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Yunanistanda 
Yeni bir darbe 

Yunanistan politik bakımın
dan hakiki bir yanardağa ben
zer. Bu yanardağ daima indifa 
halindedir. Arasıra sükünet 
bulur gibi olur. Sonra yine 
kôpürmiye, indifaa başlar. 

Yunanistanın belli başlı iki 
partisi olan liberaller ile halk 
partisi, Venizelos'un ve Çal. 
daris'in şahsında iki liderini 
kay bel tikten sonra bu memle· 
kette Mütarekeyi andıran bir 
sükün devresi başlamıştı. Bu 
sükun devresi hakikatte p.r
tıler ararında bir mütarekeden 
ibaretti. için için kaynıyan 
yanardağda tekrar indifa et
mek istidadı görünüyordu. 

Parti liderleri arasında ya
pılan temaslardan anlaşılıyor

du ki liberaller ve halk partisi 
Metaks3" hükümetini devir
mek için bir !eşmek üzeredir
ler. Filhakika her iki partiye 
mensup olmıyan Metaksas hü
kümetini iskat etmek ehemmi
yetli bir mesele teşkil etmez. 
Faka iskat ettikten sonra ne 
olacak? 

Venizelist'lerle halk partisi 
arasındaki ihtilaf siyasi kana
atlerden ziyade şahsi ihtiras
lara dayanır. Bir partinin bir 
zümre memurları ve bir zümre 
zabıtleri vardır. O iktidara 
gelir, karşı parti memurlarını 
işten çıkarır. Diğer parti ikti
dara gelir öteki sınıfı azleder. 
Bu vaziyette particilik orduya 
da geçmiştir. Binaenaleyh par
tilerin herşeyden evvel bu 
nokta üzerinde anlaşmaları la
zımdı. Aksi takdirde hükumet 
iskat edip de iş başına geç
tikten sonra aralarında tekrar 
ihtilaf çıkması bir gün mese
lesi olacJktır. 

Bununla beraber, Venizelist
ler ile iki zümreye ayrılan 
Çaldaris taraftarları hükümeti 
için anlaşmak yolu üzerinde 

ispanya asilerine milliyetper
verlik san'atını nasıl bahşede
biliyor?. Bu ne büyük lakaydi 
veya na derece engin bir ce· 
sarettir bayım. 

Hat~eşler ı anadolu aj1n 
Ası mı? "' dün Port 

Saıtten aldığı bir haberi ga· 
zetelere yaydı. Bundan öğre
niyoruz ki Habeşôstanda "ba
zı asi kuvvetler (1) Adisababa 
ya, Dessiye hücum etmek 
hatasında veya ihanetinde bu
lunmuşlardır .• 

Asiler ... Ya Anadolu Ajansı 
asi diye kime ve neye denildi· 
ğinin farkında değildir veya
hut temasta bulunduğu ajans
lardan birinin her hangi bir 
yabancı devlet telakkisine ve 
arzusuna uygun bir tarzda 
yarılmış bir telgrafını en ufak 
bir tashihe dahi tabi tut 
madan bizim gazetelere sun
mak hatasında bulunmuştur. 

Bizim bildiğimiz şudur: 
Etiyapiya'da b r Milli Habeş 

hükümeti vardır. Bu hükümete 
mensup muntazam kuuvvetler 
ve bu lıükümete taraftar olup 
ta düşman işgali altında bulu
nan topraklarda çetecilik ya
pan fedai kuvvetler Etiyapiya 
vatanını istilacı düşmandan 

halas etmek kavgasındadırlar 

Binaenaleyh ortada asi yoktur. 
'Milliyetperver ve vatan sever 
Habeş evlatları vardır. Hoş 

bunlara artık asi de denebilrya. 
53 Milletin sô;:ün~ inandık

tan ve ellerinden dahi yardım 
gelemiyeceğine akıl erdirdik
ten sonra 73 derecei hararet 
altır.da yalınayak, aç, susuz 
ve kurşunsuz lperit zehiri ya- . 
yan bombardıman tayyarele
rine karşı cephe tutan Habeş
ler biraz da Avrupamızın in
sanlığına isyan etmiş styılmaz
lar mı? 

Vilhelm il ı Yedigün Mec
Hamlt il muasının 178 

nci sayısında Tanin başmu· 

harriri Hüseyin Cahil "Hatı

ralar ..• ından "ikinci Vilhelm. e . . 
aıt olan kısmını yazıyor. Bunda 
ıöyle bir parça var: 
Almanys imparatoru haş• 
mellıi /kinci Vilhelm haz
retleri Abdülhamidin dostu 
ve islinaıgahı sıfatele hürri
et tarr fları her /ürkün ne/-

idiler. Bu vaziyelte hükümet 
de birkaç gün evvel başlıyan 
bir grevi bahane ederek Yu
nanistanda idarei örfiye ilan 
etmiye karar vermiştir. Bu 
idarci örfiye Metaksas ve ta
raftarlarının bir darbesi olu
yor. 

Başvekil bu darbe ile dikta
törlüğünü ilan ediyor demek
tir. Metaksas diktatörlügünün 
ne kadar devam edeceği belli 
değil. Yunanista!'ln tarihi gös
termiştir ki, Yunan halkı dik
tatörlüğe katlanamaz. Diğer 

taraftan Yunan halkı da poli
tika manevr~larından bıkmış 

usanmıştır. 

Yunanistandaki bu politika 
kaynaşmasının arkasında yeni 
bir parti düzenine göre gidiş 
vardır. F. hakika iki büyük 
partinin lideri olan Venizelos 
ile Çaldaris ölmüştür. Her iki 
partinin de lideri olmıya nam· 
zet olan Kondilis de gö;müş
tür. Parti tesanüdü siyası 

prensiplere dayanmayıp ta şa
hıslara dayanan bir memleket
te liderlerin ölümünden sonra 
yeni bir toplanışa doğru yü
rümek tabiidir. 

Yunanistanın yeni lideri kim 
olacak? Venizelosun, Çaldari
risin, Kondilisin bıraktığı poli
tika mirası kime intikal ede
cek? işte Yunanistandaki kay
naşmanın arkasında beliren 
dava budur. 

Bize gelince, komşumuzun 

bu iç politika mücadelesine 
karşı ancak uzaktan seyirciyiz. 
Şundan eminiz ki Yunan halkının 
siyasi olgunluğu ve yunan poli
tika adamlarının malüm olan 
vatanpcrverlikleri, bu komşu 
ve dost memleketin karşılaşa. 
cağı her türlü zorlukları ikti
ham etmiye kafidir. 

Diplomat 

relini kazanmıştı. Abdülha· 
midin şahsına karşı bu dosl· 
luk memleket menfaatinden 
yapılan fedakcirlıkla ödeni
yrırdu. Liberal Garbi Avrupa 
devletlerinin Türkiyede ısla

hul forası ve keyfi idareye 
ni hayet verilmesi içfo yap
tıkları teşebbüs/eri Almanya 
imparatoru ikinci Vilhelm 
hazretlerinin Kızıl sultanı 

siyanel etmesi saye!inde akim 
kalıyor zibi görünüyordu. 

Hey gidi düny hey... Kim 
derdiki kızıl sultan, ölümün
den yirmi yıl sonra düşman
larından birinin kaJ.,mile inkı
lap Türkiyesi karşısında hatı

rasını tezkiye ettirmek imka
nını bulacak ve kim derdiki 
Türkiyede yalnız kötü hatıra
lar bırakmış olan Hohen
zolernli Vilhelm bir an için 
beğenilebilecek. 

Hüseyin Cahil, liberal Av
rupa devletlerinin "Türkiye. 
de [*] " ısla hat icrası ., için 
yaptıkları teşebbüsleri herhalde 
yenmiş olanlardan biriydi. 

Halbuki hedefleri Türkiyede 
otoriteyi zafa düşürmek ve 
Türke düşman unsurlara en 
geniş düşmanlıklarda bulun
mak imkanını bol bol bahşet

mekten ibaret olan liberal 
devletlerle zayıf saltanat ida
resinin yerine kuvvetli ve genç 
bir otorite yerl~ştirmek isti
yenlerin el birliği ve düşünce 
birliği vapmamaları lazımgel
diğini yakın tarih bir ders 
olarak bize öğretmiş bulunu
yor. 

Liberal garbi Aurupaya Ab
dülhamidin taraftar ve Alet 
olması siyasi mantıkın icabı 

iken Kızıl Sultanın bilakis ken. 
di oteritesine inanması. sadık 

kalması ve bu yolda ikinci Vil
helmin yularlarını tuttuğu Al
man kudretini istismar etmiş 

olması hiç şüphesiz imparator
luğun inhilalini en az yirmi yıl 
geciktirmiştir. 
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in~ııap_ . , Dün gece 
muzesının içim sızladı 
dıvarları ve .. utandım: 
Saat bir buçuktu. Bomonti

den Şişliye doğru dalgın dalgın 
ilerliyordum. Birden, yanan 
lambaları seyrekleşmiş yarı 

['*] Yani Oımaol imparatorlu• 
junda demek istiyor. 
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İspanyada ihtilalciler Madridi 
muhasara hareketine başladıl~r 

• 
· isyancıların şimal ve cenup or-
duları temasa geçmek üzere 

T inci sayfadan devam 

tır. General Mola halihazırda 

Cer.up ordusunun hazır olma
sını beklmekte ve nihai hare
kata geçmek için kendisine 
iyi bir mevzi teminine çalış

maktadır, Bu sebepten So
mosiyerra geçidinde yeni bir 
muharebe olmuştur. 

Madritle vaziyet 

Paris, 5 ( A.A.) - Sevil 
merkezinin bir tebliğine göre, 
Madrit hükümeti artık pay
tahtı kontrolu altında bulun
duramamaktadır. 

Bu tebliğe göre, iki istih
kam alayı isyan ederek, Mola 
ordusuna iltihak etmiştir. 

Granko Fastan kuvve/ 
gönderecek 

Ceuta, 5 ( A.A) - Havas 
muhabirinin haber aldığına 

gör General Franko Cebe
lüttarık Boğazını zorlamağa 

hazırlanmaktadır. Silah ve 
asker dolu (üç vapur harekete 
hazır bir haldedirler. Altısı 

ltalyan, üçü de Alman olmak 
üzere 15 tayyare sevkiyalı 

korumak için Tetuan hava 
meydanından uçmaaa hazır 
bulunuyorlar. 

Alman harp gemileri Kadise 
gitmek üzere dün Ceutadan 
hareket etmişlerdir. 

Madride göre 
Asiler denizden kuvvet geci

remezler 
Paris 5 (A. A.) - Asilerin 

Fastan lspanyava denizden 

kuvvet geçirmeleri müşkül zan
nedilmektedir. Bu~ünkü vazi
yete göre asiler ancak hava 
yollarından istifade edebilirler. 
Şimalde hükümel kuvetlerinin 

vaziyeti iyi 
Madrit. 5 (A. A) - Resmen 

bildirildiğine göre, hükumet 
kuvvetleri asilerden şimalde 

Guad"rrama mıntakaşında kain 
bulunan iki mühim şehire ha
kim sevkulceyşi biı noktayı 
istirdat atmiştir. 

Asilerin Saragoz, Burgos ve 
Kurtabada da vaziyetleri ümit
sizdir. Saragozda asilerin bir 
tayyaresi düşürülmüştür. 

lngiltere 
cevapverdi 

lıolya üç şart ileri sürüyor 
Paris, 5 (A.A) - Gazeteler 

ispanya işlerine karışılmaması 
hakkında Fransa tarafından 

yapılmış olan teklife lngiltere 
nin vermiş olduğu cevap do
lay1'ile memnuniyetlerini izhar 
etmekte fakat ltalyanın vere· 
ceği cevabın müşkülat çıkar

masından korkmaktadırlar. 
Oeuvre gazetesi, diyor ki: 

ltalya, Fransız teklifini ka
bul tlmek için üç şart ileri 
sürmektedir. 

1 - Üç taraflı müzakereler 
yapılmaması, 

2 - Almanya ve Sovyet 
Rusyanın da bu işe iştirak et
meleri. 

3 - Fransa hükümetinin is
panya vakayiinden bilistifade 

Faşizm aleyhine müteveccih bir 
ehlisalip vücuda getirmek tav
rını takımmaması. 

lngilteıenin cevabında ihtirazi 
kayiller var 

Lonra, 5 (A.A.) - ispanya 
işlerine karışılması hakkındlki 

Fransızların teklifine lngiltere
nin pek yakında cevap vere
ceği söylenmektedir. Yarı 

resmi mahafile göre bu cevap 
zikri geçen teklifin esas itiba
rile kabulü mahiyetinde olacak 
yalnız lngilterenin bu husus
taki kanunlarının zaruri kıl

mata olduğu bazı ihtirazi ka
yıtları ihtiva edecektir. 

Alman gemileri 
Berlin 5 (A.A) - lspanyol 

sularında bu 1unmakta olan Al
man harp gemileri şunlardır: 

Kolen, Albatros ve See-Ador 
gemileri Bilbao'da. 

Admiral Scheer ve Leopard 
gemileri Almeria'da. 

Deutcclıland ve Luchs gemi
leri Cadıx'de. 

Moskovada nümayişler 

Moskova, 5 ( A.A,) - Tas 
ajansı bildiriyor: 

Sovyetler birliğinin her ta
rafında, lspanyol halkı ile te
sanüdü gösteren büyük mi
tingler yapılmaktadır. Bu mi
tingler esnasında lspanyol 
milletine selam gönderilmesi 
ve istiklal ve serbestisi için 
mücadele eden bu m'llete yar
dım için iane toplanması ka
rarlaştırılmıştır. 
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Yunanisf anda Diktatörlük .. ? mu. 
Örfi idare ilan eetıl i, hükümet 

Meclisi Mebusanı dağıttı .. 
Başvekil diyor ki : 
niyette gördüğüm 

~'Memlekette istikrarı em
zanıan intihap yapılacak ,, 

[1 inci sayfadan devam] 
dükten sonra Melaksas kabi
ne reis/itine getirildi. Partiler 
muvakkaten Melaksasa itimat 
eltiler ve kendisine beş aylık 
teşrii salahiyet vererek dağıl
dılar. 

Fakal Yunanislanda parti 
ihtirası ukisi gibi devam etti 

karanlık sokakta, pancurları 

kapalı, kapısı ve mını mını 

bahçesini çeviren parmaklık
ların kapısı sıkı sıkıya kapalı 
dar uzun ve yüksek bir bina 
ve bu binanın bir arsa tara
fındaki dıvarı boyunca dizil
miş dört adam dikkatimi celp 
etti. Dalğınlığım gitti ve dur
dum. 

Bu dört vatandaş, içinde 
Türkiye Cumhuriyeti düşünül
müş olan binanın yani inkılap 
müzemizin duvarını pislemekle
meşguldürldürler. Etrafta göz
lerim bir polis, bir bebç, bir 
nöbetçi aradı. Karanlıklarda 

Sihhat direktörlüğünün pasa
portile dolaşan birkaç köpek
ten başka kimse yoktu. 

1 

Yeni kapıda 1 Geçen yıl 
Eli kul;:ıc;ıında bazı dost
Bir facıa ... lar Yeni-

kapıdaki gazinoları bana met
hetmişlerdi. Dün sıcaktan bu
nalınce hatırladım ve bir tram
vaya atlayınca boyladım Ak
sarayı. 

Geniş, güzel fakat korkunç 
derecede pis ve lanet edilecek 
derecede tozlu olan caddeden 
tren hattına ve köprü ile odun 
depolarını geçerek kıyıdaki 
kahvelerden birine oturdum. 

Etraf evvela boştu. Sonra 
dolmağa ve daha sonra saniye 
geçtikce mahşerleşmağe baş
ladı. 

Güzel .• Gramofonlar çalıyor. 
Herkes dostu ile, ailesi ile, 
kardeşleri arkadaşları ile so-

ve bilhassa komünistlerin son 
günlerde tahrik edildikleri gö
rüldü. 

Dünkü grevin Yunanistanın 

rahatını ne kadar bozup boz
mıyacağı henüz malüm değil
dir. Ancak Başvekil Metaksa
sın vaziyete tamamile hcikim 
olduğıı görunmektedir. 

guk hır şey i~·erek, grubu ve 
beliren ay ile denizi dolduran 
sandalları seyrederek eğleni
yordu. 

Bir ara, koyun sağ tarafın

da bir iskele gözüme ilişti ki 
üstünde en azdan bin beş yüz 
kişi kaynaşıyordu. Bu iskele
nin dayandığı kaz•klara bak. 
tım. Hepsi iki parmak eninde 
bir takım çitalardan ibaret. Ve 
hatırladım ki üç ay evvel Bük
reşte Romanya milli bayramı 

günü bir paviyon yıkılmış ve 
100 kişi ezilmiş veya ölmüştür. 
Eğer belediye mühendislerin
den herhangi birisi bir pazar 
günü akşam saat sekizde ora
daki kalabalığı görmüş olsa o 
iskelenin fenne uygunluğuna 

inanamaz sanırım. 

1 
Yeni Va- ı Ekonomi ba
purlarımız kanlığı Al-

manyaya yeni gemiler ısmar. 
lamış. Alman tezgahları son 
yıllarda denizlere mütemadi
yen san'at harikaları, mucizeler 
sunmaktadırlar. Fakat bizim 
ısmarladığımız gemiler hakkın
da verilen malumata bakınca 
bunları neden Almanyaya ıs
marlamak zahmetini ihtiyar 
ettigimize akıl erdirmek müşkül. 

Mazut, motor veya Tarbin 
asrinde 13,5 mil süratli gemi 
yaptırmakla nakliyatı yelken
lilerde başarmak arasında pek 
geniş bir fari< yoktur. 

Kara Davut 

Grev dolayısile Yunanistan. 
da lahaddüs ederı yeni vazi
yet hakkında dün aldığımız 

haberler şunlardır:/ 
Atina 5 (Açık Söz) - Hü-, 

kümeı. dünkü grev vesilesile 
komünistlerin kabineyi ve re
jimi değiştirmek için cebir is
timaline teşebbüs edeceklerini 
haber almış ve esaslı delillere 
dayanarak bu haberler üzerine 
gece geç vakit toplanmi;, en 
yüksek makamın da t>Svibile 
bütün Yunanhıarıda örfi idare 
ilanına ve meclisin fesbinr. ka
rar vermiştir. 

Başvekil gazetecilere beya
natında, komünistlerin bugün
kü umumi grevden istifade 
ederek, kıyam hareketinde bu
lunacaklarına dair sarih vesi
kalar elde edildiğini söylemiş
tir. 

Mataksas kabinesi, sosyal 
rejimin bütün Yunani.tanın tam 
bir bir emniyette bulunduğu
nu gördüğü zaman yeni se
çim gününü ilan edecektir. 

Grev dolayısile g•zeteler 
çıkmamıştır. Yarın da çıkması 
şüphelidir. 

Diklatörlüp mü? 
Londra 5 (A. A.) - Atina

da Meclis feshedilmekle bera
ber, muvakkat bir Diktatör
lük ilan edilmiştir. Örfi idare 
ile beraber sansör de kon
muştur. Başvekilin almış ol
duğu bu tedbirlere Kr.ılın mu
vafakat etmiş olduğu ••nne. 
dilmek•e:Jir. Her tarafta sükün 
vardır. 

Celal Bayar 
şehrimizde 

Dün Atatürk tarafın
dan kabul edildi 
lktısat Vekili Celal Bayarla 

Gümrük inhisarlar Vekili Bay 

6 Ağustos 

Son Dakika 
l 

L Ankara - Memleket ve Dünva .J 

Montrö Mukavelesi 
Tatbikine geçileceği bütün 
ecnebi mümessil/ere bildirildi 

Ankara, 5 (A.A.) - 20 Temmuz 1936 t~rihli Montrö muka
velenamesinde tasrih edilen Boğazlar rejiminin mezkür muka· 
veleye merbut protokolda derpiş edildiği veçhile muvakkaten 
kaydile 15 Ağustostan itibaren tatbik edilceğine ve buna mü- / 
tedair tanzim olunan ahkama dair Türkiye nezdindeki bilümum 
ecnebi mümessillere Hariciye VekaJ.,ti tarafından bir nota ve
rildiği istihbaa edilmiştir. 

• • •• 
lngiltere Mısır kapitülasgon-
larında anlaşmıya vardi/ar 

Kahire, 5 (A.A.) - iyi malumat almakta olan mahafil lngi
liz ve Mısır delegasyonlarının pek yakında bir itilaf vücuda 
getirilebileceklerini beyan etmektedir. Bu mahafil lngiliz murah· 
haslarının kapitülasyonların ılgası hususunu kabul etmiş ol
duklarını yalnız muhtelit mahkemeler meselesini ileriye sakla. 
mak istediklerini ilave etmektedir. 

• • • Bulgarlar da tastik ettiler 
Sof ya, 5 (A.A.) - Bulgar hükümeti Montro'de imza edilmiş 

olan Boğazlaı meka velesini tasdık etmiştir. 

Ankarada bol su 
ı Çubuk barajından on beş güne 

kadar su tevziine başlanıyor 
Ankara, 5 [Telefonla] - An

karada çubuk barajının inşası 
bitmişıir. Barajda 13500000 
metre mikabı su toplanmıştır. 
Barajdan şehre 12 kilometre 
bir mesafe vardır. Bu yol üze
rinde suyu nakletmek için bo
mlar döşenmiştir. Su boruları, 
ziraat enstitüleri karşısındaki 

süzgeç dairesine kadar gel
mektedir. Eldeki hesaplara gö
re, süzgeç tesisatın n ağustosta 

lzmir orduya sekiz 
uçak daha verdi 
lzmir, 5 (A.A)- Halkımızın 

yurtseverlik ve fedakarlığı ile 
bu yılda ordumuza sekiz uçak
lık bir filo armağan edilmekte
dir. 30 Ağustos Zafer ve Tay

yare bayramında ad konma 

törenleri yapılacak olan uçak

larımız şunlardır: Buca, Bal

cova, Narlıdere, lzmir işçileri, 

'zmir balıkçıları, lzmir memur

ları, lzmir kadınları, lzmir bah

çıvanları, lzmir manifatura
cıları. 

Evvela dokuz uçak Mmağan 

eden lzmiz, bu yeni uçakları 
la ordumuza 17 uçaklık bir 
filo almış bulunuyor. 

Villyetler umum 
müdürü çekildi 

Ankara , 5 ( T tlefonla ) -
Dahiliye vekaleti viliiyetler ida 
resi umum müdürü bay Fazılın 
iştifa ettiği söyleniyor. 

Şark demir 
Yolları - ·- ~ 

Ş1rk şimendiferleri hey~ti 
umumiyesi. bugün saat on bır
de toplanacak, Ankarada Na
fıa Vekaletiyle ş,rket ışletm~ 
imtiyazının hükümete devrı 
hakkında müzakerelerde bulu
nacak olan şirket murahhasla
rına, müzakerat için selahiyet 
verecektir. 

Sirket mümessillerinden biri 
üç gün evvel lsta_?bula. gel
mişti. Diğer üç mumessıl M. 
Şaneyro, M. Obanel ve M. 
Pruharam da dün gelmişlerdir. 

e Şark şimendiferleri !'i· 
zamnamesinde, on senelık hız. 
mete mukabil bir aylık ikra
miye verileceği hakkında bir 
sarahat vardır. Memurlar bunu 
az buluyorlar, Şirket lıükümele 
devredilirken, nizamnamede 
yazılı son on misli ikramiye 
verilmesini istiyorlar. Nafia 
Vekaletinin müzakerelerde şir

kete karşı memurların bu hak
kını da koruyacağı umulmak
tadır. 

Ali Rana. dünkü ekspresle 
lstanbula gelmişlerdir. 

lktısat Vekili, bir müddet 
evinde istirahat ettikten sonra 
Floryaya gitmiş, Cumhur Reisi
miz Atatürk tarafından kabul 
edilmiştir. 

bitmesi lazımdır. Fak at bu te
sisatın gecikmesindeki sebep, 
barajdaki noksanların vaktile 
ikmal edilememesinden ilen 
gelmektedir. 

Mamafih barajdan on beş gün 
sonra süzgeç dairesine su veri
lecektir, Sular bu d~ireden sü
züldükten sonre şehre dağıtı· 
lacaktır. Yapılan hesaplara gö
re, Ankarada adam başına gün
de 200 litre su isabet edecektir. 

Emniyet işleri umum 
müdür muavinliği 
Ankara , 5 ( Telefonla ) -

Dahiliye vekaleti mahalli ida
reler umum müdür muavini 
bay izzettin terfian emniyet 
işleri umum müdür muavinli.. 
ğine naklolunmuştur. 

ı~mirde paraşüt kulesi 
lzmir, 5 ( A. A. ) - Kültür

parkta inşasına karar verilen 
par şüt kulesinin inşaatı ihale 
edilmiştir. Paraşüt kulesi kısa 
bir zamanda inşa edilecek ve 
gençlerimize paraşüt ve atla
ma spor öğretilecektir. Bu 
memleketimizde yapılan ilk 
paraşüt kulesi olacaktır 

Bulgar Kralı Berlinde 
Sof ya, 5 ( A. A. ) - Bulgar 

Ajansı bildiriyor : 
Bulgar Kralı Boris, evvelsi 

g i nden beri Kraliçe ile birlikte 
mütenekkiren Berlin'de bulun
maktadır. Kraliçeye dün bir 
Berlin kiliniğinde ufak bir ame
liyat yapılmış'ır. 

Zümbül Ef. 
Dergahında 

Elli liralık ufak para 
bulundu 

Türbeler ve tekyeleri kapa
tan kanunun tatbikinden sonra 
bütün türbeler kapatılmış ye 
kapıları da mühürlenmişti. Ge
çenlerde bir tamir münasebe
tile a~ılan Zünbülefendi der
gahında elli liralık ufak para 
bulunmuştur. Tekyeden şifa 
bekliyen hasta ziyaretçilerin 
senelerdenberi gizli gizli pen
cereden attıkları paraların bu 
yekünu tuttuğu anlaşılmakta• 

dır. 
11ıı111111111111111ıııııu11111111111111 1 111111111111111111111111111an 

Habeşistan da 
Harp şiddetli 

T inci, say/eden devam 
Portsait, 5 (A.A.) - Royte• 

rin bildirdiğine göre, Tsana 
gglü civarında Habeşlerle ltal
yanlar arasında şidetli bir çar
pışma olmaktadır. Goedar civa• 
rında da aynı derecede şid· 
detli bir çarpışma olmuşur. 

[Açık Söz- Anadolu Ajansı 
dün gece bize asilerden bah· 
sediyordu. Bunu ehemmiyetle 
tashih ediyoruz: Habeşi.tanda 
istilaya karşı savaşan milli 
kuvvetler hareket halindedir.] 
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Sulh yine mi 
tehlikede? 

Mehtap alemi .. Hız ve gücünü vatandatın sevgisinden alan gazetedir Milletler Cemiyeti dahı l i har· 
be karışmaz mı ? Demek Ha
beşistanda olduğu gibi, ateş 
~utlaka bacayı sardıktan, iş 
ışten geçtikten sonra mı karı
şır ? ltalyanların ispanyadaki 
asilere yardımı iddia olunu
yordu. Şimdi bir Alman kra
vazöriı de yine asilere bir ne. 
zaket ziyaretinde bu lı.:ımuş l 
Bu ziyaret, asilere ı: ; i , Faşist! :ğe 
mi? Her halde şu Fa~istlık 
pek nazık birşey olduğu gö-

Geçen akşam Boğaziçinde yapılan mehtap al~mi lsta.n~u
lun zengin ve kibar ailelerini dünyanın bu en guıel geçıdıne 
Ç•l.ti. 

=====================================================·-
Sahibi ı Etem luet BENiCE Sayı: 109 Her yerde S kuruı Telefon Noı 20827 • Telgrı! adreıl: lstanbıl Açık Sih 

Yüzlerce sandal motör vapur renk ve ışık fışkıran bir 
filo halinde Boğaz'ı~ her k'ulaçtıs değişen k1y1larında sabaha 
kadar dolaştı. Halk ne zamandır hasret kaldığı böyle toplu 
hir eğlence gecesinin tadına kanamadı. Bu eğlenceleri tert'.p 
•elen Şirketi Hayriye İdaresi büyük bir sal üzerine memleketın 
llıaruf musikişinaslarını toplamıştı. Sala bağlanan yülerce 
••ndal ideta birbirine yapışmış yekpare haline gelmişlerdi. 

Dikkat ettim. İki şey gözüme çarptı. 
Biri alaturka musikinin odadan, salondan, herhangi bir 

~•Palı yerden çıkınca düştüğü acıklı hal. Öteki de bu musiki 
ile eğlenmek isti yenlerin düştükleri gülünç hal! 

Müzeler 

Eski gazı/ar 
Ve resimler 
Salonu 

!
Dünyanın en zen· 
gin müzesi ola-

1 

caktır 

Sat üstündeki saz takımı açıkta oldu;:ıu için sivrisinek 
k~dar cılız ve mantar gibi kof bir hale gelmi,ti. Bu fakir 
lıııısikinin ahengine kapılanlar da ondan bulamadıkları neşeyi 
•ide etmek için rakı şişelerine başvurmuşlar, ne mehtabı Topkapı sarayı müzesi di· 
1•Yredebiliyor, ne etraflarını görebiliyorlardı. rektörlüğü eski hazine koğu· 

l::ckilerin Boğaziçinde yaptıkları saz alemleri hususi mahi· şunda eski yazılar ve resimler 
1•ttc olduğu için zevk verirmiş. iş umumileşince musikinin salonu açmaya karar vermişti. 
fakrile beraber rakının da bayağılığı sırıtıyor. Müze salonu hazırlanmış ve ya. Balkan festivali münaaebetile evvelki gece Boğazda geçlri'en gü~c1 

mehtap aafa.sıada \lapurlar elektrik ziyaları içlnde 

' ı 
Beled~ 

!Fen he gelinde 
~ Değişiklik 
, Yapıldı 

l riı l üyor !... Fakat Moskovada 
Birçok memurlar da Kızıl meydanda amele 

,da terfi ediyorlar t o planmış, onlar da Madrid 
hükümetine yardıma karar ver-

Belediyc Fen Heyeti kadro· · ı ı Ô nıış er bür tarafta, Paris ve 
sunda bu •cneki bütçeye göre Roma matbuatı arasında da 
ı;eniş mikyasta tebeddülat şi dde tli bir düello başlamış! 
yapılmış ve büyük bir lıste Velhasıl yine dünyada endi-
hazu lanmıştır. Belediye Riya- şe başladı; ispanya harbinin 
setinin tasvibinden :geçen bu Avrupayı karıştırmasındankor
liste tedkik ve tasdik olunmak kuluyor! Buyrun şimdi, tut ba· 
üzere Dahiliye Vekaietine 1 k 1 a ır.t Milletler Cemiyetinin 
gönderilmiştir. perçcmiıldenl 

Listeye göre birçok fen Fakat şu Avrupada da sul-

İçtimai hayatın ıekli değişmiştir. Dünkü zevk ve eğlence zılar ve eski resimlerin tasnifine 
~a11taları bugünün insanlarını tatmin etmiyor. Bunun için başlanmıştır. Bu salon eski !=========== = = ==============! 
t•pılacak umumi eğlencelerde zamanın ihtiyaçlarını gozonun· hükümdar ve meşhur hattat Bir facia ki yürekler acısı !.. 
de balundurmak lazımdır. Ben alaturka musikiyi aeyen Ye az yazıları itibarile dünyanın en 
Çel. bu misiki içinde yaşıyan biri olduğum halde hissediyorum zengin bir müzesi olacaktır. 
lıi alaturka musiki odadan dışarı çıkınca bütün znkini kay· Burada bütün hükı1mdarın re· 
hediyor ve onun eski tabirle lazımı gayrimüfarikı olan rakı simleri ve el yazıları teşhir 
böyle umumi eğlencelerde insanları birbirine kepaze eden edilecektir. Burada evvela mi-
~ıcık ve sefil bir içki haline geliyor. natörcülük şeklinde başlaya• 

Temenni ederim ki geçen aktam muvalfakıyelli bir şekilde rak 17 inci asırda yağlı boya· 
t.tbik edilen mehtap alemleri tekrar edilirse bu noktalara ya geçen Türk resimleri de· 
•beınmiyet verilsin. Hiç olmazsa alaturka sazın yanına bir de virlerine gÖre gösterilecektir. 
Cltbant ilave edilsin. Bunların içinde Barbaros Hay· 

Halkı yavaf yavaş melankolik musikiden YC aya,lıktan kur. reddinin çok kıymetli bir res-
tarınamıı lizımdır. mi de bulunacaktır. Bu resim 

BUrhan Cahid Morkaya ı Barbarosun hayatında yapıl· 
......... uııımıu11111111111111111111111111uııııııııuı1111111111111ııuııı11111111111111111111111uıuııııııı111111111111111muuııu111111111 mış çok yüksek bir sanat ese-

Polis 

İki tramvay 
Y of dan çıktı 

.• 

~ir amele feci surette 
yaralandı 

Şişli tunel haltına işliyen 

Vttman lbrahimin idaresindeki 

araba ile Ş i şli Sirkeci hattına 
işliyen vatman Hamdinin ida· 

resindeki tramvay arabası 

Beyoıtlunda ylodan çıkmış ve 
bir birlcrile çarpışmı~lardır. 
Yolculardan Zanbansti burnun• 
dan ve Rum\a da sol gözün· 
den yaralanmışlardır. Kaza 
etrafında tahkikata başlan· 
tnıştır. 

YARALANDI - Kasım pa
şada tamir havuzunda tamir 
edilmekte olan Kızılırmak va· 
Puruııun anbarında çalışan Ce· 
llıil, vapurun güvertesinde a
llıele Faik tarafından iple uza. 
lılan 67 kilo ağırlığındaki ok
•iien deposu ipin kopması yÜ· 
~nden Cemilin üzerine düş· 
lnüş ve zavallı adam ağır su· 
tctte yaralanmıştır. Amele le· 
davi için hastahaneye kaldı· 
tılmıştır. 

Kadastro 

Kadastro 
Tahriri 
Fatih mıntakasında 
Eylülde başlanacak 

Fatih mıntakasında kadastro 
tahririne on Eylülde başlana. 

caktır. Bu münasebetle alaka
ddrlara icap eden tebligatın 

yapılmasına başlanmıştır. Fa
tihin kadastrasu için bu sene 
memurları maliye şubelerinde 
tetkikat yaparak kayıtlar çı
kartmaktadırlar. 

Diğer taraftan kadastro Ü· 

çüncü mıntaka müdürlüğü lağ· 
vedilmiş ve mıntakaya tabi o· 
lan . Balık pazarı civarının ka· 
dastro tahriride yarıda kalmış· 
tir. 

Bununla beraber Balıkpazarı 
ikinci mıntaka kadastro mü
dürlüğüne devredildiQ'indez ya. 
kında tekrar çalışmalara baş· 
!anacaktır. 

Tayinler 
Kadastro Fen memurları ye

ni teşkil olunan Tapu sicil mu
hafızlıklarına tayin edilmişler· 
dir. Kadıköy sicil muhafızlıgı 

fen memurluğuna Hasan Hak
kı, Beyoğluna Abidin, Eminö
nüne Tahsin, Fatihe Kemal, 
Eyübe Hüseyin Şükrü, Beşik. 

taşa Salih, Sarı}•ere Reşit ve 
Üsküdara Arif Hikmet fen me
muru olarak tayin edilmişier· 
dir. 

ridir. 

Eski TUrk eserle-
ri tamir ediliyor 

Kültür Bakanlığı yurdun 
dört köşesindeki eski Türk 
eserlerini bir program dahi
linde tamir ettirmeğe karar 
vermiş ve geçen sene Erzu· 
rumdaki Selçuk eserlerinden 
ikinci Alaaddin Keykubadın çifte 
minarelerini tamire başlamıştı. 
Tamir bitmiştir. Yakında tes
lim edilecektir. Bu senede 
Konya merkez olmak üzere 
Karaman ve Yenişehirdeki 

Selçuk eserleri tamir edilecek, 
tir. Kültür Bakanlığı mimari 
tamir planlarını hazırlamıştır. 

Yakında işe başlanacaktır, 

Konyada tamir edilecek eser

ler arasında Sultan Alaaddin 
camii, Sırçalı ve Karatay med
reseleri de vardır. 

KUltUr derkisi 
Kültür Bakanlığı her sene 

Derki adlı bir ilim mscmuası 

neşrediyordu. iki sene evvel 
birinci nüshssı çıkmıştı. Geçen 

sene çıkması lazım gelen nüs. 
ha Anadoludaki hafriyat ra

porlarını da ihtiva edeceği için 
tehir edilmişti. Yakında bu 
nüshada çıkacaktır. 

Kültür Bakanlığı bn Derki

nin muayyen zamanda neşre

dilebilmesi için Müzeler mü. 

dürünün riyasetinde bir komis
kurmuştur. 

Çok güzel bir kız, çocu-
1ğunu sokağa bıraktı, fa
ı kat suçlu diye ya_kalandı! 

(1 inci sahifeden devam) l Bana bir sahibi hayır vapur 
bu gizli nikah ortaya çıkmış. , parası da verdi. Ben Köprüye 
kız Nurettinin ailesine her şeyi çıktım. Darülacezenin Sultan· 
itiraf etmiş, on beş gün sonra ahmette bulunduğunu zannedi· 
da Haydarpaşa nümune hasta· ı yordum. Ayıtsofyaya geldim. 
nesine giderek doğurmuştur. Yangın yerlerini gezdim. Ço-
Esma kucağına bastığı nur to- cuğumu yangın yerlerine bı· 
pu gibi bir o~·lanla iki gün rakamadım. Köpekler yer ve 
evvel Kadıköyüne gitmiş on yahut hi~bir kimse raslamaz 
üç senedenberi barındığı Nu. da ölür diye brktum. Sultan· 
rettinin kapısını çalmış. Nuret• ahmı-tteki ağaçların altı ten· 
tinin refikası kapıyı açmış ve: ha idi. 

- Biz seni çocuğunla bera· Yavşça çocuğumu oraya 
ber alamayız, dedikten sonra bıraktım ve köprüye doğru 
da kapıyı yüzüne kapatmıştır. ı indim. Tam Kadıköy vapur 

Dün bir muharririmiz müd- iskelesinde iken bir yolcu bi-
deiumumilikte Esma ile görüş· !eğimden yakaladı ve bana: 
müştür. Hadisenin sonunu - O çocuğu sokağa neye 
Esmanın ağzından dinleyelim. bıraktın, dedı. Ben de her şe· 
Esma bağrına bağrına bastığı 

1 
yi itiraf. etti~: Başka ne va-

yavrusunu göz yaflarile süze• pabıhrdım. Böyle yapmak. suç· 
rek anlatıyor: muş, şimdi sorguya çekılecc-

" - Ben bu aileden çok ğim. Ben suç olduğunu bil. 
memnundum. Allahtan başka miyo~dum. Polis bu çocuk 
kimsem yoktur. Hastahaneden benim çucuğum olmadığını 
çıkınca yine orada sığınaca- söylüyor, halbuki çocuk be
ğımı sanmıştım . Sokak orta- nimdir. Oıı beş gün evvel 
sında kalınca bana komşular doğurdum.,, 
akıl öğrettiler. Çoçuğu Darü- Müddeiumumilik ~undan son
lacizeye ver, sende bir yerde ra kadını tıbbı adıl Envere 
çalış, dediler. Kadıköy Bele- gönderek muayene. v~ lohusa 
diyesine baş vurdum. Bana oldugunu tespit ettırmıştır. Es. 
analı çocuk Darülacizeye alın· manın bu suretle yakalandığı· 
maz dediler koğdular. nı haber alan Nurittinin ailesi 
Kadıköy iskelesine geldim, müddeiumumiliğe gelerek Es· 

oturdum. Bir lokma ekmek pa- mayı tekrar yanlarına alacak· 
ram yoktu, Artık çocuğu da, !arını ve çocuğunu da. para 
kendimi de denize atacaktım. ile bir başkasına emzırtecek-

0 sırada oradan geçenler !erini söylemişlerdir. Esmaya 
benımle alakadar oldular. Bana poliste bir süt ninelik tavsiye 
dediler ki : etmişler. O: 
Yavaşça Darülaceze taralla· - Ben Nurettinin ailesinden 

rına götür sokağa bırak, kaç, memnunum. Onlar. ?~na iyi 
Onu alırlar, Darülacezeye gö- bakarlar. B.aşka hıçt>ır yere 
türürler. gitmem demıştır. 

V AKALANDl - Samsum• 
da Mehmedin evinde eğlen• 
llıekte iken tabanca ile Meh· 
lııedi öldürmekten suçlu ve 
15 seneye mahk(lm Kosovalı 
Arnavut lbrahim Samsun ha· 
Pisanesinden kaçarak lstanbula 
telmiş ve Taksimde yakalan
llııştır. Katil müddeiumumiliğe 
teslim edilmiştir. 

'ı' ANGIN - Heybeli adadan 
Burgaz adasına geçen telefon 
kablosu yanındaki çamlar ara· 
•ında yangın çıkmış ve 7 met
ro murııbbaındaki ot ve çam 
Yaprakları yandıktan sonra 
ateş söndürülmüştür. Çamların 
Yolculardan biri tarafından a· 
lılan sigaradan çıktığı umul
llıaktadır. 

Tetkikler 
Şehrimizde bulnan Tapu ve 

Kadastro Heyeti teftişi ye reisi 
Hakkı kadastro işlerile yeni 
teşkil olunan tapu sicil muha
fızlıklarının çalışma şekli etra. 
fında tetkikler yapmaktadır. 
Yakında bu tetkikat bitecek 
ve Hakkı Ankaraya döncektir. 
Memurin müdürü Sadi dün 
Ankaraya gitmiştir. 

KORKUSUZ 
TÜRkİYE 

DÜŞTÜ - Samatyada Su· 
Umanastırda oturan ütücü Mı
~rdıcın 1 yaşındaki çocuğu 
Osep sekiz metre yüksekliğin-

i deki pencereden düşerek ağır 
Eurette yaralaamış ve hasta
haneye kaldırılmıştır. 

k.AVGA - Kasımpaşada 
'tursun çavaşun kahvesinde 

Yatan Sivaslı Hüseyin Eyüplü 

liasan eski bir kız kaçumak 

llıesclesinden dolayı kavga et-

tııişler, Hasan, Hüseyini bıçak· 
ııoı kolundon yaralamıştır. 

SARHOŞLUK - Fatihte 
Selami Ali mahallesi bekçisi 
~evlO.t mahallede dolaştığı 
•ırada Kara Dayı namile ma

~f Mehmet ismindeki adamı 
-.ek sarhoş görmüş ve yaka-

lamak istemiştir. fakat Mehmet 
bekçinin bu hareketine kızmış 

ve bJçakla üzerine hücum et
miştir. Bekçi de sarhoşu korkut· 

mak maksadile üç el silah at
mıştır. Bekçi bıçakla elinden 
yaralanmış, sarhoş yakalan· 
mıştır. 

ET KAÇAKÇISI - Suadi· 
yede kasaplık yapan Artin 
isminde birinin şüphe üzerine 
evi aranmış, evin alt katında 

89 koyun bulunmuştur. 

Artinin 150 koy unluk bir 
sörüyü toptan satın alarak 

günlerdenberi, üçer, dörder 
koyun kesmek suretile et ka. 

çakçılığı yaptığı anlaşılmış ve 

yunlar musadere edilmiş, Ar· 
tin hkkında kanuni takibata 
başlanmıştır. 

Epey zamandır, bazı yabancı 
gazetelerde, küçük Akdeniz 
devlerinin korkmıya başladık
ları ve bu korku ile biribrle
rine yanaşarak müşterek bir 
politika takibine koyuldukları 

yolunda yazılar çıkmaktadır. 
Küçük devletler hangilcrdir 

ve Türkiye bunlar arasında 

mıdır, diye kendi kendimize 
bir takım sualler sormıya hiç 
lüzum yoktur. Çünkü Türkiye. 
nin, bugünkü silahların tesirini 
bilenler için, haiz olduğu tabii 
durumu ile, en yılmaz ve yana
şılmaz bir varlık halinde Av. 
rupanın büyük ve kuvvetli dev
letlerinden olduğunu göreme
mek tamamen imkansızdır, de
nilebilir. 

Avrupada • Buyük devlet " 
adının ne gibi vasıflarla kim· 
ler arasında dağıtıldığını araş
tırmak belki yersizdir; ancak 
kısaca bir noktaya işaret et
ınckte fayda vardır ki dostu· 
muz Sovyet Rusya bir yana 
bırakılmak şartiyle, birbirile-

ı -

rine kara ve deniz sınırları ile 
yapışık gibi yaşayan Avrupa
nın büyük devletleri, maddi 
ve manevi kuvvetler arasında 
küçük farklardan ve büyük 
şehirleri, sına! merkezleri... 
ile ha vaya karşı arzettikleri 
tehlikeden dolayı, sözleri geç
miyen durumlariyle hakikatte 
büyük ve kuvvetli olmaktan 
çok uzaktırlar. 

Eğer büyük devlet, nüfus 
çokluğu veya toprak genişliği 
manasına gelmiş olsa, Çinin 

• en başta geleceğinden kim 
şükhe edebilir ? 

Büyük devlet, bugünün şart· 
farı ıı.ltında kendi haklarını ve 
topraklarını kolayca koruya
bilen devlet demekse Türki· 
yenin Avrupanın en kuvvetli 
devleti olduğunu anlamakta 
tek güçlük yoktur. 

Bu münasebetle Türkiyeyi 
en kuvvetli Avrupa devleti 
yapan vaziyeti burada bir da· 
ha anmak lüzumsuz değildir 

san1rın1 • 

Akdeniz ve Ege Denizi ile 
çevrilmiş olan Türkiyeye sal
dırmak için denizden gelmek 
lazımdır. Tayyare ve bomba 
denizi, zahmetsizce ve en 

küçük bir fedakarlığa bile ilı
tiyaç kalmadan yendiği için 
Türkiyeye yanaşmak imkansız 

dır. Bundan başka unutulma. 
malı ki Türkiye karada kendi· 

!erinden kötülük beklenmiyen 
dost milletlerle sarılıdır. işle 
Türkiyeyi kuvvetli yapan sır 
budur. 

Bu günkü Türkiye yanaşıl

maz ve yılmaz devlet olarak 
Avrupanın en büyük ve en 
korkusuz devletidir ve Atatürk 
devletinin politikası, onun için 
temamen yersiz olan bir kor
kuya değil, realitelere dayan
maktadır. Bunu öğrenmek için 
ismet lnönünün şu!sözlerini dik· 
katle okumak tavsiye edilebilir: 

Biz, korkuya müstenit bir 
siyaset bilmiyoruz.,, 

ş. H. Ergökmen 

memurları terfi etmekte ve 
i hun emniyet tetiği ne gevşedi 

bazılarıda nakledilmektedirler. l yarebbi !. 
Beyoğlu Belediyesinden bir 

Dünyada kuş uçsa aman 
mühendis de tekaütlük müd-

harp patlayıverecek diye bir 
deti geldiği ıçın tekaüde 
scvkedilmektedir. korkudur başlıyor!. "Hakika-

ten tetiği gevşek dolu bir ta. 
Otobüsler yeniden banca gibi Avrupa sulhuna el 
muayene edilecek sürmeğe gelmiyor!. Güya sulh, 

Bundan bir müddet evvel karşılıklı emniyetli ı. Amam 
Çatalcadan gelen bir otobös elbette gelmez. Ağzına kadar 
Davutpaşaya yakın ,osada dolu silahların sulbüne emniyet 
devrilmiş ve birçok kimseler de elbette bu kadar olur il 
yaralanmıştı. Çatalca beledi- Zavallı dünya sulbü, meçhul 
yesi bu ciheti ehemmiyf"tle düşmanların takibi evbamile 
gözönünde tutarak tetkikat deliren deliye döndü!. 
yapmış ve o hatta işli yen oto- ~ i s e h a rbi 1 
büslerin vaziyetini tehlikeli Diğer tkraftan az heyecanlı 
görmüştür. Bunun üzerine dün olmıyan bir haber daha var. 
lstanbul belediyesine müracaat 

Avrupada erkek kıyafetlerin· eden Çatalca 1 belediyesi mev· 
de de ıslahat isteniyormuş. 

ı cut 10 otobüsün, masrafı ken-
dileri tarafından ödenmesi şar- Yelek taraftarlarile aleyhdar-

l arı arasında şiddetli münakaliyle bir fen heyeti tarafından 
şalar oluyormuş! Buyrun: ister 

muayene ettirilmesini istemiş- misiniz bir elbise harbi de 
tir. k 1 çı · sın 1 Hoş, böyle bir harpten 

Yeni bir tayin pek bizlerin pcrvamız olmaz. 
Gazi köprüsü bürosu şefli- Zı ra, çok şükür, çoğumuzun 

ğine tayin edilen belediye fen elbiseleri birinci derecede tec-
heyeli müdür muavini Neca. rübeli maharibdir .. Mitralyöz a-
tiden boşalan yere Evkaf leşleriyle delik deşik olmamış. 
müh~ndislcdnden Faruk tayin Hatta her sene, çevirme talim. 
edilmiştir. !eri görmemiş elbise kimde 
Müdürler arasında kaldı? 1.. 

-:. Seyah ta pastır-
Belediye şube müdürleri ara- maya qeliyor 1 

sında değişiklik yapıldığını 
t k ı b 1 k k 

Bir mnharririmiz lsviçreden 
yazmış ı . ne o u ayma am. 
lığına tayin edilen levazım mü- yazıyor: 

- Minimini lsviçre neden dürü Mahmudun Şile kayma-
kamlığına tayin edilen müva- bukadar çok seyyah celbedi-
zcne müdürü Cemalin emirleri yor ? 1sv<çrede hiç birşey biz· 
dün gelmiş ve kendilerine teb- de olduğu kadar bahalı de~!. 

dir 1 liğ edilmiştir. Belediye levazım 
müdürlüğüne eski köprüler A muhterem meslekdaş l 
müdürü Cabirin ~elirileceği Ne uzatıyorsun ? Bizim mem-
söylenmektedir. leketi de okadar ucuz yap ev· 

vela biz seyyah olalım 1 
Maarif 

İlk tedrisat 
işleri 

ilk tedrisat müfettişleri dün 
Kültür Direktörünün riyaöe· 
tinde bir toplantı yapmışlardır. 
Bu toplantıda ilk tedrisat işle
ri etrafında görüşülmüş ve 
önümü1,deki ders senesinde 
alınması lazım gelen tedbirle· 
rin tesbiline başlanmıştır. Top
lantılara devam olunacaktır. 

e Şehrimizde bulunan mi
safir Yugoslav talebeleri dün 
müzeleri gezmişlerdir. 

e Dün Yunanistandan şeh
rimize 15 kişilik bir talebe ka
filesi gelmiş ve Türk Talebe 
Birliği tarafından karşılan
mıştır. 

Deniz: 

Yeni vapurlar 
ısmarlandı 

Ankarada bulunan Denizyol
ları idaresi umum müdürü Sa. 
dettin, dün, lstanbnla dönmüş
tür. Sadettin, alınacak ı:apur. 
lar hakkında şunları söylemiş. 
tir: 

" - Yeni vapurlardan altı 
tanesine ait mukavele Anka. 
rada, iktisat Vekili Bay Celal 
Bayarla Krup fabrikası mü
messili arasında imzalanmıştır. 

Bunlardan üçü Me.rsin hattı, 
üçü de Marmara dahilindeki 
seferler için yaptırılmaktadır. 
Mersin haltı için yaptırılanlar 
2600 ton hacminde »e 13,5 
mil suratte, diğerleri de 1350 
ton hacminde ve 18 mil sürat-

Yanlış bir 
propaganda 

Dünkü gazetelerin birinde 
bir doktorumuz kadın saçları· 

nın şu permanant belası için: 

- Kullanılan ilaçların hepsi 
fenadır! •açların kök ve sap. 
!arını tahrip eder, zararsız ilaç 
yoktur! 

Diye barbarbağınyor. Ne 

gafleti A doktorcuğum, bayan· 
!arımız bundan ' korkarlar mı 

sanırsın? Eğer bu ilaçlardan 
dolayı saçları köklerinden ko

pacaksa, Bilakis ne mutlu!. 

Çoğu Permanantlı oldukları 
için, a•a ya, umumi bir takma 
saç modası çıkacak diye yııp
tırmıyam kalmaz 11 

Köylüye fe
dakl'lrlığımız 

Gazeteler maarifimizin. dik· 
kat buyurulsun ·kağıt parasını 

bile korumadığı halde köy 

Alfabelerini köylere (5) kuruş· 

tan verecekmiş 1 Ziraat Veka· 

leti, demek daha vatanperver: 

Zira, mükafatını ala-cagı (to· 

hum) u köylüye bedava dağı· 

tıyorl 

Serdengeçti 

tedir. Vapurlar, 19-29 ay zar. 
fında teslim olunacak, bu su
retle, Mersin ve Bandırma 
hallan ilıti yacı talmin edilmiş 
bulunacaktır, 

Diger yedi vapur için de, 
iktisat Vekaletince temas ve 
teşebbüslere devam olunmak
tadır. 
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Her gün bir yazı 

·Küçük As yada Hitit haf ri-
. gatı tarihi [ıl · 

Öyük, Sayur, Arslantaş, Re'· 
sel Ain Tell Zeidan hafriyatı. 

Yazan: Şerif HulOsi 

1. Ö_qük ı kabartmalarını tarihi ve Ca-

E•ki devre ait şehrin tarihi l lah'lı Üçüncü Tiglapileser ve 
henüz meçhuldıır xıı.xıv inci nıak:clerini~ m~ruf heykellerile 
asırlarda ehemmiyetli bir merkez mukayese ımkanlarını hazırla-
halinde olduğu iddia edilebilir. mıştır (E. Unger, Die Relie/s 
Harabeleri 1842 de Hamil ton ta- Tiglatpiltser sıaus Arlann • 

rafından ( Researhes in As/ra, 
Pontus and Armenia ) keşfe
dilmiş. 1881 de Wilson ve 
Ramsey tarafından ziyaret 
edilmiş, fakat ilk araştırmalar 
Chantre'in ( Mission en Cap· 
padoce, Mai 1893-4, 1898) 
eseridir. Bu zamanda, teli, 
kap,.ında mevcut iki sfinks
ortastat ve kabartmalarla 
ziyaretçinin nazarı dikkatini 
celbeden sarayın harabelerini 
taşıyordu. Macridy Bej, 1911 
de, burada mütemmim araş

tırmalarrla bulundu. 
O zamandanberi, hafriyat 

sekteye uğramış bulunmakta
dır. Bizi alakadar eden sade
ce heykellerdir. Sfenksler baş
larında Mısır kral'çesi Hatşep
sut'un S!enkslerindeki bizden 
başlığı taşımaktadırlar. Başla
rında bir hususi alamet, bo
yunlarında bir gerdanlık var
dır. Yüz, bir kadın yüzünün 
hatlarına sahiptir. Mısır san'a
tından yapılmış olan iktibas
lar gayrı kabil inkardır ve bu 
parçaların yapılış tarihleri 
XlV inci asırdan evvele ait 
olamaz. Yan tarafta, çift başlı 
kanatlarını açmış, pençelerini 
çömelmiş iki hayvana dayamış 
Lagaş armalarını andıran bir 
kartal resmi mevcuttur ( Per
rot et Guillaumrı, Explaration 
arch. de la Galathie et de la 
Bithynie}. Kabartmalar ise, 
dini, av ve harp sahnelerini 
ihtiva etmektedir, eski devreye 
(Xll- XlV inci asırlar) aittirler. 

2 . Sayur 
Antep, Birecik arasında, Sa

yur vadisinde, Hogarth, 1908 
de bir teli de hafriyat yaptı. 

Kazdığı kısmın irtifaı Karkemi
şin irtıfaının üçte biri olarak 
gösteriyordu. Burada, . Hitit 
şehirlerinde görüldüğü veçhile, 
Garp ve Cenuba açılan kapı
larına bir müstahkem mevki, 
bir sur harabesi ve diğer ba
zı inşaat keşfetti. Hogarth, bu
nun, ili üncü Salmanasar'ın 
anallarında adı geçen ve Sa
gura nehri üstünde kain olan 
Pılru şehri zannediyordu. 

3. Arslan Ta1: 

50 sene evvel, 1883 te, 
Hamdi bey, Karkemişle Har
ran arasında bulunan bu mev
kide sathı birkaç sondaj yaptı, 
ve yirmiye yakın kabartma 
meydana çıkardı; basit bir 
sondajla elde edilecek bu ne
tice, ciddi hafriyatla haylı mü
him şeylerin keşfedileceği ümi
dini kuvvetlendirmektedir. Bu 
kabartmalar bugüm lstanbul 
Asarıatika müzesinde bulun
maktndır. Bu kabartmalardan 
birkaçı hakkında ehemmiyetli 
olmamakla beraber bazı neşri
yat yapılmış,.ve bu tetkikat 

(1] 29 Haziran, 2 ve 31 Temınuz 
tarihli s~yılanmlza bakır.ız. 

Roman: 18 

Tasclı). 

Yakın zamanlarda, Suriye 
asarı atika ve güzel san'atlar 
komitesi de burada sathi son
dajlar yaptırdı. Bu ameliyeler 
ve El Ahmar'da da rastlanan 
tipinde arslan şekli iki Orthos
tate'la mezin bir kapı ile, hepsi 
Bazalt dan bir çok kabartma
lar elde edildi. Bu kabartma
lar evvelce Hamdı bey tara
fından keşfedilmiş olan sah- ı· 
neleri tamamlamaktadır. Bir 
birinden kırk dört senelik fazla 
ile ve bir kuvu kenarında icra 
edilen bu iki hafriyatta elde 
heykeltraş eserlerine malzeme 
teşkil eden taşların ayni oluşu, 
ve kuyunun eski bir meskeni 
işaret etmesi, üzerinden çalı

şılan sahanın bir saray veya 
hiç olmazsa bir prens ikamet
gahı olduğu kanaatini uyan
dırmaktadır. 

Bunlardan başka, Fr. Thu
reau - Dangin, 1927 senesi ilk 
baharında harabelerin bulun
duğu sahada birkaç gün kal
mış, yaptığı araştırmalarda vııı 
ıncı asra ait birkaç Asuri ve 
arami kitabesini meydand çı

karmıştır. 

1928 senesinde tekrar araş
tırmalarına devam eden Fr. 
Thureau - Dangin, üçüncü Tig
latpileser (745 - 727) tarafından 
kurulan bir şehrin harabelerini 
keşfetmiştir. Sur, saray ve ma
bet methali, uslubu aynı za
manda Asuri ve hititleştirilmiş 
heykellerle tezyin edilmiştir .. 
Bu keşifler, münkarız eski Hi
tit krallığıyle Asur arasındaki 
münasebetlar noktasından, bu 
sahanın büyük bir ehemmiyete 
sahip olduğunu teyit etmiştir. 

Res el- Ain 

Teli Hallaf'a yskın olup Ha
bur üzerinde bulunan (Rezaine) 
Re' sel Ain 'da 24-1923 seneleri 
zarfında dört kabartına keşfe
dilmiştir. Bunlar da insan ve 
hayv•n başları karmakarışık

tır. Mevzuları. aşağı Hitit dev
rine ait sahalarda rastlananla
rın tamumile aynidir. 

5. Teli .bidon 

Habur üzerinde bulunan Teli 
Zcidan'da da heniız hafriyat
çıları beklemekle olan büyük 
ve şayadıdikkat birkaç harabe 
kpesi hakkında da bir izahat 
vermek lazımdır. Burası 1925 
senesi sonbaharında Albright 
ve Dougherly tarafından sathi 
bir şekilde mütalaa edildi: Bu
rada, dekorları hendesi tek 
renkli ( siyah veya esmer kır
mızısı ), nakışlı çömlek mamu
lat keşfettiler. Bunlaı Elam'da 
(Susr, Bender Bushir, Musslan) 
ve Abu Şehrein, El'Obeid ve 
K erkükte bulunanlarla büyiık 

bir müşahebet arzederler. 

Bu çömlek evani ile beraber 

Aşk Oyuncakları 

Oh, o kadar korkma, ne ki- 1 
.scye gideriz, ne ele nikah IT'e
nıuruna 1 Ben dindar bir kızım. 
Ben allalıın te,,,iz aşkları korudu
ğuna inananlard,mım. Çok evli 
kadınlardan daha evvel cenne
te gideceğimi de bilirim. Herke
siıı srözü önünde beni aldığına 
rnzı değilim, çünkü bu olmıya

cak şeydir. Bu müstekreh bar
dan gelip geçen bütün lngles'le
rin önünde çıplak vücudünü 

österip dansetmiş bir kıza, 

hangi erkek tertemiz ismini ve
rebilir? 

Ve birdenbire hüngür hün
gür ağlamıya başladı. 

- Konça kızım, sükunet bul. 

Benim de seni ne kadar sevdi
ğimi bilirsin, ne istersen emret, 
hepsini yapacağım. 

y AZAN: Piyer Luis 

- Hayır, hayır, islemiyo
rum. Ben olmıyacok birşey is
temem. Benim yüzümden niçin 
ai!cnizin ismini kirletcccksiniz? 
Görüyorsunuz ki cömertliğinizi 
şimdi ben kabul etmiyorum. 

Mateo biz herkes gibi evlene
miyeceğiz. Fakat sen.bana ka
rın gözile bakacaksın ve ebe
diyen beraber kalacağımıza 

yemin edeceksin. Ben senden 
çok birşey istemiyorum. Yalnız 
sana yakın bir yerde bana ait 
küçük bir ev, bir de çeyizi ev
leneceğin bir kadına alacağın 
çeyiz gibi! Buna mukabil sana 

hiç birşey veremiyeceğim. Yal
nız hiç sönmiyecek bir aşk ve 

yalnız senin için daima muha
faza ettiğim bir bikaretten 
başka .•• 

- A Ç·ı K SÖZ -

~ 
Askerlik: 

Her sınıf Subayın 
fen bilgisi yüksek 

olmalıdır. 

Gelecek harplerde, tahrip 
edici pek çok silahlarla kar
şılaşacağımızı düşünürsek, her 
sınıf Subayının fen bakımın
dan hazırlanmaları lüzumunu 
anlarız. Son büyük harp, 
tesirli hareketlere ihtiyaç gös
teren silah ve vasıtaları mey
dana çıkararak fenne yol aç
tı .. Gelecek harpler ise; top
lar da, bombalar da, telgraf
lar da, televizyorılar da gö
rülen terakkiyatın tatbik sa
hası olacaktır. Daha doğrusu 
göreceğimiz harpler , fen 
harpleridir. O halde, pek faz
la genişleyen tabiye nazari
yatını yerinde ve zamanında 
tatbik için yeni silah ve va
sıtaları kullanmayı bilmeliyiz. 
Çünkü; 

1 - Piyade ve süvarinin 
silahları pek çeşitli ve karı
şıktır. Bunların yapılışları, te
sirleri ve buna göre kulla-

·' nışları hakkında derin bir 

Düşünceler : 
insan, ekseriyetle düşünme

den söz söylemesini, hakikate 
hiç yanaşmadan yaşamasını 
beceren bir canlıdır. 

m CiJ 
Meşhur divan şairi Baki in· 

san için şöyle diyor : 
• insan, kalbi ııyna gibi sal 

olan kimsedir .• 
Bu tarife göre, biz insandan 

başka birşey miyiz acaba?. 

Hayvanla insan arasında 

fark sadece insanın söz söy
lemesinden ibaretmiş. Ne cılız 
bir fark. 

mm 
Hayvanlar birbirlerini 

ğazlamakla ömür sürerler. 
biz .• Yani insanlar ? 

m m 

bo
Ya 

Meşhur feylezof Kant der ki: 
insanlar iki zümredir : biri 
ezen, ölekiler ezilenler. Ne tu
haftır ki, ezilenler, ezenlerden 
çok da kuvvetlidir. 

-""\ 

Doktorun ı 
Öğütleri 

bilgi olmadıkça harplerin ce- Ağırlık 
reyanına uygun harekAtı idare lsnanın bazan neşesi kesilir. 
etmek ve istenilen neticeye Her zaman istiyerek yaptığı 
varmak imkansızdır. şeyleri arzu etmez olur. 

2 - Bugünkü silahlar a. Mesela sabahleyin uykudan 
ra~inin halinede tesir yapa- uyanıldığı zaman insanın canı 
cak kuvvettedir. Modern de- yataktan kalkmak istemez. 
ğişiklikler kavranmadıkça Yataktan kalkılsa bile yüz yı-
sahra muharebelerinin idare- kamak için kollar kalkmaz olur. 
si, bir durumdan diğerine geç· Başka zamanlarda neş'e ile 
mede alınacak tedbirlerin tat- okunan kitaptan bıkkınlık ha-
biki zor olur.. Bütün bu iş- sıl olur. yahut okuduğunu an-
ler, tam ve kuvvetli bir tah- Jamaz. Her iş için bir tenbellik 
sile lüzum gösterir. duyulur. Ufak birşey yapılınca 

3 - Kıtaatın manevraları vücutte ziyade yorgunlun ve 
büyük bir ehemmiyet kazan- zahmet hissedilir. Fikre raha-
dı. Düşmanın baskın hareket- vet gel!r. insanın canı konuş-
lerine karşı koymak kuman- mak istemez. Bütün bunlar 
da mevkilerinin devamlı ça- I ağırlıktan ileri gelen netice
lışmalarına ve her ihtimali 

1 

lerdir. 
düşünmelerine bağlı kaldı. , Ağırlık, gece mütat vechile 
Her dakika, fennin icabatını uyku uyunmamasından ileri 
göz önünde bulundurmayan 

1 
geldiği gibi, soğuk almadan 

kumandanların içinde bulun- mütevellit nezlenin ve suihazım 
dukları vaziyete göre verdik- 1 iptidalarında ve gizli sıtma 
!eri kararları tatbik kabiliye- nöbetlerinde de kendisini gös-
lini gösteremiyecekleri mu- terir. 
hakkaktır. Ağırlığı def etmek içi istira-

Bu kısa düşünce ; "her 1ı hat etmelidir. Mide bozuks;ı. 
sınıf Subayının riyaziye ve bir müshil a:malı. Mideyi las-
fen tahsilinin kuvvetli olması hlh icin de ayrıca nane matbu-
bugünün zaruretlerindendir . ., 1 hu içmek ve terlemek gibi 

M. Ersü usullere müracaat edilir. 

'=============="i Evde nane matbuhu yapmak 
için bir mıktar nane yaprağı çakmak taşının da bulunuşu, 

bu istasyonun Eneolithique 
devre ait veya hiç olmazsa ta
rihi bu devreye yakın olduğu
nu gösterir. Bu ve bundan ev
velki makalelerde verilen taf
silata bakılırsa, Fırat nehrinin 
garp havzası Hitit medeniye. 
tinin mazisine ait pek zengin 
gaziyeleri saklamaktadır. Fa
kat, şimdiye kadar buralarda 
sistematik hafriyat yapılması 
neticesi olarak, henüz alim, 
bize bu zengin medeniyetin, 
mazide olduğu gibi ihyası im
kanlarını vermiyor. 

Şerif HulOsi 
~~= ..... -~~~~-~- ~~~~-

AÇIK SÖZ 
Onu seven 

okuyan 

yayan 
tanıtanın 

dır. 
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PARMAKLIKLI KAP! 
Ş mdi; e kadar hiç böyle mü

teheyyiç olduğu, benimle bu
kadar sade ve içten konuştuğu 
olmamıştı. Nihayet uzun müd
dettir benden sakladığı mağ

rur ruhunun ıırhlarını söktüğü
mü zannediyordum. Manevi 
nekahetimin karşısında yepye
ni bir hayat açılıyordu. 

Hülasa Sevile döndük. 
Yine müstehzi sesi ve ken

disine mahsus gülüşleri yerine 
gelmişti. Fakat ben artık eski
si gibi endişe elmiyoedum. 
lspanyolcamızda bir ata sö

zü vardır: •Kadın, kedi gibi, 
kim okşarsa onundur., der. 
Ben okşayordum, o müsaade 
ediyordu, Ne mesuttum, ne 
mes~ttum. 

Kança'nın bana karşı yolun
dan inhiraf etmediğine yavaş 

yavaş inanıyordum. iki defa 
kaçışında sefil hesap mesele
lerini biran dahi aklıma getir
miş olduğuma utanıyordum. 

Kança'ya bu türlü hareketle-

ile yarım limon kabuğunu be
raberce kaynatmalı ve içine 
biraz şeker katarak fincan 
fincan içmeli. Eğer 300 gram 
nane matbuhu içine iki gram 
bikarbonat ilave cd;tirse mide 
kolaylıkla tashih edilmiş olur. 

Eğer ağırlık sıtmadan ileri 
geliyorsa sulfalo alm~lıdır. 

Vücutta hissolunan ağırlık 

bir yorgunluk veyahut uyku
suzll!k neticesi ise hamama gi
dip vücudu güzelce uğuştura
rak su dökünmeli ve üzerine 
de çay içmelidir. 

Yeni nizamname 
Esnaf Cemiyetlerinin takri

ben on sene evvel yapılan ni
zamnameleri, bugünkü tekamül 
ve telakki [arklarına göre, ol
dukça geridir. 

Uzun tetkiklerden sonra, ni
zamname de yopılocak tadila
tın şekli tespit edilmiştir. 

Yeni şekil idare meclisinde 
görüşülecektir. 

rinde o kadar hak vermiş ve 
kendimi de o kadar haksız çı
karmıştım ki, hatta bardaki 
çıplak dansını bile a!fetmiştım. 

Hülasa azizim, daha başka 

ne söyliyeyim, seviyordum işte .. 

Sevile gelir gelmez, Konça 
için Lucena mahallesinde bir 
Palacyo [1] beğendim. Burası 
sakin, yaz mevsiminde hemen 
hemen tenha, serin ve göl
geli bir mahalleydi. 

Konça mesut görünüyordu. 
Şimdi konağı döşemek la

zımdı. Ben bunun için acele 
ediyordum. Fakat onun bin 
türlü kaprisleri vardı. Sekiz 
günümüzü mobilyacı ve döşe
mecı dükkanlarında geçird ik. 
Konça artık yumu şamıştı. Onun 
için ben de şiddet göstermi
yordum. 

Sıra çeyiz parasına gelmişti. 
Bu parayı müstakbel birliği
mizin bir rehinesi olarak ben
den istemişti. Hiç bir rakkam 

[1] Husuıi konak. 
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Nesrin silahı tetkik ederken birdenbire gözlerini 
hayretle açarak sordu. 

~ Nekadar sıcak bu Şefik henüz patlamış gibi 
Şimdi nerden geliyorsun 

böyle heyecanlı heyecanlı .. ? 
- Boğaz vapurundan yeni 

çıktım vallahi. Yolda bir tanı
dığa raslamıştım. Hiç yoktan 
bir .nünakaşaya tutuştuk 
yolda. O kadar sinirlendim ki. 

Nesrin fazla bir şey söyle
medi. 

Genç kadın Şeliğin gelişin

den memnun kalmamış değildi. 
Bir aylık ayrılıktan ve bil
hassa Tepebaşındaki mahalle
bicide kavğa ile ayrıldıktan 

sonra Şefikle bir daha karşı

laşıp görüşeceğini hiçte ummu
yordu. 

- Haydi çıkar caketini 
sırtından. Çok terlemişsin! 

Uzan şuraya biraz •. 
Şefik ceketini çıkardı 
Nesrin sordu: 
- Yemek yedin mi? 
- Hayır .. 
- O halde birer aperetif 

alalım. 

- Fena olmaz. Sinirlerimi 
yatıştırmalıyım.. Çıldıracağım 

yoksa. 
Nesrin büfeye sokuldu.. iki 

kadeh rakı doldurdu.. Biraz 
beyaz peynir getirdi: 

- Bu münakaşanın mevzuu, 
seni çıldırtacak kadar mühim 
mi idi? 

- Söylemeğe lüzum var mı? 
_ Anlarsın sen bu işleri. 

- Mutlaka yine Anadoluııun 
bu savaşta kazanıp kazanmı

yacağt davası .. ? 
- Nasıl bildin 1 Hep o dava. 
- Arkadaşın kazanmıyacak 

lar dedi, sen de kazanmıya

caklarını iddia ettin. Fikir ve 
imanını muhatabına kabul et. 
tiremeyince zivanadan çıktın, 

değil mi? 
- Beynimin içinde ımışgın 

gibi söylüyorsun vallahi I Sen 
yaman kadınsın vesselam .. 

Kadehleri boşalttılar. 
Nesrinin içini kurt yiyordu. 

Bir aralık gözü Şc!iğin panta· 
!onunun arka cebine ilişti : 

- O ne? Artık silah taşı

mağa da başlamışsın? 1 
Şefik birdenbire kızardı: 
- Ne yapayım.. Korkuyo

rum düşmanlarımdan. 
- Tuhaf şey. Senin gibi 

mazlu··n, sessiz bir adamın ne
den bukadar çok düşmanı ol
sun?! 

Nesrin tabancaya elini uzat
mıştı: 

- Çıkar şunu cebinden .. 
patlar da gece vakti ortalığı 

ayağa kaldırırız. 
Dedi, rüvelveri ikisi birlikte 

çıkardılar. Şefik ilave etli: 
- Büfenin gözüne koyuver 

onu, Nesrinciğiml yarın gider
ken alırım. 

Nesrin tabancayı aldı: 

- Bıovnig mi bu? .• 
- Evet.. haydi oynama 

onunla. Patlatırsın da korktu
ğun başına gelir. 

Nesrin silahı tetkik ederken 

zikretmemişti. Hatla yüz bin 
duro verdiğim zaman bile, 
acaba az mıdır diye ödijm 
koptu. Konça bu kadar para- -

1 yı basil bir hediye alır gibi 
kabul etti. 

Hafta sonu yaklaşıyordu. 

Sabırsızlıktan kabıma sığamı
yordum. Hiçbir nişanlı düğün 

gecesini bu kadar hararetle 
özlıyemezdi. Artık buudan 
sonra geçmiş günlerin lıercai

liklerinden korkmıyabilirdim. 

Konça benim oluyordu. Bunu 
göz erinde okumuştum. Mes'ut 
ve pürüzsüz bir hayat yaşa
mak hususundaki temiz arzu. 
suna mukabele ediyordum. 
Artık Lucena mahallesindeki 
beyaz konakta uzun seneler 
arkası gelmiyecek bir saadete 
namzet bulunuyordum. 

Yine bir kaprisi tutlu. Hatta 
hoşuma da gitti. Nihayet iki
miz için döşeyip dayadığımız 

yeni evine evvela kendisi gir
mek ve beni gece yarısı, gizli 
bir misafir gibi tek başıma ka-

birdenbire gözlerini açarak 
sordu: 

- Ne kadar sıcak bu, Şe
fik? Henuz yeni patlaını, gibi. 

Şefik sıcak ve hafi! bir ter 
dökerek yerinden kalktı: 

- Bırak şunu dedim ya 
sana 1 Haydi koy büfenin gö
züne. 

Nesrin rovelver kullanmasını Şefik birdenbire oarsıldı •. 
çok iyi bildiği için, hemen ta. Beyninde başlıyan uğultular 
bancanın şarjörünü çıkardı.. delikanlıyı dakikalar geçtikçe 
kurşunlarını.. boğuyordu. 

- Bir tane kurşun eksik... f Bitmedi f 
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Ana kitaplardan kıymetli bir eser 
Dilimize çevrildi 

1 mühim kitaplardan birisidir. 
Bu kitabı sekizinci hicret asrı· 
nın son çağlarında Sivasta hii• 
kümet kuran Kadı Burhanettin 
Ahmet Aziz E•terabadiye dık• 
te ettirmiştir. Vaka nüvis ta• 
rihçi Sivas hükümdarının tari· 
hini yazarken çelin bir Farsca 
üs'.ı'.ıp intihap etmiştir. Bu ki· 
tabın çok mühim olan mukad· 

Sel~ukllerin inhilalinden son
raki Anadolu tarihi müthiş bir 
karanlık içindedir. Asırlardan 
beri tarih bilginlerinin didinen 
mesaisi bu karanlık köşelerin 

ancak bir kısmına hafif bir 
ışık serpe bilmiştir. Büyük tarih 
alimi Oimeşk'li Şehabeddin 

Mesabikülebrar adlı eserinde 
Selçuki inhilalinden sonra Ana
doluda türeyen yeni beylikleri 
tesbite çalışmış Mısırda oturan 
Sivrihisarlı şyeh çıplak Haydarla 
Ceneveli asılzadelerden bir 
doka olan Balaban'ın müşahe
delerine ve görgülerine daya
narak Anadoludaki beylikleri 
yazmıştır. Muasır olan bu iki 
adamdan birisi Anadoluda 11 
beylik sayarken ötekisi 16 bey
lik lesbit ettiğini söyliyor. 

1 

demesini dilimize çevirmek de· 
mir bir leblebiyi çiğnemek ka• 
dar zordur. 

Tarihçi bu kitabı yazarken 
edebiyat sanatının en zor şe• 
Killerine müracaat etmiştir• 

\stanbulun üç kütüphanesin· 
de birer bucağa atılmış olan 
Du eşsiz eser bir aralık bas• 
fırılmış ise de bunun önce 
.1ede bastırıldıktan sonra di· 
-'1mize çevrilmesini kimsenin O sırada Anadoludan geçen 

Ta~calı lbni Batuta'nın tesb·t 
elliği beyİiklerde bunlarınkini 
tutmuyor. Halbuki bu üç bilgin 
ve seyyahın üçüde hakıkati 

söylüyorlar. Selçukliler inhili\li. 
nin doğurduğu anarşi Anado
luda birçok beylikler türetmiş
tir. Henüz inhilal ve teşekkül 
halinde bulunan bu bey lıkler 
bir gün evvel var olan bir 
mini mini beylik ikinci günü 
komşusu daha kuvvetli bir 
beylik tarafından yutuluyordu. 
On dördüncü asrın ikinci nıs
!ında Anadoluyu dolaşan bir 
lspanyol papazı burada evvel
kilerin gördüklerinden başka 
şeyler yazmıştır. 

, gözü kestirmemiştir. Yalnıt 

tarihçi ve meskükatçı üstad· 

On dördüncü ve on beşinci 

asırlarda Anadoluda tarihi ve 
esrar perdesi içinde örtülen 
yerlerden birisi de Sı vas ve 
havalısidir. Burada hıristiyan 

Türklerin müstakil beyliklerin- 1 

den bahsedenlür olduğu g:bi 
Sıvasla dini alakaları gev
şek ve camii-rinde şarap bu
lunduran müslümanlar oldu. 
ğunu da söy lüycnler vardır. 

Anadolunun bu devırlerdeki 
tarihini aydınlatacak • eserler 
de büsbütün yok değildir. 

ı'.zizi Esterabadi'nin Bezınü
rezm adlı tarihi Sivas ve ha
valisini aydınlatacak ana ve 

bul etmek istedigini söyledi. 
Gece yarısı gittim. Parmak

lıklı kapı sıkı sıkı kapllıydı. 

Zili çaldım. Birkaç dakika sonra 
Konça merdivenleri inerek 
geldi. Yüzü gülüyordu. 

Pembe bir fistan geymiş, sır
tına krem renkli küçük bir şal 
almış, saçlarına da iri çiçek
ler geçirmişti. Mehtaplı gece
nin ışığı altında, yüzünün bü
tün hatlarını görüyordum. 

Parmaklığın arkasından ko

lunu uzattı: 
- Evvela elimi öp 1 dedi. 
Kapıyı henüz açmamıştı. 

Sonra eteğini uzattı: 

- Bunun da öp 1 dedi. 
Emirlerini yerine getiriyor-

dum. 
Sonra iskarpinini uzattı: 

- Bunun da ucunu öp 1 
Diz çökerek iskarpinlerini 

öptüm. 
Ondan sonra ne dese beğe

nirsiniz? Bana caddeyi gösterdi: 
- Haydı şimdi buradan 
defol, dedi. 

larmızd ın Erzircanlı Bay Ah· 
met Tevhit eski Tarih E~cümeni 
mecmuasında Bezmurezm'in 
bazı mühim noktalarını lıülasa 

etmek suretile tarihçilere ve 
meraklılara tanıtmıştı. Türk 
tarihine feyzli bir cereyan ver• 
diğimiz şu sırada anayurdun 
bu ana kitabının dilimize ~·ev• 

rilıncsi çok lazımdı. 
Benim Anadolu tarihile 

meşgul olduğumu bilen mii· 
zelerimizin erkanından bir zat 
bana bu mühim eserin (900)sahİ· 
!elik bir tercümesini göndermiş• 
tir. Eseri tercüme eden kendi 
kabuğu içinde bal arısı mesaisilı 
çalışan tanınmamış ve fakat 
çok eyi Farsca bildiği anla• 
şılan Rizeli Ömer Hulusidir• 
Bazı yerlerini asıl eserle ka.r• 
şılaştırJım. Tercümenin ço~ 
muvafık olduğunu gördüfll 
Sayın alim esasa çok sadı~ · 
kaldığı için tercümede hafı 
bir donukluk göze çarpıyor· 
Hafif bir ruluş terciimeyi mii· 
kemmeleştirebiler.ektir. Ter' 
cüıne için üç büyiik senesin1 

ayıran Ömer Hulusiyi tebril· 
ederiın. 

lbrahim Hakki 
Konyalı 

' 

Ş>k aklarım buz gibi terled~ 
Kulakrıma inanamıyordum: 

- Konçita kızım, gül isli" 
. • 

dığin kadar ... Fakat şu latife)' 
de Lurada kesi 

- Tabii güleceğim. Sonrb 
burada sizinle kimse latife et• 
meyor. Güleceğim elbette 1 Siıİ 
memnun etmek için güleceğifll• 
hem de nasıl? Kahkahalar ata' 
rak .... Hah, hah, hah, hah J,, 
Baksana bana Mateo, sen ben1 

bu kadar keyifli ve neşeli gör• 
memiştin değil mi? Mcmnunuıll 
azizim, hayatımdan memnunuı~· 

iki kolunu yukarıya kaldırd 1 • 
Bir dans adımı atıyormuş gıt' 
parmaklarını çıtlattı. 

- Şimdi serbestin, diyord~• 
bütün hayatımca serbesti~ 
Vücudüme ve kanıma hakıııt 
olarak serbestim. Tabii ıçet~ 
ye girebiıeceğini pek zannc1' 
mezsin. Parmaklık çok sağlaııı' 
dır. istersen, azacık daha be~· 
le 1 içimde sana karşı duydu~· 
!arımı zaten söylemeseydiıl'I 
kurt beni yiyecekti. 

f Bitmedi) 
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Allah vere de İspanya ihtilali ~ 
Lok,arnocuları dağıtmasa ..• 

Cenevre mehafili konferanstan 
evvel devletlerin bu

günkü vaziyetini nasıl görüyorlar? 
Cenevre, 2 (Açık Söz mu

habirinin mektubu) - Belçika 
ve Fransanın bütün arzularına 
rağmen, Beşler konferans top
Iar.tısının daha ziyade gecike
ceği zannedilmektedir. Bura
daki kanaate göre bu gecik
menin sebebi ltalyanın ve bil
hass Almanyanın daha evvel
den diplomasi müzakerelere 
yol açılmasına meydam bıra
kılmasını istemelerinden ileri 
gelmektedir, 

Roma ve Berlinin ortaya ko
yacakları maksatlarının o za
mana kadar daha olgun bir 
hale geleceğine kani oldukları 
anlaşılıyor. Konferansın birin
ci teşrıne bırakılmasında Al
manya daha ziyade mütemayil 
görünmüştür. 

Gerçe Almanyanın şimdi 

Beşler konferansından ziyade, 
Olimpiyad müsabakalar, ve is
panya hadiseleri ile meşgul ol
duğuna şüphe edilemez. 

Mamafih Almanlara göre, 
beşler kongresinin durumu şu 
suretle hulasa edilebilir: 

"Konferansın programı ge
çen haftaki bir tebliğde neşre
dilmişti. Bazı devletler Şarki Av
rupa meselelerini de yeşil masaya 
nakletmek istiyorlar. Biz aya
ğımızı uzatıyoruz, onlar elimizi 
kapıyorlar. 

Fransız Harciye Nazın Del
bos kendisine has kat'i ve müs. 
bet görüşü ile, yegane makul 
politikanın Almanya ile an
laşmak olduğunu söylemişti. 
Ortada azim oldukça daima 
bir çare bulmak mümkündür. 
Biz de Fransa gibi aynı azim
deyiz. Fransa ile anlaşmanın 
bizim için de, Fransa için de
Avrupa için de sulhu tahal..
kuk ettirecek yegane vasta 
olduğuna biz de kani bulanu
yoruz. 

Ancak bir itilafa varmak 
için müşkül nerden gelebilir? 
Müşterek emniyet formüllerin
den ve bu formüllerle telif 
edilmek istenen askeri itıifak
Lırdan ... Fakat hakılo.atte Fran
sız politikasının bir başka esa
sını teşkil eden de budur. 

Realist bakımdan bu itti
faklar bizim için millı:tlcr Cemi
yeti mekanizmasından daha zi
yade enteresandır. Çünkü biz 
Cenevreye dönmüş olsak bile bu 
dönüşmüz, bize karşı çevrilmiş 
olan bu askeri ittifakları bir 
kimya maddesi gibi dağıtıp 
inhiale uğratacak değildir. 

Demek oluyor ki, Fransa ile 
Almanya arasında evvelden 
ı<onuşulacak bir çok noktalar 
vardır. Bu noktaların açıkça 

görüşülmesi her halde bir kon
feranstan daha az ehemmiyetli 
olmıyacaktır. 

işte şimdıki halde 
konferansı hakkındaki 

beşler 

Alman-
!arın açıkea ortaya sürebildik
leri görüşleri budur. 

ltaJyaya gelince, Roma ma
hafilinde, zecri tedbirlerden 
yeni parentez içinde bahsedil
mekle beraber, Londrada alı
nJn kararın bir Ayrupa teşriki 

ır.esaısıne başlangıç edeceği 
söylenmektedir. 

!talı an gazeteleri, Roma ile 
Beriin arasında üze. inde anla

şdmış birçok noktalar olmakla 
beraber, bunun iki memleket 
arasında "tam bir politika bir
liği,, ifade edemiyeceğini ya
zıyorlar. 

ltalyanın Londranın kararını 
kabul etme<i içi~ iki şartı var. 
dır. Zecri tedbirler kalktıkt~n 
sonra artık Akdeniz Anlaşma
larının da terkedilmcsi, Al
manyanın da konferansa çağı
rılması. 

Beşler konferansına evvela konuşmadan gelmek istemeyen Musso
lini, Hitler ve müzakerelere hangi meselelerin mevzu olacağını 

dıkkatle takip ettiğine şüphe olmıyan Şuşnig 

Bu iki şart ise tahakkuk 
etmiştir. 

Mamafih ltalya ile Alman
yamn konfransa iştiraki, 1925 
Lakarno cephesinin otomatik
man yeniden vücut bulması 

demek sayılamaz. 
Daha doğrusu, garpte Av

rupa sulhunu korumağa salih 
yeni bir müessesenin yeni te
melini atmaktan bahssetmck 
daha muvafık olur. 1936 Av
rupası artık 1935 Avrupasının 
ayni değildir. Lokarnonun etra
fında yeni meseleler, yeni itilaf 
vücut bulmuştur. Bütün bunlar 
1925 misakını imza eden dev
letlerin muhtelif vaziyetleri 
üzerinde müessir olmak tan hali 
kalamazlar.,, 

işte ltalyanın da görüşü bu 
merkezdedir. 

lngilterede ise vaziyet şöyle 
mülahaza edilmektedir: 

"lngiliz ve Fransız hükumet
leri bu konferansı, Sovyet 
Rusya, Lehistan ·:e diğer mem
leketlerin de iştirakile diğer 
bir konferansın daha toplan
maslnı arzu ederler. 

Müzakereyi ancak Garbi av
rupa meselelerine isar ettir-

Küçük 
Haberler 

* Modadaki deniz Marmara
da bjr kotra gezintisi tertip et
miştir. Gezintiye iktisat vekili 
Celal Bayarın da ıştiraki muh
temeldir. 

* Ticaret odasına alınacak 
raportörler ıçın açılacak 
müsabaka imtihanına müracaat 
müddeti bitmiştir. Fakat istek
liler az olduğu için müddetin 
bir hafta daha temdidi karar
laştırılmıştır. 

• Ticaret Odası iptidai ku
maşların ıslahına dair yaptığı 
tetkikatı bitirmiştir. Yakında 
rapor hazırlanacak Vekalete 
gönderilecektir. 

* Üniversite talebelerinden 
bir grup yakında Romanya 
ya gideceklerdir. Müracaat her 
gün biraz daha artmaktadır. 

Seyahata ancak 50 talebe işti
rak edebilecektir. 

• Merkez Bankası umum mü
dürü Selii.haltin, Alman kon
trol heyeti tarafından ihracat 
eşyamızın fiyatları hakkında 

alıcı ile satıcılcr arasında ya
pılan uyuşmalara müdahale e
dilmesinden dogan şikayetler 
etrafında alakadarlarla temas
ta bulunmak üzere Berline 
gitmiştir. 

• iktisat Vekaleti şikayet. 
lere yol açan 16 numaralı ço
rap ipliği buhraniyle meşgul 
olmaktadır. Bu sebeble buhra
na sebebiyet verenlere hesap 
sorulmaktadır. 

• Milli iktisat ve Tasarruf 
Cemiyeti bu yıl yerli mahsul
lerimizden portakal. balık ve 
taş kömürünün propagandası

nı yapmıya karar vermiş, afiş
ler hazırlamıştır. Çocukları 

tasarrufa alıştırmak masadik-

nıek isteyen Almanya, beş 

lokarnocu devlet konferansın
dan başka bir konferansa in
himak göstermiyor. Yalnız 

Garbi avrupa meselelerini istih
daf eden Alman arzusu ile 
bütün Avrupa me•elelerinde 
daha umumi bir tasviye sure
tine varılmasını gözenen lngiliz 
ve Fransız arzusunu telif et
mek mümkün oldcak mıdır. 

Sonra ltalyanın hakiki va
ziyeti nedir? Almanyaya daha 
ziyade mi yaklaşacaktır ? Son 
Alman - Avusturya anlaşması
nın hakikaten Avusturyanın 

istiklalini temin edeceği zeha
bında mıdır, yoksa Avusturya 
istiklalinin arık kaybedilmiş 

bir dava olduğu fikrile hare
ket ederek, bu yüzden Alman
ya ile arasını bozmaınayı da
ha mı makul görmektedir? 

Avusturya ise, konferansla 
doğrudan doğruya alakadar 
olmadığı iç:n, Viyana mahafi
linde şimdilik ses çıkmamak

tadır. Ancak ispanya hadise
lerinin bu konferansa iştirak 

edecek devletleri ayırma"' ih
timalinden korkulmaktadır. 

Pentman 

1 Cim Londos 
Buğün geliyor 
Kırk gün kırk gece şenlik

lerinin dün beşinci günü idi. 
Taksim bahçesinde şehir b;n. 
dosu tarafından bir konser 
vverilmiş ve büyük bir halk 
kitlesi bu konseri zevkle din
lemiştir. 

Bugün Dağcılık Kulübünde
ki tenis seçme maçlarına de
vam olunanaktır. Cumartesi 
gü•1Ü de bu maçların sonu ya
pılacak ve Belediye kazanan
lara hazırladığı üç kupayı he
diye edecektir. 

lstanbul şenlikleri proğramı
na ithal edilen serbest güreş 
maçları için de Yunanlı Cim 
Londosun bugün şehrimize 
gelmesi beklenmektedir. 

Kadı köyde 
Kadıköy Halkevinden: 

8-Ağustos-936 cumartesi ak
şamı saat 20 de evimiz koralı 
tarafından radyoda bir konser 
verilecektir. 

Konser Programı 
1 - istiklal Marşı Zeki, 
2 - Sabah olur (Halk tür

küsü) M. Hulusi Ôtkem, 
3 - Şu gelen kimin kızı 

(Urfa Halk türküsü), 
4 - Yayla ( Konservatuar 

orijinallerinden 4 ses için ar
monileten) M. Hulusi Ôtkem, 

5 - Baharın gelişi ( Rus 
şarkısı) lppolitov lvanof, 

6 - Çoban korosu Schubert 
7 - Büvük önder Schubert. 

le de hikaye ve piyes şeklin
de beş kitap yazdırması ka
rarlaştırılmıştır. Tasarruf haf
tası için de bir filim çevrile
cektir, 

Yemek 
6 ağustos perıembe 

Tereyağlı yumurta - domatesli 
pila'lJ • salala· mey'lJa 

Hem ucuz, hem hafif ve 
hem de muğaddi olmak itiba-

ile size bir ye- ~ 
mek listesi. Yu-

~urtanın taze- (""f?~~ 
sınden ve te-~ .) 
reyağının iyi-
sinden seçerek sahanda yu
murta. 

• Yumurtadan evvel pilavı 
şöyle hazırlarsınız. Tencereyi 
ateşe koyarsınız. Kafi miktlr
da iyi cins Halep yağı atarsı
nız ve domatesleri içine doğ
rıyarak kavurursunuz. 

Bunlan evvel üç fincan pi
' rinci ayıklayıp yıkıvarak hazır 
bulundurmalısınız. Domatesi 
kavurunca için iki buçuk fin
can su ilave edersiniz. Su kay
nayınca pirinci bocu eder ve 
kapağını kapatırsınız. Orta a
teşte o kadar su ile pirinç mü-
kemmelen pişer ve suyunu alır. 
Pilav piştikten sonra kenara 
alırsınız. Yine bir miktar yağ 
kızartarak üzerine gezdirir ve 
pilav demleninciye kadar bek
lersiniz, 

• Salata bu listenin en mü
him tarafıdır. Bolca salata ya
pacaksanız, evvela soğanı doğ
rarsınız, tuzla uğarak diriliğini 
alır ve suda yıkarsınız. Üze
rine hiyar, domates doğrar 
ve bir az da maydanoz ilave 
edersiniz. Tuzunu, sirkesini, 
yağını koyup karıştırırsınız. 

• Vişte veyahut kayısı. 
rn l!l 

Tüllü dantelalar 
Tüllü dantelalar nazik ve 

narin olurlar. Onun için yı
kanmalarına itina etmek la
zımdır. Bunları hafif sabunlu 
ılık suda yıkamalı, çırpmamalı, 
sadece ellerin arasında bafifce 
uğuşturmalıdır. Bundan son
rada ince amonyak il8. ve edil· 
miş suda bir çok defalar çal
kalamalıdır. 

Yıkanmış tüllerı burkmamalı 
yalnız suyunu çıkarmak için 
tazyik etmelidir. Bundan son
ra kuru ve beyaz bir havlıya 
sarmalıdır. En nihayet hafif 
ratib olduğu halde iki bez ara
sında soğuk ve ağır bir ütü 
ile ütülemelidir. 

l!I l!I 

El pumadası 
Yalnız eller için değil, ayni 

zamanda ciltteki tahrişatı izale 
etmek için işte size iyi bir 
pumada formülü: 

60 gram beyaz balmumunu 
doğrayınız ve eritiniz. içine 
gayet iyi cinsten 12 gram zeytin 
yağı, yine o kadar temiz bal ve 
limon suyu ilave ediniz. Hepsini 
karıştırınız ve bir çatalla iyice 
çalkayınız. 

Mobilyalardaki kurtlar 
Mobilyalardaki kurdu öldür

mek için bunların bulunduğu 
odadan rengi atacak eşya ve 
saireyi çıkarmalı ve odada bir 
kap içinde kükürt yakarak, 
kapıyı ve pencereleri kapamalı 
yahut kurt deliği görülen yer
lere bir fırça ile biraz gaz 
damlatmalıdır. 
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Afişaj kuleleri 
yapılacak 

Belediye şehrin muhtelif yer
lerine 45 tane Afişaj kulesi 
yaptırmaaa karar vermiştir, 
Heyeti fenniye Afişaj kuleleri
nin planını hazırlamağa baş
lamıştır. 

Afişaj mültezimiıınin muka
velesi müddeti_ önümüdeki Mart 
içinde bitecektir. O zamana 
kadar Kulenin pilanları hazır
lanmış ve inşaat yapılacak yer
ler de tespit olacaktır, Belediye 
en kısa zamanda kuleleri inşa 
edecek ve afişaj işlerine ken
disi bakaeaktır. 

Antrepc .ar 
Limana devred .imesi takar

rür eden gümrük antrepolarının 
devrine ait talimatname, he
nüz vekaletten gelmemiştir. 

Gümrük antrepolarında mev
cut 40 bin parça eşyanın kıy
meti 2 milyon lira olarak tes
bit edilmiştir. 

No: 107 YAZAN: • Etem izzet BENICI! 

- Katilin kim oldutu ka
naatindesiniz? 

Lutfiye: 
- Gözümle görmediğim 

böyle bir cinayet vak'ası hak· 
kında bir kanaat tahmini 
yürüterek hiç kimsenin güna• 
hına girmek istemem. 

Dedi, ilave etti: 
- Maattessüf bu sualinize 

vazih bir cevap veremiye• 
ceğ'im. 

- Ferdi ile Ayşe arasında 
Güzinin söylediği gibi bir mü
nasebet olduıı-unu zanneder 
misiniz?. 

Lıitfiye bu sual karşısında 

durakladı, şaşırdı, sonra titrek 
ve hafif bir sesle: 

- Gözümle bir şeylerini 

görmedim. Fakat, dikkatli ba
kanların gözlerinden kaçma
yacak kadar sıkı fıkı bir mü
nasebetleri vardı. 

Muzaffer bundan sonra ha
laya, Nevine ve Sacideye ayni 
suali birer birer sordu. Ve .• 
Haladan: 

- Günah da ıyilik te gizli 
olur. Ne bileyim yavrum. Ne 
desem boş!. 

cevabını aldı. Nevin : 
- Hanımefendi evde yok

ken bazan Ayşe beyefendinin 
odasına gider, nzun uzun onun 
yanınde kalırdı. Fakat, bu ni
çindi, nedendi bilmem. 

Dedi. Sacide kalfada : 
- Ne desem boş. Ayşe kız 

bir az finfirdektir. Amma bu 
delişmenlikten midir, yok
sa Ferdi ile aralarında gizli 
bir münasebet vardı da onun 
için mi böyle idi?. Ne desem 
hatalı olur. Yalnız muhakkak 
olan bri şey varsa o da Ayşe 
ile Ferdinin arası çok iyi idi. 
Ve .. Ayşenin evde hususi bir 
nufuzu vardı. Hatta bu nufuzu 
bazen hanım efendiye karşı 

cür'et halini bile alırdı. 
Avukat Muzaffer, Nevin'den 

sordu: 
- Ferdi ile Şükrüyenin son 

zamanlarda dargın oldukların
dan bahsedenler de var. Doğ
ru mudur?. 

Cavidan kalfa 

Nevin biraz düşünmekle be
raber kestirme cevap verdi: 

- Darğındılar. Demek doğ

ru olmaz. Arada bir, birbirlerine 

küserlerdi . Fakat, bu küsüş 

onları günlerce dargın bırak

tıracak birşey değildi. En çok 

Şükrüye Ferdinin yalnız gez
melerine, ziyafetlere gitmesine 

kızar, sen beni ihmal ediyor
sun ... diye hiddetlenirdi. 

Muzaffer, bundan sonra ha
kime döndü: 

- Şahitlerden benim sora. 
cağım başka birşey yok . Za
ten şehadetleri tali derecede

dir • Bununla beraber bence 
aydınlanmasına ihtiyaç olan 
bazı hadiseler aydınlanmıştır. 

Dedi, Hakim yanındaki aza 
ile hafiften hafife konuştu, 

müedeiumuminin gözleri içine 
baktı, sonra : 
-Ş ahitler serbesttirler. Gi

debilirler . 
Diye kararını tebliğ ve ilave 

etti : 
- Mahkemeyi perşembe sa

at on dörde bırakıyorum. 
Muzaffer; 
Geçen celselerde istenilen 

ve henüz mahkemeye gelme
miş bulunan ehli hibre rapor
larının önümüzdeki celseye 

yetiştirilmesini, ve yine mah· 
kemeye gelmemiş olan F•rdi
nin ihzaren getirilmesini ve 
ayni zamanda şahid Ayşenin 

tekrar celbcdilmesini istiyorum. 
Dedi ve .. mahkeme bu di

lekl~rde beraber olduğunu ifa. 
de ederek dağıldı. 

l!I l!I 

Beşinci celse 
Karşılıklı mücadele 

Muhakeme saati yaklaştıkça 
koridor ve salondaki konuş

malar da artıyordu. Çeşitli 
münakaşa ve koııuşmalar ara. 
sında kulağa gelen birçok la
kırdılar vardı: 

- Ayol dünyanın farkında 
dell'ilsin .. 

Diyen bir ihtiyar kadın kar
şısındaki yine geçkin kadın ı 
ikna etmiye çalışıyordu: 

- Ferd;nin katil olduğu mu
hakkak. 

(Devam edecek) 
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Mücadele etmek 
Lazımdır 

Gene bu sütunlarda kahve
haneler aleyhinde bir yazı çık
mıştı. Bu yazı gençler arasın

sında şempati ile karşılanmış

tır. Gençlik için bir "mesele,, olan 
bu bıh;s üıecinde türlü cephe
den mütalea serdedilen mek
tuplar alıyoruz. Bunlardan bir 
tanesinde şimdi 25 yaşlarında 
olduğunu söyliyen bir delikanlı 
kısaca mazisini anlatıyor: 

Delikanlı orta :halli bir aile
nin çocuğu imiş. Daha on dört 
on beş yaşlarında iken arka
daşlarının teşvikile kahveha
nelere devama başlamış. ilk 
günler biraz yadırgamışsada 

zaman geçtikçe ayakları gayri
ihtiyari ıı kıraathane ,, namı 

altındaki o pis havalı, dumanlı 
kah• ehanelerin kapısından içeri 
kayıvermiye başlamış. 

Evvela arkadaşlarının omu
zundan ürkek nazarlarla heye• 
canlı tavla, iskambil oyunlarını 
seyre koyulmuş ve sonrada 
- tabir caizse - eıı-lenmecesine 
kendi de oyun oynamağa baş
lamış. Bir müddet sonra iş 

kızışmış; eğlencesine derken 
kahvesine ve nihayet oyun 
şartı bir paket sigaraya kadar 
yükselmiş, delikanlı da baştan 
çıkmış.. Netice : ne mektep 
kalmış, ne kitap J •• 

Delikanlı bize gönderdiği 
mektubunu şöyle bitiriyor : 

"- Mücadele etmek, etmek 
lazımdır, mücadele 1...,, 

Biz de bu fikirdeyiz.. Bun-

dan bir müddet evvel talebe
nin kahvehanelere devamı ya
sak edilmişti. Hatta sıkı kon
troller yapılmiş ve yakalanan 

talebeler de cezelandırılmştı. 
Bu kontrolların bir müddet 
sonra gevşediğini burada söy
lemeden geçemiyeceğiz. Her 
halde mektepler açılınca sıkı 

ve devamlı surette kontrollar 
yapılması ve kahvecilerin de 

kahvehanelerine talebe kabul 
etmelerinin önüne geçici tdbir
ler alınması gençliğin genç te
miz ve sıhhatli kalması bakı

mından zaruret halini almıştır, 

Yusuf Ziya Binatlı 
l!J l!J 

LiSELİ GENÇLERE 1 

Açık Sözün yeni 
anketi 

Anketimize cevap verecek 

Nurettin Ta/maç 

liseliler, birer fotoğraflariyle şu 
suallere cevap göndersinler: 

1 - Liseden sonra, yüksek 
fahsilin hangi koluna ayrıla

caksınız? Ve bunu ne gaye 
takip ederek yapacaksınız? 

2 - Seçtiğiniz mesleği ev
velce tayin etmiş ve bu yolda 
hazırlık yapmış mı idiniz? 

3 - Yapacağınız yüksek 
tahsil devrelerinde kendinize 
gösterilmesi lazım ne kolay
lıklar istiyorsunuz? 

4 - Yüksek tahsil yapma
yıp hayata atılacaksınız buna 
niçin lüzum gördünüz? Yük
sek tahsil yapamamaklığınızın 
sebepleri nelerdir? Bunların 
yok edilmesini ve yüksek tah
sil yapmanızı istiyor musunuz? 

5 - Yüksek tahsil denince 
hayalinizde ne canlandırıyor
sunuz? Ve bu kendinize mu
hakkak bir ihtiyaç olarak alır 
mısınız? 

Ankete 
Gelen 
Cevaplar 

Ticare/ lisesinden Nureddin 
Ta/maç söyleyor: 

1 - Şimdi Ticaret lisesinde 
bulunuyorum. Tahsilimi burada 
yaptıktan sonra ali ticare te 
gireceıtim. Fakat a!i kısımd a 

muntazam bir tahsil yapmam 
için evvela askerliğimi yapa
cağım. Sonra tahsilime man i 
olmıyacak hem de beni haya:a 
alışlıracık bir iş bulacağım. 

Yüksek tahsilimi de böylece 
yaptıktan sonra iktisadi malu
matımın artmasına en fazla ya
rıyacak bir kola ayrılacağım. 
Gayem iktisat doktoru olmak
tır. Ülkümü memleketimin ikt'
sadi ve ticari hayatını yuk
seltmek esası üzerinde top· 
luyorum. 

2 - Babamın ticaretle mq. 
guliyeti beni bu meslek içinde 
daha eslslı ve tam bir ııaye 
takip ederek yetişmeme yol 
açmıştır. Ben mesleğimi çok ev
vel seçmiş ve üzerinde de gi'
cü' ün yettiği kadar çalışmı~
lım ve çalışıyorum da. Ben ga
yemin tahakkuku için elimden 
gelen herşeyi yapacağım. Av
rupada tahsil yapmam bugün 
çizdiğim plan içindedir. 

3 - lstiyeceğim şey şudur 
Yüksek tahsilimi en metedluı 
bir p!an dahilinde yapm1111 
için evvela kitap, sonra kitap
hanelnin azami gece lOa kadar 
açık bulundurulması ve nihaı·d 
mektebe devam mecburiyetinı 

gösterir gün adedinin biraz 
daha azaltılması - ki iş sahip· 
!eri lehine güzel bir hareke· 
ttir. işte isteklerim. 

4 - Bu suale tabiidirki ce
vap vermiyorum. 

5 - Yüksek tahsil bana gö
re ülküye ulaşmak için son ve 
en yüksek bir basamaktır. 

Yüksek tahsil her kese hi· 
zım değildir. Çünkü bu mer· 
diveni aşacak kuvvet tabii 
olarak her keste yoktur. Gü· 
cü olan yiıksek tahsil yapar .• 
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lstiklAI Harbi sıralarında 
Edebiyatı Türk 

·Bir genç daha: Kamuran Kadri 

Her hareketinde tam bir 
köylü çocuğu hususiyetlerini 
taşıyan bu genç şair, ayni za· 
manda iyi bir tabip olmağa 

namzett r. •Montrö. mukave· 
lenamesinin imzasından sonra 
yapılan büyük törende kala
balığa söz söylerken, bütün 
haraketlerile inanmış bir adam 
numunesini gösteriyordu bize. 

Verdiğ'i söylevden sonra ka
labalıga karışırken omuzuna 
vurdum. 

- Gel bakalın:, dedim. Şim· 
di bana hesap vereceksin. 

O, şaşkın şaşkın yüzüme 
bakarken. 

- Şaşırma, dedim. Aklına 
gelen bütün intimallerden ayrı 
bir hesap vereceksin bir anket 
cevabı. 

Kalın dudaklı ağzı ; bir gü
lümseme ile açıldı, fıldır fıldır 

dönen gözleri emniyetsizlik 
kaynağıydı sanki. 

Cebinden küçük bir kise 
kağıdı çıkardı. içinden çıkar· 
dığı rengarenk birkaç şekeri 

bana uzattı. 
- Şu kırınızılardan bana· 

bir tane al, dedi. Dehşetli 
serinlik verir. Ben hergün 
yiyorum, şeker sayesinde 
dehşetlide kuvvetlendim. Sıh· 
hatim yerinde. 

Bir şeker aldım, ağzıma 

attım. 

- Söyle bakalım, dedim. 
Milli mücadele zamanında 
tebarüz etmiş bir edebiyat 
rnr mıydı? 

Gözlerini kırpıştırdı: 
- Büyük Harp, dedi. in

sanlığa san'at ve sosyete 
telakkilerinin çökmekle oldu· 
ğunu ve yeni bir yaşayış te. 
liı.kkisinin doğacağını top ve 
tüfek ağzından haykıran bir 
kaynaşma idi . insanlığın bu 
müthiş yangını sönünce adam 
oğulları kızarmadan kardeş 

mezarlarına çelenk taşıdılar. 
Asfaltta yürüyorduk, yedi· 

ğimiz mis gibi şeker bizi tatlı 
bir aleme götürmüştü . Tam 
kubğımız dibinde bir klaksi
yon çaldı, kendimizi kaldırınca 
zor attık. Heyecanımız geçince 
o, sözüne devam etti. 

- Harpten sonra ölümün, 
faniliğin ıztırabını post üstün
de deli dervişler gibi zikreden 
bütün sanat telakkileri yıkıldı. 
Ayni zamanda büyük harp 
müstemlekeciliğe hürriyetsizli· 
ğe isyan getirdi. 

Milli mücadele büyük harp 
sonundndır. Bu nıilli mücade· 
le, memleketi yarı müstemleke 
halden tam müstemleke haline 
getirmek isteyenlerin açtığı 

savaşın bir reaksiyonudur. Bü· 
yük harpteki sanatkarlar, milli 
mücadelede zamanındaki sa· 
nalkarların aynıdır. 

Umumi hlrp zamanında yaz
dıklarını, milli mücadele dev· 
rinde de tekrar ettiler. Saray 
ve saraylardakilere gazeller ve 
kasideler okumakla günlerini 
gün ve yüz yıllarca geri ve 
mız mız şarkılarını söylemek
te devam eltiler. Binaenaleyh 
Mili! Mücııdeleden evvel de bir 
nesil, bir edebiyat yoktu. 

Edebiyat her devirde vardır. 
Fakat karakter ölçüsüne göre 
hazan varit olan birşey yok 
demektir. işte Milli Mücadele 
başlangıcında ve Milli Müca
boyunca devam eden bir ta
kım neşriyat ta bir edebiyat 
karakteri taşımaktadır. 

Bununla beraber söylemeli
yim ki, Mili! mücadelenin bir 
kurtuluş hitabeti vardır. Bunu 
da Türk ihtilalinin şefi olan 
Atatürk getirmiştir. Bunun ha
ricinde Ankaradaki gazetelerin 
mesela " Hakimiyeti Milliye • 
•Yeni Gün. "Ôğüt. gibi ga
zetelerin neşriyatına rastlıyo

ruz. Bir iki hikaye, bir iki ro. 
manda bulmak mümkündür .. 
Fakat tam karakteristik bir 
edebiyat bulmak imkAnı yoktur. 

Yine Mili! mücadelede müf. 
rıt bir sol cereyan ve halk işti. 

Anketi yazan: Ertuğrul Şevket 

Kamuran Kadri 

rakiyon hareketini görüyoruz .. 
Bunlar da etraflarında bir tiı· 

kım adamları toplamış ve ken· 
di görüşlerinin neşriyatını yap-

ı mışlardır .. Mesela; "Aydınlık., 
mecmuları bu müfrıt solların 

neşriyatındandır. Yine bütün 
bunlardan başka Anadolunun 
birçok yerlerinde kurtuluş için 
bağıran, türküler yakan aşık· 
lar, halk saz şairleri görüyo. 
ruz •.. Fakat ne yazık ki, buna 
rağmen Milli mücadelenin tam 
bir edebiyatı yoktur. Böyle 
bir edebiyatın varlııtını iddia 
edenler ancak: •Bir çiçekle 
yaz gelir., diyenlerdir k:: •Bir 
çiçekle yaz gelmez.,, 1 

Hulasa : Büyük harp sonu 
nesli olsaydı milli mücadele 
edebiyatı olurdu. Çünkü: Bü· 
yük harp müstemlikeciliğe, 

hürriyetsizliğe, geriliğe, salta· 
tanata isyanı taşıyan şerkılar 

getirmişti dünyaya.. Fakat ne 
yazık ki. bizim o uzaklar 
lstanbulda: •Dehre hakan gel
memiştir padişahımdau yüce. 
mısraları gibi yazılarla sultanı 

övüyorlardı ... 
Sonra, milli mücadelede bir 

edebiyat olsaydı bugün de lam 
kadrolu bir memleket edebi· 
yatı clurdu.. Maalesef, Türk 
sosyetesine şuur ve aydınlık 

getirecek olan inkılapçı bir 
edebiyattan hala mahrumuz!.. 

- Şairlerden, muharrirler· 
den kimleri okudun ? 

- Şairlerden göz önünde 
bulunanların hemen bütün eser. 
!erini okudum. Fakat burada 
her birinin okudugum eserin. 
den ve şahsiyetinden bahsel
meği lüzumsuz goruyorum. 
Toplu bir suretle bu suale de 
cevap vereyim. 

Eski şairlerden okudukla· 
rım içinde halk şairlerinden 

Yunus Emreyi, Dertliyi, Kara
caoğlanı. Divan edebiyatından 
Fuzuliyi zevkle okumuşumdur. 

Fikreti hala seve seve oku
yorum! Onun balıkcılar şirini 

bir türlü unutamıyorum. Rüba
bı şikeste .. yi her sene bir da· 
fa okuyorum. 

Yenilere gelince: 
Yeni o zanları dünden hiç de 

ayrılmamış olarak görüyorum. 
Bir Eikret dünden bugüne 
geldiği, yarına yollandığı gibi 
bugünkü arkadaşlarının top 
yekün bir çoğu da düne göç 
edebilirler sanıyorum. Ne mem
leket edebiyatı namına, ne de 
dünya ölçüsündeki yeni hayat 
telakkist namına bugünkü şa· 
\rde yeni bir estetik bulmak 
imkanı yoktur. 

Ahmet Haşimi ve Yahva 
Kemali büyük şair olarak gÖs
termek istiyorlara beyhude 1 

Yahya Kemalin gösterdiği 

istikamete yürümekle bir mem 
leket edebiyatının kurulacağı· 

na inananlar oluyor. Hayret 1 
Fakat benim de inandığım bir 
şey varsa o da : Pazarlarında 
şu metaları satanların memle
ket şairi olamıyacaklarıdır : 
(Ôlü Tanrı, mum, tabut, fer
yat, akşam, sonsuz [bahar, rü. 
ya, malihulya, gurbet, ruh, ma. 
bet, mabud, venüs, leyla mec
nun, karga, yılan •.• ilAh da
ha birçok bayağılaşmış ve 
yıiz binlerce geri motifler. 

Bunlardan bazıları havalar· 
da kanatlanıp uçmağı bir yük· 
seliş sanmışlar.. Topraktaki 
basil badelmevti bırakarak 

köklerde ebediyen aramışlar .. 
Yeni kılıklarda, kıyafetlerde 

bir takım mistik tanrılar icat 
eyledikten sonra toprağın üs· 
tünü tenezzülen ( eklü taam ) 
için inmişlerdir. 

- Ya okuduğunuz Roman· 
lar ?. 

- Romancılardan eski yeni 
karışık, yazılarını, sırf okumak 
mecburiyeti karşısında bulun
duğum için. Okumakta oldu· 
ğum bazı isimler vereyim: 

Hüseyin Rahm.nin hemen 
bütün eserlerini okudum. Su. 
at Devrişi her vakit okudum. 
Peyanın kendi eserlerini ve 
tercümelerini kaçırmadan oku· 
yorum. Valayı, Aka Gündüzü, 
Mahmut Yesariyi, Falih Rıfkıyı 
Yakup Kadriyi Halide Edibi 
bütün eserlerile tanırım. Sadri 
Etemin değerli hikayelerini, 
"çıkrıklar durunca., adlı roma
nını zevkle okumuşumdur. 

Bu romancıların bazılarında 
elbisesini değiştirerek sahneye 
çıkmış olan bir çok memleket 
dışı tipleri göze çarpmaktadır. 
Bazıları memleket romanı yaz· 
mayı bir ham madde halinde, 
sakat görüşlerle oluşları kopya 
etmek sanmışlardır. Yine bu 
romancıların hemen hepsi köy· 
lüyü iyi tanımamaktadır. Ka
falarında kulaktan dolma ma· 
lümatların ve yahut kasabalara 
yakın, hemen, hemen şehirleş· 
miş olmanın yarattığı silik 
karakter de köylü tipleri yaşa· 
maktadır. Yine bu romancılar 
da roman, hayatın yeni telakki 
dünyasına hiç ayak basmamış 
gibidir. 

Bunlardan bazıları yeni es· 
tetik yoluna düşmüşlerse de, 
kullandıkları materyel ve pisi
koloji itibarile düne bağlı ol· 
duklarında bunlara sahte yol 
arkadaşı gözile bakabiliriz. Ya. 
rın yeni estetiğin. hayatı yeni 
telakki dünyasının eserleri ve· 
rilmeğe başlanınca bu kahra
manları yol üzerinde görmek 
imkan olmıyacaktır. 

Yalnız bunlardan Suat Der· 
vişle, Sadri Ethemi ayırmak is· 
terim : Bunlarda yeni esteti. 
ğin ve yeni telakkilerin bariz 
görünüşleri vardır. Bu iki ro
mancıyı pek beğenirim, bu iki
sini harikulade bulurum. 

- Cancağızım, dedim. Bi· 
zim edebiyat niçin hariçte ta
nınmaz? 

- Bizim edebiyat ecnebi 
dillere terceme edilerek tanın. 
mamasının sebeplerini şöylece 
toplayabilirim : 

1 - Edebiyatımızda orjina
litenin bulunmaması. 

Bizde şeniyetlerden doğmuş 
ve sosyeteye aydınlık verecek 
olan, inkılapçı edebiyat yalnız 
ölümün ve faniliğin terennümü 
olarak telakki olunmuştur. 
Bizde bir memleket edebiyatı 

görülemez. Bu ciheti göz 
onune birkaç defa sürmüş 
olanlar bile memleket edebi· 
yatını Türklüğün medhiyeciliği 
sanmışlardır. Halbuki bu ta. 
mamen başka bir iştir. Beyne!· 
milel olmuş edebiystların 
hemen hepisi o milletin methi. 
yeciliğinden uzak olarak bizi 
o cemiyetin o iklimin havasına 
sürükler. Bundan, dünya küf. 
türüne kapılarımızı kapamanın 
lüzumunu müdafaa ediyoruz 
s~nılmasın. 

- Edebiyatın, bayatla ala. 
kası olmıyan bir takım fikir
ler taşıması. 

- Yalnız vakaları kopya 
etmek bunlar üzerinde kültür 
ve zeka işlemeleri yapmamak 
-Topluluğun müşterek dur

gularına tercüman olamamak 
Kendi şahsi görüş ve duyuş· 
!arından haraket ederek balkı 
tahlile yürümek. 

Halbuki bütün dünya millet· 
!er tarihin her devrinde, bele 
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Buğday ' 
. .. •• • Duşu yor 

Anadoludan yeni mahsul 
buğday gelmeye başladığı için, 
fiatlarda yeniden düşüklük 
kaydedilmeğe başlamıştır. Bu· 
rada böyle olmasına rağmen, 

dünyanın mühim buğday mer· 
kezlerinden sayılan Şikago 
borsasında, fiatlar yükslmekte, 
bu vaziyet te, bu sene, mühimce 
buğday ihracı yapacağımıza 
işaret addedilmektedir. Piya
saya, yeni mahsulle beraber, 
Ziraat bankası da, elindeki 
stok buğdayları arz etmeğe 
devam etmektedir. 

iş kanunu 
iş kanunu, önümüzdeki hazi· 

randan itibaran tatbike başla
nacaktır. iktisat Vekaleti sa
nayi müesseselerinden bazı 
sualler sormuş, bu suallere 15 
ağustosa kadar cevap verme
lerini istemiştir. 10 dan fazla 
amele çalıştıran müesseseler iş 
kanunu hükümlerine tabidir. 

lstanbulda hazırlıklarda bulu
nan Vekalet iş Bürosu şdi 
Enis Behicin birkç güne sonra 
Karadeniz sahillerine gideceği 
söylenmektedir. 

lslahat projesi 
lktısat Vekaleti iç Ticaret 

Umum Müdürlğü, ticaret oda· 
!arının ıslahı, bu maksatla da 
eski Odalar Kanununun tadili 
hakkında bir proje hazırlamış· 
tır. Projenin Meclisin gelecek 
devre ıçtimaına yetiştirilecği 

söyleniyor. 

Esham yükseliyor 
Boğazlar mukvelesinin tas· 

dikı dolayısile Borsada, he
men, bütün eshamda, bir yük
seliş hissedilmeğe başlamıştır. 

Ünitürk İstanbul Borsasında 
az zamanda, 22 liraya kadar 
yükselmiştir. 

En mühim farkı gö•teren 
aksiyon, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası hisse senetleri· 
dir. Boğazlar muka,·elesinin 
akdinden evvel 69 lira olan 
bu esham, bugün, 75 liraya 
kadar yükselmiş bulunmakta
dır. 
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18: Dans mu•ikisi, (plak), 
19: Haberler, 19.15: Muhtdif 
plaklar, 20: Sıhhi konferans, 
20.30: Stüdyo orkestraları. 

büyük harpten sonra birbir
lerinden uzak ıklimlerdeki ka
labalığın duygularını anlamak 
sevdasına düşmüştür. 

5 - Yalnız memleket şeni· 

yetini duymak kafi değildir. 

Bu şeniyet üzerinde yeni ve 
ileri telakkilere dayanarak ha
reket etmemek te beynelmilel 
eser \'ermeğe manidir. 

6 - Bugün edebiyat dün· 
den, iptidai bir işçilikten kal
madır .• Yeni telakkilerin dün· 
yasmda bir yamalık gibi sırı
tır durur. 

7 - Bizim edebiyatta hürri
yet yerine zaruretler vardır .. 
Halbu ki zaruretlerden hiirri

yetlere sıçrayamıyan bir ede

biyat hakiki bir sanat eseri 
beynelmilel bir değer veremez. 

Kamuran Kadri sustu. Ben: 

·- Sen de bu nesildensin, 

dedim. Lozan sonu edebiyatı 
hakkındaki fikrin? 

- Yukarılarda eski ve yeni 

şairlerimiz ve romancılarımız 

hakkında fikirlerimi söyledim. 

Ayrıca Lozandan sonrakiler 

diye bir nesil tanımıyorum. 

- Sana göre edebiyat ne 

domektir? 

- Bence edebiyat? 
Edebiyatımızın Beynelmilel 

olmamasındaki sebepleri ede
biyatta yapılması icap eden 
bir iş telakki ederseniz bence 
edebiyatın ne demek olduğuna 
dair cevap almış olursunuz sa. 
nıyorum. 

Kamran Kadri sustu, 
içime emniyetsizlik dolu 

gözlerini etrafta fıldır fıldır 

dündürdü. Kalın dudaklarını 
gererek güldü. 

Ertuğrul Şevket 
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KAHVE FALI 
Yazan : Tarık z. Tunaya 

Bu gece Hanife kadının evin· 1 

de toplanılmıştı. Zaten Hanife 
nineyi bütün mahalleli severd~ \ 
O sarayın eski çamaşırcı ka· 
dınlarından idi, sonra bu ca- 1 
mm işini bıraktı. topladığı pa. 
ra ile bir ev aldı. Rahat rahat 
oturmaya başladı, hoş ara sıra 
zengin evlerine çamaşıra gi· 
derdi ya... Ne ise... Bu gece 
eşini dostunu davet etmiş, bi
rer acı kahve ikram etmek İs· 
temişti. Ev konu komşu ara
sında böyle davetl er olur. Kü· 
çük bir odası ne de çabuk dol· 
muştu. Karşıkilerin Ayşe udu· 
nu almış gelmişt;, çoktandır 

şöyle bir peşrev dinlememiş

lerdi. 
Şahiznan abla küçük kızı oı. 

viyeyi, hamamcıların Üftade 
teyze de torunu Ahmetli almış, 
ikisi de çıka gelmişlerdi. Böy
le toplanmalara can değer 
vallahi .• 

Eski ahbaplar, az da olsa 
düşman olmaz, şu ölümlü dün· 
yada birbirile kızışmak. Neye 
benzer ki .• 

Bir kaç hal hatır sormasın· 

dan sonra, pişen kahveler içil· 
mişti. Vakitte erken değildi, 
akşam saat yediyi geçmişti. 

Derken ortaya kuru yemiş 
çıkmış, Ayşe udunu ,almış bir 
peşreve başlamıştı. 

Şişesi çatlak bir gaz lamba· 
sı, bu yer odasını aydınlatı· 

yor, ihtiyar Hanife ninenin 
sütlaç yüzünü ışıldatıyordu. 

Kenarda sedirler vardı, yas· 
tıklar yamalıydı amma temiz· 
di. Küçük bir yükün aralık 

kalan kapısından Hanife Ni· 
nenin şilteleri görünüyordu, 
hem Hanife Nine bu odada 
yatardı, çünkü yukarı kattaki 
iki odayı kiraya vermişti. Yü
kün yanında tahta bir konsol 
görünüyordu. Yeşillenmiş bir 
aynayı taşıyan bu eski konso
lun önünde eskiden kalan ge· 
!inlik hatırası bir saat duru. 
yordu. Cam mahfaza içinde 
saklı kalan sütunlu, paslanmış 

bir çalar saatti. Asıl saati lu· 
tan küçük madeni sütunlar bir 
yuvarlağa dayanıyor, ve yu· 
varlağın ortasında bir kuş, her 
saat başında ötüyordu. 

Bu saate baktıkça Hanife 
Nine pos bıyıklı aslan kocasını 
hatırladı. Hasan ağa.... Öleli 
yirmi seneyi geçmişti, enine 
boyuna dalyan gibi bir adam· 
dı o, bütün mahalleli onun 
için deli olurdu. 

Eh şimdi alay edersiniz ama, 
kurt kocayınca köpeklerin 
maskarası olurmnş... Hanife 
kadın da çirkin değildi. Kız· 

lığında onu istemiyen erkek 
kalmamıştı. Hatta Hasan ağa 
bile onu istiyen Sakavlı ile az 
kalsın kavga edecekti. 

O günler geçti, Hanife ka
dına bir iç çekmesi kaldı ves· 
selam. Öyle ya şimdiki genç· 
terden hangisine derki yansa, 
alay ediyorlar, gülüyorlardi. 

Geçmiş zaman olur ki hayali 
cihan değer derler, inşaallah 

onların da başına gelir de gö. 
rürler. zaten şurada iki gün· 
Jük ömrü kalmıştı .... 

Ayşe peşrevini bitirdi. Şu. 

radan buradan ko~uşuldu. Bu 
akşam Hanife Ninenin dert or. 
taklarına söyliyecekleri vardı, 

fakat hepsi gelmiş. Yalnız bir 
tanesi, Safinaz Teyze gelme
mişti. Hem zaten o gevezeydi, 
her tarafa yayardı, iyi~imi şu

radakile şu derdini açıverdi. 

Bir iki öksürdü, önündeki ku
ru üzüm tabağından birkaç 
tutam aldı, gevelerken: 

- A çocuklar dedi, size 
bir şey söyliyeceğim. Acaba 
ölecekmiyim nedir. 

Şahiznan abla - Ah estağ. 
furullahı, bastırdı. Ôyle şey mi 
olurdu sankil 

- Allah göstermesin, 
çocuk mu oldun nedir. 
Ayol o nasıl laf öyle? 
Ayşe udunu sedire 

karak: 

dedi, 
Sus. 

bıra-

- Söyle bakalım, yine ne 
oldu, ilahi hanımteyzel.. 

"Ôlecekmiyim. sözüne kü. 
çük Ahmetle Ulviye bile hay
ret elti. 

Hanife bu yarı tesellilerden 
birazcık olsun cesaret alarak: 

- Allah sizleri eksik etme
sin, Konu komşu hatırı baş

kadır vesselam, dün bizim 
Hüseyinden bir mektup aldım. 

Hamamcıların üftadenin to· 
runu Ahmet: 

- Büyük anne Hüseyin kim 
diye sorujlurmıya başladı. 

- Oğlu ... 
- Kimin oğlu büyük anne? 
- Hanife tizenin oğlu anla-

dın mı? Susta bir az dinliye· 
yim yoksa seni bir daha mi· 
safirliğe götürmem. Bu'Lelı<lıt 

üzerine Ahmet korkmuş, sus· 
muş ve anlatılan masalı can 
kulağı ile dinlemeğe başlamış
tı. 

Hanife kadın devam ediyor· 
du: 

- Mektupta, evladım Trab
zona tayin olunmuş gidiyor. 
muş, fakat orada teyzesi
nin yanında idi ya.. Tey· 
zesi ölmüş, bir iki yüz lira ka· 
dar mirası kalmış, onu posta 
ile bana göndermiş. Bugün 
nefdi ha ..• Salı, yarın Çarşan· 
ba, öbür ğünkü Perşenbe gü· 
nü buradadır. 
Ayşe iki yüz lirayı işitince 

udunu kucağına almış, sonra 
tekrar mindere yaslanmıştı. iki 
yüz lira bu zamanda... ağzını 

açtırıp gözleri yuvalarından 

fırlatacak kamaştıracak kadar 
bir paradır. işe Küçük Ahmet· 
le Ulviye bile şaşmiştı. 

Şahiznan abla: 
- A. .. ilahi Hanife kadın

cığım söyliyeceğin bumiydi ... 
Diy~ güldii. 

Hamamcıların lftada gülerek: 
- Bunun için mi öleceğin 

gelmişti? Dedi. 
Hanife teyze devam elti: 
- Hayır... Bunu ne yapa· 

cağımı bilmiyorum. Size akıl 

danışmak istiyorum ayol .• 
Bu esnada kapının çıngırağı 

hızlıca çaldı. 

Hanife kadın: 
- Bu gelen kimdir acaba ? 

Dedi, neden böyle hızlı hızlı 

çaldı ki. .. 
Ayşe: 
- Kim olacak diye cevap 

verdi, mutlaka Safinaz hanım
dır. Hep geç gelir, gideceği 

yerlerde insanı bekletir. Ayşe 
daha birşeyler söyliyerek oda
dan çıktı ve kapıyı açmaya 
gitti. 

Bir kaç dakika sonra Saf:. 
naz hatunun başı aralık duran 
oda kapısından gözüktü. 

Hanife kadın. 

- Ah hınzır Safinaz dedi. 
insanı bukadar merakta bıra. 
kırlar mı hiç? 

Safinaz alaylı bir gülü~lc: 
- Ah Hanife sultan, diye 

cevap verdi, geç kaldımsa se
nin iyiligin için yalnız geldim, 
komşu Aliyeyi de beraber ge· 
tirdim, dedi. 

Bütün gözler Safinazın ar· 
kasından içeriye giren Aliyeye 
çevrildi. Aliyenin cıvar ma
hallelerde büyük bir namı var· 
dı. çünkü o kahve falına çok 
iyi bakardı ve rivayete göre 
söylediği de doğru idi. Sonra 
Aliye tok sözlü bir kadındı. 

Herkes onun dobra dobra ko· 
nuştuğunu bilirdi. ve bu ma. 
haretlerinden dolayı Aliyenin 
komşuları arasında büyük bir 
şöhret kazanmıştı. 

Gelen iki yeni misafire yer 
gösterildi. Tekrar kahveler 
pişti, hafif gevezelikler ve ağız 
şapırtıları arasında içilen kah· 
velerden sonra fincanlar ta
baklara baş aşağı edildi. 

Safinaz teyzenin evden çı· 

kıpta buraya kadar nasıl gel
diklerini anlatan yol hikAyesi 
bitinceye kadar fincanlarda 
soğudu. 

Falını sabırsızlıkla bekleyen 
Hanife kadın Ali yeye dönerek : 

- Haydi bakalım , Aliye 
sultan söyle bizim falımızı ...• 
dedi. 

Aliye baş örtüsünü kulakla
rının arkasına itti, koyu kah
ve renkli eskimiş kağıt kaplı 

bir gözlük kutusundan gözlük· 
!erini çıkardı, büyük bir azc
metle burnunun üzerine iliş· 

lirdi, ve tabaktan kaldırdığı 

fincanın telvelerinde Hanife 
kadının istikbalini keşfe çıktı. 

Herkes susmuştu. Şahiznan 

- Ağustos ~ 

Not 
.. 

Detterı 
Hastaneler 

Etral Haılanesl 42426 
Gülhane Hastanesi 20St0 
Haydarpaşa Nümune Haıtaoeıl 60107 
Kuduz Hastanesi, Çapa 22142 
Zeynep Klmil Hastanesi, 
Üsküdar 
Emrazı akliye ve Asabiye 
Hastanesi Bakırköy 
H:.aekl Kadınl::ır Hastanesl 
Aksaray 

,0107 

16-60 

2455 
Gureba Hastanesi, Şehremini 23017 
Cerrahpaşa Hastanesi; Cer· 
rahpa,a 21693 

Telefon numaraları 
Sıhh1 fmdat otomobill 
Hasta N'al<liye otomoblll: 

"Gündüz,, 

.. " . (Gece) 

.. " " (Gece ve Gündü:ı:l 

4199 
7041 

44'19 

6086 
Devlet Oemlryolları Müracaat 
kalemi, Haydarpaşa 42115 

1 Şark Demiryolları Müracaat 
kalemi srrketi 
Oenlzyolları •centes1 

2307S 
42362 

Akay KadokUy lak•leal ba, 
memurluğu 43732 

itfaiye 

lstanl>u\ 
Kadıköy 

Yeşilköy, Bakırköy, Bü· 
yükdere, Üsküdar itfai· 

24222 
60002 

yeleri 60625 
Paşabahçe, Kandilli, Erenköy 

Kartal, Büyükada, Heybeli, Bur· 
gaz ve Kınalı mıntakalan için te
lefon santral memuruna •yangın. 
demek kafidir. 

Tiyatrolar. Sinemalar 

HALK OPERET! 
Taksim bahçesinde 
Bu akşam 21,45 de 

Fi.ORYA 
Büyük operet 3 perde 

Fiatler 75, 50, 30 meşrubatla 
beraber 

Pek yakında BABALIK 
Pazartesi Kadıköy Süreyya 

bahçesinde FLORY A 
ııı11111ıı111uı11111111111111111111111111111111111111ııu"ıuıı11ur 

BORSA PiYASA 
5 8 936 

Para Borsası 

Londra 

Nevyork 
Parla 
Mll&no 
Brük•el 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amstcrd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Var.şova 

Budapcfte 
BUkre, 
Belgrat 
Yokohama 
Stokholm 
Alhn 
Banknot 

Londra 

Nevyork 
Pari• 
Milino 
S..üksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 

Madrit 
Berlin 
Varşova 

Budapetl• 
BUkrct 
Belgrat 
Yokohama 
Mo•kova 
Stokhotm 

Paralar 

~ 
628. 

124. 

163. 
190. 
80. 
21. 
8W. 
2S. 
82. 
85. 
22. 
H. 
28. 
20. 
22. 
13. 
49. 
32. 
31. 
970. 
242. 

Çeki er 

Satış 

633. 

126. 

168. 
196. 
84. 
23. 

820. 
2S. 
84. 
91. 
24. 
16. 
30. 
23 
24. 
16. 
53. 
34. 
33. 
971. 
243. 

K,.pan•ı 

632.2S 

0,79:<0 
12.035 

10.0780 
4,7062 

84.18,4 
2,4313 

63,3593 
ı, 1628 

19, 19,0 
4,1550 

S,8886 
1,9713 
4.22J3 
4.3163 

107.S:i2S 
34.689' 

2.697S 
24.9040 

3.0660 

tstı krazı ar 
Türk Borcu 1 Vadeli 
,, ,, il V adell 

Erran.1 
Sıva• Erzurum ( 

,, tt 11 
latıkrazı dahlll 

Esham 

Lı Banka11 MU. 
., ,, N. 
tt n Hamil hı o 
Anadolu 010 60 
Merkez Bankatı 

Tahvil~t 

Açıhf --Anat!olu V adeti 1 
u ti il 
" it 111 
,, miimes•ll 

2UO 
20.275 
03.00 

9l.SO 
00.00 

-.-
25.85 
00.0) 

Kapanıt ---.-
-.-

ablanın küçük kızı Ulviye ak
ranı Hamamcıların Üftade tey
zenin torunu Ahmed de meraklı 
g67.lerle bakıyor, olanı biteni 
anlımak ister gibi yerinde 
duramıyordu. 



6 Ağustos 

Yeni neşriyat 

YÜCEL 

- AÇ 1 K soz-
. -

rMUrettipler Cemiyeti menfaatine deniz gezintisi, 
lstanbul Vilayetinin müsaadesile Türk Matbuatının asil 

emektarlar mürettipler: -
• 

lstanbul 

7 

Dördüncü İcra 
Memurluğundan: 

Olimpiyad 

Aydan aya gösterdiği in
kişaf ile memleketimizin 
yegane kaltür mecmuası 

olmağa daha çok hak ka· 
zanan Yücelin Ağustos 

B • • A J l Hayrı ve Sünbül varislerinin Emniyet Sandığına bi• o ğazıçı ve ua ara rinci derecede ipotekli olup tamamına ehlivukuf tarafın• 
Bir tenezzüh tertip etmişlerdir dan (700) lira kıymet taktir edilen Kasımpaşada, SJhaf 

Muhittin mahallesinin büyük yokuş sokağında eski 53 G ıı t 11 11 11 ld k ----- 8 • 8 • 936 Gumartesi l(Ün•Y saat 15 den 24 • kadar mükerrer, 53 mükerrer yeni 2-65 numaralı bir tarafı 
-

sayısı da çıktı. 

ureş e uçuncu o u Devredilecek iht!-.~a ( Sirkati Hayriyenin 67 numaralı vapurile ) Hasan veresesi evi, bir tarafı manav kethüdası Ali evi, 

beratı k 1 bir tarafı iplikçi Dekol yokuşu, bir tarafı eski iplikçi Ayni zamanda mürettiplere müzaharet teşkil edece ~ ~n 
Ber!in 5 (A.A)- ltalya 9-4 ı Güreş •Güğüm ve emsali kapların bu gezintiye kitap, mecmua, risalelerin okuyucu~arı va butun fırını yeni büyük yokuş ve iplikçi fırın sok:ığı ile mah· 

Fransayı yenerek flöre Olim· Berlin, 5 ( A.A) - Serbest otomatik olarak akıtma musluk- münavverlerin iştiraki beklenmektedır. dut evsafı aşağıda yazılı ufak bir bahçesi ve dükkanı 
piyad şampiyonu olmuştur. güreş: Hafif siklet: birinci !arı,, hakkındaki ihtira için /~==~=~~~~~~~~~~~~~~~7===~1 olan bir evin tamamı açık arttırmaya vazo\ un muştur. 

Birinci: ltalya, 3 galibiyet. Karpat - Macaristan. alınmış olan 5 Eyhil 1934 tarih /'ı i ı Zemin katında : ufak bir ahır, iç<nde kuyu olan ca• 
ikinci: Fransa, 2 galibiyet. 1 Töy siklet: Birinci Pıhlaja- ve 1871 numaralı ihtira bera· lstanbul Harici Askeri Kıtaatı lilnları mekanlı bir dükkan, bu parça kargir üst kısmı ahşap Üçüncü: Almanya, 1 galibiyet· j tının ihtiva ettiği hukukun baş- i ı __ ..:.;:,::.:.:.;:,:;_:.:,;.;,;_ ___ , ___________ _ 

F tb 1 maoki • Fenlandiya. kasına icara verileceği teklif . 1 21300 k"I S d yağı olup ipekli kuyu yokuşunda olan binanın methali hem 
U O) F tb ld Horos sıklet: Birinci, Zom- edilmekte olmakla bu husus- Konyadaki kıt'atın ihtıyacı o an ı o a e zemindir. Buradan hane İçinde zemine tesadüf eden yük· 

Bcrlin 
5 

( A. A. - bu 
0 

ta bori-Macaristan. ta fazla malumat edinmek is- kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Sade yağı· lü dolaplı bir ve kahve üzerine tesadüf eden yine yüklü 
Alman takımı, Lüksen urg a· Orta sıklet: Birinci, Poileve· h m en tutarı 17892 liradır. İlk teminatı 1341 . . 

1 
• 

kımını 9_0 mağlup etmiştir. teyenlerin Galata'da Aslan han nın mu a m İ b 
1 

L . l"ği dolaplı bir oda, bir hela ve zemını mata döşeli yerlı 
Birinci haflamyda vaziyet Fransa, ücüncü, Mersinli Ah- 5 nci kat 1. 4 numaralara mü· lira 90 kuruştur. Şartnamesi stan u evazım amır ı küplü bir matbah vardır. Umum mesahası 77 m2 olup 

2 0 .d. med-Türkiye. racaat eylemeleri ilan olunur. satın alma komisyonundadır, Eksiltmesi 25/ Ağustos/36 Salı 67 m2 bina 10 nı2 bahçeden ibarettir. ııı ... ,:111111',,,,:;ıuıı1111111111ıııı11111uıııı1111111111111•11••••••11•111111111111111•••111.ıuıııı1111••11111••••111111ıı111••••••111111111111,____ günü saat 16 da Konyada Kor Satınalma Komisyonunda 

• •• Sultan Ahmet 3 cü Sulh 1 z5 A><- tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir. B. k .. ı"st gazetecıye gore· yapılacaktır- İstekliler teklif mektup arını en son • ı;US• 
lf OffiUn • Hukuk Hakimliğinden: Da- tos. 936 saat 15 e kadar Kor eatınalma Komisyon Baş· Arttırma peş:ndir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin 

vacı İstanbul 11aliye 11u· kanlığına göndermiş olacaklardır. (l50) (4403) 
1 

kıymeti muhamınenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya 'ispanya as'ıler'ınde Al- hakemat MüiürlüğüAvukat --- - uıilli bir bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap 

Yusuf Nuri Tarafından Ad İJçebayJıg" ından: eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borç-
1stanbulda yeni bahçede Ah· apaza fi !arı ve 20 senelik vakıf icaresi tavizi müşteriye aitıir. Artır-m an ka,. g" ıtla rı var m iŞ met Çavuş l\Ialıallesinde Adapazarı köy korucuları için i~al eıiilecek "165. kat ma şartnamesi 21·9-936 tarihine müsadif pazartesi günü 
Değirmenci sokağında 4 elbise ve "165., çift fotin numunesı mevcut bulunan ku· Dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci art• 

· -·-ı-za-t-or-ada asilerin harekatını Numaralı evde Mukim Has· maştan olmak ve 1-S.936 tarihinden 20·8-936 tarihine tırması 0 8-10-936 tarihine müsadif perşembe günü dair~· ze~:~~~~e ~~;:u~:~i:~ı~a~=~ takip elınekte ve gördüğü le- köy Maliye Şubesi 12 nci musadif perşembe günü saat 14 de ihale edilmek ür.ere mizde saat 14 den 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırma• 
Kuturiye ispanyadaki Hendaye cayii pek tabi! bir sempati ile Daire Tahsildarı. Sabıkı 20 gün müddetle münakasa?'a _vaze?ifmiştir. ~alip ~lan da bedel, kıymeti muhamnıenenin % 75 ini buidı:ğu tak• 
den 30 tarihile gazetesine gön- gazetesine yazmakta idi, Abdulkadir ve Mezkur ma• lar yüzde 7,5 teminat akçesıle ılçe ıda:e heyetıne mura• dirde üste bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın teah• 
derdiği bir mektupta gördük· Şu muhakkak ki. yolun bir halde mukim Osman Ah· caat etmeleri. Taşrada b~lunan talıpler şartnan:e. ve hüdü baki kalma!-: üzere arttırma on beş gün daha temdit 
!erini şöyle anlatıyor: köşesinde, üzerimize doğru k~- dullah Zeki aleyhlerine nuınunesini görmek üzere Istanbnl Sultanahmettekı ılçe edilerek 23·10·!136 tarihine müsadif cuma günü saat 

"Buradaki mahalli gazetele- şan asi bir ileri koluna yuz jandarma Komutanlı"ınıı müracaatları ilan olunur. (4239) 
1• 1 metre mesafe kadar yaklaşmış açılan 200 kuruş alacak ıs 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci artıırma 

ri okuyorum. En müba ağa 
1 

ı ·· ·· davasının asaleten ve ke· • netice~iııde en POk arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 bir bedbinlikten en hudutsuz bulunuyordum.Kapı arının onun- • b D • d •• •• J ' 
B de bulunan bir kadınla iki ÇO· faleten her ikisinden talı. Istan ul o· r uncu cra numaralı icra ve İfüs kanununun 126 ınct maddesine bir nikbinliğe geçiyorlar. azı 

· cuk elleriyle bize geridönme· siline dair alacak davasının d tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli Fransız gazetelerıne nazaran M } " 
d r 

mizi işaret etliler. . d d 'l"dd emur ugun an. 1 ki J d"" J k d . t"f k h kk h" 1 ı"• Guipuzcoa'da asiler en . es_e .. carı uruşmasın a: ı' u e- • a aca · ar a ı5 er a a a aranın ve ır ı 1 a ı sa ıp er 
k ı bıtmış Şoför motörü geri alınca uze· J hl · "k t •hl nı"n btı lıaklnrını ve hususile f:ı'z ve masarife dair olan t·ıar.lmHaamlbıuşkt·ıı_rhvaeki~~t ş~rç le öyl~ rimize ateş başladı. Bereket aa ey erın ı ame ga arının O mmehan ve Lemanın Eınniyet Sandığına birinci 

Vers.ın isabetli de><ildi. Çünkü meçhul bulunması hasebile f iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı d lcl
. " deaecede ipotekli olup tamamına _ehlivukuf tara ından ld . 

1 
eği ır. b k d k d ancak ilanen tebli><-at icras~ talep Lıiisbite!erilc birlikte Dair~nıize bi irnıelerı hııııdır. Bu sabah fecirle beraber, on eş a ar urşun an k 5 (1186) lira kıymet takir edilen Usküdarda, Selmanağa .. 

11 
.
1 

b' 

1 1 
k·ı bir tanesi, otomobili delere • edilmiş ve talebi vaki mu• Aksi takdirde hakları tapa s · cı ene sa ıt o mı yan ar Sen Seba•liyenden 50 ı 0

• mahallesininŞeyhcaınii sokağında eski 15 yeni 17 numa-
metre mesafede Beasain'e is· şoforiin bacağına çarpmıştı: vafıkı kanun görülmüş ol· . k Ş f h satış bedelinin paylaşınasından lı uiç bırakılır. D~ha fazla 

Ş f .. ü ·· ··ı · bir kah ralı sa"ı Zehra hanesi ve balıçesı ve ısmen ere ane . 
934

/ 
6 

!ikametinde şevkle, hararetle o or m goru meınış • masına binaen iHinen teb· ıs malfımat. almak istiyenlerın ; 405 numaralı dosyada 1 kla d Yd u><u acıya mu- ve bahçesı" ve kısmen Cafer hanesi bahçesi ve kısmen . Yola çıkan mühim bir raman 
1 

u & 1 iğat icrasına ve Mu hake· ruevcııt evrak ve uıahallen haciz ve takdirı kıymet 
kavemet ederek, kanının bo- Nuri ve Fatma hanesi bahçesi ve kısmen Makbule ve 

kolun hareketinde hazır bu- menin 18/91936 tarihine raporunu götiıp anlayacakları ilin olunur. (4448) şanmasına rağmen, direksyo- saı"renı·n arsası, solu Lütfiye hane ve bah•:esi ve kısmen lundum. Bu kolun topçusu, nu bana vermedi ve otomobili müsadif Cuma Grınü saat 
hl k 1 Ve 

Bilbaodan Ahmet \'ehbı" arsısı arkası Şemsi ve Neşet hane ve zır 1 
amyon arı bir kilometre boyunca ateş 10/30 talikine 1Iahkemece 

gelmiş meslekten yetişme za- menzilinden dışarıya çıkardı. k .1 . ld ,... d blhçesi ve kısmen Haşim vereselerinin bane ve bahçesi 
bitleri vardı. d arar verı mış o Ilı; un an f 1 b h . l b 

Hayatımızı kurtaran ka ıoa · kt" k. d b" yol ile mahdut aşağıda evsa ı yazı ı, a çesı o an a şı~ Villafranko'da bulunduğum yevmı va · ı mes ur e ız· 
"elı"n e zavallı ana asiler ta- hane açık arttırma><-a vazoluumuştıır. zaman kulaklarımızın dibinden " c • zat gelmediği veya .M usad· 5 

• rafından iki çocuğu ile bera· Zemin katındat: Çimento olup bir bela, bir aralık, üç vızıldıyarak geçen, yahut dak bir vekil gönderilme• 
d ki ber hemen oracıkta kurşuna oda z~mini "çimento düşeli bir matbalı ve bir kömürlük, uvarlara ve çatılara şa ıya· diği takdirde gıyaben M ıı· 
rak 

- ··ı k a><mu dizildi. b"ırı" ncı· katta·. Bir sofa üzerinde birinde yük bulunan üç gomu en urşun Y & • Cesetlerini akşam üzeri feci hakeme devanı ve karar 
runu "Örünce, kumandanlığın hl" odo, zemini tuğla ve ork:ıda bir kat ve kuyuyu hav! mat• " surette hurdahaş edilmiş bir verileceği ilanen te ığ 
niçin bu noktada kat'ı bir balı, bir hela alt katta bir aralık bir hela bir kömürlük ıki 
hareketin lüzumuna kanaat vaziyetle bulduk. olunur. (934 • 836) 

y . işte Hitlerin dostları - her oda, üst katta bir aralık birinde yük diğerinde gusullıane getirdiğini anlamış~ım. ~nı noktada reislerine layık bir Sultan Ahmet 3 cü Sulh bulunan üç oda, bir hela, evin arka ve yan tarafında bulu· askeri kumandan, bır erkanı l h 
R surette- spanyada böyle arp Hukuk mahkemesinden: nan bahçesinde müteaddit ıneyva ağaçları vardır. lJmuw harbiye zabiti - ki enterya 

önünde maktul düştü. milis ediyorlar. Davacı İstanbul 1luhake· mesahhası 550 m 2 olup 87 m2 bina geri kal mı balıçcden 
· ilave edeyim ki, dün, Ren. askeri teşekküllerine daha zı· 

teriya önünde yapılan mukayade insicam vermiye azmet· 
bil bir taarruzda, işci milesler miş bulunuyordu. ı d 

Bu vazifesinde kendisine hal- çetin bir mücade e en sonra, 
· elinde bir mitralyözle ileri yü-kın içinde geniş bir şecereeı 

olan Larranoda isminde Ko. rüyüşlerini duaduran bir asiyi 
esir ettiler. münist bir demirci yardım 

Arandığı zaman bu asinin 
ediyordu. Uyumıyan, her tarafa üzerinde Alman kağıtları çıktı. 
koşan ve daima gülen bir Halk cephesinin bir toplan. 
adam .. Sovyetler Birliğinde de tısında bulunmak için yurduna 
dahili muharebeler zamanında gitmek üzere ispanyadan ayrı. 
bu yapıda insanlara tesadüf lırken, iki şey zihnimi meşgul 
etmiştim. Şimni bu adam ha· ediyordu : 
kiki bir askeri şef olmak üze· Memleketimizde dahil! mu-
d harebeyi bertaraf etmek için 

ir. herşeyi yapmak ve bunun için 
ikinci bir kol da Oyarzun de kanuni bir şekilde tahri· 

havalisini temizlemek için ha:- katcıları millete zarar vermi-
reket etti. Bir gün evvel asi- yecek bir hale getirmek. 
lerin taarruzları, San Marko Meşru ispanya hükümetine, 
kalesi ile Loyola'dan alınan menfur isyana galebesinde 
ve Basaje ile Rentcriya ara- yardım için herşeyi yapmak. 
sına konulan topların makas ispanyadaki dahili muharebe 
ateşi içine kırılmıştı. sulha ve hürriyete karşı bey-

Asilerin şehrin Şimali şarki· nelmilel bir tecavüzdür. 
sindeki bir Manastırdan ileriye 

mat Müdürlüğü Avukat Yusuf ibarettir. 

Nuri farafından İstanbulda tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir. 
Topalyan hanında kahveci Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterı· 
Mehmet Ali aleyhine açılan !erin kıymeti muhammenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi 

120 lira alacak davasının cari veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil olma· 

muhakemesi sonunda: Müd. !arı icabeder, Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve va• 

deaaleyhin ikametg&bının kıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 21-9-936 
tarihine müsadif pazartesi günü dairede mahalli mahsu-

Meçhul bulunması hasebile suna talik edilecektir. Birinci arttırması S.10-936 tarihi· 

Bermucebi talep lliınen ne müsadif perşenbe günü dairemizde saat 14 ten 16 ya 
tebliğat icrasına ve muha• 

kemenin 2/10/936 tarihine 
kadar icra edilecek. Birinci arttırmada bedel, kıymet' 
muhammenenin % 75 ini bulduğu taktirde üste bırakı· 

müsadif günü saat 10/30 lır. Aksi taktirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak 

talikine mahkemece karar üzere arttırma on beş gün daha temdit edilerek 23•10·936 
verilmiş olduğundan Yevm 

ve vakti Mezkiirde Bizzat 

gelinmediği ve yahut mu• 

saddak bir vekil gönde

rilmediği takdirde gıyaben 
Muhakemeye devamla ka· 

geçememişler. Fakat küçük 
müfrezeler halinde orma~lara, 
mısır tarlalarına, demiryolu 
kenarlarına kadar hulül etme
g-e muvaffak olmuşlardi. 

rar verileceği ilanen tebliğ 
Yıldırım, atını sulıyan olunur. (934/1804) 

birini öldürdü 

tarihine müsadif cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar 
dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok art 

tıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve if 
!as kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan haklan ta 
pu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer ala 

kadaranın ve İrtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tari• 

hinden itibaren yirmi gün zarfında evrakı müsbitelerile 
birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 

hakları tapu sicillerile sabit olnııyanlar satış bedelinin 
p/ı.ylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye 
ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rüsumu ve vakıf 

icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla ma 

lfımat almak istiyenlerin 934 / 3113 nuınaraiı dosyada 
mevcut evrak ve mahallen haciz ve takıiri kıymet ra 

Bu sabah muhasara edildiler. 

Zayi Maat Cüzdanı 
Eminönü Malmüdürlü· 

ğünden almakta olduğum 

194 liva n umaralı maaş 

cüzdanımı zayiettim. 
porunu görüp anlayacakları ilan olunur. (4445) 

l • l lstanbul Belediyesi ilanları 

.'\sgari 200 dış !as ik beherinin t.ımiri 200 kuruş 
• 200 iç > > > 10 > 

100 taııe hortum delii'.:i yc.nınsı beheri 20 > 

Şubat 937 senesi nilıayetine kadar belediye vesaitne 
•İ. iç ,.e dış ı:;sıiklerle itfaiye hcrtıııııfarının tamiri işi 
açık •!ksiltuıcye konulmuştur. Şartnamesi levazım mü· 
dürliiğ'ünde gcrülür. İstekliler kanunun tayin ettiği ve

si:-a ve 45 liralık muvakkat temi:ıat ıııakbuz ve~·a mek
tıılıi!e beraber 7 Ağustos 936 cuma günü saat 15 de 

caiwi cn~üıııeol! bulunmalıdır. (B.) (4216) 

* • * 
Beiediye makineleri için 937 senesi sonuna ka,ar lü. 

ıuıııu olan 209900 litre benzin !:apalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur . Eksiltme 7 Ağustos 936 cuma günü saat 

15 de daimi encümende yapılacaktır. Bir litre benzine 

24 kuruş fiat konulmuştur. Şartnamesini istiyenler le
vazım müdürlüğünden parasız alabilirler istekli olanlar 

2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 3779 liralık Mu· 

vakkat teminat makbuz veya mektblile teklif mektupla• 

rını havi zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de 
kadar daimi encümene vermelidirler- (B) (4234) 

Emniyet Direktörlüğünden 
Direktörlük için 12000 litre benzinin alınması açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
Beher litrenin muhammen fiyatl 25 kurııştur. İstek• 

!ilerin şırtnameyi görmek üzere Direktörlük hesap 
meınurluğuna ve eksiltmeye iştirak için de 225 lira mu

vakkat teminat ınakbuzile 12 8/9'36 Çarşamba günü saat 
15 de Vilayet :Muhasebecilik dairesindeki Komisyona 
mü raca at !arı. (4287) 

Belediye Sular İdaresinden: 
Sular İdaresinin Feriköy fabrikas:nda mevcut hurda 

font boru parçaları açık arttırma ile satılacaktır• 

1 - İstekliler satış şartnamesini idare merkezindeki 
Levazım servisinden parasız olar'lk alabilirler-

2 - Açık arttırma 19.8-936 Çarşamba günü saat 
15 de İdare Merkezinde yapılacaktır. (4422) 

Şimale doğru rüc'at hatları 
lrundaki milisler ve kıtaat 
tarafından kesilmiş olduğu için, 
Pek nevmidane muharebe edi
yorlardı. Oyarzıun'da da Fran
saya iki defa telefon etmek 
istediğim zaman, ecnebi bir ga
ıeteci olduğum halde, kurşuna 
tutuldum. 

Aydın, 5 (Hususi) - Son 
yağmurlarda Aydının Balta 
köyünden kör Osman oğlu 
Ahmet Menderes kıyısında 
hayvanlarını sularken yıldırım 
çarparak hemen ölmüştür. Bu 
sırada orada bulunan ayni 
köyden 60 yaşında Mehmetle 
oğlu 15 yaşında Mehmedi de 
yıldırım üç metre ileriye fırla. 
mış fakat ikisine de birşeyl 
olmamıştır. 

Yenisini alacağından es• 

kisinin hükmü yoktur. 

Maçkada yeni handa 2 Or. Hafız Cemal ı Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Komisyonundan~ 

Buranın vaziyeti Renteriya 
cihetinden Sen Sebastiyen ka. 
Pısına ve Basajeye hakim bu
lunduğu için ehemmiyetlidir. 

Üç gün evvel de az kaldı 
bu yol üzerinde asiler tarafın
dan esir ediliyordum. Eğer esir 
edilseydim, silahsız bir adam 
olduğum için hayatımı bağışla
mış olsalardı, orada Pari Suva. 
rın faşist muhabiri Bertran dö 
Juvnel ile auluşacaktım. Bu 

Bir haftadır ilimizde ~ürerı 
boüueu sıcaklar dündenberi 
biraz azalmıştır. Dündenberi 
deniz yeli esmektedir. Deniz 
yeli bütün mahsullere fayda 
vermiştir. Çiftçi sevinç için
dedir. 

Kültür Bakanı 
Eskişehlrde 

Eskişehir, 5 (A. A.) - Kül
tür bakanı Saffet Arıkan bu
rıya gelmiş, Mahmudiyede açı· 
lacak köy muallim mektebi 
hakkında tetkikler yapmıştır. 

No. Bayan Hatice 

Resmi ilanlar: 
Türk 1Iaarif ceuıiyeti 

ilan işleri bürosu ile ga· 

zetemiz idaresi arasında 

son defa vukua gelen iti• 

IH üzerine gazetemiz mez• 
kür büro tarafından gön• 
derilecek ilanları d:ı kabule 
başlamıştır. 

Dahlliye Mutahassısı 
Pazardan başka günlerde 

(2 den 6) ya lstan bul Di· 
vanyolu (104) yeni numa
ralı hususi kabinesinde 
hastalara bakar. 

Salı, cuınartesi sabah 
(9 1 2 • 12) saatleri hakiki 
fukaraya mahsustur. Her. 

kesin haline göre mua• 
mele oluur. 

Yazlık telefon Kandilli 38 

Beylerbeyi 48 

İstanbul Satınalma 
Eşyanın cinsi 

Erat için çizme 
Deniz vasıtaları 

Mik:lar Tutarları 

527 çift 4216 lira 

6 kalem 5i80 > 

için maki ne yağları 

İlk teminat 

317 lira 

435 > 

Eksiltme Tarihi Günü Saati 
nev'i 

Açık eksiltme 7-8-936 Cuma 14 
Kapllı zarf 8-8-936 Cumartesill 

1 - Gümrük Muhafaza Genci Komutanlı~ı için yukarıda yazılı eşyanın eksiltme
leri yapılacaktır. 

2 - Şartname ve enafları Koınisyondadır. 
3 - İsteklilerin: açık eksiltme içirı ilk tem:natlarile "Banka mektubu veya vezne 

makbuzu olarak"tayin edilen gfın ve saatte komisyonda h<ızır bulunmaları .ve kapatı za;f~ 
için tayin edilen gün ve saatten bir saat evvel teklıf ıııektublarını komısyona vermış 
olmaları. "4206 n 
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HASAN T 1 R AŞ BIÇAGI 
Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede büyük muvaffakıyet kazanan Hasan tıraş bıçakları yeni ve kat'iyen 
paslanmaz nevini piyasadan musirren isteyiniz. Yeni Hasan tıraş makinelerile birlikte Hasan tıraş bıçakları tıraş olduktan sonra kat'iyyen 
silmeğe ve kurulamağa hacet yoktur. Ve bu tıraş bıçağı hiç bozulmamak şartile gayet kolaylıkla ve huzuru_ neş'e içinde yüz defa tıraş 
eder. Dünyanın hiçbir tıraş bıçağında bu meziyet yoktur. Ve buna ancak Hasan tıraş bıçağı muvaffak olmuştur. Markasına ve ismine 
dikkat. 1 adedi 6, 1 O adedi 50 kuruştur. Hasan Tıraş sabuııu - Hasan Tıraş kremi - Hasan Tıraş pudrası - Hasan Tıraş kolonyası da çok 
zevk ve neş'e veren yardımcı ve mükemmel vasıtalardır. Hasan deposu : ISTANBUL, BEYOGLU, ANKARA. 

Bir çok haşarat öldürücü mayiler vardır' 

Fakat. yalnız bir 

F'enl''lte tesirsiz ha~arat öldürücü ma
viler almakla paranızı beyhude yere 
israf etmeyiniz ve FLIT'in sahtelerin~ 
den sakınınız . AJdanmama1< için yalnız 
bir FLiT oldujtun'u ve siyah ku~aklı 
asker rııslmll sarı tenekeler içerisinde/' 
sa .. ıldığını hatırınızda tutunuz. Bu ta. 
nekeler mühürlü olduA"undan her türlü 
hlyleden ı'ırldlrler. Hakiki FLiT kullanıl-~ 
dıkda.,.bUt~n_IJ.aşaratı öldüreblll rsln iz. 

Delıltterı 1111 yanklara FLiT toz• 
toyunuz. Haşarat 1 toza temas 
pJer etmez derhal ölürler, 

UmııİrıT dtprnu : J. CltESPIN, lstın•ııl, Gılılı, Vorwoctı Hın 1. ---"'°"" 
:tiılı~ 

, 

'inhisarlar Umum ' I 
Müdiirlüğünden 

İdaremiz mülhakatında açık ve açılacak olan memuriyetlere 
imtih:ınla memur alınacaktır. İmtihan İstanbulda ve 12 8/936 
Çarşamba günü saat 13 de Sirkecide İnhisarlar Memurin kursu 
binasında yapılacaktır. İmtihana girmek isti yenlerin aşağıdaki 
evsaf ve şeraiti haiz olmaları gerektir. 

1 - Laakal orta mektep lahsHini bitirmiş olmak 
2 - Askerliğini "fili veya kısa hizmetli n bitirmiş olmak 

veya müeccel bulunmak 
3 - 21 Yaşından aşağı ve 35 yaşından yukarı olmamalı: 
4 - Sı hatli olmak, sari has alıklara bedeni ve akil arızalara 

müptela olmamak, 1 
5 - İyi ahlak sahibi olmak, haysiyet ve namusu muhil bir 

cürüm veya alel' itlak ağır hapis veya o derece cezayı müstel• 
zim bir fiil ile mahkum olmamak 

"Bu beş mad iedeki şartların muhakkak tevsiki gerektir. 
İmtilıaıı mevzuu şunlardır : 

1 - Hesap hendese "Hesap: Adadı mürekkebe, taksimi 
gurema, halita, tenasüp, faiz iskonto .Hendese: Satıhlar, hacimler. 

2 M uh~sehe "l ' sulü defteri,, 
3 - Coğrafya "Umumi ve Türkiye,. 
4 - Kitabet "Orta tahsile göre., 

1 
İmtihana girmek istiycolerin şimdiden bir dilekçe ile ve ev. 

rakı mfü·b :celerile idaremiz memurin Şubesine müracaatları iJan 
olunur. "4379" 1 İHTAR: imtihan günü vaki olacak müracaatlar kabul edilmez 

Yüksek Deniz Ticaret 

Sabah dokuzdan akşam saat 
beşe kadar mat, saf ve sevimli 
bir ten. Gündüz tekrar pudra• 
lanmağa hacet yok. İş'e; ha va• 
landırılmış yeni T<ıkalon pud• 
rasının garanti muhassenatı 

bunlardır. Bu cazib havalandır· 
ma usulü, Parisli bir kimyage
ri n keşfidir! Bu usul dairesinde 
havası toplandırılmış yegane 
hafif pudradır. Ş i mdiye kadar 
yapı lan pudralardan on defa 
daha s1f ve daha hafiftir. Bu 
usul, Tokalon pudrasını istih. 
zarında kullanılmaktadır. İşte 
bunun içindir ki, Tokalon pud• 
rası, daha muntazam ve daha 
mükemmel bir tarzda yapışır, 

cildi hemen hemen görünmez 
bir güzellik tabakasile kaplar 

ve yüze tabii bir gü•~llik ve
rir ve modası geçmıs ve yüze 
bir nıakiyaj şeklini vermeden 
kalın adi pudralardan tamamen 
başk~ bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudrası yüze yapışılı: 

kaldığı cihetle buna •8 saatlik 
pudra• tabir ederler. Artık ne 
parlak burun, ne yağlı cild gö· 
rünmiyecek, belki rüzgar, yağ• 
murun ve terlemenin icrayı te• 
sir edemiyeceği mat, saf ve se• 
vimli bir ten görünecektir. 

Mektebi Müdürlüg" ünden: .. ----------·--~ 1 SiPAHi OGLU 1 - Mektep Lise ve Yüksek olmak üzere beş yıllıktır. Yatılı •• •• 
"e be :lavadır. Gıye si Tecim Gemilerine kaptan ve makinist ye· H A SA. N H U S N U 
t :şdirmektedir. B U R S A P AZ A R 1 

2 - Mektebin yalnız lise birinci sınıfına talebe alınır. Bun• 
!arın orta mektebi bitirmiş olmaları ve yaşları on beşten küçük 
ve on dokuzdan büyük olmamaları şarttır. 

3 - Yaz lma • şi için PaZlrtesi, Çarşamba, Cuma günleri Mek• 
cebe baş vurmalıdır. 

Leyli mekteplerde talebeye lüzumlu olan 
yatak, yorgan, yatak ve yorgan çarşafları 
pike örtü ve yün battaniyeler, havlu, men· 

ı dil, çorap, fanile, pijama vesaire ihtiyaç. 

4 - İsteklilerin nıekteb müdüriyetine karşı yazacakları isti. 
danamelerine hüviyet cüzdanlarını, aşı kağıtlarını, mektep diplo
malarını, veya tas likli diploma suretlerini ve polisce tasdikli iyi 
hi l kağıtlarını ve velilerinin izahlı adres ve tatbik imzaları nı ve 1 
dört tane ves ikalık fotoğraflar ı nı iliştirmeleri gerektir. 

5 -- Yazılma i ş ' 7 Ağustos 936 Cuma gününe kadardır. 1s. 
teklilerin Muayenei Sıhhiye için o gün saat sekizde b:zzat mek

larınızı çok ııcuz fiyatlarla mağazalarımızdan tedarik edebilirsiniz. 
Taşra s iparişleri hemen gönderilir. 

Adres: lstanbul, Sultan hamam No. 24 ·4 - Beyoğlu, istiklal caddesô 
No. 376 Bursa, Uzunçarşı No. 98. Başka yerde şubemiz yoktur. 

istanbul Vakıflar Direktörlüğünden : 1 
tepte bulunmaları gerektir. 

6 - Fazla tafsilat almak için ayrıca posta pulu göndermek 
şartile mektubla Mektep Müdüriyetine müracaat edilmelidir. •3564• ·---1----------------... Türk Hava Kurumu 
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Şimdıye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

4. cü Keşide 11/Ağustos/936 dadır. 

Büyük ikramiye 35,000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Ural ık lkra
m/yelerıe (20.000) liralık bir mükafat vardır 

Cinsi Miktarı Mu hammen llk ]bale gü nü 
bedeli teminatı 

Yoğurt 25000 kilo 15 kuruş 244 lira 10·8-936 Pazar> 
tesi saat 15 de 

Patates 10000 > 4 • 30 > • • 
Mangal kömiırü 7000 > 3,25 > 17.50 > > > 

Kıriple maden 120 ton 16 lira 144 > n " kömürü 

Gureba hartanesine lüzumu olan yukarıda cinsi ve mikdarı ya• 
zılı dört kalem yiyecek ve yakacak ayrı ayrı açık eksiltmeye kon· 
muştur. İhalesi yukarda yazılı gün ve saatte komisyonda yapıla• 
caktır. Şartnameleri hergün levazım kaleminde görülebilir. istekli· 
lerin teminatlariyle heraber ihale saatine kadar gelmeleri. (4242) 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden yazı işleri müdürü 

Etem izzet Benice 

Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Sıhhi Müesseselerin kapalı zarfla eksiltmeye konulan yoğurdu 
arasında Tıp Talebe yurdunun 6 kuruş muhammen bedelli 6000 
adet klae yoğurduna istekli çıkmamasına binaen yeniden pazar• 
lılr:la elı::ailtnıcye konulmuştur. 

1 - İstekliler şaıtnauıeyi komisyonda gösterebilirler. 
2 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesi kasile 2490 

sayılı kanunda yazılı belgeler ve 22 lira 60 kuruşluk muvakkat 
garanti makbuz veya banka mektuplarile birlikte 12-8-936 günü 
saat 16 da komisyona gelmeleri. (4281) 

r-- Bayanlar; .. 
ÇANTA, ELDiVEN ve ÇORAPLARINIZI • 

Satın almadan evvel; her halde: Yeni aç.lan 

AYA 
maJ\ 1. alarını ziyaret ediniz. En son moda ve zengin çeşitleri 

· arasında aradığınız modelleri bulacıksınız. 

FiYATLAR MUTEDİLDİR 
Beyoğlu istiklal Caddesinde Hacopulo Pasajı karşısında 283 

~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

Hava.Yol aı·ı Devlet 
• • 
işletme idaresinden 

1 - Ankarada: 
Aankarada • Banl<alar c.ddısinde P.T.T. Genel direktörlüğü 

binası alt katında tayyare yolcu biletleri satış kişemiz açılmış Ye 
1 

bilet satmıya başlamıştır. 
A - Yolcu biletlerimizi satan Ankara Vagonli İdaresi bilet• 

!erimizi 7-8-936 Akşamına kadar satacak ve 8·8·936 dan itibaren 
sacmıyacaktır. 

B - Yolcularımızı• Tayyare meydanına getirecek otobüsümüz 
8-8·936 dan itibaren; Bilet kişcmizin bulundu )l; u P.T. T. Genel 
Direktörlük binası önünden kalkarak Ulus :Meydanı Ankara pala3 
yolu ile lıergün saat 9,30 da hareket edecektir. 

2 - lstanbulda: 
İstanbu l da. (Karaköy)deki P. T.T. Şubesi binasında tayyare yolcu 

biletleri satış kişemiz açılmış ve bilet satmaya başlamıştır. 

A - Yolcu biletlerimizi satan İstanbul Vagonli idaq:si b:kt• 
!erimizi 7-8-936 akşaın1u3 kadar utacak ve 8·8-936 dan itibaren 
satmıyacaktır. 

B - Yolcularımızı \'eşilköydeki Tayyare meydanına getirecek 
Otobüsiıuıiız 8-8-936 dan itibaren (Karaköy) deki P. T. T. Şubesi 
önünden lıergfın tam saat 14 de kalkacak ve hiçbir yere uğrama• 
dan Yeşil köye hareket edecektir. 

C - 7·8·936 (Dahil) kadar otobüsümüz şim:iiki gibi Taksilll 
meydanından kalkacaktır. ' · 

3 - Yolcularımızı nakleden otobüslerimizde "Hava yolları~ 
yazısı vardır- Sayın halka ilan olunur. "188. 
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