü Taip Servet te bulun
maktadır. 

Ekonomi Bakanı Celal Ba
yar dün öğleden sonra Türk 
Ofislin lstanbul şubesine gele· 
rek Türk Ofis müdürü Mah
mut ile görüşmüş, muhtelıf 
işler hakkında direktif ver· 
miştir. Bakan ayrıca Uyuştu· 

rucu Maddeler lnbısarııu '.!A 
u~rıyarak bir müddet meşgul 
olmuştur. 

imtihanlar için bütün sualleri Amerikanın fenni (Kaliforniya) 
hMırlamışlar ve Ankaraya üzümleri yetiştir mi ye kalkışı
VekAlete göndermişlerdir. 

HUKUK FAKÜLTESiNDE- yorlardı. Bu seneki çavuşların 
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• Burhan Cahid Morkaya 
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POLiS 

Dün üç yerde oto
mobil kazası oldu 

Bir saralı kadın pencereden 
aşağı düştü ve öldü 

Beyazıt ta Elefterya isminde 
saralı bir kadın evvelsi gün 
Pencereden bakarken sarası 

tutmuş ve baş a~ağı yere tlü
Şerek kaburga gemikleri kırıl
mıştır. Kadın nakledildiği Ha
seki hastanesinde ölmüştür. 

Cesedi muayene edilmiş ve 
defnine ruhsat verilm iştır, 

KAMYON BiR MANIFA
llJRACIY A ÇARPTI - Dün 
Sabah Ankara caddesinden 
motosikletle geçen manifatu
racı Aleksiye 3554 numaralı 
kamyonet çarparak sağ ko· 
lundan yaralamıştır. Yaralı 
Cerrahpaşa hastanesine kal
dırılmıştır, kamyonet şoföri 
it.açmıştır. 

• Dün sabah Karaköyden 
i"elen şoför Recebin idaresin
deki 1805 numaralı otomobil 
lepebaşından geçerken muka
bil cihetten at üstünde gel
mekte bulunan Kozma oğlu 
Apustola çarparak bargirle 
beraber yere yuvarlamıştır. 
Apu•tol sol bacağından hafilce 
Yarrlanmıııtır, Müsademede 
0 tomobilin çamurluğu ile ön 
canı ve fenerleri kırılmıştır. 
~Pustol Beyoğlu hastanesine 
aldırılııuştır. 

KADIKÔYÜNDE BiR MÜ
SADEME - Modadan Kadı
köyüİıe gelmekte olan 163 nu
maralı vatman Neş'etin idare
a· 
hın~eki tramvay arabası Ba-
arıye caddesinden geçtiği 

sırada sokakta geri geri gel
mekte olan şoför Alinin ida
re . 
sındeki 3858 numaralı kam· 

Yona çarpmıştır. Tramvayın 
~l!' ön kapısı ve camları ve 

1 
8myonun da sağ yan kapak. 

ar'( m 1 e diğer tahta kısmı kırıl-
1Ştır. 

& YAKALANAN KUMAR· 
AZLAR - Aksarayda Valde 

cadde · d 1 ·ı· k · F sın e smaı ın ahvesınde 

ıa~at ve Cemil isminde iki 
t"J sı~ kumar oynadıkları gö
~ .. muş, bir lavla ile 50 kuruş 

usadere edilmiştir. 

BAŞIN! TENEKE iLE YARA
LADI - Mahmutpırşada Ta
rakçı Cafer sokağında oturan 
12 yaşındaki Tevfik ile ayni 
sokakta oturan 11 yuşında 

Kemal arasında kavıra çıkmış, 
Kemal Tevliğin başına teneke 
ile vurmak suretile hafifçe ya
ralamıştır. 

Türk tarihjni 
ilgilendiren 

eserler 
Tarih tetkik kurumu şimdiye 

kadar aza tarafından hazırla

naıı bazı eserıerin neşrine ka
rar vermiştir, Kurum aıilsı 

basılacak eserlerini hazılamaya 
başlamışiardır. Bunların icinde 
Türk tarihini ilırilcndiren çok 
mühimleri vardır. 

Tenzilith posta 
tarifesi 

Ayın altısından itibaren pos
tahanelerde yeni ucuz tarifenin 
tatbikine başlanacaktır. Yeni 
tarife dün bütün posta şube

lerine dağıtılmıştır. Şehir mek• 

tupları kırk para ucuzladığı 
gibi şimdiye kadar havaleler
de lira başına alınan 40 para 
20 paraya indirilmiştir. 

Sovyet Alimleri Ana
doluya gittiler 

Sovyet Rusyadan üçüncü 
Dil kurultayın~ iştirak etmek 
üzere şehrimize gelmiş olan 
Sovyet alimleri dün akşam 

Anadolu tetkik seyahatine çık

mışlardır. Profesörler tetkikat
larını bilhassa arkeoloji üzeri
ne yapacaklardır. 

Evvelki gün Sovyet sefare
tinin Büyükderedeki yazlık 
köşkünde Sovyet selareli ta
rafından alimler şerefine bir 
çay ziyafeti verilmiş ve çaydan 
sonra iki Sovyet filmi göste• 
rilmiştir. 

müracaat, şehir planının ha· 
zırlanmas1ndan sonra yerine 
getirilebilecektir. 

HALE ILA VE EDiLECEK 
KfSIM - Belediyenin •ebze 
haline ilave edilecek olan yeni 
binanın projesi hazırlanmış ve 
tetkikine başlanmıştır. Proje 
kBbul edilince derhal lnşa>la 

başlaaacaktır. Yeni binada 
kavun, karpuz, üzüm, portakal, 
limon ve saireden başka yu· 
murta da satılacaktır. 

Yumurtanın hale sokulmttSile 
piyasada çürük ve bozuk yu
murta satılmasının önüne ge
çilmiş olacağı söylenmektedir. 

BiNA VERGiLERiNiN BA
KA YASI - Bina vergilerinin 
bakayaları bir türlü tahsil edi
lememektedir. Çünkü vergile
rin devir muameleleri çok 
uzamaktadır. Bu yüzden Bele
diye şimdilik haliye vergılerinin 
tahsili işlerile meşgul olmayı 

daha münasip hörmüştür. Bir 
taraftan da eski vergilerin 
devrine devam olunuyor. 

BELEDiYE ZABIT ASI -
lstanbul Emniyet Direktör-

lüıtü ıabıtai belediye teşki· 

lalını bir elden idare ctmiye 
karar vermiştir. Şimdi merkez· 
tere dağıtılmış olan zabıtai be
lediye memurları polis altıncı 

şubesinde toplanacak ve her 
gün buradan kendilerine veri· 
lecek vazifeleri göreceklerdir. 

fstanbulda 215 zabıtai bele
diye memuru vardır. Bunların 

on beşi yaşlı oldukları ıçin 

tasfiye edileceklerdir. Bu su· 
retle de bazı memurların ter· 
!ileri lemin edilmiş olacaktır. 

Balkan festivali 
Balkan festivali neşe ile de· 

vam ediyor. H~yetler bu ak· 
şaın deniz üzerinde oyunlarını 
gösterdikten sonra istirahat 
edecekler, yarın da Taksim 
stadyomunda oyunlar verecek
lerdir. Belediye Balkan grup
ları şerefine pazar akşamı 

Park Otelde bir veda ziyafeti 
verecektir. -·-

Sigorta rezaleti 
tahkikatı 

Dirileri ölü gibi göstererek 
Sigorta şirketlerinden para 
almağa çalışan şebeke arasın· 
da bulunan doktor Asaf tev
kif kararına itiraz etmişti. A
ğır ceza mahkemesi dün bu 
itirazını reddetmiştir. Müstan
tik tahkikatına [devam etmek
tedir. 

Vilayet idare heyeti bunlar 
hakkındaki dosyayı Müddeiu
mumiliğe vermek üzered.r. 

CelAI Bayarın iki ırün sonro 
Doğu gezisine çıkmas• muh· 
temeldir. 

EKONOMi 

İşçilerin ş_ikayetleri 
1 Bazı fabrikalar kanunun veci
belerinden kurtulmak istiyorlar 

iş kanonunun kendilerine 
verdiği vecibelerden kurtulmak 
için amelesinin yevmiyesini 
mesai saatlerine göre değişti· 
ren ve çok yevmiye alan bazı 
ameleyi işlen çıkaran fabrika • 
lar hakkında lktısat Vekale
tinden verilen emir üzerine 
tahkikata başlanmış ve it ba
rosu şefleri ve sanayi müfet· 
tişligi şikayetçi olan ameleyi 
dinlemeğe başlamışlardır. Şim
dilik şikayetçi olarak 25 işçi 
vardır. iş kanununun henüz 
tatbike başlanmadığı için bu 
meselenin idareten halline ça
lışılacaktır. 

iŞ KANUNU HAKKINDA 
BiR KONFERANS - Evvel. 
ki gün şehrimize gelen Anka
ra iş dairesi başkanı Enis Be
hiç yarın ticaret odasında iş
çilere iş kanunu hakkında bir 
konferans verecektir. 

Ticaret odası içtima salo. 
nunda yapılacak olan bu top
lantıya yalnız işçiler iştirak 
edebilecekler, fabrika sahip
leri bulunamıyacaklardır. 

1 

tan vaz geçtiği içın 10 bin Iİ· 
rayı geriye almak istemiş ise 
de Liman Şirketi buna razi 
olmamıştır. Ticaret Odası bu 
yüzden Liman Şirketi aleyhine 
dava aç!"ağa karar vermiştir. 

SELANIK PANAYIRI -
6 eylülde açılacak olan Sela
nik arsıulusa 1 Panayırı hazır .. 
lıkları tamamen ikmal edilmiş
tir. Bu panayıra hükümetimiz 
çok ıreniş mikyasla iştirak 
etmiş olduğundan bundan mü· 
him !.aydalar temin edileceki 
umulmaktadır. Panayırda nu
mune olarak Şam ve Tel·A•iv 
panayırında teşhir edilen Türk 
malları ile yeniden hazırlan. 

mı~ olan numuneler gönderil
miştir. 

14 Eylale kadar devam ede
cek olan bu panayırın komi
serliğine Şam panayır komise
ri Baha tayin edilmiş ve va
zifesi başına gitmiştir. 

Sahhat Bakanı iz. 
mirden geldi LiMAN ŞiRKETiNi DA VA 

- Ticaret Odası bundan bir 
müddet evvel Liman hanını lzmire gitmiş olan Sıhhat 
satın almaya karar vermiş ve Bakanı Relik Saydam evvelki 
pey akçesi olarak Liman Şir- akşam şehrimize gelmiştir. Şch-
ketine 10 bin lira vermişti. rimizdeki sıhhi müesseselerin 
Fakat Oda, hanı satın almak· teftişlerine devam edecektir. 
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Mesai saati 
çalıştırılan 

dışında 
işçiler 

/şçilerin günlük ve haftalık mesai saatleri kanunen mu• 
ayyen olriu~u haldt, bazı fabrikalarda işçilere muayyen me• 
sai saatleri haricinde iı gördürdüklerini haber alıyoruz. 

Türkiye Cümhuriyeli rejiminin en esaslı prensiplerirıderı 
biri de işçilerin hukukunu muhafaza etmek olduğu halde, 
bazı fabrikalarda nasıl olup la işçilere mesai saati haricinde 
iı gördürmek casaretini gösterdiklerine hayret ediyor ve fab
rikatarrn mesai saatlerinin flk sık kontrol edilip edilmediği-
ni şoruyoruz. 

Hukuk Fakültesinde eleme im
tihanlarının ikincisi diin ya· 
pılmıştır. Dün ikinci sınıf tale
besi imtihan olmuştur. Bugün· 
de birinci ve üçüncü sınıflarır. 

imtihanları vardır. Yarın tah
riri inotihanlar bitecek ve e\·
rak okunduktan sonra şifahi 
imtihanların yapılacağı ırün 
bildirilecektir. 

FRANSIZCA MUALLiMi 
iMTiHANLAR! - Ortamek-
tepler için alınacak öğretmen
lerin imtihanları dün bitmiştir. ı 
Tahriri imtihanlarda kazanan
lar dün şifahi imtihana girmiş
lerdir. Şıfahi imtihanlar neti· 
cesinde 20 muallim Fransızca
dan, ıs. muallim lngilizceden, 
6 muallım Almancadan mu
vaffak olm~lardır. Muvaffak 
olan bu öğretmen'er için bir 
imtıhan daha yapılması ya
bancı diller mektebince karar
laşt!<ılmı ştır. 

Şıfahi ve tahr:ri imtihanlar
da muvaflak olanlar bir ders 
takriir vermeke mecbur tu· 
tulacaklardır, Tecrübe netice-

' sinde her bir namzedin hoca
lık yapıp yapamıyacağı kaı.aa- 1 

ti elde edilecek ve ondan •on
ra mekteplere tayin edılecek

lerdir 
DiŞLERi BOZUK TALEBE 1 

- Dişleri bozuk olan ılkmek
tep talebelerinin çokluğu göz 1 
önünde tutularak dispanserlere 
daha fazla çocuk sevkedilmesi 
kararlaştırılmış ,.e bunun için 
icab eden tedbirler alınmıştır. 
Ayrıca ilk okulların şehir içffıde 
taksim edildiği her ınıntakada 
birer diş muayene e\·i tesis 
edilecektir. 

lNÔNÜ UÇUŞ KAMPI -
lnönünde Üniversiteli gençler 
için kurulmu, olan planör 
uçuşları kampı bu ay sonunda 
nihayet bulacak ,.e gençler 
şehrimize döneceklerdir. 

ORMAN MEKTEBi T AŞl
NIYOR - Büyükderedeki Or· 
man mektebinin ilk kısmı Bur
saya, yüksek kısmı da Anka. 
raya nakledilecektir. Bunun 
için hazırlıklara ba,ıanmıştır. 

salkımları ancak onar tanelik 

salkımlar haline ıreldiğine gö
re. bizim ~u eski ümmi ça~uş 

üzüm terinin rütbeleri indiril
di de onbaşı mı oldular ? '

Buhran haftası 

Merak edilecek bir şeydir: 
lstanbul ırazetelerinde yalnrr. 
şu son hafta zarfında bahsi 
geçen buhranları sadece kayd
edelim: 

Geçen lirnoa buhranından 

başka: terazi buhranı, rıh
tım buhranı, pamuk ipliği 

buhranı, sağlam ipek ço· 
rap buhranı, şişe buhranı, 
tuz buhranı, çuval buhranı, 

seyyah buhranı, kaldırım buh· 
ranı .. 

Fenala~mayınız: bizim Bur
hM C>hidin Avrupa seyaha
tinden yazdığına göre Avru
pada ~ivrisir.ek , ta~ta kurusu 
yokmuş ... Elhamdülillah henüz 
bizde böyle bir buhran yok I! 

Aman dikkat!. 

Bizim şu a:la'arı l<tanbulun 
en lüks, en modern yeri bi
len1er, hiç bir şey bilmedikle· 
r;nı bilmeyenlerdir ! Meıer 

Burgaz adasında daha elektrik 
yokmuş l Şimdilik külliyetli 
miktarda seyyah getirmek 
aman tehir olunsun. 

Zıra gelecek seyyahlar, bu
nu kendilerine söyliyecek ter
cümanı, Adaların eşekleri tur 
dan gelinciye kadar döverlerll 

Yersiz bir hakareti 

Gayet gariptir. lstanbul so
kaklarındaki köpekler ıçın 
gazeteler bayuna ( serseri 
köpekler öldürülecek) diyip 
duruyorlardı. Son kÜduz 
v11kalarından sonra bu kö
peklerin önüne geçmek için 

uıl şehre geldikleri köylerinde 
öldürülmelerine karar verilmiş 
Demek bunların oturdukları 
köyl~ri \ar: O halde hiçte 
seneri değillermiş 1 

Serdengeçti LEYLİ VE MECCANi TA
LEBE - Lise ve orta mek
teplere alınacak leyli meccani 
talebe için açılan müsabaka 
imtihanları yarın bitecektir. 
Bu sene muhtelif okullara bü
tün memleket dahilinde iki 
bine yakın talebe alınacaktır . 
Evrak , ·ekalete gönderilecektir 

•Fuat Bulca Rusyadan 
dön dil 

iSTATiSTiK TAHSiLi -
Maarif Vekaleti hesabına is
tatistik tahsili görmek üzere 
Avrupaya talebe gönderile
cektir. Bunun için lise me• 
zunları arasında bir müsabaka 
imtihanı ya;>ı'acaktır. 

Tetkik seyahati yapmak üze
re Sovyet Rus yaya ıritmiş olan 
Hava Kurumu genel başkanı 
sayla\' Fuat Bulca dün şehri
mize dönmüştiir. 

Fuat Bulcaya Sovyet hükü. 
meti tarafından be9 sandık 

kadar muhtelif paraşüt mo
delleri hediye edilmiş ve bu 
hediyeler dün Ankaraya gön
derilmiştir. 

• 

I 
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Her gün bir yazı 1 

Haber gazetesinin yanlış 1 

naşriyatına zaruri bir cevap 

Askerlik 
Numara - 134 

Motörletme, kara ve 
demlryollerının 

denettirllmesl ( mu· 
kayesesi) Eğer, her gazete serbest sütun 

sayfasına her gelen deli saçmasını Motörler, ordulara girme
meden evvel, yaya sınıfların 
toplanmaları, yayılmaları ve 

koyacak olursa vay halimize .. 
Yazan : M. Sami Kerayel l yaklaşma yürüyüşleri olduk

ça zor ve çok zamana bağlı 
Türkiyemizde lsveç jimnas

tiklerine karşı ilk ilmi tenkit 
ve tahlili yapan benim. Yirmi 
beş senedir muhtelif mecmua
larda, gazetelerde tercüme ve 
telif suretile çıkardığım muh
telif kitaplarımda bu fikirlerimi 
neşrettim. 

Hatta; 'llerhum bay Vasılın 
Maarif Vekaleti zamanında, 
l:eden terbiyesi müfettişi bu. 
lunduğum sırada lsveç meto
dunun mektep programlarımız
dan kaldırılarak asri program
lara uygun bir beden terbiye· 
si müfredatının tanzimi tara
fıma tahriren bildirilmişti. 

Ben, vekaletten aldığım emir 
mucibince çalışmağa başladım. 
Zaten hazırlıklı idim. Ne yapa. 
ca~ımı biliyordum. 

En muvafık bulduğum Ame
rika mekteplerinde tatbik olu• 
nan beden terbiyesi faaliyet
leri idi. Ve Amerika Cemahiri 
müllehidesi Dahiliye dezareti
ne merbut beden terbiyesi müs
takil bürosunun takdir ve mükA 
falına mazhar olmuş olan Ma. 
kenzenin "Mekteplerde beden 
terbiyesi faaliyetleri. kitabını, 
kayakçılık, binicilik ve nişan
cılık bahislerini ilave ederek 
bize uygun bir surette tercü
me ettim, Bu müfredat üçyüz 
sahife tuttu. Müfredatın esbabı 
mucibesinde lsveç ji mnhlikle
rini tenkit ve tahlil ederek 
vücude getirdiğim müfredatııı 
terkibi ve tahli.i mahiyetini de 
vazetmişlim. 

Merhum Vasıf o sıralarda 

Vekaletten çekildi. 
Müfredat da tatbik edilmi

yerek kaldı. Kimbılir bu müf
redat vekaletinin hangi tara
fında küflenmiş duruyordur. 

Bu yazılarımla, Haber gaze
tesinde l•veç j"mna.tık leri aley
hine yazı yazanlara rlemek is
teyorum ki; biz ınaari!cilerin 

düşündükleriyle sizlerin ara
sında kfilli farklar vardır. 

Haber gazetesinde lsveç 
jimnastikleri aleyhinde yazı 

yazanlar ve Alman metodunu 
müdafaa edenler bilmelidirler 
ki; dünya yüzünde başlı başı

na bir Alman metodu takib 
eden bir memleket yoktur. 
Hatla; Alman mektepleri, Al
man ordusu bile safi alman 
jimnastiklerini tatbik etmezler. 
Bu gün, lsveçte "Ling., nasıl 
tarihi ve milli bir şahsiyet ise, 
Almanyada da a lman jimnas
tiklerini tesis eden "Yan. da 
böyledir. 

Almanlar: Olimpiyatlarda: 
Alman milli jimnastikleri sa
yesinde birinci gelmediler ... 
lsveçlilerin bazı mu-:affakiyet
leri de lsveç milli jimnastik
leri sayesinde değild i r. 

Alman milli j.mnastikleri 
bilakis Olimpiyad oyunlarına 

hazırlık neticelerini vermeyen 
ve aksine olan jimnastiklerdir; 
terbiye alemi bakımından da 
bu jimnastikler mektebi ma
hiyeti haiz değillerdir. 

Anatomi ve fiziyoloji ba
kımdan da muzırdırlar •. içti
mai üf'ulelere de tevafıkı yok
tur. Bir nevi meharet ve hü
ner jimna.tikleridir. 

Ben, Alman j mnast'kleri ya
parak yetişmiş bir sporcuyum; 

yalnız nazari değil, ameli ola
rak da bilirim bu metodu. 

lsveç jimnastiklerine gelin
ce; bu metodun da Alman 
metodu gibi, hiç bir kıymeti 

ilmiyesi yoktur. Yalnız, tabii 
jimnastiklerde mevzu olan 
mevzii bir usuldür. 

Bugün, Alman mektepleri 
daha ziyade natüralist me-
toda bağlıdırlar. Sakın, 
Natüralist metod deyince; 
Fransadaki meşhur Hebert'in 
sistemini zannetmeyiniz. Beden 
ttrbiyesinde, mekteplerde tat
bik edilen natüralizma başka
dır. 

Bugünün, beden terbiyesi 
metod ve sistemlerini anlamak 
ve bunlar üzerin ie de in bir 
vukufa satıip olmak kolay bir 
iş dejtildir. Bu sebeple milli 
terbiyemize taalluk eden bu 
gibi mesaili amprik bir görüşle 
görerek yatı yazmak erba· 
bınca gülünç mevkie düşmek 
demektir. 

Haber gazele•i, önüne ge· 
len yazı'arı nasıl olu . or:da neş
redebiliyor? Eğer her gazete 

1 
idi .• Bugün, bu zorluk kalma
dı ve yaya birliklerin nakli 

1 için lazım olan zaman da pek 
azaldı. iş bununla bitmiş ol
madı. Motörlerin ordulara ne
ler kazandırdıjtı ve kazandı
racağı günün mevzuu oldu. 
lnceleme"er arttıkça arttı. 
Son günlerde. kara ve demir 
yollarının asker taşımadaki 
önemi derecesile bunlardan 
birinin diğerine üstünlüğü dü
şüncesini mülahassısların ça-

l lııma programlarının başında 
ı görüyoruz. 

1 
Bunu esaslı kavramak için 

, bir kolordunun demir ve ka-
' ra yollarından naklini küçük 

bir hesaba göre izah edelim: 
Demiryolu ile taşınacak 

bir kolordu için enaıaıtı (4000) 
vagonla, 80 trene ihtiyaç 
vardır. istasyonlardaki rampa 
ve rıhtımlarla çıkarma vası. 
lalarının yolunda olduğu ka. 
bul edildiği halde, kolordu
nun çıkarılması da 14 saate 
bağlıdır. 

1 

serbest stok sah'fesine, her ı \ 
gelen deli saçmalarını koya- , , 
cak olursa vay halimize .. 

Bundan başka çıkarma 

garlarının düşmanın ilk mev
ziinden hiç olmazsa 40 kilo
metre mesafede bulunma'arı 

Ben, Haber gazetesinde çı. 

kan bu yazılara cevap ver
mezdim. F dkat; spor ve beden 
terbiyesi işlerinden az veyahut 
şöyle Löyle anhyanların yanlış 
fikirlere zahip olmamaları için 
cevap vermek mecburiyetinde 
bulundum. 

ve bu istansyonların oldukça 
korunmuş olma·arı lazımdır. 

Trenlerden inen kolordunun 
kendisine düzen vermesi de 
tam bir güne ihtiyaç gösterir. 

Aynı kolordunun kara yol
larından taşındığını farzede
lim. 

Molörleşmiş kolordu. düş
man mevziinin 10 kilometre 

1 yakinine kadar emniyetle sev
kedilebilir. Birlik lerin silah-

Çünkü; bedcnterbiyesi işle

rimiz o derece öksüzleşti ki; 
bunu ne maarifimiz, ne mual· 
lim1eri ve nede müdiranı ce4 
vaplar le korumaz qldular. lan yanlarında ve ayrılmamış 
Önüne gelen saçmalıyor. Ben bulunduğundan, yeni bir top. 
de y aıma•am ne olacak der- lantıya ve kuru :a lüzum yok· 
siniz? Hiç 1.. . lıır. Kısa bir zamanda ve 

E l h. ı mak•ada göre düşman Hudu-ve ; ıç .. 
1111111111111111 11111mıouu1111111uım111ıuu1111111111ıu111ı.ın duna bao;kın yaparak ilerle-

Düşünceler 

Herkes için .. 
Yazan: Dr. Viclor PAUCHET 

Fen ve sulh bir gün ceha
lete ve harbe gölebe edecek
t ir. Milletler tahrip için dejtil, 
imar için anlaşacaklardır. is
tikbal muztarib beşeriyet için 
en fazla çalışmış olanlara aid 
olacaktır. 

l!l Gl 
Medeni milletlerde '"hak, en 

kuvvetlinindi.,. düsturu dejtil, 
'"hak en akıllınındır.,. düsturu 
esas olmalıdır. 

lll !il 

Daima tebessüm et l Gülmek 
yaşamak demekt' r. 

Gl Gl 

Fiillerin tekerrürü itiyadı; 
iti; al seciyeyi; seciye de talii 
hazırlar. 

l!l m 
itiyatlarını yaratırken, ıyı 

veya kötü, laliinin kumaşını 
kendin dokuy>Jrsun demektir! 

Gl 
Çocuğuna okumayı öğreti

yorsun; ona bol nefes almayı, 
çiğnemeyi, her gün kalın bar
sajtını temizlemeyi de öğret
meyi unutma. 

Gl l!J 
Dünyada (felaket) diye bir 

şey yoktur .. Bilhassa manialar 
vardır; irade bunları daima 
aşar. 

' mek ve bunun için zaman 
sarfetmemek mümkünd c' r. 

Görülüyor ki, molörleş-

me, demiryollarile nakliyata 
oldukça mühim tesırler yap
mış ve bu yolların askeri 
önemini azal tmıştır. Sözümü
zü kısa keserek, .. ı eni bir 
harp, bu durumun sonucunu 
bize gösterecektir,. diyebiliriz. 

M. Ersu 
-=-===== ===il 

Aydında alaka 
uyandıran birci
nayetin davası 
Aydın (Açık !,öz) - Geçen 

yıl Erbeyliden Halil oğlu Ka. 

zım bir katil meselesinden Ay

dın ağır ceza mahkemesinde 

on beş sene hapse mahküm ol

muştu. Temyiz mahkemesi ka

zımın evrakını akıl nok.anlııtı 

vesair birçok sebeplerden nak
zetmiştir. 

Bu muhakemeye yakında tek

rar Aydın Ağırceza mahke

mesinde başlanacaktır. Suçlu 
Kazım kaçaktır. Mahkeme çok 

lehine bir cereyan aldığından 

meydana çıkacağı ve kendisini 
müdafaa edeceği zannedilmek· 
tedir. 

"Açık Söz,, ün edebi romanı:22 etmemek mümkün miydi?. Hal
buki ben senin ölüm yataıtın 
olabilecek ve yatağın başında 
bile yalan söylemek, hakikati 

saklamak mecburiyetinde idim. 
Sanki asıl teselliye muhtaç 
olan ben değilmişim gibi me
tanet göstermek mecburiye• 
tinde idim. inan bana.. Sana 
inan diyorum ki .. Eğer Fatma 
ile bizim münase belimiz bir 
günah idise bundan büyük bir 
mücazat olamazdı. 

• • • 
Sen Benim Babam 

D ... ·ı 1 1 egı sın ... 
Yazan: Suat Derviş 

Sana ölüm hayattan çok daha 
yakındı. Müthiş günler geçiri· 

• yordun. Yatağının yanından 

ayrılamıyordum. Doktor de
ğil miydim? 

Yatağının yanından ayrılma
mak benim vazifemdi. Fazıl da 
efendisi ölmüş sadık bir kö
peğe dönmüştü. O da tıpkı be· 
nim gibi senin minimini penbe 
karyolanın başından çekilmi
yordu. Orada yerdeki halıların 

üzerinde oturuyordu. Gözleri, 
ya.tıklara gömülen solgun 
yüzünde nefes almağı bile unu
tarak sana bakıyordu. 

Arada bir şuursuzlaşan ba
kışları senin solgun yüzünden 
zorla hopar gibi ayırıyor ve 
benim gözlerimin içine dolu
yordu ve Fazıl 1 Yalvarırım 
sana onu kurtar .. kurtar kurtar 
yavrumu diye inliyordu. 

Yavrusu!... Bu söze isyan 

Bir gece... Hastalığının en 
müthiş krizini geçiriyordun 
seni kurtarabileceğime ümidim 
kalmamıştı. Seni kaybettiğimi 
zannediyorum. 

Oda müthiş sıcaktı. Pence
reler tamamile açık olduğu hal. 
de o gece bir hafif rüzııar bile 
esmeyordu. Gece bir kabus 
gibi ağır bir .maden kuyusu 

-AÇIK SÖZ- 4 EylOI 

ŞAKA ı-

BEN KiMiN Cep 
Takvimi, 
Şairleri 
Ömründe bir kere deni:t. yü

zü görmiyen bir köylü lstan
bula gelmiş.. Haydarpaşadan 
vapura binmiş.. kamarada o
lurmuş •• vapur kalkmış. Ken
disinin olurduğu halde vapu• 

. run yürüdüğünü görünce hay
retle gülerok : 

- Oh .. ne ata! demiş .. hem 
oturuyoruz, hem gidiyoruz ! •. 

( Va - Nü) geçen gün Ha
berdeki köşesinde (cep takvimi 
şairleri ) nden bahsederek, on 
senede memleket edebiyatına 

on eser bile vermediklerinden 
şiktiyel ediyordu. Bu münaka
şaya dün de bir gençler ma
hefilind• devam edildi. Tesa
düfen orada bulunmuştum. 

Benim d~ fikrimi sordular. 
Yukardaki ki;ylünütt fıkrası 

hatırıma geldi.. anlallım : -
Hem oturmak, hem yürci.mek .. 
kabil mi bu 7 

Gülüştük. Fakat, ben - ha· 
kikalı söylemek gerekse • bu
nu gülünecek bir meuıu olarak 
ele almış değilim. Bir tesadüf 
bana bu satırları kara/allı. 

Tekrar ediyorum: 
- Hem oturmak, hem de 

yürümek •. yağma yok I 

1. F. 
"'''""'" ''''""'''''"'"u'"''''""' ' '''''''"'"'"''''''''u" 
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BULMACA 
•' 

" Açık Söz ,. Un 
Bulmacası 

Okuyucularımız, gazetemizin 

bu köşesinde her gün bir bul

maca bulacaklardır. Bu!macalar 

neşrinin ertesi günü nihayet saat 

14 de kadar matbaamıza gön

derilmelidir. Bulmaca zarfları

nın üstüne okunaklı bir surette 

BULMACA kelime•i yazılma. 

lıdır. 

Bu bulmacaları doğru çözen 

okuyucularımıza derecelerine 

göre işe yarar hediyeler tak

dim ede ceğiz. 

rn rn 
Bulma ca 'arımıza okuyucula

rımız büyük ra bel gösterdi-

ler. Ancak iki noktaya topla

nan şikayetleri var: Bulmaca
ların halli için bırakılan müd

det azdır. Hediyelerin alınma

sı için bırakılan müddet azdır. 

Bu sebepten bulmacalnrımı

zı biraz daha güç!eştirerek, 

bir hafla müddetle neşredece

ği•. Okuyucularımız bu bir 
hafta içinde hal varakalarını 

göndermek için bol bol vakit 
bula bilec 1kler dir. 

O .jter tara~ta1 okuyucuları

mıza vereceğimiz hediyelerin 
kıymetlerini de bu haftadan 
it ' baren ~rttırdık. 

Bu haftaki bulmaca 
Aşa~ıdaki heceleri öyle sı. 

ralayınız ki, üç ala sözü mey
meydana çıksın. 

an. fes. ye. ye. Us. 
mı. dar. ye. el. hat. 
et. let. kU. gl. ol. al. 
han. dev. ne. kU~ 

sih. bir. kUm. de. bl. 
~DIYELERIMIZ 

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 

gibi kapkaranlıktı. Nefes ala. 
mıyordum. Yaklaştığını zannet
Lijtim felaket beni bir çılgına 
döndürmüştü. 

Artık Fatmacığımı bile te• 
selli edecek 0J1a kuvvet ve
recek bazı sözler söylenecek 
tahammülüm kalmamıştı. 

Hastanın ne kadar tehlikeli 
bir vaziyette olduğunu benim 
cesaretsizliğim ve gözyaşla

rımdan hissetmiş olan annen, 
ağlaya ağlaya yarı bayılmış 

ve bu baygın vaziyette yala· 
ğına düşmüş yatıyordu. 

Senin yanıbaşında yine iki 
kişi idik. O ve ben.. Onun 
rengi yemyeşil kesilmişti. Ba
yılacak gibi bir halde idi. 
Artık bana "kurtar" diye yal
varmıror. Hatta senin ne hal
de olduğunu da sormuyordu. 

Sen mini mini yavrum. ö-

METRESiYİM 
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Tefrika No. 47 

Tamam Nesrin hanımefendi tamam ... Şimdi habrla• 
hatta o gece efendimizden sizin yüzünüzdeı1 

hayli tekdir bile işitmiştim .... 
dım, 

NESRiN YILDIZ 
SARAYINDA .. 

Mabeyn katiplerinden Servet 
beyin odasında siyah mantolu 
bir kadın bekliyordu. 

Servet bey yarım saat son
ra odaya girdi : 

- Maalesef bir az daha 
bekliyeceksiniz, Hanımefendi 1 
Zatışahane bahçeye çıktılar 
şimdi.. 

Gülerek masasının önüne 
oturdu: 

- Sizi gözüm o kadar ısı
rıyor ki.. demindenberi aca
ba nerede gördüm diye dü
şünüp duruyorum. 

- Bir kaç ay oluyor.. bir 
akşam yine gelmiştim buraya, 
fakat, o zaman zatialiniz çok 
meşguldünüz.. beni sertabip 
paşanın yanına götürdünüz ve 
ayrıldınız! 

- Tamam. Nesrin Hanımfen
di, tamam .. Şimdi hatırladım. 
Halta o gece Efendimizden 
sizin yüzünüzden baylı tekdir 
bile işitmiştim . 

- Tekdir mi? 
- Ö,leya .. Zatı şahane sizi 

kabul buyuracakları sırada siz 
hiddetlenerek çıkıp gitmişsiniz! 
Nasıl hafızam kuvvetli değil mi 

Nesr;n dudaklarının ucile 

gülüm•edi. 
- Zati şahane bahçede çok 

kalırlar mı? 
- Zannetmem .. Yarım saat 

sonra dönerler sanıyorum. 

- Herjtün çıkarlar mı bah· 
çeye ? 

- Evet. Halla günde bir
kaç kere. 

- Hava almak 
hesiz.,? 

- Hayır, efendim .. 
hanenin kuşhanelerde bir çok 
güv.-rcirıleri vardı. Efer..dimiz 

güvercin meraklısıdırlar. 
- G·Hip bir merak 1 
Servet bey öniine bakıyordu. 
- Fakat, merak edilemiye-

cek bir şey değil bu, hanım 

elendi 1 Öyle güvercinler var 
ki .. insan adeta bun!arla uzun 
boylu konuşmaktan, sevip ok
şamaktan kendini alamaz, 
Bazen b ndeniz de bah
çeye çıktığım zaman, yalnız 

güvercinlerle meşgul olurum. 
Onların birbirine Öyle şefkatle 
bakışları, birbirini öyle koru· 
yuşları var ki, insan şaşı vor 
bu hayvancıklara doğrusu.Hem 
efendimizin güvercinleri öyle 
cami avlularından top ' anmış de
jtil .. Kanadadan, Almanyadan, 
ispanyadan getirilmiş pek 
çok güvcrcinleri1J1i1 var. Bil
hassa ispanyanın cinsleri tıem 
paçalı, hem de çOk insancıl 

mahlüklar. 

kadar muhtelif hediyeler. 
Kur'a bu hafta müstesna, 

her hafta Cumartesi günü çe
kilecek, netice Pazar günü 
ilan edilecektir. Okuyucuları· 

mız Pazartesiden itibaren he· 
diyelerini alabileceklerdir. 

Açık söz bulmaca 
kuponu 

Sayı: 10 

lümle pençeleşiyordun. Sapsarı 
yüzünde ter taneleri vardı, 

Müthiş bir zaaf içerisinde idi. 

Nabzını dehşetle kavrayan 

parmaklarım geçirdiğin tehli
keyi sezince yüzüm ne hale 
girdi ki,gözlerimin içine idam 

hükmünü bekliyen bir mütte
him gibi bakan Fazıl yerinden 

fırladı. Ve boğuk bir sesle: 
- Ölüyor mu? •• 
Diye fısıldadı. 

Ölüyor mu? •. 

Hekim değilmidim. Neden 
her şeyi unutmuş tıbdan hiç 
hiç bir şey anlamıyan bir in
san gibi senin ölümünün kar• 
şısında aclz kalmıştım. 

Fazılın elini tırnaklarımı ge
çiren bir şiddetle sıktım ve 

- Bilmiyorum. Bir doktor 
çağırınız. 

- Güzel bir eglence dese
nize .. 

- Aman efendim, ne söy
liyorsunuzl efendimizin ye
gane eglencçsi bunlardır. 

lspanyol cinslerinden bir 
(sarı kız) la kanada cisin-

den (kara oğları) dojtrusu bu
lunur şeyler değil. ikisi yan

yana gelince, tıbkı bir insan 
çiftinin yan yana gelişi gibi

neler yapmıyorlar neler, efen

dimi hem de biliyormusunuz, 

bu güvercinler vallahi bazan 

inasndan daha duygulu, daha 
merhametli görünüyorlar. 

Nesrin gülmemek için ken
dini güçlükle tutuyordu. 

Mabeyin kAtibi ciddi bir ta
vırla sözüne deyam etli: 

- Geçen gün zatı şahane
nin parmeğına kümes önünde 
bir küçük kıymık batmış. 0-
lurya .. Zaten Efendimizin can
ları pek tatlıdır .. ( Amanın 

koşunuz.. Biraz tentürdiyot 
yetiştiriniz .. Doktor çağırınız!) 
diye bağırmıya baılayınca he
p·miz;n rengi attı. Yüreğimiz 
ajtzımıza geldi. Derhal serta
bibe haber verdik. Meğer, ar
zettiğim gibi küçücük b'r çöp 
batmış parmaklarına. işte efen
d m o zaman bu iki güvercinin 
b~ğrışıp çırpınmaları görülecek 
şe ;di do2rusu. Hayretten he
pimizin parmağı ağzımızda 

kaldı l 
Cidde1 hayret edilecek 

şey 1 
O gün sarayda bir telaş .. 

Bir kıyamet .. Efendimiz üç gün 
bahçe} e inırediler. 

- Ya güvercinle• .. ? Onla~ 
görmeden nasıl durabilmişler? 

- Vallahi buna biz de şaf 
tık. Fakat, nihayet üç gün işl' 
O kadar.. Dördüncü günii' 
sabahı efendimiz erkende1 

bahçeyi şereflendirdiler.. J(ii
meslerin önünde güvercinleri~ 
geçitresmini seyrederek ça• 
içtiler. Ah, bunun zevkine dO' 
yum olmuyor, hanımefendi 1 

bşını kaldırdı.. Ucu kıvrı~ 
bıyıklarını burarak ilii ve etti 

- Bu hasta"ığa bendeniz dt 
tutuldum, hanımefendi 1 Üskİİ' 
darda lhsaniyedeki fakirhll' 
nemde de büyük bir kuş kii· 
mesi yaptırdım.. Her cinsteP 
birer çift güvercin getirttiıı> 

Hepsinin ayrı ayrı gözler~ 
hücreleri vardır. 

- Sayısı çok mu? 
- Altmış kadar var.Geçeo 

gün bir tanesi uçtu. Ve b~ 
daha geri dönmedi. Bilseniz o 
gece azkaldı ağlayacaktım.On~ 
arkasından, adeta bir evJal 
acısı gibi, öyle işledi ki bana. 

- Dönmedi mi hala? 
- Nerede efendim, nerede! 

günlerce yolunu bekledim. OiiP 
sabah bilmünasebe efendimiı• 
bile arzettim de bayıldılaf 
gülmekten. Hiç buna gülİİ' 
uürmü <liyesim geldi amma af' 
zımı açamadım. 

Zavallı kuşcağızım 1 Kimbi· 
lir nerelere gitmiştir •.• 

- Yerine başka birini ala• 
madınız mı? 

- Kabil mi elendim ?J Oo 
tane alsam, zayi olanın yerioi 
tutamazdı. Onıuznma konar 
kulağımı şakadan öyle ho~ 

[Bilmedi! 

Yeni Tarihi Romanımız 

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

KERBELA VAK'A Si 
Vukua ge:e,,. Yezit. .. 
Fakat Türklerin içinde, Yezidin başından. garip, n1asallar• 
da oldujtu kadar romantik bir aşk geçlijtini .• bu aşkın, 
Kerbel<i hôdisesinın dehşetli bir /ecaatle .~elicelenmesindd 
mühim bir timi/ olduğunu kaç kişi bilir 7 

YEZİDİN AŞKI 
Romanında .. aşkı da ruhu kadar şımarık olan Yez ;din ba
bası .. Muaviyeyi,. nasıl .bin. bir enlrıka çevirmeye sevkeıt'iğini .. 
bu yuzden bahtıyar bır aıle yuvasının nasıl perişan olduğunu 
ve nihayet Kerbelada Hazreti Hüseynin biitün çoluk çocujto 
ile şehit düşmesine kadar dayandıjtını okuyacaksınız. 

YEZİDİN AŞKI 
Romanında.. Yezidin aşkı ile bera1ler, Arap tarihinin çok 
enteresan safhalarını da okuyacaksınız. Muharrir romanın 
başına ilave eltijti tarihi bir hulasada, Hazreti Ali ile Mua
viye arasında geçen çok meraklı mücadeleyi Ali'nin nasıl 
şehit olduğunu ve Muaviye'nin Hilafete ne suretle geçtiğini 
güzel bir şeklide tesbit etmiştir. Bu tarihi hıılasa, okuyucu
larımızın, Yezidin aşkını daha vuzuhla okumalarına yardım 
edecektir. 

YEZİDİN AŞKI 
Romanında, canlı bir /,:uih dekoru içinde geçen romantilc 
!Jir aşk .• Kerbelti faciası gibi acı bir netice vardır. Okuyu
cularımız, bu romanımızın üslünde çok heyecc:nlanacoklar .. 
çok nltikalı zamanlar geçireceklerdir. 

Yazan, M. Rasim ÖZGEN 

Dedim. Fazıl bir anda seni 
saran tehlikeye rağmen garip 
bir bakışla yüzüme baktı. Ben 
şimdi iki elimle onun omuzla
rından kavramıştım: 

- Çabuk .. Çabuk .• Bir dok
tor .. Bir doktor çağırt. 

Dedim. 
- Sen, dedi. 
- Bırak beni, ydie bağır-

dım. Görmüyor musun ne hal
deyim. 

Ve birden kalkarak müdhiş 
bir enerji sarfedip konsolun 
önüne kadar geldim, kangiren 
jeksiyonu yapmak için tit
rek ellerle şırıngayı kaynatır

ken, Fazıl kapıya kadar koş

tu ve dışardakilere hekim ça
ğırmalarını söyledi. 

Mini mini koluna iğneyi ben 
batırdım. Doktor gelinceye 
kadar hatta bir ikinci enjeksi-

yon daha yaptım. Ve nihaytl 
hekim geldi ve o gelince se-ı' 
bir başk~ fen adamına C'lllanet 
edebilmek ferahlığını kendimdi 
bulunca seni kurtarmak içi~ 
şaşırmamak ve telaş etmeme~ 
üzere son yaptığım eebrinef! 
beni o kadar yormuştu ki ii'I 
yanına yaklaşırken, ben bif 
koltuğun içine düştüm. Ve up· 
kı bir kadın gibi hınçkır' 
hınçkıra ağlamajta başladııfl· 
O zamanda Fazıl yanıma ya~· 
)aştı. Yarı loş oda da yemyeşd 
yüzündeki garip ifadeyi hl( 

unutmıyacağım, evet yaruıf11 

geldi bir elıni omuzuma kof 
du ve: 

- Onu bu kadar çok Jll~ 
seviyorsun ? . 

Diye sordu. lztırabını'verd•' 
j!"i ~amimiyet içinde : 

(Bilmedi) 
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Ebedi sulha inanan yok 
Acaba Musolini muvakkat de olsa 

• 

sulhun korunmasını istiyor mu ? 
Bir taraf fan da A vrupanın hemen her 
köşesi tehlikeli bir barut fıçısına döndü 
L'lntransigeant gazetesi ya· 

•ıyor : 
Büyük manevraların sonun

da Musolininin söylemiş oldu
jtu nutuk şu suretle hulasa 
edilebilir: •Biz sulh istiyoruz, 
fal..at sulhu muhafaza için 
kuvvetli, pek çok kuvvetli ol
mamız 15.zımd r .• 

Duçe ebedi sulha inanmıyor. 
Ve bunu manasız bir şey ol
makla tavsif ediyor. 

Mu,olininin bunda haklı olma
sından ve insanların biribirleri 
Üzerlerine atılmaktan vaz geç
meleri için kafi derecede iyi 
olamayacaklarından korkul
maktadır. Hatta insanlar ha
rici hiçbir ihtiras be•leme
dikleri ve dünyanın hemşe
risi olduklarını iddia ettikleri 
:ıaman bile harpten çekinmez· 
ler ve l<panyada olduğu g bi 
kendi memleketlerinde harp 
ederler. 

Bu sebeple Musoliniye göre 
sulh muvakkatlir. Fakat Muso
lini hiç olmazsa bu muvakkat 
sulhu olsun istiyor mu? Muso· 
lini bunu şu sözlerle teyit edi
yor: 

•Biz sulhu mümkün olduğu 
kadar uzun bir zaman için 
istiyoruz ve bu uğurda millet
ler arasında yapılacak teşriki 
mesai için yardımda bulunma
ita hazırız .• 

Bu sözler sonbaharda top
lanacak olan beşler konferan· 
!lnda ltalyanın, her türlü ih· 
tilafın önüne geçmek için son 
derecede çrlışacağına delalet 
ediyor. 

Şimdilik bu ümidi kabul e
de! m. hal} a çok kuvvetli bir 
devlet olmuşlur. Sonra hüku
met reisi de gurur ile halyanın 
basit bir emirle ve süralle se
kiz milyon askeri seferber bir 
hale getirebileceğini beyan e

diyor. Musolini buna: " Kuv
vetli bir blok,, diyor. Yani 
kuvvetli dem el.. insanı korku· 
tan demektır. Bu kuvvet yal
nız harp amillerini korkuluyor
sa iyidir. Çünkü sulhu elde 
etmek için, onu saf ve temiz 
bir kalble temenni etmek kafi 
dejtildir. Onu ayni zamanda 
kat'ı suretle emretmek !azım
dır. lngiltereye bakınız : Sulh· 
perverdir. Fakat o, ancak 
a skerl kuvvetine kavuştu· 
jtu zaman, harbi faydalı bir 
surette uzak'.aştırabilecektir. 

iki ateş arasında 
Londrada Çekoslovakyanın 

Avrupadaki vaziyeti hakkında 
tanınmış lııgiliz muhamrlerinden 
Seton Vatson'un imza•ile bir 
kitap neşredilrnıştir. Almanya. 
da gittikçe ağırlığını hissettir
mekte olan askeri faıli}etin 
ortaya altığı mühim mesele
lerden biri de Çekoslo\'akya· 
nın vaziyeti olmak lazım ge
lir. iki ateş arJsında, yani 
Almanya ile Sovyet Rusya ara
sında Çekoslovakya daha zi. 
yade Almanyaııın istilası teh
likesine maruz gibi görün· 
mektedir. 

lngiliz muharrir, garp ile 
şuk ara•ına, daha doğrusu 
Cermenlerle Slavlar arasına 
sıkışmış olan Bohemyanın bu 
Yüzden başından geçenleri. de 
anlattıktan sonra, bu memle
ketin yeni hudutları içinde de 
ayni tehlikelere maruz bulun
dujtunu söylüyor ve diyor ki : 

"Ortaya iki prensip sürülü
Yor. Avusluryaya tevcih edi· 
len tarihi haklar, Macarislana 
tevcih edilen milliyetler pren
sip; 1 Mühim Alman ve Macar 
ekalliyetleri bu memleketi bir 
nevi muhtelit millet halinde 
bulundurmaktadır. 

Çekoslovakya, dış politikasın
daki muvaffakıyetli idaresine 
rağmen, her zaman dış leşev
Vüşlcrden yakasını kurtaramı
Yacaktır. 

Bu teşevvüşler üç noktadan 
husule gelebilir : Almanyadan 
Macaristandan , Lehistandan 1 
Mıralay Bek Almanya ile rna
lüm misakı akdelti edeli Çe
koslovakyanın Lehistanla ara-

sı iyi değildir. Varşova ma· 
halli misaklara karşı Berlin hü
kümelinin tuıtuğu yolu lulmuş 
bulunmak tadır. Maamafih her 
iki memleketde efkarı umu
miyedeki makul unsurlar, mi· 
zaçların başkalığına ragmen, 
her iki milletin Gırple müş

terek menfaatleri olduğunu 
takdir .etmektedirler. 

Macaristana gelince, Çekos
lovakya pekala bilıyor ki, şim
di iş başında bulunanlar her 
zamandan ziyade hudutların 

dejtiştirilmesi politikasını gü· 
düyorlar ve bunun için de ha· 
riçden bir müzaharet nokıası 
bulmak ümidindedirler. Fakat 
Lehistanın hudutların dejtiş

dirilmesini istemekle büyük 
menfaati vardır. Sovyet Rusya 

1 

ise Macaristanın taleplerine ır· 
ki "e s•vkulceyşi noktalardan 
muarızdır. Almanyanın ise Ma
caristanın büyümesini kolay
laştırmakta bir menfaati yok
tur. Küçük itiliifın ergeç Al
manyanın yanında ahzı mevki 
edecejtini ümit elmektedir. 

Ş mdi Almanyanın ortaya 
koyduğu büyük istifham işa
reti göze çarpıyor. 

Ben Çekoslovakyamn Avus
turya tarzında Almanyaya il
hak edileceğini zannedenler
den değilim. Çünkü bu iki 
memleket arasında hiçbir mü
şabehet yoktur. Anşlus Avus
turyanın sadece Cermen kon
federasyonuna avdeti demek
tir. Halbuki Çekeslovakyanın 
ilhakı Pancermanizmin yeni bir 
fetih ve istilası olacaktır. 
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Adsız koşucular 

Osman Cemal Kay
gılı müvezziler hak
kındaki hatıralarını 

anlatıyor 
Koşu müsabakası hazırlanırkeµ 

Açık Söz, 
"Adsız koşu

cular ,, adını 
verdijti gazete 
müvezzileri a
rasında bir ko
şu müsal;lakası 
yapıyor. 

lstanbuldaki 
bir iki bin ga
zete müvezzii
nin iştirak e
deceği bu ko
şuda belki de 
Atletizm F e. 
der asyonuna 
birkaç eleman 
çıkarmak müm
kün olabile· 
cektir. 

Bir halk mu
harriri ve eski 
koşucu Osman 
Cemal Kaygı
lının bu müsa· 
baka münase
betile fikrini 
sorduk. 

Güzide mu· 
harrir bize dü

şündüklerini ---= ....... ~-------~-- __ _. 
şöyle anlattı: 

" - Yakında 
tertip edece· 

Osman Cemal l<aygılı otr kır gazinosunda 

ğ'İniz müvezziler koşusu için 
fikrimi soruyorsunuz. En çoğu 
genç, delikanlı olan hayli id
manlı, çok gayretli, pek çevik 
ve oldukça coşkun çocuklar 
zaten tanrının günü sabah-ak
şam boyuna koşuyorlar. Ne 
yapsınlar zavallılar, çünkü 1s
tanbulun yakın, uzak bütün 
köşe bucağına havadis, fikir, 
bilgi, irfan yetiştirecekler. 

işte onun için zaten hayli 
idmanlı, çok gayretli. pek çe· 
vik olan bu ezeli ve ebedi 
koşucular için tertip edecejti
niz koşu müsabakası tam bi· 
çilmiş bir kaftandır. Bakalım, 
müsabakanızda birincilijti, i· 
kinciliği, üçüncülüğü, dördün
cülüğü, beşincilijti filan kimler 
kazanacaklar ? 

Kulakları çınlasın, eğer şimdi 
arasıra Ankara yokuşunda eski 
yazıcı ve gazetecileri yerden 
selamlayarak onların bir mik
tar lutullarını bekleyen meşhur 
(şimendifer Kenan) genç olsa 
idi muhakkak bu koşuda birin
ciliği o alırdı.Şimdi yaşı yetmişe 
dayanmış olan Şimendifer Ke. 
nan ki bir zamanlar Babıali 
caddesinden omuzladığı gaze
teleri Sirkeciden kendisile bir
likte kalkan trenden önce Ba
kırköye ulaştırır, bundan do. 
layı kendisi lstan bul da par
makla gösterilirdi. 

Eski müvezzilerin içinde 
Kenandan sonra iyi koşanlar-

yaıı yazıyor 

dan Küçükmustafapaşalı gaze. 
teci Hafız, Eyüplü Yorgi vardı. 
Hafız ne oldu bilmiyorum 
amma, Yorgi de yetmiş yaşı· 
na kadar gazete müvezziliği 
yaptıktan sonra bekar olduğu 
için o ihtiyar halinde kimsesiz 
ve çok bakft'nsız bir vaziyette 
kendi kulübesinde öksüre ök
süre gümledi gitti idi. Şimdiki 
müvezziler içinde de iyi ko
şanlar çok var amma bun• 
!arın çoğu sabahleyin, yahut 
akşama doğru Ankara cadde. 
sindeki matbaalardan gazete
leri yüklendiler miydi hep bir
den yıldırım gibi Sirkeciye, 
köprüye. nihayet Karaköye 
kadar yıldırım gibi gidiyor, 
sonraları tavsıyorlar. Yalnız 
kısa boylu, yampiri gidişile, 
makas bacak bir oğlan var ki 
en çok Beyoğlunda satış ya
par, bu Beyoğlu caddesinde 
bile hiç durmadan habire ko
şar. Şimdiki lstanbul tarafının 
müvezzileri içinde vaktile çok 
iyi koşanlardan uzun boylu, 
kara bıvıklı Mevlanekapılı bir 
de tatar uşağı vardır amma o 
zavallı da artık pek yaşlanıp 
ihtiyarladıjtı için koşuyu bı· 
rakmıştır. 

Sizin tertip etmekte oldu
ğunuz yeni müvezziler koşusu 
bize bugünün genç müvezzileri 
içindeki en iyi koşucuları mey· 
dana çıkaracağı için tam za
manında yapılmış bir iş ola
caktır •• 

-AÇIK SÖZ-

YemeK 
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Patlıcan oturtma - Pilau 
Salata - Karpuz 

Patlıcanları ayrı halkalar 
halinde kesersiniz, ta va da gü
zelce kızartır-

tırsınız. Diğer m 
taraftan kıy- > . .-> ~ 
mayı •oğanla ~.) 
beraber kavu-~ 
rursunuz. Kulaklı tencereye 
bir sırıı patlıcan, bir sıra kıy· 

ma koyar ve her birinin üze· 
rine yuvarlak bir domates 
oturtursunuz. Az su ile orta 
ateşte pişirirsiniz. 

e Pilav için evvelki tarif
lerimize müracaat. 

e Bol salata. 

e Kavun veya karpuz. 
GJ l!J 

ÇOCUK BAKiMi 

Memeye ba,ıarken 
Bir anne doğurma zamanı

nın sonlarına gelince, meme
lerinde süt başlarsa da, bu 
süt ancak süt harareti denilen 
zamanda mebzul olur. Bu za. 
man ise çocuk dojtduktan 36 
ila 60 saat sonra zahir olur. 
- Fakat yen doğan çocuğu 

süt gelmesine intizaren bu 
kadar bekletmek doğru de· 
ğildir. Çocuk doğduktan iki 
üç saat sonra annesi emzirmi
ye başlamalıdır. Süt gelmesini 
bekletlirmek çocuk için bey. 
hu, .e bir yorgunluk hasıl eder. 
Yalnız memenin çocuğa veril
mezden evvel ucunun biraz 
şekerli su ile ıslatılması fay• 
dalıdır. 

Meme verirken, anne kuca• 
ğına aldığı çocujtunu burnun
dan kolaylıkla nefes alma.ına 
müsait bir vııziyette tutmalı· 

dır. Bunun için çocuğun yü
zünü tamamile kapatmayıp, 

biraz sçık tutmak icap eder. 
Bunun i\.in annenin oturmuş 

olarak çocu~unu emzirmesi 
dijter vaziyetlerden iyidir. 

Bir anne bir emzirişle rne .. 
mesinjn ikisini münavebe ile 
vermeli ve birini bir defa, di
A-erini de başka defa için 
saklamalıdır. Çüukü bir me
menin havi olduğu sütün mik
tarı çocuğu tamaınile beslemi
ye kifayet eder. 

ı;ı El 

RADYO 
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JSTANBUL 

18· Oda muılklal pllk, 19: Ha
berle1", 19.15: Muhtelif plAklar, 
20• Halk muıiklıl (pllk), 20.30: 
Stüdyo or\ceatraları, 21.30 ı Son 
haberler. 

Saat :l2 den •onra Anadolu a• 
janstnı n gazetelere mahıuı hava• 
dte servlsl verllet:ektlr. 

VARŞOVA 

20: Haf;! muılkl, 21.4S: Hab•r• 
ter, 21.55 : Aktüalite, 23 : Spor 
23.15: Muslklll plyeo. 24: Danı 
pllkiarı 

BUDAPEŞTE 

20: Pllk, 21: D:t olyHa, 21.15: 
Haberler, 21.35: Opera orkestrası, 
33: Radyo aalon orkeetrası, 23.4!tı 

Almanca konferans, 24: Aıkerl 

konser, 

PRAG 

22;20. Bando mudka, 21ı Çocuk 

koro m uslktıf, 21.30: Radyo plye

•I, 23: Haberler. 2.20: Pllk, Ruıça 

haberler, pllk. 

BELGRAT 

20.50: Konser, 21.10: Konferans. 

21.30: Zaırepten nalı!L 23: Haber• 

ler, 23.20: Pili<. 

ViYANA 

(49.S metre kı .. dalga) 20: Ha· 
berter, 20.10: Ulusal netrlyat, 2030: 
Koro kon&e1"1, 21.M : Aktüalite, 
22.10: Mizak, 22.20: Piyano konıe· 
ri, 23: Haberler, 23. tO: Viyana 
radyo orkeıtraıı, 24.0S: Konı~rln. 
devamı, 24.45: Danı. 

BÜKREŞ 

6.30: Sabah neır:!'"'lı, 13.30·15: 
PIA.k ve haber ser;. "1.,ri, 19,30: 
Radyo orkee:ra!'iı, l J.50: Konfe .. 
rans, 20.0S : Koos rin devamı, 

20,30: Konuşmalar, 20.4S: Pllk ve 
Mlseoetin (Mano 1) operası, 23.4S: 
Yabanc, dillerle haberler. 

ElNDHOVEN 

1.\,10: Pllk, 11.15: Haberler, 
15.30: Viyola musikloi, l~.4S: Ko
nuşmalar, 16: Viyola kaJ1•erinln 
devamı, 16.30: Pl&k, 
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Noı 136 YAZAN< Etem izzet BENICI! 
Mübaşire: 
- Ferdiyi d; buraya getı· 

rin .. 
Dedi. Ve .. Cevada sordu: 
- Nereden Ayşenin katil 

oldujtuna hükmediyorsunuz?. 
Cevat, 
- Şükriyenin cesedini Ay

şenin yanından ben aldım, ge
tirdim, yatak odasına soktum!. 
Ayşe bana, bir taarruza uğra• 
dıklarını, hAdise duyulursa her 
şeyin biteceğini söyledi, ben 
de onu çok sevdijtim ve ona 
çok bağlı olduğum için bu 
hadiseyi bir sır olarak muha
faza etmiye karar verdim. Fa· 
kat, şimdi anlıyorum ki, al
danmışım. O, beni alet etmiş. 
Ferdinin metresi olduğu ve O• 
nun yüzüğünü parmağında ta· 
şıdığı halde beni sever görün
mesi, beni aldatmaktan başka 
hiş birşey değ'ilmiş. Riyakarlı

jtın bu derecesini ömrümde ta• 
savvur edemezdim. 

Bu sırada mübaşir Ferdiyi 
de getirmişti. O da, ayakta 
duracak halde dejtildi. Onun 
da yüzündeki kan tamamile 
çekilmiş gibi idi. Bir iskeleti 
andırıyordu. Başı önüne iyikti. 
Titriyordu. 

Hakim sordu : 
- Bu yüzüğü Ayşeye sen 

mi verdin?. 
Ferdi, ölgün bir sesle: 
- Evet ben verdim 1 
Dedi. Dilini sürçe sürçe de

vam etti: 
- Şükriye öldürüldükten 

sonra parmağından aldım. Ve .• 
kızımız yerinde olan Ayşeye 
verdim. Hadise ıin izam edile
cek bir tarafı yoktur. 

Hakim, Ayşeye : 
- Ver şu yüzüğü bakayım .• 

Ayşe sendeledi.. Yıkılmak üzereydi, 

Dedi. Mübaşir he-nen koş· 
tu. Yüzüğü aldı. Hakime ge
lirdi. Hakim yüzüğü evirdi, 
çev;rdi, 

- içinde bir tarih var. 
Dedi, tarihi okudu, sonra 

ilave etti : 
- imza da Ferdinin .... 
Hakim: 
- Yüzük mes~lesi demek 

bu .. 

[ i erek Fer diden sordu: 

- Ajtır bir ittiham karşı. 

sında bulunduğunu evvelki 
celsede sana şöylemiş, cev .. p
larını da almıştım. Fakat, bu 
celse kulağınla duydujtm ajtır 

ittihaml•r karşısında kaldın. 
En kısa yoldan hakikati bana 
söyle. Ayşe senin metresin mi 
idi?. 

Ferdi: 
- Hayır .. 
Dedi, sözüne ekledi: 
- Onunla daima bir kardeş, 

bir arkadaş gibi konuştum. 
HAkim, bu sefer Ayşeye 

döndü: 
- Ayşe böyle mi ?. 
D~di ve tok bir sesle sua

line ilave etti : 
{Devam edecek] 

Kitap kuµon'I 
BiR CiNAYET DA.VASi 

No: 136 
Bm kuponlan kett'1 blrl\c.\\• 

renler roma11 raı::ataJt blttl'il 
vakit ldarehan.e:nl"&:a ramdarl,? 
hlç para vermeJ011 klt1.b1!1.l •'" 
ıacaklardır. 

"Lavrens,, in son düşmanlığı: 8 

ölümünden sonra 
neşredilen hatıralar 

Lavrens, Allenbinin taarruzundan evvel, 
cephe gerisinde bir köprüyü ve altı kilo

metrelik demir yolunu berhava etti 
Lavrens yoluna devam edin

ce, çavuş arkasından koşarak, 

yakasından tutmuş, sert bir 
sesle: 

- Haydi geri dön, bey se· 
ni istiyor, demiş. 

Lavrens çavuşu takib etmek
ten başka çare bulamamış, 

kendisini kerpiçten bir eve 
getirmişler.. taraçaya çıkar

mışlar. Burada bağdaş kurmuş 
şişman bir zabit kendisini 
bekliyormuş, Adını sormuş. 

Lavrens Kuneytreden bir çer
kes olduğu cevabını vermiş. 

- Kaçdın mı? 
- Biz Çerkeslerin askerli· 

jtimiz yoktur ki efendim. 
Türk zabiti hayretle gözle· 

rini açarak, yavaşça demiş ki : 
- Yalan söylüyorsun. 
Sonra çavuşa dönmüş: 
- Al bunu, bölüğ'e kaydet. 

Ben gelinciye kadar da mua· 
melesini yaptır. 

Lavrensi nöbetçilerin odası· 
na götürmüşler, kemerini, han
çerini almışlar, güzelce yıka

mışlar, karnını doyurmuşlar. 

Lavrens ne zaman odadan 
çıkmak istemişse, kapıdaki nö
betçinin bir yumruğu ile tek-
rar içeriye tıkılmış. · 

Sonra nöbetçilerle aralarında 
şu muhavere'er geçmiş : 

- Askerlik iyi şeydir, bu
rada rahat edersin. 

Bir tanesi ill'ıve etmiş : 
- Eğer yarın beyin arzusu

nu yerine getirirsen, sana izin 
de verir. Beyin kim olduğunu 
biliyor musun ? Merkez ku
mandanıdır. 
Akşama dojtru üç nefer ge

lip kendisini almışlar. Kapı

sında nöbetçi bckliyen mün
ferit bir evin önüne geldikleri 
zaman, birinci katta beyin o
dasına çıkarmışlar. Bey de 
Çerkese benziyen, iri yapılı 
birisi imiş. Yatağında pijaması 
ile oturuyormuş. 

Lavrens içeriye girdikten 
sonra neferler dışarıya çıkmış. 

Bey kendisini evvela yanındaki 1 

seccadeye oturtmuş, sonra 
ayağ'a kaldırarak boyuna, bo
suna bakmış. 

La vrensin bundan sonra ki. 
tabında anlattıkları yazılmıya

cak kadar gülünç ve çirkin
dir. Ve güya günün birinde 
muhafızlarının gafletinden is
tifade ederek, elbisesini sırtına 
geçirdiği gibi, pencereden at· 
lamış, kaçmı~. 

ŞAM YOLU 

O vakte kadar Başkumandan 
General Alenbinin projeleri 
olgunlaşmış, levazzuh etmişt~ 

Filistin ve Suriyeye karşı ya
pılacak büyük taarruza baş

lanmak üzere idi. Nihayet ln
gilizlere ve bedevilere Ş1m yO• 
lu açılmak üzere bu'unuyordu. 
lngiliz ye müstemleke kıta'atı 
cepheden taarruza geçtikleri 
sırada, arkadan da akınlar ya· 
pılacak ve Osmanlı ordusu
nun son mukavemeti de par
çalanacaktı • 

Derhal hususi bir müfreze 
teşkil ettiler. Bu müfrezenin 
kumandanlığ'ı Lavrens için bi
çilmiş kaftandı. lngiliz asker· 
leride hüyük mikyasta bf.devi

leri takviye ettiler. Lavrens, 
beyazlarla siyahların acaip 
bir halita teşkil ettikleri-
müfrezesini gözden geçir-
di. Memnundu. Asilerle 
semitler in, hayvanlarla her 
mark adan otomobillerin, zırhlı 
arabaların, mitralyöz! erin, hat
ta bir iki tayyarenin biribiriııe 
karıştığı bu müfreze görüle
cek manzaraydı. 

Deveye bilhassa ehemmiyet 
verilmişti. Arabistanın her kö
şesinden, Mısırdan develer 
toplanmış, müfrezenin ihtiyacı 
lemin edilmişti. 

Fransız yüzbaşısı Pizani de 
bunlara i~lirak etmişti. O da 
Şnayder toplarından bir batar
yayı harekete geçirmişti. 

Daima hareket halinde bu-

lunan Lavrens , hiç yorul
maksızın muhtelif ordular 
umumi kar Jrgahları ile cephe 
ara ~ında kAh otomobile, kil h 
tayyareye binerek mekik do
knvorJu. 

Bir akşam yaıından hiç ay• 
rol mı ı a, altı muhafızı ile Aka
beye dönmüştü. Bukadar ka· 
!abalık muhafız alışının sebebi 
vardı. Çünkü Türkler kellesini 
getirene hem de yüklüce bir 
para mükafat vadelmişlerdi. 

l)te Akabeye bu dönüşü sıra
sında La vrensi mem!eket has.. 
reli sarıyor. Yıllardanberi bu 
vahşi ve sert Arap diyarında 
yaşadığı bedevi hayatından 

gerçi bıkmış değildi, fakat ln
gilterenin sisleri de artık gö
zünde tütüyordu. 

Lavrens bu hasretini kita
bında şöyle anlatıyor : 

" Akşam oluyordu. Güneş 

Sina tepelerini kızartarak ya
vaş yavaş çekilmek üzereydi. 
Doğrusunu söylemek lazım 

gelirse, bu çelin hayattan ar
tık usanmıştım. lng'İlterenin sis
li hazin semalarını o akşamki 
kadar özledijtim olmamıştı. 

Rarşımdaki gurup, bütün kı

zartısı ile çölün manzarasını 

tamamlıyordu. Her şeyin bil
lür gibi göründüğü bu diyar
dan biraz uzaklaşmak, sise 

karışmak, ortalığı bir ibham 
perdesi altında görmek isti
yorum. 

Başka milletlerin arasında 

senelerce çalışan biz laırilizle· 
rin garip bir talihleri vardır. 

Bıı milletler gerçekten lngil
tereyi ! everler, fakat lngiliz
lerden hoşlanmazlar .• 

Lavrensin bu daüssılası çok 

sürmedi, Derhal vazifesi başı· 

na gitti. Bu defa daha buyük, 
daha geniş bir harekete giri
şilecekti. Darbeyi indirdikten 
sonra, umumi harbi bu cephe
den lngilizlerin galibiyeti ile 
tamamlamak mümkündü. 

(Bitmedi} 

' 
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1 BÜTÜN MEMLEKET ... 1 

Samsun imar faaliyetleri glttiKçe artmakta
dır. Şehrin dar bütçesi ile evveıa en ehemmi
yetli ve faydalı işlerin bq,şarııması _gözetilmek
tedir. Şehir her sene biraz daha guzelleşmek
tedlr. Yukarıkl resimde Samsonun etrafı açıla
rak tanzim edilmiş olan saat kulesini görü
yorsunuz. 
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Mersinde de 
Bir otobüs 
Devrildi 

Mersin (Açık Söz) - Göz. 
neden Mersine gelmekle olan 
22 numaralı bir kamyon So
makalam denilen yerde dev
rilmiş ve 21 ki~iden ibaret olan 

yolculardan dördü muhtelif 
yerlerinden ağır ve hafif su
rette yaralanmıştır. 

Kaza, yolda bulunan 21 nu
maralı otobüsün şoförü Veli 
izzettin ve kardeşi Eyup ile 

devrilen otobüsün şoförü Mus
tafa arasında çıkan kavgadan 
ileri gelmiştir. Aralarında eski 

bir meseleden dolayı husumet 

olan bu iki şoförden Eyup 
yolda kamyondan inmiş ve 

yerden aldığı büyük bir taşı 

Mustafanın kala!ına savurmuş
tur. Birdenbire neye uğ"radığı· 

oı bilemeyen Mustafa sersem

lemiş ve direksiyonu bırak· 

mıştır. Bunun üzerine araba 
alabildiğine gitmeğe başlamış, 

yolculardan bazıları kendileri
ni aşağı atmışlardır. Alabildi

ğine gitmekte olan kamyon 
müthiş bir gürültü ile devril· 
miş ve üç dört metre ileride
ki bir düzlükte bir tahta ve 
demir enkazı altında yığılıp 

ka'mıştır. Yolcu'ardan dördü 
ağır ve hafif olar:\k yaralan

mış ve bir kaç kişi korkudan 
bayılmıştır. Hadise hakkında 
adli tahkikata başlanmıştır. 

j İzmir - Kemal
paşa yolunda 

bir kaza 
lzmir ( Açık Söz ) - lzmir • 

Kemalpaşa şosesi üzerinde 
feci bir kamyon kazası olmuş
tur. Şoför Cemalin idaresi altın
da bulunan bir kamyon içinde 
18 yolcu ve 2210 kilo kuru 
üzüm yüklü olduğu halde Pa
ta'dan lzmire gelirken şosenin 
yokuş bir noktasına geldiği 
bir sırada şoför frenlerin tut
madığını anlamış ve bunu ya
nırda bulunan dört yolcuya 
söylemiştir. 

Bunun üzerine bu yolcular 
derhal kamyondan aşağı atla
mışlardır. Bu oırada frenler 
büsbütün tutmadığından şoför 
virajın yanından uçuruma dojt
nı gilmek üzere bulunan 
kamyonu durduramamış ve 
çevirmek istediği bir sıradr 

araba devrilmiştir. Arabada 
bulunan yolculardan beşi ağır 
surette yaralanmıştır. Yapılan 
tahkikatta frenlerin bozuk ol
duğu, birçok vidalarının bu· 
lunmadıtı, halla vida yerine 
telle tutturulmuş oldujtu gö. 
rülmüştür. Şoför • ve kamyon 
sahibi hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

Ecnebi şeker müte
hassısları Tur halda 
Turhal 3 (A. A) - Beynel

milel şeker sanayiinde tanın-
mış mütehassıslardan profesör 
Spengler'le doktor Mayer şe
ker sanayiimizdeki tekamülü 
tetkik etmek üzere Turhala 
gelmiş ve fabrikadaki incele
melerine başlamışlardır. 

Cenupta eski eserler 
Mersin, (Açık Söz) - Cenup sahillerinde tetkikat yapmakta 

olan Alman asarı atika enstitüsü müdürü 8. D. Schede'in baş
kanlığı altında arkeolog Dr. Stephan Schulz, Dr. Kleiner ve 
mimar Rudolph Nawman refakatlerinde Konya müzesi müdürü 
Ha,an Şemsi Günveren bulunduğu halde Mersine oğramışlardır. 

Mersin-Silifke yolu üzerinde Dompiopotar harabesi, Lamos 
köprüsü ve Sinan beyin kabrini ziyaret etmişler, oradan Kari
kos yahut Kızılkaleye gitmişlerdir. Bu harabelerde eski hamam 
duvarları ve sarnıçlar görülmüştür. Heyet bundan sonra Korium 
harabelerine de oğramıştır. Alimler gezdikleri Jlerlere ait yüz
lercee resimle almışlardır. 

Zabıta romanı: 21 

Altı El Ateş 
Erika şezlongun koluna otur

du. Mis Aş'ın elini bırakması
nı istiyordu. Latife yollu: 

- Hakikaten bu seyahat 
pek eğlence seyahatine ben
zemiyor, dedi. 

- Erika, beni dinleyiniz. •. 
Mis Aş'ın sesi titreyordu, 

gözleri ateşliydi: 
- Ta1<er'i kimin öldürdü

lünil ben biliyorum. 
- Mis Aş, rica ederim, bi

raz sükünet bulunuz. 
- Ne mevzu haricine çıkı

yorum, ne de deliyim. Teyze
nizin ve Valkur'un fikirlerinin 
de ne olduğunu biliyorum. 

Evet, tekrar ediyorum. Ben 
deli değilim. Kafam hepinizin• 
kinden daha salimdir ve kati
lin kim olduğunu biliyorum. 

Belki de Mis Aş'ın sıcak eli
ıi n temasından olacak, Erika
nın bütün vücudünden bir 
titreme geçti: 

Yazan : Rufus Klng 
- Kimdir? 
- Söylersem, yine beni de-

li yerine koyarsınız. Bir yan
lışhğım olacaıtını söylersiniz. 
Halbuki bir yanlışlığını olma
dığ"ına katiyen eminim. Erika, 
hatırlar mısınız? Ben Brezilya
dan ayrılırken bahriye zabit
lerinin karekterleri hakkında 
bazı tetkiklerde bulunmuştum. 

Erika bunu hatırlayordu. 

Zabitler, Mis Aşın te!eüllerini 
son derece merak ve hayretle 
karşılamışlardı. 

Mis Aş devam etti: 
- Ben Klaynın yıldızına da 

bakmıştım. 

- Evet... 
- Fakat bütün bu sözle-

rimle canınızı sıkmayorum de
ğil mi? 

- Doğrusunu isterseniz Mis 
Aş, benim bu yıldız, doğum 
tarihi ve saire hesaplarının 

Barlında kalp 
paralar 

Bartın [ Açık Söz ] - Son 
zamanlarda Bartında da bazı 
kalp liralar ele geçirilmiş ve 
zobıtaca tahkikata başlanmış· 
tır. Zabıta şimdilik Koruca şi
lenin Aydınlar küyünden bal 
oğlu Mustafa adında gözlerin· 
den malül bir adamdan şüphe 
etmektedir. Koruca silenin du· 
ranlar köyüne vergi tahsila • 

tına giden hususi muhasebe 
tahsildarına Emine adında bir 
kadın vergi borcu olarak bir 
kalp lira vermek istemiştir. 

Tahsildar paranın sahte oldu
ğunu gürünce zabıtaya haber 
vermiş Emine isticvabında bu 
parayı l\lustafadan aldığını 

söylemiştir. Bu suretle bu a
damın kalp para sürücülükte 
medhaldar olduğu anlaşılmak· 
tadır. 

Lüleburgazda / 
Zafer bayramı 

Lüleburgaz ( Açık Söz ) -
Lüleburgaz bu rene 30 Ajtus
tos Zafer ve Tayyare bayra-

mını pek parlak bir şekilde kut
lulamıştır. Kaymakam, askerl 
ve mülkl memurlar ve halk 

şehir meydanında toplandık· 
lan bir sırada nutuklar sôy· 
lenmiş ve aziz şehitlerin hatı· 

rasına bir dakika süküt edil
miştir. 

Ç3lınan istiklal marşından 
sonra asker tarafından bir 
geçit resmi yapılmıştır. 

Asker tümgeneral Şemset 
tinin önünden büyük bir 
infüam ile geçmiş ve halk 

1 

tarafından alkışlanmıştır. Top, 
makineli tü!enk, zırhlı otomo

bil, tank gibi Mehmetçığin çelik 

bileğinde daha ziyade çelikle-
şen makineli ordumuı herke· 

sin göğsünü kabartıyordu . Bu 
vesile ile Atatürke bir defa 
d:ıha selam ve saygı gönde
rilmiştir. 

Bartın Elektriğe 
Kavuşuyor 

Bartın (Açık Söz) - Bartın 

nihayet elektri~e kavuşuyor. 

Şebeke mühendisi ile motör 

bizzat belediye reisinin dei<i
letile şehri dolaşarak elektrik 

direklerinin yerlerini tesbite 
başlamışlardır. Dört kol üze

rinden elektrik telleri çekil. 
mektedir. Bu hatlar üzerine 
rastlıyacak elektrik direkleri
nin yerleri numaralı kazıklarla 
tesbıt edilmektedir. 

( 
Abone Şartları 

TÜRKiYE iÇiN 
l Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 • 3 • 325 • l .. 125 • 

HARiÇ iÇiN 
1 Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık 1300 • 
3 .. 700 • 
1 .. 

Nuruoamanlye, Şeref Sokaft 
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verdiği malumata pek itima
dım yok. 

- Öyle mi? O halde gidi
niz. Siz de gidiniz. Siz de ö
tekiler kadar fena kalblisiniz. 

Mis Aş birdenbire elini çek
mişti. Erika ayağa kalktı. 

) 

Genç kız bir müddet tered
düt etti. Mis Aş'ın, hiddetten 
adaleleri gerilen yüzüne baktı 
ve sonra dönerek oradan 
uzaklaştı. Güverteyi geçti, sa
lona girdi. Valkur Mis Vintes
tonla beraber oturuyorlardı. 

Erika onları görünce, içinde 
adeta R"eniş bir rahatlık duy. 
du, yanlarına gitti. 

- Zannederim ki Mis Aş 
biraz rahatsız.. Ona bir şey 
yapsak. Şimdi arka güvertede, 
şezlonga uzanmış, zatürree ya
kalıı.mağa hazırlanıyor. Adam 
akıllı aklını oynatmış mı ne ? 
Taker'i kimin öldürdüğünü bi
liyormuş. Bana öyle söyledi. 

Valkurla Mis Vinteston doğ
ruldular. Perşembe günü, Öğ· 
leden sonraki çayda Edmon
dun ölmezden evvel söylediği 
son sözü hatırlamışlardı. O da 
katili tanıdığını söylemişti. Fa· 
kat bu son sözü de ölümünün 

-AÇIK SÖZ 4 EyliU 
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tesisat 
Vilaret bayıudırlık direktör

lüjtü vilıiyet hududu dahilinde 
ki yolların tamir ve inşasına 
ve şehirde yapılacak bazı ta
mirata nezaret etmektedir. 

Ayasofya müzesiniu kubbe 
ve minarelerinin tamiratı için 
icab eden tahsisat kClmediği 
için Pazartesi günü tamirat 
ihale edilecektir. 

Gümrük deniz muhafaza ku-
mandanlığı memurları ıçın 

Hasköyde yapılacak olan büro 
ve ambar binalarının ihalesi 
yapılmıştır. 
Ortaköyde Deniz Ticar~t mek 
lehine 50 bin küsnr Jjraı;ar fil e 
bir paviyon ilave edilecektir, 
Yakında inşaata baş! anacaktır. 

lstanbul Ünüversilesınde hay
vanat ve nebatat enstilÜ!Ünün 
dahili tesisatı da mütehhide 
ihale ed i lmiştir. 

Tarihde---
Efsaneler 

HİYASİNOSON ÖLÜMÜ 
Yazan : Süheyla Güldiken 

·ranrıların tanrısı Zeus onu Galatea ile Hiyasinüsün ko- delile bu se,•en ve aşka 
yaratmak istediği gün dünya- yun koyuna ve kucak kucağa saadet veren çiftin üzerine a· 
ya güneş i doğdurmadı , r~z- yaşattıkları aşk çok u1.un sür- tıldı. Sonra çok sert bir darbe 
garları esdirmedi, y ı ldı zları ve medi. Apollonun şiddetli kıs· ile Hiyasinüse bir tokat indir· 
ayı ışıldatmadı. Oğünü yer yü. kançlığı bu sevda saadetinin di ve delikanlıyı kumral saç-
zü ve gök yü zü k apkaranlık üstüne kalın bir siyah perde !arından yakalıyarak geriye 
kaldı , ıpıssız kaldı. Çünkü çe kti ve güzel delikanlı bu sa· çekti, Galateanın kollarından 
ulu tanrı, onun dünyaya gü- adetin kefaretini kendi hayatile kurtardı. 
neşten daha parlak bir aydın. ödedi. Denizlerın ve köpüklü dal-
lanışla doğmasını istiıordu. Hiyasinüs ve Galatea mu- gaların Tanrısı Galatea yalva· 

Zeus, güneş tanrısı Apolo- kaddes bir günde şafak sö· rıyordu. 
onu çağırdı, onu meleklerin kerke n Olimp dağındaki altın - Mukaddes Apollon ... Sen 
arsına gönderdi ve emretti ki: cennetinde, dudak dudaga gel- ki benim yaratılmam için Me· 

- Ey güneşlerin, ışıkların mişlerdi. Ajtaçlarda ötüşen fekler diyarından buseler ge· 

Beykoz posta ve 
telgraf merkezi 

1 Tanrısı mukaddes çocuk!. Şim- bülbüller bu sevda tezahürü- tirmiştin. Bu hiddet ve bu 

Posta ve Telgraf baş mü
dürlüğü Beykoz aki Posfa ve 
Te:graf şubesini tamir ettirmiştir. 
Beykoz postahanesi dabak ve 
çam fabrikalarının tam orta
sında bulunduğu için umum 
müdürlük burada birde gece 
telgraf ser visi tesisine karar 
vermiştir. 

Bir vatman tevkif 
edildi 

Geçen gün Nişantaşında Ni
yazinin kızı Gönülü parçalıya
rak öldüren mevki tramvay 
vatmanı Nuri hakkındaki tah
kikat dün bitirilmiş evrakı 
üçüncü müstantikliğe verilmiş
tir. Müstantik vatmanı tevkil 
ettirmiştir. 

~...!::§ŞRIYAT 

Mimar - Arkitekt 
Bu aylık derginin 65-66 sa

yıları intişar etmiştir. içinde 
Dr. Wagner'in şehirlerin ima· 
rında sermayenin rolü, mimar 
Pro!. Egli'nin şehir planları, 
Dr. Nihat Sayayın iktisadı 
krizlerde inşaat ve bayındırlık 
faaliyetlerinin rolü hakkında 
yazıları ve daha bir çok fay
dalı makaleler ve resimler 
vardır. 

Beykoz sulh hakimliğinden : 

Paşabahçede Kooc oğlu Pa· 

nayo t ~ A çocu un vastsı nge-

!ikinin azledilmi ş olması 

sebebile küçük uıumailevhe 
Paşa bahçede uıukim Kosti 
kızı Atinanın 22-8-936 ta-

ribinden itibaren kabili iti• 

rar. oluıak [ızere vasi tayin 
ediluı:ş olduğu ilan olunur. 

-
Beşiktaş Suad Parkta 

HALK OPERETi 

Bu akşam 2 t.j() da 

HALiME 

Yarın akşam 

Suadiye Plaj tiyatrosunda 

HALiME 

Cemaıiyelahır Ruzu Hızır 
17 (1355) 122 
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mukaddemesini teşkil etmişti. 
Valkur alakayla sordu : 
- isim söyledi mi? 
- Hayır, eğer söylerse, ak-

lını kaybettiğini zannedermi
şim. Zaten dojtrusunu ister
seniz, ben onun akli muvaze
nesini sağlam görmiyorum. 

Mis Vinteston: 
- Erika kızım, dedi, rica 

ederim, biraz itidal ... 
- Fakat teyze, bir kere 

söylediklerini dinlemiş olsay
dınız. Hep saçma sapan şey
ler .. Sesi titriyor, bahriye za
bitlerinin ve yattaki zabitlerin 
karakterleri hakkında tetkikat
ta bulunduğunu söylüyor Klay
nın da yıldızına bakmış. 

Valkur pek müteheyyiç bir 
halde ayağa kalktı: 

-Durunuz, dedi, gidip bir 
de ben görüşeyim. 

Alelacele salondan çıktı , ar
ka köşeye koştu ve Mis Aşın 
battaniyesine sarılmış bir hal
de, şezlonga uzanmış, sigara 
içtiğini görünce, içi rahatlandı. 

Mis Aş sert bir sesle: 
- Galiba siz de benimle alay 

etmeğe geliyorsunuz, dedi. 

di melekler diyarına gidecek- nün serenadlarını söylüyorlar, haset nedir? Bırak sevgilimi ... 
sin. Bana oradan, o güzel pe- gaşyeden nağmeler döküyor- Onu bağışla bana .. 1 
rilerden buseler getireceksin. !ardı. Ve iki sevgili, saadetin Apollon hiç aldırı: etmiyor· 

Apollon gitti. Büyük Tanrı irişilmez mihrabında mest ve du. Güzel ve kumral delikan· 
Zeus güzelliklerin güzel Tan. mahmur sevişiyorlardı. lıyı kıs1<ıvrak yakaladı, son-
rısı Afroditi çağırdı, ona da Birden ortalığı siyah bulutlar ra koynundaki yılanı çıkar• 
şu emri verdi : kapladı, fırtınalar her tarafı dı, Hiyasinüs'ün koynuna 

- Güzellere güzellikler bah- kamçılamıya başladı. Şimşekler soktu. 
şeden cici Tanrı L. Şimdi gü- ve yıldırımlar korku saçıyordu. Bu yılan yanardağların tan• 
2el delikanlı Hilasın omuzlarına Galatea birden korktu, irkildi. rısı Vülkenin nefesinden yara. 
atlayıp altın cennetine gidecek· Fırtınııları, yıldırımları dindir- tılmıştı ve güzel delikanlının 
sin. Bana oradan ııözyaşı şişele· mek istedi, muvaffak olamadı. koynunu ısırdı, müthiş zeh· 
ri içinde bülbül sesleri getire-: Şaşırmıştı: rile onu aşıladı. Ve . zavallı 
ceksin. - Ne oluyor, ne var? di- çocuk, Apullomın ayakları 

Ve işte büyük Tanrı Zeus, yebildi. Fakat Hiyasinüs her altında kıvrıla kıvrıla, göğ-
denizler perisi Galatea"yı me- şeyi anlamıştı. Başına gelecek sünü tırmalaya tırmalaya can 
lek buselerile bülbül seslerinin felaketin büyüklüğünü hissedi- verdi. 
izdivacinden yarattı. Galatea yordu. Aradan birkaç lahza Facia tamamlanmış, Apollon 
gökyüzü güzelliğini yeryüzüne geçti ki Apollon, kara bulut- kıskançlık kinini tatmin etmiş-
getiren şuh ve şakrak perilerin !arın arasından göz kamaştırıcı ti. Güneşlerin ve ışıkların tan-
ilkidir. Hepsinin en şerefli bir parlaklıkla gözüktü, altın rısı Apollon bu cinayeti ta· 
Tanrısıdır. cennetine, Galatea ile güzel mamladıktan sonra Galateayı 

O, yıllarca denizlere. deniı. - delikanlının yanlarına hışımla gür saçlarından yakalayarak 
terin köpüklü dalgaları na hük- j geldi. Şimdi iki sevdaıede biri- altın a-rabasına atladı ve kır· 
metti. birlerine daha sıkı sarılmışlar, bacını Şdklatarak bulutlarııı 

• • kenetlenmişlerdi. arasına karıştı, gitti. 

1 t . • 0 . .1 Fakat Apollo.ı bütün şid- Süheyll Güldiken 
Ga a ea sevıyor. ışı perl e- 1ınııou111ııııııııııuı111u oıııı111111ıııuı1"11'"HlltlllOltUllllllll l llllllUIU11111ıu.,11111uu11111111111111111111111111111111ııııu•' 

rın en güzeli olan, bu seven 1 I ' BORSA PiYASA 
ve bülbül sesinden örülmüş bu S p Q R · 
dişi Tanrı bugün sevginin, sev
danın ağları arasına düştü. O, - ı 
artık çıldırasıya seviyordu. Er- Pazar gUnü yapılacak 
kek perilerin en güzeli olan güreş şampiyonası 

Hiyasinüse gönül vermiştı. lstanbul Bölgesi Su Sporları 
Fakat bir türlü aşkının saa- Ajanlığından: 

deline eremiyor, o güzel deli- ı - Bölgemiz kürek şampi· 
kanlıyı dolgun sinesine çeke· yonası 6 eylül 936 pazar günü 
miyordu. Güzelliğine ve levent- saat odna Moda koyunda ya-
liğine çok mağ"rur otan Hiya- pılacaktır. Kulüplerin yarış 
sinüs şakrak kahkahalar savu- vesaiti yarış sahasına hususi 
rarak Galatea"nın aşkile alay vasıtalarla cer ettirilecektir. 
ediyordu. Ve bu eşsiz delikan- 2- Yelken şampiyonası Ey-
lının arkadaşı Apollon ise lül 4 Cuma, 5 Cumartesi, 6 Pa-
ise Galatea ile Hiyasinüsün ıar günlari Moda koyunda 
buluşmasına şiddetle engel yapılacaktır. 
oluyordu. Çunkü erkeğin er- 3 - Yüz~e seçmeleri 5 Ey-
keğe karşı aşkını temsil eden lül Cumartesi, 6 Eylül Pazar 
Apollon bir güzel dişinin ken- günleri Moda yüzme havuzun· 
di sevdiği erkeğe gönül ver- da yapılacaktır. 
mesine hiç tahammül edemez- Klüpleri mizin yelken ıçın 

cuma günü saat onda 1. S. K. 
di. 1 

Erkek tanrıların en guzeli k übünde bulunacak hakem 
olan Apollon, sevdiği delikan- heyetine ve kürek için de mü-
lıyı elinden ka_çırmamak için saliaka günii yarıştan evvel 

hakem heyetine müracaatları 
bütün kudretile tahakküm edi

lüıumu tebliğ olunur. 
yordu. 

Fakat sevdanın, aşkın gözü Kulüp murahhaslarını 
kör olurmu~. Hiyasinüs bir davet 
gün dayanamadı, onun da gön- T. S. K. lstanbul bölgesi 
lünde Galateanın aşkına muka- Başkanlığından: Mühim bir 
bele etmek temayülleri belir- 1 mesele hakkında tebliğatta 
meğe başladı. bulunulmak üzere bütün müt. 

Artık o da seviyor ve Ga. tefik kulüp murahhaslarının 

lateanın g önlünde doğan 4- 9 • 1936 cuma günü akşamı 
aşkın, kendi gönlünde de sev- saat 19 a kadar bölge merke-
da coşkunlukları yarattığını zinde Başkanlığa müracaat 
hissediyordu. etmeleri önemle bildirilir. 

- Ne münasebet? Hakkım
da böyle diişünd~ünüze doğ
rusu müteessifim. Mis Erika, 
demin kendisine söylediğinizi 

gelip bize anlallı. Bana da 
anlatmak canınızı sıkar mı? 

- Mis Aş dişlerini sıktı ve 
sonra: 

- Elbette ki canımı sıkar, 

dec;li, niçin kendi inandıklarıma, 
mutlaka sizi de inanma~a mec
bur edeyim. Benimle alay et
meğe geldiğinizi biliyorum. 

- Yanlış dfişünüyorsunuz, 
Mis Aşl 

- Doğru mu söylüyorsunuz? 
- Sizi temin ederim .. Bana 

karşı niçin böyle fena davra· 
nıyorsunuz_? Sebebini anla
madım.-

Valkur zibneb şöyle düşü
nüyordu: Bu kadını tehlikeli 
vaziyetinden kurtarmak. Çünkü 
vakit geçiyordu. 

Dedi ki: 
- Siz de kendinizi benim 

yerime koyunuz. Kaptan Erik
son hakkında söyledıklerinizin 
yalan olduğu tahakkuk etti. 
Siz onun öldürülmüş olduğunu 
söylememiş mi idiniz? 

- Size yalan söylediğimi 

kim iddia etmiş? 
- Kaptan PJje öyle dedi. 

Siz yattan çıkıp tahlisiye 
sandalına bindikten son
ra, o Eriksonla görüşmüş ol
duğunu söylüyor. Tahlisiye 
sand;ı.lı uzaklaşırken, kaptanın 

küpeşteye dayanarak sizi sey
Tettiğini gördügünü de ilave 
ediyor. 

- Bu noktayı başkalarına 
da sordunuz mu? 

- Evet. 
- Ne dediler? 
Valkur kızarır gibi oldu: 
- Doğrusu kimse kaptan 

Paje'nin sözlerini teyid etmedi. 
Yani Erikson'un küpeşteye 
dayanarak, sizin uzaklaştığı· 

nızı seyrettiğini kimse görme
miş. 

- O halde? 
Valkur bekledi, Gözleri kü

peşteden ileride uzanan yıl

dızlı semanın genişliğine dal
mıştı. Ka!asındl\ yeni bir ha· 
reket p'anı tevazzuh etmek 
üzereydi. Mis Aş nihayet dedi 
ki: 

/Bitmedi/ 

3 , 9 936 

PAralar 

Alış ~ -Sterliı:ı 628. 634. 
Dolar 123. 126. 
Fraulr 163. 167. 
Liret 155. 16(>. 

Belçlk• Fr•ns• H. ... 
Dralıml 2L 23. 
faviçre Fr.-ng1 810. 1'20. 
Leva 24. 24. 
Florin 82. 84. 
Kron Çek M4. 9?. 
Şilin AV'naturya 22. 24. 
Pezata 14. 16. 
Mark 28. 30. 
Zloti 20. 22 

Pengo 22. 2-1. 
Ley ı:ı. 16. 
Dinar 49. Sl. 
Yen 32. 34. 

Kron SL 33. 
AltlR 949. 951. 

Banknot 2U. 24Z. 

Çeki er 
Kapan•t 

Londra 635.H 
Nevyork 0,7920 
Paris 12.00 
MUin• 10.0910 
Brükael 4,7015 
Atlna 83.967S 
CeneV'ro 2,4358 
Sof ya 63, 1333 
Amatecd. 1,1688 
Prag 19,22S6 
Viyan• 4,2015 
Mad.rlt 6,54~0 
Bertin 1,9731 
Varşov.a 4.2220 
Budape,l• 4.26U 
Bükrcş 107.3266 
Belgrat 34.6838 
Yoko+tam• 2.6880 
ı.toıkova 24.875S 

Stokholm 3.0SIJ 

istikrazlar 
Kae;aoı! 

Türk Borcu 1 Pctin -.-
.. .. 1 Vade • 23.40 

" .. il Peşi 1 21.70 

" " 
il V adeti 21.675 

Erıraoı -.-
Si...._. Errurum 1 -.-

n • u ·--
istikrazı dahili -.-

Esham 
ı, Banka•• Mü.. -.-.. " 

N. ıo.-

" .. HamUlna -.-
Anadolu. DIO 60 24.85 
Merkez Baokasl 82.-

Tahvfl~t 

Açıhf Kapanıf ---Ana~olu Pcfin 1 44.~0 44,65 

.. Vadeli 1 44,70 44,40 

" Pe,in il 44.6D 44.65 

v Vadeli u 44,70 44,40 

" mü.meesil -.- -.~ 

ZA Y i - Yüksek Ticaret 

mektebinden 930-931 de 
aldı~ım mezuniyet tas:lik· 

nanıeuıi kayıp ettim yeni• 

sini alacağıuıdan hüknıii 
yoktur : 620 Osman 
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Yuca ÜLKÜ Liseleril 
Kuranı ve Dlrektörü:Nebi oğlu Hamdi ülkümen 

Kayid muamelesine başlanmıştır. Cumartesi ve Pazardan 
başka hergün 10 • 17 arasında okula müracaat edilebilir. 

lıtiyenlere tarifname gönderilir. 

Cağaloğlu, Yanıksaraylar ·Telefon: 20019 

Sıhhi Müesseseler Arttırrna ve 
Eksiltnıe Komisyonundan: 

Heybeli Sanatoryomu 1936 mali yıllı ihtiyacı olan 81 kalem 
ilaç açık ekıiltmeye konulmuıtur. 

1 - Ekıiltme Catalotlunda Sıhhat u içtimai Munenet 
111üdiirlüğü bina11nda kurulu komisyonda 9 Ey:ül 1936 giloil 
saat 14,30 da yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat 712 lira 56 kurut olup munkkat garonti 
53 lira 45 kuruıtur. 

3 - lıtekliler ıutnameyi n ilaç liıtelarinl hergiln ko· 
hıiıyonda görebilirler. 

4 - lıtekliler cari aeoeye ait Ticaret Odaaı veıikaaile 249 
ıayılı kanunda yaulı belgeler bu işe yeter muvakkat teminat 
makbuzile veya banka 111ektubu ile birlikte belli gün ve 11· 

1atte komisyona gelmeleri. 
(693) 

-------------·--!--, 
Mehtap gezintisi 

4 Eyhll 936 Cuma günü akşamı 

Akay Direktörlüğünden: 
Festival Hey'etinin iştirikile Botazın yakıo kıamı·:da 

yapılacak mehtap gezintioine tahıia edilen elektrikle h • 

wir edilmit wapurlarıo hareket cetnlidir. 

Köprüden 

Kadıkö1üaden ı 

Adalardan: 

Kalamıı Hpuru saat 21,25te Köprü·A,·a 
lıkeleoindeıı 

Heybeli npuru aut 21,30da Köprll-Ka· 
dıköy lıkeleoinden 

Göıtepe wapuruoaat 21,0Ste Kadıköyüoden 
. 21,13te H. Pa,adon 

21,30 da Köprüden 

hareketle alaya 

iştirak edecektir. 

Erenk!Sy vapuru 11at 21, 10 da B. Adadan 
19,55 de Heybeliden 
20,30 da Burgazdan 

20,4S de Kınalıdan 

Ücretler: 

hareketle Top
hane önlerinde 

fener alayına iş• 

tirak ed<eektir. 

Köprüden binecek yolcular için gi~ip gelme 25 kuruş 

Kadıköy ve H. Paşadan " " " " 30 " 

Adalardan • " ., " 37,50 " 
Mehtap gezintiıi bittikten sonra vapurlar geldikleri 

iıkelelere uğrayarak yolcularını çıkaracaktır. (9S2l. 

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

biye Okulu İngilizce ve Fransızca, Almanca öğretmen• , 
liklerine yüksek okullarda öğretmenlik yapmak salahi· 
yetini ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan iki İngilizce, 
bir Almanca, üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 

2 - Bu öğretmenliklerin ücreti ders saati başına 4 
ila 5 liradır. 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bon. 
servis ve nufus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı 
ve bulundukları memuriyetleri gösterir hal tercümesi ve 
bir istida ile Ankarada :\I. l\f. Vekaletine, İstanbulda 
Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatları ve sarih a:!
res yazmaları lazımdır. Müracaatlar en geç 20· Eylul 936 
ya kadar yapılacaktır. {232) (655) 

İstanbul Gümrükleri Satlş 
işleri Müdürlüğünden: 

631 Mezat kaimesi 44.50 kilo 2670 lira kadın çorabı, 
486 mezat ka'mesi 40.900 kilo 40.900 lira sun'i podÖ3üet 
taklidi, ~1-9-936 G. saat 14 de İstanbul Gümrüğündenki 
satış salonunda açık arttırma ile satılacakdır. Arttırmaya 
gireceklerden yüzde yedi buçuk pey akçesi ve ünvan 
tezkeresi aranır. •793., 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
5. ci Keşide 11 - Eylül - 936 dadır. 

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

liralık bir mükafat vardır ... 

-AÇIK &Oz-

MEKTEPLERİN AÇILMA ZAMANI YAKLAŞMIŞTIR 
Talebenin ihtiyacı olan karyola, yatak, yorgan, battaniye, çar• 

şaf, çamaıır, pijama, havlu ve 1alreai matazalarımızda huır V'• ph· 
veo fiyatlarla aatılmaktadır. 

İstanbul 4 üncü icra mer 

murluğundan : Taınaın;JVl 

yeminli 3 ehli vukuf tara· 
fından 2561 lira kıymet 

takdir olunan Üsküdarda 
Altuni zade mahallesinin 
Veysipaşa sokağında kayden 

eski 6 ve yeni 8 ve halen 1 

12 numaralı ve içinde bir 
kuyu ve bir çok meyva 

ağaçları bulunan 7726 metre 1 
mürabbai bahçeye havi ve 
fevkalade harap ahşap evin 
tamamı dairemi?.de açık art· 
tırmaya vazedilmiş olduğun• 

dan ş1rtnamesi3·9.936 tarihin· 
den itibaren herkes tarafın· 
görülebileceği glbi 1.1()-936 
tarihine rastlayan Perşenbe 
gnnu saat 14 den 16 ya 
kadar tstanbul 4üncfı icra· 
sında açık arttırma ile sa. 
tılacaktır. 

Arttırma bedeli mulıam· 
men kıymetin % 75 şini 

bulmadıil;ı takdirde son art· 
tıranın tealıhüdü baki 
kalmak şartı ile arttırma 
15 g i\n uzatılarak 15.10.936 

tarihine rastlııyan Perşembe 
günü aynı saatte yine dai• 
remiz:le yapılacak ikinci 
arttırmada arttırma bedeli 

muhammen kıymetin % 75 
şini bulduğu takdirde iha· 

lesi yapılacak aksi halde 
5280 n ııınara!t kanun hük· 

müne tevfikan satış geri 
bırakılacaktır. 

Arttırmaya girmek için 

% 7, 5 teminat akçesi alı· 
nır. Müterakim vergilerle 

vakıf icaresi ve belediye 
resimleri müşteriye aittir. 

l pot ekli alacakh lada sair 
alakadarın ve İrtifak hakkı 

sahiplerinin bu haklarının 
ve l1ususile faiz ve masa

rife dair olan iddiaların ilan 

tarihinden itibaren 20 gün 

içinde nıüsbet vesikaları ile 
birlikte dairemi7.e bildirme

leri ve aksi takdirde hak· 
!arı tapu sicilinde kayıtlı 

olmiyanların satış bedelinin 
paylaştırılmasından istifade 
edemiyecekleri ve daha fazla 

malumat almak isteyenl~rin 
34·2203 dosya numarasile 

me;ııuriyetimize müracaat· 

ları ilan olun ur. (2203) 
---1 

İs~aubul Yedinci İcra l\1e
murluğun ian: 

Şehz~debaşı İstiklal Lisesi 

sırasında 28 No. lu iken 

halen ikametgahı meçhul 

Mehmej Atıfa 

Ferhat Nidaiye 22· 1·934 

tarihli bir kıt'a senetle 
borcunuz olan 1950 lira• 
nın tahsili h~kkında 

yapılan takip neticesin. 
de tanzim olunarak 936·2954 

sayı ile gönderilen ödeme 

emri ikametgahınızın meç· 

huliyeti hasebile tebliğ edi. 

lcmiyerek iade edi imiş ve 

ödeme emrinin bir ay müd. 

detle ilanen tebliğine karar 

verilmiştir. İşbu ilan tari· 

hin<len itibaren bir ay zar. 

fında borcu ölemeniz veya 
tamamına karşı bir itirazı. 

_!llZ varsa yine bu müddet 

zarfında yapmanız ve borcu 

kabul ettiğiniz takdirde bu 
müddet zarfında 74·cü mad

de mucibince beyanda bulun. 

mazsanız 76-cı madde mu• 

cibince hnpsen cezalandırı

lacağınız lüzumu ödeme em• 

rinin tebliğ makamınakaim 

olmak üzere ilanen tebliğ 

olunur. 30.8-936 

Sipahi otlu Hasan Hüsnü Bursa Pazara 

Sultan [Hamam ıl/24 Beyoj'lu lıtlklil caddesi 37(; 

'Çiniversite Rektörlüğünden: 
Üı:ıiveraitede yapılacak olan ufak 11va tamiri badaoa n 

boya işleri içio görütülmek üzere bu gibi itleri yapan ve elin· 
de vuika11 bulunan kimaelerio 7. 9°936 Pazartesi günU uat 
15 de Üniyeroite Rektörlilğüne gelmeleri. "958,. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ı 
Satınalma Komis onu ilanları 

--------~~~----1 

Muhtelif Elektrik malzemeleri 
Tahmin edilen bedeli (27000) lira olan yukarıda cin· 

si yazılı melzeme Askeıi Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
satınalma komisyonunca 22·10.1936 tarihinde Perşmbe 
günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartna• 
me (Bir) lira (35) kuruş mukabilinde komisyondan veri· 
lir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (2025) lirayı havi 
teklif mektuplarını mczktır günde saat (14) de kadar ko· 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 

kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkti.r gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (775) 

• • 
Muhtelif elektrik malzemeleri 

Tahmin edilen bedeli 35000 lira olan yukarıda cinıi yazılı 

malzeme Aıkeri Fabrikalar Um!!m MüdürlOğü Satınalma Ko. 
misyonunc• 23-10.936 tarihinde Cuma günü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname bir lira 7S kurut muka· 
kabilinde Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 2625 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde aut 
14 e kadar Komiıyooa vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu• 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veıoikle mezkür gün 
n aaatte Komiıyona müracaatları, (7761, 

• • • 
150 ton saf kurşun: 

Tahmin ediltn bedeli 2250(1 lira olan yukarıda mıktan ve 
ciosi yazılı malzeme Aıkerl Fabrikalar Umum Müdürlütü Sa• 
tınalma Komlıyonunca 22· 10.36 tarihinde Perşeobe günil saat 
ıs de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname para11z ola· 
rak komiıyoodan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
1687 lira 50 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkClr güode 
aaat 14 e kadar Komisyona vermeleri we kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkür gltn Ye saatte Komiıyooa müracaatları. (830). 

Yüksek İktisat ve Ticaret 
Mektebi Direktörlüğünden: 

1 - Okulun her üç kumına yazılm" 1 Eylul 1936 Salı 
ııünü baılıyacak n 25 Eylul Cuma giloilne kadar ıilrecektlr. 

Yazılma itleri Pazarteıl, Çarıanba ve Cuma gilnlerl 11at 10 
dan 16 ya kıdır yapılır. Yazılmak isteyenler bir dilekçe .,. 
belli b~lgelerle okul direktörlütüne baı yurmalıdırln. 

2 - Yükı.ı. lktiıat n ticaret k11mı üç, Ticaret ll1eıi bir 

ihzari ve üç aıll olmak Ozere dört, orta Ticaret mektebi dört 
11nıflıdır. . 

3-Yilkıek iktisat ve Ticaret kıamlyla Ticaret liaealoe ya• 
zılacakların en az Liıe nya Orta 111ektep derecesinde Fran. 
oızca bilmeleri gerektir. 

4 - Yük1ek lktioat ve Ticaret mektebine Lioe muzunla· 
rından bakalorya veya olgunluk imtihanlarını pek iyi veya 
iyi derecede vermlı olanlar alınır. 

5 - Orta Ticaret mektebi ile Ticaret liıesine yazılmak 
için bat vuranların 1ay111 her kı11m için ayrı ayrı teoblt olu. 
nan kadroyu geçtiti takdirde içlerinden müracaat tarihi ııra. 
alyle pek iyi Teya iyi dereccıde mezuD olanlar n buolar ara• 
aıodao da tahılllerine ara eermemiş bulunanlar ayrılarak ka. 
bul olunur. 

6 - Her fiç kıaımda kayıtlı bulunan eaki okurların 25 Ey• 
lül 1936 tarihine kadar okul dlrektBrlütfine baı vurarak Yük· 
ıek ve Llıeai talebesi harçlarını vermek, Orta talebesi de bil· 
wiyet varakalarına işaret ettlrmtk ıuretiyle kayıtlarını yeni• 
lemeleri ve bu kayıt yenileme işi yapılırken talebenin tescil 
edilmiı ıoy adlarını talebe kDtük defterine kaydettirmeleri, 

(591) 

1 

lstanhul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
Kooyadakl Kıt'atın ihtiyacı olan 572000 kilo yulaf kapalı 

urf uıuliyle eksiltmeye konulmuttnr. Muhammen tutarı 28028 
lira olup ilk teminatı 2103 liradır. Şartnamesi Konyada Ko
lordu Ye lıtanbul Ye Ankara Levuım Amirlikleri Satınalma 
Komlayonlarındadır, lıtekl_iler ıartnameyi komisyonda okuya. 
bilirler, Eksiltme 7 • Erliıl • 936 Pazartesi günü aaa 11 de 

Konyada Kolordu oatınalma komiıyonunda yapılacaktır. istek· 
iller leklif mektuplarını 7 • Eyliıl • 936 oaat ona kadar Kon• 

ı yada Kolordu Satınalma komisyona Baıkanlıtıaa gönderme• 
ildir. (206) (457) 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Yeni açılacak olan Beykoz orta okulu için lüzumu olan ve 
1505 lira bedel tahmin edilen 125 adet deuhane aıraaı 8 adet 
ıiyah yazı tahtası n 5 adet yemek muHı 21·9·936 Pazartesi 
giloü saat 11 de lotanbul Lioeler Muhaaebecilitinde toplanan 
komlıynnda açık ekailtmed yapılacaktır. ilk teminat 112 lira 

87 kuru1tur. Bn ite aid fartoame ve reaim komisyon katip· 
fiğinden görülüp Öğrenilir. Eksiltmeye girecekler belli saatten 

evvel ilk teminatlarını Liseler Muhaoebeciliği veznesine yatı· 

rarak makbuz ye Ticaret Odaoının yeni sene vesik11ile bu 
gibi dotrama itlerini muvaffakiyetle yıpmıı olduklarına dair 
resmi dairelerden alınmıt naaikle komiıyona müracaatları 

ilin olunur. "957,. 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Irmak - Filyoa hattını Germece, Balıkısık, Kayadibl 

iıtasyonlarında dördüncü sınıf birer yolcu bioasiyle birer umu• 
mi heli inşası kapalı zarf usulile milnakasaya kooulmuştur. 

2 - l\füoakaoa 8°9-936 tarihinde ıaat oo beıte Demirynl• 
lar inşaat Daire1indeki milnakaıa komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu itlerin muhımmen bedeli "60,. bin lira ve muvak• 
kat teminatı "4250,. liradır. 

4 - Bayındırlık genel şartoameıi1 çimento ftrtnameai ve 
vahidi kiyaaii fiat cetveli, proje ve pliolarla münakasa ıart• 

nameoi, mukavele projulnden milrekkep bir takım münakaoa 

evrakı "300,. kuruş mukabilinde Demiryollar lnıaat Dairesin• 
den verilmektedir. 

5 - liu eksiltmeye ııirmık iatiyenler 2490 No. lı eksiltme 
kanuou mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesika· 
farla 7.5.Q36 tarih ve 3297 No. lı reımi ceridede ilin edilen 
talimatname mucibince Vekaletten almıt oldukları müteahhitlik 
vesika .. nı ve teklif zarflarını mezkür kaouo tarifatı daireolnde 

hazırlıyarak 8.9.936 tarihinde saat on dörde kadar Demir• 
yolları inşaat Dairesinde tevdi etmeleri lazımdır. "Sll,, "517., 

Yüksek Mühendis Okulu 
Direktörlüğünden: 

936-937 ders yılı için okur yazılmasına baılaomıştır. v~ • 
zılma işi 1 • Eylül • Sah günilnden 22 • Eylül• Salı akşamına 

kadar "Cumartesi ve Pazardan baıka " hergün saat 9 dan 12 
ye, 13 den 16 ya kaıl•r Gümüşıuyundaki okulda yapılır. 

lıteklilerle daha fazla bilgi edinec!klerin yukarda yazılı 

gün ve saatlerde okula gelmeleri ilin olunur. "301n 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

12·14-8-936 Çarıanba H Cuma günlerinde yapılan imtihan• 
da munffak olanların imtihana girme numaraariyle adları 

aıağıda yazılıdır. Bunların tayin oldukları mahal ve yazifelerl 
öğrenmek ve haklarında iktiza eden muamele yapılmak Ozere 
evrakı müıbiteleriyle hemen idaremiz memurin ıubetine 

mürıcoatları ilin olunur. (840) 

imtihana girme 
Numaraat Adı 

imtihana girme 
Numıraıı Adı ---- ---6 Adnan Hızır oğlu 73 Raaim Ak türe 

8 Zati Tekhan 78 M. Fikret Atadeni• 
14 M. Nedim Güney 83 Hüseyin Avni 

16 Hüseyin Asuta1 98 Ruhi Çalış 

18 Bürhao Büroan 99 Nüzhet Çatlar 
19 Mahir Yetik 101 O. Nevzat Nemi! 
20 Hilmi Hız 103 Nuri Ertoe 

25 Bn. Suat Ali Eren 109 S. Sırrı ÔzyurdaD 

26 Zoki Berkkan 113 M. Şnki Aılay 
27 H. Kamil Bula~ 119 Rıza Oral 

37 Sami Pektilrk 120 Mehmet Tillbek 

38 Fethi Saygın 123 Faik Erkmen 

39 Hilmi Oral 129 Ali Baori Vural 

40 Vedat Yalman 130 M. Carit Gümrilkçll 

53 Nazmi Özel 145 Mehmed Balkandı 

54 M. Emin Akdeniz 149 H. Cahit Tarancı 

55 Kemal Seçmeer 155 Oıman Moraç 
56 Cemal Küçilkkaya 160 Sellbattio Aktubunar 

62 Tahir Sarucan 174 Bnlent Ergll 
63 lbr.hlm Ertunç 176 Sezal Yılmaz 
66 lbrahim Aykaç 177 Mehmet Tevfik 
67 Cemil Türker! 178 Feridun 
68 M. Nurettin Tanıukalp 179 Kemal Kocabey 
70 Oonıan Dntan 
72 Hamdi Bayrakçı 

İstanbul yedinci icra me· 
murluğundan: Bir borçtan 

dolayı m:ıhçuz olup satılma• 

sına karar verilen taban 

halısı, abajur ve saire ev 
eşyası 8·9.936 gününe gelen 
salı saat 12 den 13 çe ka· 

184 Fehmi Yazıcı 
186 Nedim Okyay 

dar Şişlide Halaskar gazi 

caddesinde Mısırlıyan ecza

hanesi sırasında hazır bulu

nacak memuru ta.rafından 

açık arttırma suretile satı· 

lacağı iUn olunur. 

• 

I 
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·ı--Denizyolları 
İŞLETMESİ 

Acenteleri: Karaköy- Köp
rüb141 Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarzade 
Han Tel: 22740 •mıİıl 

KARADENİZ 
PAZAR POSTASI 

6 Eylfıl Pazar günü saat 
12 de Karadeniz hattına kalk· 1 
ması lazım gelen p~sta yalnı.: 

bu haftaya mahsus · olmak 
üzere bir gün teehlıürle ya· · 
pılacaktır. Bu postayı yapa• 
cak olan AKSU vapuru 7 
Eylui Pazartesi günü saat 12 
de kalkacaktır. 

Bu posta her hafta olduğu 
gibi yükünü Cumartesi günü 

ala~ktı~ ~o~ ---
MUDANYA 
POSTALARI 

1 Eylülden itibaren tatbi· 
kine başlanan ve Birinci Teş· 
rin sonuna krıdar devam ede• 
cek olan mevsimlik program 
mucibince evvelce İstanbuldan 
Cumartesi günleri saat 14 de 
kalkan postalar Cumartesi 
günleri s~at 8.30 da kalkacak. 

. ' !ardır. Gemliğe kadar git!en 
bu cumartesi postaları Pazar 
günü saat 6,30 da Gemlik· 
ten, 11 de .Mudanyadan ve 
12 de Armutludan kalkaral< 
15, 15 de istanbula dönecek· 
!erdir. Pazar günleri .Mudan· 
yadan 18,30 da İsta nbula dö· 
nen postalar kaldırılmıştır. 

ince ruhlu ve duygulu kibar kadınlar 

bu çok cazip ve pırlanta (Brillant) 

sa Trn k . aları 
bayıhyorlar lstanbuldan Pazar günleri 

8,30da kalkan postalar İstan• 
Beyaz ve kırmızı 1 o ve 20 kuruş. Sedef 40-60 kuruş bula Pazartesi günleri döae-

Hasan Deposıı: iSTANBUL, BEYOGLU=:=====c=eklerdiri. 5(95059)5::::..:~ı 

1 • • 
ÇOK BÜYUK VE PEK MUHTEREM 
MİSAFİRİMİZİN TEŞRİFLERİ MÜNASEBET.LE 

EyıüWn 4 neli .:!uma güı1il akşamı Festival heıetinin iştirakile Boğaziçiniıı 
yakın kısmında çok muazzam ve muhteşem 

Bir mehtap gezintisi yapılacaktır. 
Sirkete;e hazırı.,nan duba mütenevvi renkli elektriklerle tenvır edilecek ve bu 
' duba Uzerindıı muhtelit rakıslar icra kılınacaktır. 
Heyetı tutibye tuafına•r. Bcğaıın bütün bu kısmı nurlara :;;ork edilmiş oir halde ve umumi ten• 

virat içinde her taraı•an atılan binlerce musanna fişenklerle o fi~t'~ sa;.n ha!kımıı bu büyük ve mÜs· 
tesna dcnan n s:yrind: görülmemiş bir hayal yaşayacaklardır. 

HAREKET SAATLERi : 
21,30 da Köpniden 68 ve 74 numaralı vapJria• harei<et edecektir. Bu vapurlar ba~tan başa elek· 

trikle tenvir edılmiş olaca ... tır. 
65 numaral: vapur saat 19,20 de Beykoıdan han:..etıe Ü5küdara kadar Anadolu iskelelerine uıtra

yarak köprüy~. 
66 numaralı vapur saat 19.30 da Yenimalıal!eden narekellr Beşiktaşa kadar Rumeli iskelelerine 

uğrayarak Köprüye ~elerek kt.fileye iştirak edeceklerd;r, Bu vapucda bir bando müzik bulunacaktır. 

F t Y A T L A R : Kôprüd~n kalkan iki vapur için g-idıp gelır.e ürreti 25 kuruştur. Boğazdan 
in·,:ek vapur ücretleri gi!li:> relır.e 37 l /2 kuruştur. 

Gezinti bittikf:a:'I sonrıı wapurıa.ı· ge1diKlarl lskeiele1''9 uğrayarak av
det ~de:::ek:erilr. 

Pasolarla fotoğraflı kartlar ve karr:eler muteber değildir. 

- · · BE ~iR K Eİ4AL ,.. · .. 

' 

MASIR iLACI 

• 

Zilhrevi ,. . 
o~. Hayri Omer 

Ô ğ 1 e·d en sonra Beyoıtlu 
Ağacami karşısında No. 313 

Tel. 43586 

Fabrika fiatına satılıyor 

Asri Mobilya Mağazası Arhe~:~ 
lstanbul, Rııapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 

er --~' 
. . 

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

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

edilebilir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan tale

benin yerine az miktarda yeni t11lebe alınacaktır. Okula girmek isti• 
yenler bir an evvel mütacaatları tavsiye olunur. 

4 - Ey tulün on beşine kadar kaydını yeniletmeyen eski talebe· 
nin müracaatları kabul ,edilmiyecektir. 

5 - isteyenlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 
Şehzadebaşı, polis k,rakolu arkasında. Telefon: 22534 -Bergama Belediyesinden : 

Her ıeoe açılma11 mutat olan Berııama hayno paoaylrl bu aeae de 
14-9·1936 da açılacağı •e umumun l.tlrahatının möemmen bulunduğu 

ilin olunur. (SOS) 

p -
Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona İnhisar mamulatın~an 
LİKÖR, ŞARAP, KANYAK, LÜKS SİGARA, AV MALZEMESİ \'ERİLİR 

Ayr:ca: Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yılbaşında çekilecek 
BÜYÜK YENiCE PiYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford oto· 
mobili veya bunun yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktörü, 230 liralık BLAV-
PUNKT RADYOLAR!, REVUE SAATLERi, içki Servisleri, Sofra Takımları ve.s .. 

~ ' .'l - ~ , 1 /' 

Tramvay ve Şakayık caddesinde 

:ıııı1111ııııııı111111111111111111111111111111111: 

1 GüNoozl 
E,,,,, .. u,••••U••••••ıını"'''"'ll"''ll""'; 

§ 111uııımııııııııınııııım~ 

~YATI~ 
~llllllllllllUltlllUltHlllll~ kki · Li s Ş·iş -~ er 

ANA· iLK ·ORTA· LiSE 
KIZ VE ERKEK TALEBE iÇ/N yanyana ve geniş bahçeli iki binada AYRI YATI TEŞKIL4Tf 
vardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, İNGILİZCE kurslarına dokuz yaşından itiba•en her talebe 
iştirak eder. Mektep her g(in saat 10·17 arasında açıktır. Kayıt işlerine CUMA, PAZARlESI, ÇARŞAMBA 

günleri bakılır. Telefon : 42517 

1 

• 2 ve 20 komprimelik ambaliljlarda bulunwr. 1 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

liğin timsali olan EB markas.ını arayınız 

Muıadı taa'rün ve de· 

riyi takviye hassalarıı a 

maHkiy~ti Krem P~rte. 

vin bugünkü şöhret Ye 

şümulünün bariz de. 

!ilidir. 

Devredilecek iiıtira beratı 
"Tüfek kuoôa'< tertibatı ve me· 

kanizmaaına aid islıihat" hakkında• 
ki ihtira için bir berat talebi zım• 
otoda verilmiş olao 29·8·928 tarih 
ve 25077 evrak ııumaralı müraca• 
atıo ihtiva ettiti hukuk bu kere 
başkaaıoa devir veyabud icara 
verilmeıi teklif edilmekde olmakla 
bu buauada fazla ma un•at edinmek 
i.tiyeulerin ü•lata'da Aılan han 
5 ioci kat 1·4 oumaral•ra müracıat 
eylemeleri ilin o~unur. 

Devredilecek ihtira berat 
"Tülek ni~angihlarına aid isli• 

bat ve tadilitn haklunc'a'd ihtiro 
içio bir beıat talebi zımaıoda 29 
Ağuıtoı 1928 tarihinde suoulaa 25079 evrak numaralı müracaatın 

ihtiva ettiği hukuk bu kere bat• 
kasına devir ve yahud icara Yeril• 

meıi t~klif edilmekde olmakla bu 
huıuıda fazla malümat edinmek ;,. 
teyeolerin Galata'da, Aılan ban 
5 oci kat 1·4 oumaralara miirac. • 
at eylemeleri ilio olunur. .,,. 


