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Söz istiyoruz: 
Y•kıcı yaz gUnlerlnde su ihtlkArı ls

tanbulda Adettir. Fakat hiç olm•zsa bir 
bardak buzlu su içmenin yolunu ve ko· 
l•yını bul•bllsek, bizim sucuların yanında 
cehennem d•h• •oluk gelir diyor.. fa. 
kat bunun böyle olmamasını istiyoruz ı 
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ahhaslarımız Montröden döndüler 
• • 

epımıze 

eçmiş olsun! 
Montrö'd;kuanılan, birçok 
Yliyen ve yazan tarafından 

Utlanacak bir hadise olarak 
ıldı. Bir harp ve seferber· 

k Yapmadan, bir damla kan 
:·kmeden elde edilen netice, 
•ç şüphe yok en büyük liya• 
atlerin ifadesi olduğu kadar 
11Yaffakıyetlerin de en eşsizi 
canlısı olarak gösterilebi

r. Fakat hadiseyi böylece 
~2'kerlendirm ek, elde edilenin 
~ •ekliğine candan inanmak 
ın, ıilıihsız ve askersiz Bo• 
~tların, Türkiye'nin emniyeti 
~kıırıından ne kadar öldü
.. cü bir tehlike ve ne kadar 
uy ii k korkulara kaynak ol· 
~,~unu ha kkıyle anlamak ve 
t»k la zımclır. 

0 Psuz, tüft"'ksi:r:, askerslz 
_(razlar , memlek eti yalnız 
'Ye böldiirm<'k değil, uzun 

. açık Marmara ve Karade
ız kıyı larından Türkiyenin 
.. tasına dilc nilen yerden, en 
~çiik bir fedaki\rlık bile 
<>ıterıniye lüzum kalmaksı· 
n akıp girmek ihtimalini 
aşatıyordu. Karaya ayak 
3•ınış betonun arkasına ya:1 siperler içine girmiş bir 
Şınanı denize dökmek her 
"1an kolay olmamıştır. Ve 
ııutnıamalı ki dünya harbinin 
~na.kkale'sinde 500 bin kişi• 

. hır düşman ordus, iki yüz 
lı bin kişi harcamış ve bir 
kadar Türkün canına ve 

anına girmiş olduğu halde 

fııize atılamamış; fakat mu ... 
fak da olamamıştı. 

Bugünün harp şartları çok 
· işıniştir amma dkisi gibi 

eakilerle birlik olarak 
Yle düşünebiliriz: 
Aıker tarafJndan iyice tu
lmuş bir toprakta siliilıla 

arş ılanmış bir düşmanı mu• 
affakıyetsi zli ğe uğratmak bu 
adar pahalıya mal olursa, 
a•kın yaparak açık bir mın· 
kaya yerleşecek bir düş

. an, yine bir muvaffakıyet· 

'.>liğe uğratılmak için, acaba 
•zl>rden kaç yüz bin kişinin 
jn'?a girecektir? 
•tıkbal harpleri, eğer bas

•ııla sessiz sadasıı düşman 
0Praklarına saldırmakla ba~
'!acaktır diyenleri haklı gÖ· 
~Yorsak, kuvvetli ve planlı 
ır düşmanın Çanakkale yolu 

Türlı iyeye hücumunu kor- . 
uııç bir tehlike olarak k<>· 
~~a manalandırabiliriz. 

ı.ı 1~ günün şartlarına göre 
"na İnanırız: Türk süngüsü, 
; Yerde ve ber vakit hazır 

~ Unnıadıkça, herşeyden şüp-
•ılebiliriı 1 

, ~Ontrö'de kazanılanla bü
un k" 
1 

• otü ihtimaller kökünden 
. durülmüş bulunuyor. Ve 
l\ıd " '• Boğaz kıyılarında çadır 
,~'~uş Biıimkiler mübalıiga· 

• 
1 er biri yüzü tepelemek 

~~~k hazır bekliyorlar. Artık 
•k U VPren, uyku kaçıran 

tarafımız kalmamıştır ve 
••k •hl"kna uğramak, vurulmak 
~ 1 esi ölmüştür. 
v. Hazım Ergökmen 
Devamı 2 nci sahifede 

Kısaca 
•• Eskiler alayım!,, 
ı.ı.1ıa11 'ttı c aralarından eskiler ala• 
)'ctılaiın kaldırıldıit gün BeJc· 
tt~te candan teşekkür etmeyi 
i ~ nııyacağıı. lneana öyle geliyor 
illd ayat p::ı1arı lstaubul caddeJe-

'r~' ıokaklarında kol geziyor. 
~<ı.kıc~re~ aerbcslisine cnıel oJ-

~
'.\k fıkT1 aklımızdan bile ğcçmez. 

at he '" a ''E r gun mahalle araların• 
•I• • kiler alayım!,, feryadı - ne 
•l oy •yelim.. kulakl3rt tır-r. 
•.. J" 

1Yor E hıa. b· • •kisi olan bayat pa:ı:ı· 

!
atıtıı ızıat gidebilir ve orada al
il 

1
a.k ihtimali daha azdır. 

e edı 

t
lllu.t\ . Yeden be:kHyoruz: fstan-
0,t •oıarı ve • bayuadırla.şmaıı 

.. a.nun b 1<te 
1 

• unu <b koyarta, her 
Yl bir fey yapmış olur. 

Hatice Hatip 

Atatürk, Başvekil ile Hariciye ve 
Adliye Vekillerini kabul ettiler 

---
Rüştü Aras sevinç hislerini 

heyecanla izhar etti 

Çanakkale zaferi An Karada Mehmetci Çı i n ~bidesi önunde an cı 
Ku tıuıandı , Meçhul ask ere ç e le n k ler k o nuldu. 

lçı CtC <. 

Dış JJakanımız Rü$1Ü Aras Montröde yeni Boğazlar mukavelesini imzalarken ... 

Montröde çetin siyası mü- varda oturan bütün halk, 1 r.....,---------
cadelelerden sonra Cumhuri- fabrika işçileri, mektepliler, 
yet Türkiyesi siyasi tarihine spor kulüpleri azaları ellerinde 
yeni bir zafer daha katan mu- bayraklarla trenin etrafını sar-
rahhaslarımız dün lstanbullu- mışlar, heyetimizi selamlamış· 
lamı içten coşan, gönülden ta- !ardır • 
şan alkışları arasında şehrımize Sirkecide 

•· " 

/ 

ispanyada çok kanlı bir ~cadele ! 
_ Madrid önünde ihtilalci bir 

general mağlup edildi 
döndüler. Heyetimizin Montrö'den dö· 

Yedikulede neceğini evvelki günkü gazc-
Murahhas heyetimiz Türk lelerden öğrenen lstanbul hal. 

hududuna girdikleri dakikadan kı sabah erkenden sirkeci ga-
itibaren coşkun tezahüratla rını, istasyon civarını doldur-

I " 

' .. 
ı;ıİt 

Söı,, ol.;.uyucularına kendi ka .. 
lcmleriyle ı 

Hükumet kuvvetleri şimalden gelen asileri 
per;şan ettiler, yirmi bin maktul var, şehirler 

ve kasabalar tahrip edildi karşılanmışlardır. Halk tren muş ve ebpresi" heklem ğ"e ı 
hattına dökülmüş ve Montrö- başlamışlardır. Carda Reisi-
den mıızafrer dönen heyetimi- cumhur namına yaverlerJen 
zi şiddetle alkışlamıştır. Cevdet, vali Muhiddin Üstün· 

Tren Yedikuleye gelince as- dak, lstanbul kumandanı ge-
ker[ merasin1 yapılmış, o ci- Dftlamr 2 ncl salıi/ede 
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İsmet İnönü şehrimizde 

Başvekil, Adliye Vekili 
ile beraber geldi 

Yeşilköyde tayyareden inince 
Floryada Atatürk tarafından 

kabul edildiler 

"Şimdi• memnunum., 
Dr. 'R. Ar•• 

"Ben de tcfim gibi memnunum., 
• Mencıncncloğlu 

f }şpangadan dün de ehemmi
yeti bir bakışla aşikar olmak
la beraber, birblrini tutmıyan 

haberler geldi. Gerek hükumet 
gerek i/ıtilulciler kaynakların· 
dan <ıe di~er yerlerden gelen 
bu haberleri telif edip hakiki 
<ıaziyeli anlamak güç oluyor. 
Ancak bu haberlerden dün 
Madrilin pek yakın şimalinde
ki tepelerde asilerle hükumet 
ku~vetleri arasında şiddetli bir 

'' M~mleketlerimi:zio 
her :zama.n için in 

dostluğu ·I muharbe yapıldığı anlaşılıyor. 
Hu muharebenin neticesi ise 

Litvinof d her iki tarafın i dia•ına göre 

·. 

kendi lehlerinedir. Kısa bir 
zamanda bütün ispanyayı ka. 
na boyıyan ve on binlerce in
sanrn ölümüne sebep olan bu 
facia etrafında dün geç '<lakte 
kedar aldığımız h<ıberleri sı-
ralıyoruz:/ lhtilôlci kuınandanlardan ikisi: So/d11 a ilerin şimal kunıarı-

( Devamı 2 nci sayfada) danı General Malo, sağ la asilerin cenup kumandanı 

' 
~===========~] General Franko : -===========~~ ====-~_o_"=~=-;= 

' 'Bu"g t r ınilletı hükOmetin dik· 
katli çalışması tayr.•lnde Türk 
milletinin ulaştığı muvaffaluyet i 
•amlmi olarak tebrik ederiz. 

Nikolayef 

KUltUr Bakanı geliyor 
Kültür Bakanı Saffet Arıkan, 

ay başında lstanbula gelecek, 
mektep ve müzeler işler11e 

meşgul olacaktır. 

Olimpiyat 
Yolunda 

Futbolcular 
( Dün futbolcularımızla bi

sikletçilerimiz ve "Açık Söz,, 
ün spor muharriri, Berlin Olim• 
piyatlarına hareket ettiler. 
Tafsilat yedinci sayfadadır. J 
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Baş hakan ismet lnönü dan Yeşilkögünde tayyareden inerken =' yar 1 n : -!, 

Başbakan ismet lnönü reli- cemiyeti ikinci reisi Bayan • 
kalan bayan l•met lnönü ile Afet: ':'ali. v~ belediye. rei.~i ~ % 

b" rkt dün saat on üçü beşte Muhıddın Ustundağ, polıs mu- ~'=-~§'=~. AÇ J K S Ô Z' DE ==~:==.,_~ 
Aır ~ edan tayyare ile şehri- dürü Salih Kılrç ve daha bir 
~ ara . . çok zevat dün Başbakanı 

mıze gelmışlc~~ır. .. .. Yeşilköyde karşılamışlardır. 
Adliye Vekılı Şu~ru ~arac- Başbakan kendisini karşıla- A k 'd B h • l oğlu da refıkası ıle bırlıkte yanların ellerini sıkmış ve ~ n ara an a ıs er ~ 

Başbakan ve refikalarına re- kendilerile görüşmüştür. Bun- 1 Güzide yazıcı Burhan Belge'nin Açık ' 
fakat etmektedir. . dan sonra hep beraber Flor- • • 

Riya•eli Cümhur Başya~erı _yaya gidilmıştir. ~ Söz için yazdığı serinin 3 ün~UsU ~ j 
Celal, dün Montröden şe~r.•m.•· Başvekilimizi tebrikfer ~ · f!I f!I f!I ~ 
ze gelen Hariciye Vekı~ız:ıız Ankara, 24 (A.A.) - Mon. ~ PEK YAKINDA ~ 
Tevfik Rüştü · Aras, Harıcıye trö boğazlar konfransının mu· ~ •• ~ 

·genel sekreteri Num_a~ Mene- vaffakiyetle neticelenmesi do. l l 
nıencioğlu, Türk tarıhı t etkık layısile Yugoslavya, Irak, Ef. •l § 

1 ganistan başvekilleriıe ısviçre- § Sen Benı·m Babam Deg" "I • r ~ r Açık Söz'ün 1 nin Ankara Sefiri Han<İ Mar- ,§ 1 sın 1 ~ 

1 
tin'den başvekil ismet lnönü'ne § § 

Sürpriz kuponu tebrik telgrafları gelmiştir. ~ ~ ' 
Bu kuponu kesip saklayınız Başvekil ismet lnönü gelen ~ Milli ve Edebi roman ~ 

No 97 teıgraııarın her_ birin~ a~rı . ~ Yazan : Suat Derv·ı g 
1 

• .,;__~ ayrı cevaplar gondermışlerdır. ı = Ş = '-' ti il ltUll l l IHllll l lllltll lllllllll llll llllllllllllll llllO•llllll il llllUUllllllll 111IUUUtUllll11111111il111111 IUI lillflllll lllNtıllllflllt~ 1 

Lozan gününü kutluladık 

Mudanya kllıcın, Lozan mantığın, 
Montrö ise hüsnüniyetin zaferidir 

Dün Üniversite salonunda çok 
heyecanh saatler yaşandı 

lJuıı Üniversite kon/ 1 d k ti l erans su onun a lozanın yıi dönümünii 
u u ıyan genç anivtrsiteliler '<le lıukukcular 

Lozanın yıl dönüm"' d " d hararetle h 1 u un e ramları saymışlardır. Bu hu-
d H k 'k elyecan a kutlulan- kuk[ zaferin her yıl dönümü 

lıa. n 
2
u
4 

uT cu ar Lozan günü hukukcular tar.ıfondan kutlula-
o emmuzu kendi b D ay- etıamı 3 üncü sayfada 
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Dançig, Lehistan 

Versay sulhunun harp son
rası devrine miras bıraktığı 

bulaşık meselelerden biri de 
Dançig meselesidir. Dançig, 
harpten evvel, büyük ve ehem
miyetli bir Alman limanı idi. 
Yüz yirmi sene haritadan si
lindikten sonra Büyük Harbin 
nihayetinde ihya edilen, Le
histan ve Versay sulh müza
kereleri sırasında Da.nçiği il
hak etmek istedi. Fakat Dao
çig Almanyadan ayrılmakla 
beraber, doğrudan doğruya 

Lehistana ilhak edilmedi. Bu
rada muhtar bir hükümet ku
ruldu. Lehistanla münasebet
lerini tantlm eden bir teşkilat 
) apıldı, ve bu teşkilatın doğru 
,.e muntaum yürüınes.: mes'u· 
liyctini de Milletler Cemiyeti 
uzerine aldı. 

ilk se:ıe.si zazfında {illetler 
Cemıyet.nin mürakabesi, Dan
çigi Lehistandan korum şek

lini almıştı. Fakat Almanya 
kuwelleştikçe roller değişti. 

Milletler Cemiyeti bu defa 
Dançigi Almanyanın eline düş
mekten kurtarmak vazifosile 
karşılaştı. 

ve Almanya 
Nazi piırtisi Dançiği eline 

geçirdikten sonra bir adım 

daha ileri atarak Dançig ka· 
nunu esasısını değiştirrneğe 

çahştı. Ancak kanunu esasiyi 
değiştirmek için evvela aranın 
üçle ikisini temin etmek ve 
sonra da Milletler Cemiyetine 

ı 
müracaat etmek 1.izımdır. Ya
pılan araya müracaatta Nazi 
partisi 128 bin rey temin cttL 
Muhalifler de yüz bine yakın 
rey aldılar. Bu muhalifler ara-
srnda ancak •ekiz bini Lehli, 
sekiz bini de komünisttir. 

Seksen küsur bini Nazi ol
mıyan Almandır. Anlaşıldı ki 
Nazi re) minin iktidara geçme
si Dançiıc Almanlarını ikiye 
ayırmış, bundan sonra ekseri
yeti kazanan 1C ekseriyeti ka
zandığı için ıd:ıre makinasını 

eline geçiren Nazllere karşı 

Nazi olnuyıın Almanların mÜ· 
ı dafaası fıllctler Cemiyeti mü

mcssilliğin vazıfcsi oldu. Şimdi 
Dancigde Çtkan gürültü de bu
dur. 

Mılletl~r Cemiyeti komiseri 
olan Lesler ile ayan reisi Gre
iser arasındaki mücadelenin 
içyüıü budur. Milletler Cemi
yeti komiseri, kendisini Kanunu 
Esasinin müdafii olarak ileri 
atmışhr. Binaenaleyh Kanunu 
Esasi ile Lemin edilen haklara 
riayet edilmesini istiyor. Ka
nunu Esasiyi değiştiremiyen 

Nazi partisi ise, iş başına ge
tirdiği ayan reisi vasıtasıyle bir 
takım tedbirler aldırıyor ki bu 

filhakika Dançiği ilhak ede
rek şarki Prusya}ı Almanya. 
dan a} ıran koridoru da orla
d n kaldırma.le Hitlerden ev
~elki Alman devlet adamları
nın da ilk hrdellerinden biri 
idi. Bu ınaksatlad ır ki on sene 
enci Lokarno muahedesi im· 
z:ıl:ınırken Almanya. ş:ırk bu· 
<lutlarını değiştirmiye~eğini ka-
bul etmedi. tedbirler Nazi olmıyan Alman-

Fakat Dançig en çok tehli- ları Dançigde hayat hakkından 
ketle göründüğü bir zamanda mahrum ediyor. Tıpkı !-!itler 
vaziyet büsbutün de!'.:i,t'.IJ-l ı tler partisi Almanyada iktidara 
iki Luçuk "ne evvel Lehistanla geçliği zamanki icraat gibi. 
tarihi misakı imzalıyarak şark Dançig idare makinasının 
hudutlarındaki stalukoyu on hususi bir işi gibi görünen 
sene için kabul etti. bir meselenin arkasında Al-

Lehistan - Almanya münase- manya ve Lehistan beliriyor. 
batında yeni bir çığır açan bu Fakat Almanya ve Lehistan 
misak ile Dançig meselesi de ye- 1934 Kanunusani misakile bir-
ni bir çığıra giriyor. Filhakika birine bağlı olduklarından 
Almanya derh1l Dançiği ilhak- bu ihtilafı benimsemek istemi· 
tan vaz geçiyor. Fakat muh- yorlar. Diğer taraftan Lehistan 
tar Dançig hükumetini Nazi- efkarı umumiyesi sabırsızlanmış 
lcştirerek Berline bağlamak is- ve Dançigde yapılan işleri 
ti yor. Alman Milli Sosyalist protesto için mitingler yapıl-
Parlisinin bu faaliyeti, aşağı mıştı~. 

yukarı Rusyadaki üçüncii En- Bu hareket Almanyada iyi 
ternasyoııalin faaliyetine benzer karşılanmamıştır. Dançig nazi 

Gerçi bir müddet sonra Na-· partisi ve buna dayanan Dan-
:ı:i partisi Dançig intihabatını çig bükümetinin Berlinden 
kazanıyor. Bundan sonra Dan- idare edildiğine şüphe yoktur. 
çig idare makinesi Berlinin Bu malum olduğu içindir ki 
nüfuzu altına giriyor. Bugün Alnıanyanın A vustıırya ile ao-
bu nüfuz parti mümessili Fors· Jı4tığı bir zamanda Da:ıçig 
ter'in eHndedir. Resmi Slfatı 
olmadığı için hiç bir mesuliye- ile bu kadar yakından meşgul 

olması, Lehistanda haklı bir 
te iştirak etmeyen bu ut, nü-
fuzunu ayan reısı Greiser endişe uyandırmıştır. 
vastasıyle kullanmaktadır. Diplomat 
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Hepimize' 
geçmiş olsun ! 

( 1 inci sag/adan devam) 

l.te bütün bunlardan dola
~dır iri ben, bir tan~an 

Türkiyeain selamet ve emni· 
yeti meımli~titıi omuılarında 
taşıyan büyüklerimize, blr ta· 
raftan da kötü ihtiıaalleri 
önlemek için yüıı: binlerle ev. 
)adını silahsız Çanakkale yo. 
!una vermekten kurtulmuı 

elan Ula Milletime, "Geçmif 
Olıun 1" derneği, her türlü 
tebriklerden daha çok yerin· 
de buluyonım. Ve bunun için 
de bağırıyorum : Hepimi%e 
geçmiş olsun ! .. 
ş. Hazım Ergökmen 

Çama/tında 
lımir, 24 ( A. A.) - Şehri

mizde bulu makta olan güm· 
rük ve leldtler bakanı Ali Ra
na tu sabah saat 9 da Ça
maltı Tuzlasına giderek yeni 
yaj)ılan ince tuz fabrikasmııı 
ve birçok müesseselerin ve 
· çi]erin y tıp kalkacakları bi
naların, mektebi.n ve hastaha
nenin açılma törenini yapmiştır. 

Çanakkale 
dönüşü 
-~--

Donanmamız. 
merasimle ve 

alkı,ıarla ayrlldı 
Çanakkale, 24 (A.A.) - Bu

gün saat 12 de limanımıza veda 
eden şanlı donanmamız umum 
sübay ve erleri gemilerin san
cak ve iskele küpeştelerinde 

dizilmiş ve sa!ıilde kendilerini 

uğurlamağa çıkan on binlerce 
halkın co~un te:ı.ahüratıyle 

Mecidiye tabyası sırtlarında 

mevki alan kara askerlerinin 
ve jandarma erlerinin selam 
merasi:nine mukabelede bulun
muşlardır. Bu canlı ve heye
canlı ayrılışın filmi ahnmı~r. 

Mezarlara geni çelenle/er 

lstanbu~ 24 (A.A.) - Haber 
aldıtızaını gore Çanakkalede 
bulunan !ırka kumandam, Q. 

libolu yarım adasındaki İngiliz 
Fransız, Alman ve Türk me
zarlıklarına birer çelenk koy
durmuştur. 

Giimii,hanede gümüş 

Ankarada ceviz bügülı:lüğiinde 
dolu 

Ankııra, 24 (A. A.) - Bugün 
saat 13 de şehrimize ce.iz 
büyüklüğünde dolu düşmüştür. 
Dolu 20 dakika kadar sürmüş 
bağ ve bahçelerde hasarata 
sebep olmuştur. 

Giimühane, 24 ( A.A. ) -
Maden mühendislerinin eski 
gumuş madenleri üzerinde 
yapmakla oldukları tetkikat 
ilerlemiş ve mAdende ehemmi
yetli ameliyeler yapılmıştır. 
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Atatürk, Başvekil ile Hariciye ve 

Adliye Vekillerini kabul ettiler 

Rüştü Aras sevinç hislerini 
heyecanla izah etti 

1 inci sayfadan devam/ 
neral Halis, kuma;ıdanlanınız· 

dan general Fuat, merkez 
kumandanı general Fehmi, 
general İbrahim, Emniyet 

müdürü Salih Kılınç, şehir 

me · i azalan, parti et"ka:.., 
nahiye ,.e semt ocak.lan reis
leri, sporcu gençler ve bütün 

bunlardan başka Japon, Yu
goslav, Romen, Irak, Efgan, 
İran sefirlerile Sovyct masla
hatgüzarı istikbal merasiminde 
baıır bulunmuşlardır. 

Tren gara girince orada ha· 
zır bulunan askeri bando se
lam havası çalmış ve bir bö
lük askerle bir polis müfreze
si selam vaziyeti almı~!ardır. 
Hariciye Vekilimiz Tevfik 

Dış Bakan Rüştü Aras Sirkeci islasgonurıdan çıkarken 

murahhaslar ltıkip etmişlerdir. J 

Murahhas heyetimiz bayrak· 

Rüştü Aras Sirkecideki bir kıt'ayı teftiş ederek geçigor 

Rüştü Aras trenden inince !arla süslenmiş olan merasim 
karşılayıcıların tebriklerine ay- salonunda bir müddet istikbal 
rı ayn teşekkürlerini bildirmiş heyetinden bazılanyle görüş
ve Tavfik Rı.iştu Arası Jigt:r müş e Moulrü zafeTlndeu 

memnuniyetle bahoetm'.ştir. Ha
riciye Vekilimiz kısaca demiş· 
tir ki: 

•-Herkesi şen gördüğijm· 

den dolayı da ayrıca sevinç 
duyuyorum. 

Kendimin ve murahhas ar
kadaşlarımın tazimlerini Ata
türke arzetmek üzere hemen 
Floryaya g;deceğim. Biraz 
sonra da Ankaradan tayyare 
ile gelecek olan Başvekitmizin 
Yeşilköyde istikbalinde bu!u
nacağım ve kendilerine seya
hatimiz hakkında hazırladığım 
raporu arzedecegim,.,, 

Hariciye Vekilimiz istikbal 
merasiminde bulunan sefirlerle 
de bir müddet görüştükten 
sonra, biraz istirahat için Pera
palas oteline gitmiş ve yine 
öğleden evvel Floryay:ı hare
ket etmiştir. Tevfik RüştüAras 
şehrimizde bir kaç gün kal
dıktan sonra Ankaraya döne
cektir. 

Son Da ika 
Ankara - memleket ve dünya 

Üçler Almanya ve 
İtalyayı da çağırdıla 
Müsbet cevap alırlarsa, Beşler 

tesbit edilecek bir tarihte 
Brükselde toplanacaklar 

Londra 24, (AA.) - Dün öğleden sonra yapılan toplaııııdJ 
lngilterenin Fransa ve Belçikaya olan yardım taahhüdleri g(). 
rüşülmüştür. 

Berlin ve Romadaki lngiltere, Belçika ve Fransa büyük e'· 
çilerine konferans tebliğinin birer nüshasını Roma ve Bcr1~ 
hükumetlerine tevdi etmeleri ve bu hükumetleri Brüksel lcoııfe< 
fer:ınsına iştirak etmeğe davet eylemeleri için talimat verimiştİI' 

Brükseldeki teplantının tarihi, alınacak cevaplardan soıırl 
tesbit edilecektir. 

• • • 
''Rezil fı dıks ç 

Avam kamarasında iki ebus 
iki nazıra hakarette bulundu. 

Londra, 24 ( A. A. ) - Dün Avam kamarası oda sir Jc 
Simon, işsizlik sigortası kanununu müdafaa ederken misli naO" 
görülür çok ciddi bir hadise olmu~tur. . 

Amele mebuslardan B. Buchanan, nazırı yalan söyleme\;> 
itham eylemiştir. Kamara reisi, işe müdahale ve B. Buchııll" 
hakkında tevbih kararı vereceğini söy !emekle tehdit etmiştir. 

Yine amele mebuslardan B. Stephan Campheli, Sıhhiye ııaııt' 
için •rezil fındık sıçanı • demiştir. Bunun üzerine celsenin 
sekiz dakika tatiline mecburiyet ha'11 olmuştur. 

B. Buchanan ile B. Camphcl hakkında bir te ... bih L;arıl1 
kabul ~imiştir. 

., 
' .... ~ 

lııını 
l•hi 

ı 

"b•l 
da4 
hiy, 
hak 

•t 
italyanın meşhur i•tirtik şartı dtr 

Roma, 24 ( A.A. ) - Siyasi mahafil, Londradaki üç devle' llıt 
toplanmasını Romaya karşı ha . .,mane bir hareket telakki etme!'." t, 
t.edir. Gazetelere ııöre, zecri tedbirlerin tortulan kaldınlmadı\;çt · 
ltalya beynelmilel toplantılara iştirak etmemekte mumdır. 

Umumi bir Avrupa konferans1 
Londra, 24 (A A.) - Londrada, Avrupa su"honun umu 

bir hal sureb bulunarak tarsini için bir kon!crasın toplannıııl 
neticesine varılmıştır. 

• • • 
Tel-Aviv'de bomba 

Kudüs, 24 (A. A) - Dün Tel-Aviv mektebine atılan Jıl 
bomba altı kişinin ağır surette yaralanmasına sebebiyet ve rrıı-1" 
tir. 

gelıntf 
g(istetl' 1 

Arap mahafili, İngiFz komisyonunun eylülden evvel 
ceğine dair olan haberden dolayı memnuniyetsizlik 
mektedir. 

• • • 
İspanyada çok kanlı bir mücadelef Van gölünde tetkiklef 

.. 
Madrİd 0·· nu·· nde ihtila"' ICI bı·r GidenlıkUniversitelilere 

gösterilmektedir 

general mag.., lu"' p edı•ldı• Gümüşhane, 24 (A.A.) - Talebrler şehrimizde kaldı~ 

kola~ 

şimalden gelen asileri 
perişan ettiler, yirmi bin maktul var, 
şehirler ve kasabalar tahrip edildi 

Hükumet kuvvetleri 

1 inci sayfadan devam 

Madnt 24 ( A. A,) - Saat 
18,30 da radyo, asilerin, Mad
rid şimalinde kain Sierra.Gua
daljram'da tamamiyle mağlUp 

edilmiş olduklannı ve Guda
lajda'yı sarmakta olanların ise 
dağıtılmış bulunduklarını bil
dirmekte idi. 

M:ı.Jriclin önünde şiclcletli bir 
muharebe 

Hendey, 24 (.<\.A.) - Bu
gün öğleden sonra, Sen Se· 
bastiye'nin şarkındd büyük bir 

muhuebe olaca~ tahmin edil
mektedir. Asilerin, arkadan 
mühim kuvvetlerle gelen piş· 
daaları Sen Sebetiyene on beş 
kilometre mesafe:le bulunmak
tadır. 

Hükumet uvvetleri ş'mdi 
müdafaa için it:i hat viic.ıde 

getirmiş'erdir. 

Bu mıntakada dün akşam

danberi lop sesleri işitil'1lekte 
ayni zamanda Lüfe'1k sesleri 
gelmektedir. 

Hükümel biitıin kuvvetlerini 
şimale seuketti 

Madrid, 24 (A. A.) - Re
uter ajansından: Dünkü gün 
çok çetin mücadelelerle geç
miştir. Şimdi hültümet kuv
vetleri ile asiler, Madrid"in 
şimalindeki dağlarda karşı 
karşıya ba~unmaktadırlar. Hü. 
kümet elinde bulunan bü
tün takviye kıt'alarmı sür'-

aUe şimale doğru sevlcel

makledir. Hükümet bir lnbliğ 
neşrederek kendi kuvvetleri
nin muva!fakıyetleri hakkında 
tt:ninat vermiştir 

Bunıınh beraber asi'er, 
ileri hareketlorinin durdurul-
mı:nıış ol:luğu id:liasındadırlar. 

Asi General 15,QQO gön'illü 
kagdetii 

Baro,, 24 ( A.A) - Gene
ral Mola yalnız dün 1500 gö. 
nilllü kaydetm.ş:.ir. Bu suretle 
son gfınlerde kaydolaolann 
mıkdarı 15,)00 dir. 

Mahalleler enkaz yığını 
lıalincle 

Par is, 23 ( A. A. ) - Dahili 
muharebeler bütün şiddetile 

devam etmektedir • Bir çok 
şehirlerde bir tekım mahalle
ler, baştan başa bir ta:cım en
kaz yığını haline gelmiştir. 

Hükümetin bir çok yerlerde 
muzaf!er olduğu muhakkak 
ise de, yiyecek, mühimmat ve 
mahrukat yokluğu şimdiden 

endi~e ve telaş uyandırmıştır. 
Asiler de aynı sıkıntıyı çek. 
mekte, fakat Madridi ele geçir
mek için ümitsiz gayretler sarf 
etmektedirler. Şimalden ve 
cenuptan gelen asi orduları 

payitahtan çok uzakta değil
dirler. 

Halk cephesi Liderleri karıyorlar 

Sevil, 24 (A.A.) - General 

llamo matbuat mümessillerine 
beyanatında, şimalden Madri
de ilerlemekte olan General 
Mola ordusunun Madride 60 
kilometre mesafede Somo Si
erra dağlarında bir muvaf!akı· 
)'et kazandığını söylemiştir. 

General Madridin yakında ele 

geçirilec~ kanaatindedir • 
Halk cephesi liderleri şimdiden 
M adridden kaçınağa başlamış
lardır. 

Şimaldeki aıi General öldü mü? 

Pari; 24 (A. A.) - ~neral 
Mola'nın öldüğü hakkıııda şa

yialar dol"-şmakta ise de şim

diye kadar bunu tcyid edici 
bir haber alınamamıştır, 

Yirmi binden far.la maktul 

Paris, 24 (A. A.) - Alınan 

malumata göre, ispanyadaki 
dahili mücadelede düne ka-
dar yirmi.. binden fazla insan 
ölmüştür. 

Fransız hudutlarıncla tedbirler 

Hendey, 24 (A.A.) - Hudut 
kapalıdır. Bir lspanyol layya· 
re.'ıinin attığı bomba bir hudut 
işaretini parçalamıştır. F ranız 
kasabalarına, İspanyol tayya
relerinin hedeflerini şaşırma

maları için Fransız bayrakları 

çekilmiştir. Her tarafla ihtiyati 
tedbirle.- ahnmıştır. 

Mukayemele hazırlanan şe

hirler örfi idare manzarası 

gösteriyorlar. Halkcılar cep-

Van gölü etrafında coğrafi ya !arı üç gün zarşında Çakır~ 
bakınından bir tetkik gezinti- Adre göllerinde tetkikat yıf 
sine çıkan ve Doçentlerimiz- 1 mışlardır. Talebelere beled 

den Bay Ahmedin idaresinde ve kültür direktörlüğü yarJıı' 
bulunan Berlin ve Prağ Üni- !arda bulunmu~ ve işlerini ~f 
versitelerinden mürekkep 34 
kişilik talebe gurubu üç gün laylaştır1D1Ştır. •I, 
şehrimizde kaldılr.lan sonra Dün akşam öğretmer.ler ıt a,1 

bugün Erzuruma hareket et- rafından talebeler şerefine ti ~ın 
miştir. ziyafet verilmiştir. ..../ ~ 

hesi komitelerinin bulunduğu Madrid radyosu, C$kİ sif ~, 
binaların etrafı barikadlarla vekil B. Kuiroga'nın öldii~ l.t 
çevriJ.aı4tir. Kadınlar ve ço- miiş olduğu şayias:nı te lıtı 
cuklar himaye altına alınmış etmiştir. l<ı 

, l - d ·ı kl Paris, 24 (A.A.) - ce1' o .an yer ere gon erı me e- -•~ tıı 

1 ı lüttarıktaki İngiliz makall'"' • 
1 

~~ ~ 
asilerin ellerindeki tayyare •I 

!ıfaclrite takviye kuowtleri geleli 

M&drit, 24 [ A. A. J - Va
lansyadan gelmekte olan ameJe 
milsilet"inden mürekkep bir 
kuvvet, halkın alkışları ara
sında, tüfeklerini salhyarak, 

yuuıraldarını havaya s.karak 
Madride girmişlerdir. Arkala
ncda hücum kıl'alarına men
sup motosikletcilerle sivil mu
hafızları otomobilleri geliyordu. 

Cum.~arreisi bir 
~yanname neşretti 

Madrit, 24 ( A.A. ) - Gece 
yarısındd Reisicumhur Azana, 
bütün İspanyollara hitaben 
radys ile bir beyanname neş
rederek onları Cumhuriyeti 
kurlarmağa davet ve teşvik 

eylemiştir. Müşarünileyh. Cum• 
huriyetin daha şimdiden mu· 
za!feriyeti kazanmış olduğunu 
iliive eylemiştir. 

Dahiliye nazırı, general Ila
no'nun Seville'deki vaziyeti
nin naz.i.k olchığunu beyan et
miş ,.e general Mola ordusu· 
nun Sierra • guaderana'da in· 
hizama uğratılmış ve hükümet 1 
kuvvetlerinin her tarafla mu· 
za!fer olmuş oldu~unu söyle
miştir. 

le lngiliz topraklarını botllt~ 
dıman etmeleri üzerine, (jd 

ral Frankova şiddetli bir ihl~ 
d:l bulunmuşlardır. Geııcı· 
t~kin edici bir cevap ~ıl' 
miştır. • 

Londra, 24 (A.A.) - 1o(i 
teren:n Madrid büyük elı· 
lspanyol harp gemileri T ııııc' 
istinat noktası olara alıJJI 
devam ettikleri takdirde ' 

cuda gelecek beynelmilel ~ 
lükler üzerine İspanyol bU 
metinin nazarı dikkatini • t 
betmek için emir almıştır· tiıı 

Kadmlar Klzılhaça gazıl•Yo Ve 

Madrid, 24 (A. A.) - li" lıo 
bin kadın, Beynelmilel .. r: 
yardım teşkilatına gönüllil l 
zılmışlardır. Ş.mdiye dada! 

li kadın da yaralılara kan 

ciye nezareti sa~ cenah ta 
telerinde intişar eden ve fr llıi 
hükılmetinin lspanyol hük ~a 

ti] 
!ine silah ... ermekle old tfl ita 
dair bulunan haberleri te • it 
et<nektedir. 
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Çinden telgraf var! 
Nihayet arslan futbolcuları-' 

mıı, arslan sporcularımız Ber
lıne doğru, kekah küfür küfür 

Tabanca az bile ..• 
Ilı ~rkadaşım ve adaşım Bürhan Felek, dünkü fıkra.,nd• 
L_a alle bekçilerile belediye memurlarının ne salahiyetle ta
,..ııca t d "b" b"" "k 
t b" ••ıdıklarını soruyor ve Pario, Lon ra gı ı uyu 
• •rl•rde polislerin bile tabancasız çalıştıklarını söylüyor. 

"b ~•.iz ınealekdaşımın mutalaası isabetlidir. Herşeyden evvel 
d • çı. denilen ve hükumet kadrosunda yeri' olmıyan vatan· 
L~ın şehir inzıbatında resmi bir salahiyeti yoktur. Bu salıi· 
q 1Yet . d haı, olmayınca belind9 tabanca ile aramızda gezmıye e 

~1 Yoktur; 

11 
d" er ay kapımızı çalıp lıizden üç beş kuruş toplıyan bekçi 

t
.• ır, kimdir? Bizim ücretli muhafızımız mı, yoksa hüküme· 
•n d b lı ••ınıi bir memuru mu? Bir iki ay önce bu muamma an 

lia lederken Dahiliye Vekaletinin bu bekçi teşkilatını değiş· 
•ıııeı' • k d ve b• ını, ya ortadan kaldırmasını veyahut a rosuna 

l':~Ç•sine almasını rica etmiştim. Henüz bir "" çıkmadı. 
' at enıinim ki alakadar makam belinde devlet tabancası, 
,:tında resmi üniforması ile kapı kapı dolaşıp aylık nafaka· 

'
8 
toplıyan bekçilerin vaziyetini düzeltecektir. 

, le e)ediye memurlarının tabanba taşımalarına gelince bunda 
r ad V k A da de . •••m F elekl.o beraber olamıyacağım.. i aa vrupa 
1ı.t~ beledi.ye memuru, polis bile ~aban~ası~d·~· Ha~ta ~o· 
llıil a beledıye memurunu görmek bıle muşkuldur. Çun~u. 0 

t fonlarca nüfuslu şehirlerin belediyesi, adeta namerıdır. 
~~af. ve halk belediyenin manevi varlığı ile Y.2şar .. Ç~n~ü 
ıı..ı.d~ye nizamları oralarda adet ör~ ve ad~t halın~ gırmıştır: 
itle ~ıye memurunun müdahalesini ı~ap ~tti~ece k . hı~ hareketı 
baı llııye halkın ve esnafın terbiyesı musaıt değıldır. Burası 
de~• .. Fakat bizde aksinedir. Her esnafın başı?•. ta~a~calı 
b ti I, nıitralyözlü bir memur dikseniz, bütçesını bılmıyen 
a ltt · b 1 'k' ika an herbirinin sağına, soluna çıfte ta anca ı ı ı memur 

b 
1
"'• •heniz azdır. Çünkü esnaf bile ve haksızlık yapmayı, 

• k y 1 . . d d' . t' 
8 

° nızamlarını altüst etmeyı i et e ınmış ır. . .. 
d Unlara karşı belediye memurlarının tabancaları bır goz 
ağ, ol y Ursa ne mutlu. . . 

111 
•lnız bir kanaatim vardır. Bizde de beledıye ve polıs 

•ıııu 1 • h t • d d - ·ı ita r arının tabancasız gezmelerı ve a ta mey an a goru • 
.:~•!e . İ imkanı vardır. Şu şartla: - Belediye cezaları derhal 
de ••anıi şiddetle mütemadiyen tatbik edilir. E.naf elaman 
Ilır. lfalk seyrüsefer nizamlarını insiyaki bir şekilde alışır, 
ı,~bi tehir hayatına adamakıllı adapte olur. O zaman ne 

F ncaya, ne pittova lüzum kalmaz. 
l:ı. •kat bugün için kırbaç, lobut, falaka ve kubur bile ...... 

Bürhan Cahid 
"ııı"' •ıoııı 11 11 ıı•uınu111111ıııı11ııunıı11ııuuııuu1111ıııuııuııııııııt11ı11nıuııttııu11111ıttmuıı.1111111111111111ııı1111111uıı 

POLiS 

Bir kadın metresini yaraladı 
•• . Uç yaşında 

Havuzda 

bir çocuk 
boğuldu 

--- ---------·-----
145 öküz sebze bahçelerine hü:. 
Cum ettiler.onu kuyuda boğuldu 

bir çoğu da kayboldular ' 
--· --

~ Dün bir boğulma faciası da
''t olmuştur: 

4 
Behekte inşirah sokağında 
~ sayılı evde oturan Şerifin 
~lu 3 yaşındaki Mustafa, 

0 
hçedek havzun kenarında 

/llarken müvazenesiııi kaybe· 
~•ek düşmüş ve az sonra 
lı ~ulmuştur. Ceset zabıtaca 
~~uzdan çıkarılmış, Müddei
tir,llıııilk de haberdar edilmiş• 

Şoför Antuvanın idaresindeki 
1321 numaralı otomobil Gala· 
tada Sergis isminde birine çar
parak karnından ve ayakların
dan yaralamıştır. 

Tabanca ate, 
Koca mustafa paşada Furun 

destigahdarı Mustafa, dün sa· 
tın aldığı bir tabancayı tec
rübe için ateş ederkeu, polis 
tarafından yakalanmıştır. 

.. , . 
' ' 

Hız ve gücünü vatanda tın sevgisinden alan gazetedir 
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Kültür 
Möarif 1 Lozan gününü kutluladık seıediye 

"M Cimlondos 
Bakanı . udanya kılıcın, Lozan Kavrigon 
Şehrimizde M ı M 

Buradaki mekteplerde antığın, Montrö ise açı-·-
tetkikat yapacak h . . . . . t• f d Bul iki gUretçi tehri· 
Maarif Vekili Saffet Arıkan usnunıye ın za e " " ' m zde kartılatacaklar 

dun sabah Ankaradan şehri- rı 1 r • . Balkan festivali münasebe. 
ıııize gelmiştir. Vekil şehri· 

/ 
. . f J J il tıle şehrimize getirilmesi ka-
ıncı say auan uevam ı · 

mizde bir müddet kalacak ve . .. rar a~tırılan serbest güreş şam-
kültür işleri etrafında tetkik- nır. Dun de Univer<ite konfe· Bugıin Türk Ulusunun son- piyonu Cimlondos'un Ağustos 
!erde bulunacaktır. Saffet Arı- 1 rans ~a~onu . bu büyük günün s~z ~sliklalinin tesbit edildiği içinde Rus güreşcisi Kavriyon ile 
kan mektepleri bizzat gezecek değerım en ıyi kavrıyan hu· gunun yıl dönümüdür. Zafer Ymanistanda bir maç yapa-
ve alakarJarlardan izahat ala- kukcularla dol'."~şdu. Merasim dolu tarih sayfalarını çevire- ~aktı. Bu iki meşhur güreşçi-
caktır. saat 16 da_ ıstıklal marşıle li n h · · · nin şehrimizde karşılaşmaları b 

1 
d 1 ; epımızın gözü önünde M• 

Bu sene yeniden kaç tane aşa 1 ve ılk sözü rektör Ce- b kararlaştırılmıştır. Türk pehli-
orta ve ilk mektep ile mevcut mil Yelse) aldı. ,·aşı ilmez bütün \•arlığıyle vanları arasında da bir seçme 
okullarda açılacak şube adedi Rektör sözünü bir müsaha· can anıyor. Mehmetcik toprak- ı müsabakası yapılacak ,-e bu 

b ~- d L !arını demir ağlarla örmek için 
Maarif Vekilinin bu tetkikinden '.' ~e • ın ':. yapmış ve .. onn çalı~ıyor. ~üsa~akada kazanan pehlivan 
sonra belli olacaktır. Tetkikat gununun yuksek d~ı;crıııı te· T Kavrıyon • C:mlondos maçının 
bittiktan ~onra Saffet Arıkanın barüz etiirmiştir. ürk kadını elinde mermiler galibiyle karşılaşacaktır. 
riy.-etinde Kültür direktörlü- Bundan sonra Montrö ile ~ır.tında yarının Mehmeıc:ği Esnafın tescili 
ğünde büyük bir toplantı ya· ~oz.rnı~ mnkayesesini yapmış_ ıstık lal için koşuyor, Kadın, Belediye mtistahtimin şube-
pılması da kuvvetle muhtemel- ve bu ıkı muka,·ele •:asındakı erkek hepimiz bütün varlık ayn• since esdafın tescili için verilen 
dir, fark_ı Lozan ve Montro ara<ın· yolun yolcusuyuz, Yolumuz is- muhlct bu akşem bitmektedir. 

Mısırlı talebeler dakı mesafe kadar az gören tiklal yoludur. Hepimiz aynı Yapılan tetkikat sonunda · 
Bir hafta ewel şehrimize ge- güzel b~ ıteşb~hi _ile çi_z~ikt~n ku' vetle istikJal istedik: Lozan diye kadar birçok esnafın~·:~ 

len ;·ahire Üniversitesi talebe- ~~~ra soz.erını şoyle bıbırm!Ş· sulh muahedesini Türklerin ta- cil1 içi,n müracaat etmedikleri 
leri dün öğle üzeri Romanya ' B' rihlerde göz kamaştıran var- an aşı mıştır. Bu akşama kadar 
vapurile Kôstenceye hareket . - !z Lozanı büyük bir Çt'- tescil muamelesini yaptırmıyan· 

d
. ,

1 
f' kışmenın sonunda elde ettik lıgını gö,teriyor. Biz sınırdan lar ceza go· receklerdı'r. 

etmişler ır. " isa ır talebeler şehrimizde kaldıkları müddet Lozan kayıtsız şartsız bir is· sınıra zafer kartalı gibi uçma. Pahalılık 
zarfında gördükleri misafir tik lal ile başlamış ve bununla ğa alışmışız. Yine her geçen gü- Yaz münasebeti le açılan lo· 
perverlikten çok memnun ol- sona ermiştir.. nümüzü geçen her günümüz. kanta ve gazinolarda yüksek 
muşlar ve sırası geldikçe bunu Rektörden sonra kürsiye Et- d~n daha şerefli görmek isti- fiatlarla satışlara devam edil· 
anlatmak için söyleyecek kelime hem Menemenci g~ldi. yoruz. mekte ve bu yüzden halkın 
bulamamışlardır. Mısırlılar rıh- Ethem Menemenci söyledn- işle yarının koruyucusu genç şikayeti artmaktadır. Birçok 
tınıda kalabalık bir kafile ta- de bilhassa şu kuv\·etli sözleri arkadaş! Bu şerefli günler bahçelerde bir fincan kahveye 
rafından uğurlanmışlardır. Ro· söyledi: birbirine ekleniyor. Bir gün 30-40 huru~a kadar para isten· 
manyada da gezmelerine de- "Sözü talebe evlatlarıma bı· gelecek Türk dünyası denince diği görülmüştür. Bu gazino-
vam ettikten sonra Balkan rakmadan önce bir kaç söz bir şeref dünyası göz önüne tar Belediyece tasdikli liste· 

devletlerinde seyahatlerine de söylemek müsaadesini kendile· gelecektir. lerini de dükkanlarına asma· 
vam edeceklerdir. rınden rica edecegim. Çok alkışlanan bu söylev- maktadırlar. 

Kıymetli arkadaşım doçent den sonra sözü Hukuk Fakül- VERGİLER- Bina ve arazi 

At yarışları 
Yarın saat 15 de 

ba,ııyor 
Yazlık at yarışlarına yarın 

saat 15 de Velie fendi ko~u 
çayırında başlanacaktır. Koşu 
hazırlıkları tamamen bitirilmiş· 

tir, koşular beş hafta de,·am 
edecektir. Şimdiye kadar 25 

at kaydedilmiştir. 
Birinci koşuya 7, ikinciye 

halis kan lngiliz 7, üçüncüye 
• halis kan Arap 4, dördüncüye 

3 ve beşinciye de 7 at iştirak 
edecektir. 

Yavuzun Montrö zaferi müna- lesi son sınıfından Salih aldı. vergilerinin Belediyeye devri 
' sebetile söylediği bir sözü tek Salih de heyecanlı bir hitabede münasebetiyle Maliyeden Be-

rar etmekten ben de kendimi bulundu. Son sözü de yine lediyeye geçmiş memurlar tah-
alamıyacağım: Mudanya kılıcın, Hukuk son sınıfından Safa sil şübelerinin 935, 936 sene-
Lozan mantıgın ve Montrö de aldı. !erine ait hesaplarının devir 
hüsnüniyctin zaferidir. 1 Lozan \"C Montrönün ara- muamelelerini bitirmişlerdir. 
_ Kon.!eransta cery.~ned_en bü: sındaki ra~ıtayı tebarüz ettiren Yakında bakaye hesapların 

tun munakaşalar gosterıyor kı Safa gençlık namına and içe- devrine bRşlanacak ve bunun 
Türklerin istedij!i; milli misak rek sözüne son verdi. Bu d da kısa zamanda bitirilmesine 
·ı · d.,.. ı · · d n an çalışılacaktır. 
ı e çız ı,.ı sınır arın ıçın e , sonra On yıl marşı söylendi. SEYYAH - lta!ya kumpan-
beynelmilel bir kıymet olarak , Ve Hukukçular hazırladıkları A 

1 
yasının vgustıs vapuru 1000 

yükselmek isteyen u u bir mil- ~üyük bir çelengi Cümhuriyet 
letin istediğ-inden başka bir Abidesine götürdüler. seyyahla 10 ağusto•ta Beyrut-
şey değildir. tan şehrimize gelecek, iki gün 

kalacaktır. 

Esnaf mUdUrlUIU 

gıtmektedirler Tabı·· b d k. _ .. ·· ı ura a-
1 (kulur küfür) (kend'I .. 
1 

• , ı erının 

a eyhınde bulunmuş olanları 
yad ederek) manuında değilf 
o mana~a'. olsa olsa, biçare 
Atlctlerıınızdır ki oldukları -
d k··r·· k yer " · u ur üfür durmaktadır-
lar l !., • 

_B~ sefer neden rekor yerine 
gonuller kırıldı, anlıyamadık 
\'esse. a n1 .. 

Dikkat buyruldu mu: Bu yıl 
·~orcu.larımızın olimpiy2.tlara 
gıtmesıne her nedense pek tu· 
!ulanlar, gitme kararı verildik
ten sonra dahi h;ç olmazsa 
Bulgar ~ulbolcularının olimpi_: 
yada gılınediklerini bildiren 
telgrafı birkaç gün sıra ile 
neşretmekle ısrar ettil~rl 

(Gelinim sen anla) gibi .. 
Muhterem spor kayın valde

l~ri : Dünkü gazeteleri gördü
nuz mıi: 

Bu •efer Çinden telgraf varı 
"Çinden hareket eden 1 ıo 

erkek ve 20 kadındcın mürek
kep sporcu ekibi Berline sali
m~n. vasıl oldular!. diye .. Yani 
Çınlıler bile gitmiş, ne buyuru
l~r? .. Ac~ba bu 130 sporcu Çin
lı mubalagası mı? O halde, Çin 
sporcularına refakat eden ida
r~cilerin de ne mıktar olması 
l~7ım g~leccğini hesap edebili
rı7. Bu Çın miıbalagası olduğu 
için şüphesiz: 

1936!1 

Gördünüz mü? lzmirin meş
hur futbol arslanlarından Va
hap da milli takıma alınmadı
l)'ından miıteessiren yine Fran
sada çalışmak üzere Fransaya 
ç~ki~ gitmiş!. Doğru mu bu 
şımdı? 

En sonunda, futbolumuzun 
yegane siyahi kralı da her şeyi 
bırakıp gitti demek ı. 

. Vallahi tarih bir tekerrürden 
ıbarct! 

. ihtimal. ki o da olimpiyada 
dıploması yolile gidecek kim 
bilir! 

Usul bilmiyorlar ı 

Okudunuz mu: Diyarbekir· 
den lsanbula getirileu 141 öküz 
Pendikte trenden çıkarılmış. 
Trende · günlerce aç susuz 
kalmış hayvanlar iki buçuk ÇO• 

ban idareside sevkolunurken 
etraftaki bahcelere dalmışlar 
kuyulara atılmışlar. Bahçelerl 
bostanları yemişler 10 tanesi 
kuyularda boğulmuş il 

.. Allah . All~hl Hiç medeniyet 
gormemış mı bu öküzleri 

Bir defa, öküz böyle mi 
sevkolunur? Niçin ikinci mev
ki bir tramvay tahsis edilme• 
miş, anlıyamadık l 

Seyyah ya\)muru 

ırıuıuııııııııııııu11mıı1111ıııııııu uııııııuııuuıııı.uınHıtt I GümrUk ıslahatı 
lstanbul Gümrük Başmüdür

lüğünde bir toplantı yapılmış 
ve Gümruklerde yapılacak olan 
ıslahat hakkında görüşülmüş· 
tür. Bu toplantıdan sonra Baş· 
müdür Mustafa Nuri hazırla· 
nan ıslohat raporunu Veka· 
lele arzetmek üzere Ankaraya 

gitmiştir. 

Türk kendi azmi \'e sulh
perver varlığından emindir. O ' 
az zaman içinde cihan efkarı. 

nıda ikna etti. Ve emperya· 
Jizme karşı Lozanile, 11.lontrö
siyle tunçtan bir sulh abidesi 
dikti. (Sürekli alkışlar). 

Münhal bulu:ın ticaret odası 

esnaf şubesi müdürlüğüne Cum
hurıyet Halk Partisi ls!anbul 
merkezi sekreteri Kazım Y 0 • 

rulmaz tayin edilmiştir. Yeni 
müdür dün vazifesine başla

mıştır. 

Roma vapurile 30 temmuz per
şembe günü muhtelif milletlere 
mensup 200 seyyah getirilecek
tir. bunlar da iki gün kalacak· 
lardır. Okudunuz mu? Berlin bele. 

diyesi, dünyanın her tarafın
dan gelen seyyahları olimpi
yat müsabakaları haricinde 
eğlendirmek için kalkmış, ta 
Arjantinden dünyanın en bü
yük sergisini gttirtmiş! 

Kadın suçlu 
• ._Son zamanlarda zabıta vak
~•ı 'ıı ~rasında yaralama vak· 
~ın~aılı olmak üzere bazı ka-

& ra rast gelinmektedir. 
Caıu cümledt'll olmak üzere 
~~~~ada Serçe sokağında kah
t.ı_k~k eden Halit, metresi 
~~ ule ile kavğa etmiş, Mak
llop ~lıne geçirdiği büyük bir 
ııı.4~ ıle Halid'in kafasını yar· 

~ ,... Polis Makbuleyi yaka
aı.. '- Halidi de tedavi altına 
'Qltın 

ıştır. 

D· Aç öküzler 
tiind ıyarıbekirden lstanbula 
trend erilen 145 öküz Pendikte 
ttraf en indirildikten sonra 
11ıı41 ' 0daki bahçelere dağıl-
1111118r ve sebzeleri yemiye baş
ile 4 ardır. 10 kadar öküz 
ı_111 su içmek için kuyulara at· 
61tıı~şl ve boğulmuşlardır. Diğer 
Çıka ~r de güçlükle bahçeden 
kala rı ınışlar ve bir kısmı ya
'a!\ ~ını,, bir kısmı da dağıla
'iıı aybolmuşlardır. Öküzle· 

Sahib' ~e ı· 1 bahçelerdeki zarar 
lıo1~a_nı __ ödemiştir. Şimdi kay· 

0 kuzleri aramaktadır. 

Du Devrlldl 
•and ~· Haliçte Rizeli Şevkinin 
llıek a ~ devrilmiş, Şevki yüz. 
Gıere .~1mcdiğindcn boğulmak 
lar•f ı en etraftan yetişenler 

~ ınd k an urtarılmıştır. 

Ga Yaralandılar 
Çı\Jış;atada .d.emir fabrikasında 
llıiş d~m~ulı ıle llya içinde eri· 
ll~kleıı ır bulunan bir potayı 
tılıni erlerken birdenbire dev· 
daıı ;a her ikisi de ayakların· 
ltaıdır 

1 
ndıklarından hastahane-

' mışlardır. 

Gayri 
Mübadiller 
Yakında bUyUk bir 
toplantı yapacaklar 
Gayrımübadiller kongresi 29 

temmuz çarşamba günü yapı. 
lacaktır. Kongre ruznamesinc 
göre evvela idare heyeti ra
poru okunacak ve geçen yıl· 
danberi yapılan işler hakkında 
izahat verilerek yeni idare he· 
yeti seçilecektir. 

Kongrede gayri mübadille· 
rin dertleri üzerinde de gÖ• 
rüşmeler yapılacaktır. Gayrı· 
mübadiller komisyonu tarafın
dan satışa emliık çıkarılması 
yüzünden gayrımübadil bono· 
]arı kıymetlerini günden güne 
kaybetmektedir. Bunun için 
alakadarlar mevcut bonoların 
yükselmesi için yeniden mü
zayedeye emlak çıkarılmasını 
zaruri görmektedirler. Kongre• 
de bütün bu meseleler görü· 

şülecektir. 

--·---~ 
Hava yolları 

Havayolları Umum Müdürü 
Sabri şehrımize gelmiştir. Ge· 

nel direktör havayolları için 
Mecidiye köyünde yapılması 
düşünülen istasyon etrafında 

burada tetkiklerde bulunacaktır· 

Hasan Rıza 
Bir müddettenberi Avrupada 

bulunan Riyaseticumhur Umu· 
mi katibi Hasan Rıza bu sabah 

şehrimize dönmüştür. 

-·-
Bir istifa 

inhisarlar idaresi fabrikalar 
şubesi müdürü Rasim istifa 
etmiştir. Bu zat aynı zamanda 
Tütün idaresi koruma sandığı 

'reisi idi. 

Kapitülasyon zihniyetini üç 
gün evvel kutluladığımız gibi 
Türkün sulh severliği karşısın
da samimi \'e hüsnü niyete 
münkalip oldu. 

Türk ulusu milletler camiası 
üzerinde sulh alemini yüksel
ten yuca bir alemdir. Ne mut· 
lu Türküm diyene .• 

Ethem Menemenciden sonra 
sow talebeden Hayrünnisa 
Gürkan aldı: 

"Sayın dinleyiciler! Genç ar-

kadaşlar! 

Aleni te,ekkUr 
Ani bir kaza neticesind~ ra

hatsızlanan refikamı son de
rece mahirane bir surette te
davi eden ve derhal şifayap 
olmasını temin eden Etfal has-

" tanesi doktorlarından değerli 
Operatör Bayan Suade aleni 
leş kkür ve minnettarlıklarımı 
bildirmeği bir borç saydım. 

Ressam : Elifnaci 

Her şeyin üstünde 
Türkiye 

Montrö'clen: 20 lemmut: 

Tarih, Büyük Harp nesilleri
nin gözleri önünde, şu anda 
bir haysiyet normasına ulaşmış 
gibidir. Artık onu, Çanakkale· 
nin harple alınmak istendiği 
gün, adına kavga denilen bü· 
yük sana tin en büyük şaheseri le 
mukabele etmiş olan " Çelik 
l\liralay. ın hatırasına hürmet· 
sizlik göstermekle itham et
mek mümkün olamıyacak. 

Düne kadar redif anbarında 
yiğit endamı bekleyen metruk 
bir üniforma gibi duran Çanak
kaleyi bu gece, saat tam on 
biri kırk geçe Atatürk Türki. 
yesi zekasının en canlı bir ifa. 
desi olan Türk diplomasisi 

Türk ordusunun şerefli omuz· 
!arına gergin göğüslerine ve 
açık alınlarına iade etmiş bu· 
lunuyor. 

Şefin şuurlu neleri • Aras.,ın, 
~Menemenci., nin, General Ası· 
mın ve bütün Türk delegasİ· 
yonunun insani şartlara ve sulh 
telakkilerine uygun olmıyan 
hiç bir zorlayışa lüzum görme
den Türk hegemonyasına bah· 
~edebildikleri bu prestij, Atı
türk adının cihanda yalnız em
niyet, yalnız şeref ve Türke 
gurur ifade eden yüksek \·e 
ıııa,·erai kudretile mlınıkün ola
bilmiştir. 

lnönü laboratuarınd, Atatürk 
ışığı altında yetiştirilmiş bir 
inkılap ~·o.:uğu olan Türk dip· 

lomasisi Lozanda rüşdünü is. 
bal etmişti, Montröde bakalor
yasını vermiş oluyor. Onun 
insanlık, medeni cihanda em· 
niyet \'e sulh yolunda dünya
yı nurlıındırmak, Türke hayran 
etmek idealimizde Atatürk inis· 
yatif "e direktiflerine layık bir 
mekanizma olacağı ve büyük 

eserler verebilecegi yakın is· 

tikballere emniyetle, inanarak 
ve gururla bakabiliriz. 

Hem Tür kolmak hem de 
Türk olarak bu geceyi Montrö
pala<ın merasim salonunda ge· 
çirmiş olmak ne büyük tali. 

Selam yarının herşeyin üs
tünde Türkiyesine ! 

Nizamettin Nazif : 

Beynelmilel 
Şam fuarı 

Komiserin telgrafına 
göre maHarımıza 

taelp çoktur 
Ankara, (A.A.) - Beynel

milel Şam fuarındaki Türk pav 
yonu büyük bir muvaffakıyet 
kazanmıştır. Gömıeğe gelenle
rin intizamını temirı için poli
sin müdahalesine mecburiyet 
hasıl olmuştur. 

Paviyona gösterilen büyük 
alaka dolayısile Fuarın müd. 
deti on beş gün daha uzatıl

mıştır. Mallarımıza talepler 
çoktur. Fuar genel direktörü 
Arif Ekonomi bakanı Cehil 
Bayara bir tebrik ve teşekkür 
tşlgrafı göndermiştir. 

Şu dünyada ne enayi bele
diyeler var!... Daha onlar 
ışın farkında değil. yoksa 
bizim şehircilerimizin son 
günlerde sczdıkleri · esrarı 

çaksalardı, otellerini şıppadak 
düzeltir bize rekabet ederler
di!.. 

Eğer Olimpiyat eğlenceleri· 
ne bile uymayıp da (sirk) 
para etseydi, demek, bizim 
Anadolu hisarında insan par• 
çalayan yılanlarmızı, Bebek 
sırtlarında eşek yaralayaıa 
kurtlarımızı, ta Vali konağı 
önünde icrayı ahenk eden sürü 
sürü köpeklerimizi duysalar 
lstanbula seyyah yağacak!... 

Serdengeçti 

Resmi devairin 
, nazarı dikkatine: 

. . GazetAemizde neşredilecek resmi ilanlar 
ıçın yegane merci " ResmA lıA 1 T" k 
Limted ş· 1 . • • ı an ar ur A k ır ~etı 11 dır. Şırketin merkezi· 

n ar~ .. ca~_desinde Kahramanzade ha. 
nınnı uçuncu katıdır. Telefon numarası 
20960 _dır. İlanların bu tıtrikle gönderil· 
mesi rıca olunur. 



4 ----
Her gün bir vazı .\ 

Bir ben, bir de Felek kaldı ... 
Yazan: M. Sami K arayel 

lstanbulda oturanlar kafilei 
seyahin nedir bilirler.. Koce 
Transantlantik vapurlarile ge· 
len çeşi t çeş it seyyahlar yüz. 
!erce otomobillere binerek şe· 
birin tarihi olan yerlerini ve 
mesirelerini gezerler.. Bu 
adamların giyinişleri, para 
sarf edişleri ~ahsi varlıkları· 
nın es~ri oldukları gözükür .• 
Bu seyyahlar, bütün sene ça· 
lışmışlardır, Seyahat için 
ayırdıkları paralarını bir araya 
getirerek dinlenmek - ve gör
mek zevkile seyyahate çık· 
mışlardır. Bu seyyahların mak· 
sat ve gayeleri gezmek, gör
mek ve bu vesile ile de 
dinlenmektir. 

Peki, bizde de seyyahin ka
filesi yok mu? Ne demek; asıl 
kafilei seyyahin bizdedir? ..• 
Hem de bedavadan seyahat ... 
Öyle anlının terile, vücudünün 
kafasının mevcudiyetile değil, 
kulpunu bularak kervana ka
tılmak suretile seyahat... Bu 
gidişle, ve bu lepten gezişin 
tadı, damarlarımıza işledikçe, 
hiçbirimizin değil yabancı 
memleketlere hatta Kasımpaşa 
vapurile Kağıthane.ye bile _gi
dişi kervana, kafıleye ekıpe 
bağlanarak bedava dan olacağı 
anlaşılıyor .• 

Eskiden imaretler vardı.Kar· 
nı acıkan softalar ve çömezler 
bu vakıflı imaretlere müraca· 
atla fodla alıdar ve her hafta 
Pcrşenbe günleri de zerde pi· 
lav yerlerdi. Bu lüpten geçi. 
niş yolu biitün bir memleketi 
istila etmişti ve küme, küme 
lopçu softalar ve çömezler ya· 
ratmıştı. Hani, Türkçede bir 
darbı mesel vardır: Ekmek el· 
den, su gölden .. 

lmaretçilik usulü, oldukça 
mühim bir tarihe bağlıdır.ima· 
retçilik mantalitesi yalnız, !od· 
laya, zerde pilavla da kalma· 
mıştı, Bir yerden, bir yere 
cerre giden ve seyahata çıkan 
softa ve çömezler ellerinde 
birer seyyahin kağıdı, bedava 
bir yerden bir yere kervanla· 
şabilirlcr. Bunlara kimse el 
dokunamazdı.Çünkü: din adam 
!arı ve Allahın memurları idi. 

Şimdi bizde; bedavadan bol 
bol yeyip içerek lüpten seya
hat etmek için de bir takım 
yollar var. Birincisi; derhal 
sporcu ve sporcular çömezi 
ve idarecisi olmak ... 

Bizde spor idarecisi olmak 
o kadar müşkül ve derece ile 
elde edilen bir mevki değildir. 

Çocukluğunuzda. bisiklete bin
mişseniz derhal anlar bir reis
sinizdir. Birdirbir, adım attır
ma, dört kundura oynamışsa· 
nız atletizm de yektasınızdır. 
Marn işi, mumdirek oynamışsa
nız muhakkak nışancısınızdır. 
Beş on futbol, beş on gü
leş seyrelmiş bir kaç defa 
zeytinyağı ile ensenizi yağla
mış ve sıvazlamış iseniz futbol 
ve göğüs üstadısınızdır. 

Hele, kimsenin anlamadığı 
ve spor tekniğine ait bir iki 
isimler de sayıverir, laflarınız 

ara•ına karıştırırsanız en yük
sek sporcu ve idarecisinizdir .. 
Elbiselerinizi, giyinişlerinizi de 
sporcuya bezeltiniz mi deyme 
key~~e ... Hem de korkmayınız, 
bu ışın ne mektebi vardır, ne 
hocası ve ne de hacısı .. Rütbe 
ye derecatı yoktur. Eğer bu 
işin rütbe, saygı, bilgisi olmuş 
.>lsaydı ben bugün bu işin ma. 
reşalı olurdum ... 

Korkmayınız, bol seyaha-
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ti mi etmek is tiyorsunuz? Ya· 
bancı memleketleri mi gezip 
tozmak arzusunda mısınız? Der
hal yukarıda saydıklarımı na
zariye halinde vü cutlandırı· 
nız ve sporcu geçininiz .• ben, 
ne yazıyorsam bununla a.me~ 
ediniz; hatta tayyare bıleti 
bile almazsınız o vakit .•. Çün
kü: Sporcunun piyangosu da 
vardır. Hem ne piyango; bilet 
almadan, kur'a çekilmeden 
bir de bakarsınız adam başına 
beşer yüz lira neto para da 
çıkmıştır. Güzel değil mi? •. 

Sporcu musunuz; korkma de
dim ya ... Her sene el enselik 
kamplar .. Sonra müsabaka ka· 
biliyeti için müteaddit Avrupa 
seyahatleri ve temasları... Ne
lerde, neler? .. 

Hele; dört senede bir Olim
p;yatlar ... Oh ala, ala... Ker
van muhakkaktır. Reisi.er, se
yirciler, hıkemler, gözcüler, 
klavuzlar. neşriyatçılar. Hepsi 
gitmelidir. Gezmeli ve görme
lidir.. Kervana girmek usulü 
zor değildir. Ensenizi yağlayıp 
bazularınızı kabartıp, bir iki 
teknik isimler ve jestler yapa• 
rak çalım yapmanız kafidir. 

Olimpiyat kafilesi tamam• 
lanmış. Bana verdikleri isim 
listesinde idareci olarak oluz 
iki kişi Berline gidiyormuş ... 
bu isimleri baştan nihayete 
kadar okudum. Listede eksik 
olan bir ben, bir de Fehk var. 

Vay canına ; bari oldu ola
cak, bu listeyi yapanlar bize de 
bir yer ayırmış olsalardı, dü
ğünleri tamam olur kambersiz 
olmazlardı. 

Eh 1 Alacakları olsun ... Ben 
ve felek nedemektir görürler .. 
Feleğin kalemi ile benim ka· 
!emim birleşirse seyreyle güm· 
burtüyü... Nelerde, neler ya· 
zacağız, ne maydanozlu köf. 
teler ... Her halde bizi kervan
dan, sürüden ayırdıklarına iyi 
etmedi bu Baylar ... 

Şimdiden sonra; yalvarsalar 
da kervana girmeyiz, ağlasalar, 
sızlasalar da dinlemeyiz... ver 
yansı yazacağız .. sebep; lüpten 
seyahati bizden esirgedikleri 
için?. 

Ben, şimdi okadar pişma• 
nım ki: zavallı Felek, atletizm 
reisi iken durmadan hücum 
etmiştim. Çömezlerimi de ha
rekete getirerek hergün yük
lenmiştim Feleğe ... Meğer, Fe
lek zemzemle yıkanmışmış ... 
Hiç olmazsa Bize de ermiştir, 
pirdir diye destur verirdi. 

Dedim ya; Listede yalnız 
ben ve felek yok .. 

Bakalım; gidenler ne yapa· 
caklar? En güvendikleri gü
leşciler değil mi? Onlarıda gö
receğiz.. Onuncu bile olamı
yacaklar .. Yazık, yazık bu ha
limize.. Acırım, sızlanırım bu 
bi gisiz, ve sıfrulyed kafileye. 

M. Sami Karayel 
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\ Yarın 
Bu sütunlarda 

Burhan Belge'nin 
UçUncU yazısı 

An karadan 
Bahisler serisi 

Aşk Oyuncakları 
"Bağırarak cevap verdi: 
- Dört gün buradasınız, 

dedi, trenler daha ileriye işle
Miyor. 

Bilmem, Avila'yı tanır mısı

nız? Eski ispanyayı öldü zan
nedenleri oraya göndermeli. 
Eşyamı oraya taşıttım. Fakat 
akşam üslü sokaklarda trenin 
hareket edeceğini bağıra ba
ğıra ilan eden bekçilerin ses
leri üzerine tekrar istasyona 
indim. 

Size bu bir iki dakikada an
lattığım yolculuk kırk saat 
sürdü azizim. 
Akşam sekize doğru, kış 

gecesinin ortasında, bu sefer 
de yiyeceksiz kalarak, vago
nun arkasındaki köşeme bü
ıüldüm. 

Paristenberi beni takip eden 

y AZAN : Pi yer Luis 

üç lııgilizle beraber, aynı va
gonda üçüncü geceyi geçirmek 
tahammül edilir şey değildi. 
Çantamı filede bırakarak, bat. 
taniyemi aldım, daha aşağı 

kompartımanlara doğru yürü
düm. Buraları lspanyol kadın· 
ları ile lebalep dolu idi. 

Bu vagonlarda dört kompar
tımanın arası alçak bölmelerle 
ayrılmıştı. Onun için bir kom
partıınandan dördüncü kom
partımanda olup bitenleri gör
mek mümkün oluyordu. 

Halk takımından kadınlar, 

birkaç bahriyeli, iki hemşire, 
üç üniversiteli, bir çingene, 
bir de sivil m\lhafız yolcular 
arasında bulunuyorlardı. He· 
men hepsi de konuşuyor, kim
se dinlemiyordu. 

Bir köşeye geçik oturalı da· 
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Askerlik 

Taktik Esaslar' 
Taktikte usul ve esaslar 

birbirinden ayrılırlar. Her 
ikisini esaslı düşünüş, uy
gun bir karara varı. Tak
tik (tabiye) usul ve esasla· 
mıı iş haline sokacak kuv
vete varan bilgi, düş

mana karşı yapılan hare
ketleri zafere ulaştırır. Bu 
nazariye, "esaslar kaideler 
gibi değişmez sonucunu 
meydana koyar. 

Hatırımda kaldığına gö
re; Napolyon "harp, kaide 
ve esaslarının tatbiki zorlu 
olan bir sanattır. diyerek 
sevku idarenin güçlüğünü 

pek açık anlatmıştır. Bu 
güçlüğü yenmek harbın ka
ide ve esaslarını daima göz 
önün de bu !un durmak la 
mümkündür. 

Tabi ye esaslarını şöylece 
düşünebiliriz: 

1- Savaşta, taarruz eden 
taraf, müsbet neticeler alır. 
O halde, taarruz fikri esas
tır. 

2 - Düşman durumu ne 
olursa olsun, sıklet merke
zini cephenin vurulacak nok
tası karşısına getirip bütün 
vasıta ve kuvvetleri kat'i 
netice yerinde toplamak 
nıuvaffakiyet ihtimalini art· 
tırır. 

3 - Baskınlarla, düşma
na yapılacak tesirler, az 
kuvvetle büyük işlerin ba
şarılması demektir. Baskın 

esasını, fırsat buldukça tat· 
bik etmek kumandanın ge
rekli işlerindendir. 

4 - Kuvvet ayırmada 
cephelerin ve harp duru
munun kıymet ve önemini 
göz önünde bulundurmalı
dır. Tali yerlere en az kuv
veti tahsis suretile kuvvet· 
lerin tasarrufu esası kuman
danların kabiliyetini ölçer. 

5 - Öncü, yancı, artcı .. 
gibi koruma tedbirleri al
mak, birlikleri baskın, çe
virme ve kuşatmadan ko
rumak kuvvetlerin emniyeti 
esasını teşkil eder. Bu ça
releri layıkile tatbik etmek, 
kat'i netice yerinde fazla 
kuvvet bulundurmllğı müm
kün kılar. 

Bunları ihmal etmeyen 
kumandanlar, hareka tta 
serb~stiyi muhafaza etmiş, 
beklenmeyen herhangi bir 
duruma karşı İcab eden 
tertipleme kudretini arttır

mış ve düşündüğünü, neti
celendirdiği le şeb büs lerle 
düşmana kabul ettirmiş 

olurlar. 

M. K. 
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Harici Küçük 
!::!...~er ı er 

• Lehistanda iki aske-
ri tayyare çarpışmışlar dır. iki 
kişi ölmüş, diğerleri paraşütle 

kurtulmuşlardır. 

• Fransız Ayan meclisi Fran. 
sa bankasına ait projenin he

yeti mecmuasını 77 reye karşı 
196 rey ile kabul etmiştir. 

• Avam kamarasında çar
şamba günü başlamış olan 
celse fasılasız otuz dört saat 
devam etmiştir. 

• Bugün bütün Yunanistan
da yirmi dört saatlik umumi bir 
grev illin edilecektir. 

ha çeyrek saat geçmemişti ki, 
hemen bütün komşularımın ha
yatını öğrenmiş bulunuyordum. 

Tren birdenbire durdu. Bin 
dört yüz metre irtifada Sierra 
de Guadarrama'yı geçiyorduk. 
Yeni bir çığ daha hattın üze• 
rine düşmüş, yolumuzu kapa
mıştı. Tren geri dönmek iste· 
di. Arkadan da yol kapandı. 

Bir laraftan da kar mütemadi. 
yen yağıyordu. 

Size bir Norveç hikayesi an. 
)atıyorum değil mi? Eğer bir 
Protestan memleketinde olsay· 
dık, yolcular çoktan diz üstü 
gelirler, canlarını Allaha emanet 
ederlerdi. Fakat lspanyollar 
kasırgalı günler haricinde Al· 
!ahın ani bir afet gönderece· 
ğine inanmazlar. 

Yolcular, trenin ileri geri 
gidemediğini öğrenince, vakit 
geçirmek için, çingeneden dan
setmesini istediler. 

O da oynadı. Otuz yaşla· 

rında kendi ırkının hemen bü· 
tün kadınları gibi son derece 
çirkin bir kadındı. 

Düşünceler : 
Sevinmek, yarınki ağlama· 

nın peşin tesellisi de olsa, insa
nın sinirlerini yatıştırmak ba
kımından bir avuç kolonyadan 
daha verimlidir. 
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Sevinç ve keder beraber ya
ratılmışlardır. Her mükedderin 
bir gün sevineceğine inanmak.. 
biraz salca değil mi? 

1!l [!) 

insanlar biliriz, sevinmeleri 
için para kafi bir oyuncaktır. 
Ve insanlar biliriz, bir dost le· 
bessümü onları bütün kederler· 
den, yaslardan kurtarır. 

Nesrin:" Ben sokak şllhğı değilim, Molla Bey! Yarıl'I 
benim kimin metresi olduğumu görecek ve 
utancından yanıma gelemiyeceksin r "dedi 

El El 

Şu kahpe felek hükmünü 
yürüttükce fazla gülmeğe gel
mez. Öyle felek ki insanlardan 
daha kıskanç. 

(!l l!) 

Hicrandan kurtulup sevgili· 
sine kavuşan bir insanın sevin• 
ci, biraz şımarık da olsa, bütün 
sevinmelerin üstündedir. 

GJ (!] 

Hayyam diyor ki: Dünyada 
iki kişi sevinmek hakkına sa· 
hiptir: Sarhoşluğundan ölün· 
ceye kadar ayılmıyanlarla hiç 
sarhoş olmıyanlar. 

(!] [!J 

Keder çekmek istemiyenler, 
sevinmek ihtiyacını duymama· 
lıdırlar. 

1 Doktorun ı 
L Öğütleri 
Yine yemek ve 
gıda meselesi 
Bugün de yemek meselesin. 

den bahsetmek istiyoruz. l3u
günkü yemeklerin insan vüdu· 
dündeki yıpranmaları telafi 
edecek hassalara malik olma. 
dağını söyleyen Fransız dok
toru, yemek işinin yeniden or
ganize edilmesi lazım geldiğini 
şiddetle ileri sürüyor. 

Fransız doktoru mideye fay
dasız, lüzumsuz ve bilakis za· 
rarlı şeyler doldurmanın insan 
hayatını kısalttığını ileri sürü 
yor, ve diyor ki: 

" - Bütün gıda diye aldığı
mız bir çok yemaklerin yüzde 
elliden fazlasını vücut ihraç 
ediyor. Bir tutam şeker almak 
için bir çeki odun kemirmek 
doğru olamaz. Bu sebeble gıda 
meselesini vücudun tam ihli· 
yaçlarına uygun olarak hallet• 
mek zamanı gelmiştir. Bir za· 
manlar vücut için çok lazım 
sayılan bazı gıdaların bünye

nin yetişmesi ve yaşaması ba
kımından biç bir kıymet ihtiva 
etmedikleri anlaşılmıştır. Fen 
durmıyor, ilerliyor. Her gün 
yeniyeni hakikatlerle karşıla

şıyoruz. Dünya değişiyor, te
lekkilerin altı üstüne geliyor. 

Biz ise elan ilk insanlar dev
rinden kalma yemekleri yemek
teyiz. Nasıl ki ceplerimize para 
yerine kağıt parçaları doldur
maktan çekiniyorsak midemize 
de gıda yerine posa doldur• 
maktan vaz geçelim.,, 

Fransız dok toru sıcak ye. 
meğin de şiddetle aleyhinde 
bulunuyor. Yemeklerin mutla. 
ka soğuk olarak yenilmesi IA
zım olduğunu söylüyor. Tabi
atla sıcak olarak istihsal edi
len gıda olmadığına göre ye
meklerin de sıcak olarak ye-

Bir müddet soğuğu, karı ve 
geceyi unuttuk. Öteki kom
partımandaki kadınlar, dirsek
lerini bölmenin kenarına da
yamışlar, seyrediyorlardı. Çin
geneye yakın bulunanlar da 
ellerile tempo tutuyorlardı. 

O zaman, karşımda, köşede 
oturmuş, şarkı söyliyen küçük 
bir kız nazarı dikkatimi celbet· 
ti. Ayağındaki pembe fistandan 
Endüliislü olduğunu anladım. 
Om~zlarını ve yeni kabarmağa 
başlıyan memelerini krem ren. 
ginde bir şalla örtmüştü. 

Bütün vagon bu kızın Avi· 
lada San joze Manastırında 
talebe olduğunu, Madritte, 
annesını görmeğe gitliğini, 
Novyo [1] su olmadığını, adı
na da Konca Perez dendiğini 
öğrenmişti. 

Sesi güzeldi. Elleri şalın 
içinde, hemen hemen uzanmış 

vaziyette, gözlerini kapatmış, 
hiç kıpırdanmadan şarkı söy· 
lüyordıı. Fakat söylediği şar
kıları her halde Manastırda 

('] Tanıııl<, doll 

Bilhassa lngilizlerin bu hu
susta kuvvetli kanaat ve ma
lümatları vardı. Bu kanaat ve 
iddiaya göre: Her iki kuvve
tin muvasala ve muhabere 
noktası demek olan Pozanti 
cephesinin dağılması, diğer 

mıntakalardaki (Kuvvayi Milli
ye) tecemmülerini de dağıtma
ğa kAfi gelecekti. 

Askerliğe pek fazla aklı er· 
mediği halde, her nedense -tec· 
rübesi dolayısıy le olsa gerek
ı.skerl mülahazalarına pek faz. 
la kıymet ve ehemmiyet veri
len Mister Tomson, (G. H. Q) 
de ayni mesele konuşulurken 

bu fikir ve mütalaada bulun· 
muş yani Pozantiye asker! bir 
kuvvet gönderilerek buradaki 
Milli Kuvvetlerin dağıtılmasını 
tavsiye etmişti. 

-3-
lşte tam bu sırada lstanbul 

sokakları lngilizleri şaşırtan 
garip hadiselere sahne olu· 
yordu. 

Sait Mollanın evi civarında 

bulunan bir evrak çantası or· 
talığı alt üııt etmişti. Sait Molla 
bu çantayı mal bulmuş mığrıbi 
gi'ıi yakalayarak doğruca pa· 
pas Frou'yıl koştu. (Bu adam 
da bir müddet lngilizlerin bir 
başka istihbarat şebekesinin 
şefi olarak Beyoğlunda çalış

mıştı.) Çantadaki evrak içinde 
Pozantideki müdafaa ve teca· 
vüz planları ve bir çok zabit 
isimleri vardı. Ayrıca lstanbul
da bir takım zabit grupları

nın gizliden gizliye toplanarak 
neler konuştukları da bir çok 
imzalarla tesbit edilmişti. işte ı 
papas F runun .. lngilizlerin ara
yıp bulamadıkları vesikalar l 

Sait Molla ayni günün akşa· 
mı, Beyoğlunda doğru yoldaki 
Papas Frunun apırtımanından 
bir kucak banknotla çıkarken, 
ır.erdiven başında Nesrinle 
karşılaştı: 

- Çantadaki vesikaları ver
diniz mi, hocam? 

- Elbette verdim,. Kuca
ğımdaki paraları görmüyor
musun? Merak etme; bu para
da senin de hıssen var! Çün
kü çantayı bulan sensin l 

- Fakat, ben sizin bu me
selede bu derece istical gös
tereceğinizi ummazdım. Ne 
yazık .. Yarın lngilizlerin yanın
da mahcup olacaksınızl 

- Neden? .. 
- Çünkü, para mukabilinde 

sattığınız bu vesikaların hepsi 
sahte imiş 1.. 

- Ne diyorsun, Nesrin? ak
lımı oynatma benimi. .. 

Bu kadar planlar.. Resmi 

nilmemesi lüzumu üzerine israr 
ediyor, fakat eğer Fransız dok
torunun söylediği tatbik edi
lecek olursa dünya üzerinde 
iktısadi bir hercümerç vu
kuunu da göze almak icap 
edecektir, 

Öğrendiğini ıannetmiyorum. 

Bilhassa halkın çok sevdiğl 

dört asırlık şarkıları intihap 
ediyordu. 

Bir aralık çingene kızı bu 
şarkılardan birine alındı. iki 
elini kalçasına götürerek. 
ayaklarını açtı: 

- Baksana bana, dedi, sen 
beni bilir misin? Ben insanın 

gözlerini oyarım. 
Konça hiç istifini bozmadan 

hattA kirpiklerin i bile kaldır· 

m adan cevap verdi: 
- - Aman, yavaş gel 1 
Bütün vagon neşe içindeydi. 

Erkekler ortalığı kızıştırıyor

lar, kadınlar küçüğün ces&f'• 
tine hayran oluyorlardı. Yalnız 
çingene: 

- Dur bakalım, daha dün• 
kü kııl Dediği zaman, Konça 
yerinden fırladı. 

Elile memelerine vurarak: 
- Hangi küçük kız? dedi, 

ben sapına kadar kadınım. Ne 
zannettindi? 

Biribirlerinin üzerine atıldı

lar ve boğuşmağa başladılar. 
Hemen araya girdim. Ben de 

mühürlü teskereler.. Yüzlerce 
imzalı mahrem müzakere not· 
!arı .. Bunlar sahte olur mu hiç?. 

- isterseniz benimle birlikle 
geliniz .. Papas Fruya onların 

sahte olduğunu ispat edece• 
ğim. 

Sait Molla bu sözleri işitince 
merdiyen başında buz gibi 
donup kalmışb. 

- Hayır .. Yukarıya çıkma) 

Hele dur bakalım biraz, düşü
nelim bu işi. Bu kadar para 
aldık adamdan .. 

- Düşünmeğe vakit müsait 
değil, hoc am!Vaziyet çok vahim
dir. Bu evrakın sahte olduğu· 
nu ben söylemesem de, yirmi 
dört saat sonra nasıl olsa 
meydana çıkacaktır. 

- Yirmi dört saat sonra mı 
dedin? 

Mollanın dizleri titriyordu. 
Genç kadından utanmasa mer· 
divenin başında bir et yığını 
halinde yıkılıp kalacaktı. 

Nesrinin söyledikleri haki
kat miydi.. Yoksa bu evrakın 
lngilizlerin eline gitmesine ma
ni olmak mı istiyordu? Bunu 
ne Molla an "ıyabilmişti .. ne de 
bir başkası. 

Sait Molla koynuna yerleş
tirdiği banknot demetlerine 
şöyle bir göz attı.. Sonra bir
den sakalını kaşıyarak Nes
rinin yüzüne baktı: 

Benim paraya ihtiyacım var, 
yavrum! Ben doktor Fruya 
gidip de ( sana getirdğim ev 
rak sahte imiş!) diyemem .. ve 
seni de böyle bir şey söylemek
ten menederim. 

- · Sen bana hükmedemezsin! 
- Öyle bir hükmederim ki 

öteye bile geçerim. istersen 
bir adım at da gör gününü 1 

Ve gülerek şu kelimeleri 
ilave etli: 

- Bu sahtekarlığı senin üze
rine yükleyiveririınl O vakit 
dünyanın kaç bucak olduğunu 
anlarsın! Haydi yürü .. Çıkalım 
şuradan dışarıya. Sokakta ko
nuşuruz. 

Nesrin apartıman kapısında 

Molla ile çekişmenin sonu l:ı i r 

rezaletle biteceğinden çekine
rek fazla ısrar etmedi .. Merdi· 
venden indiler. 

Molla koynundaki paraların 

emniyet altına girdiğini göre
rek sevinmişti.. Küçük yuvar
lak gözlerini kırpıştırarak gü
lümsedi: 

- Senin de paraya ihtiya
cın var galiba .. ? 

Elini koynuna götürdü .. Yüz 
lıralık bir banknot çıkarıp 

yavaşça Nesrinin avucuna sı· 
kışlırmak istedi : 

- Hele şimdilik şunu al da. 
Yarın seni daha çok memnun 
ederiır. I 

Nesrin birdenbire bir demet 
çıra gibi parladı... yüzlük 
banknotu buruşturarak Molla
nın yüzüne attı: 

Benim paraya ihtiyacım 
yok . 

kadın kavg•larıno sadece sey
retmcğe dayanamam.Çünkü kav· 
ga etmesini bilmezler. Hasmını 
yere yıkacak yumruk kullan
mazlu da. gözlerinı çıkarmak 

için lornaklarını kullanırlar . 

Korkarım doğrusoı kadın kav· 
gasından ... 
Ayırdım amma epeyce uğ· 

raştım . N:hayet ortalığa bi· 
raz sükünel geldi. O sırada 
komşu kompartımandan içeri 
giren bir sivil muhafız [2] mu• 
harebe yerine şöyle bir baktı 
ve polisin daima zayıfı bulan 
hiç şaşmaz usulü ~ucibince, 
zavallı küçük Konça'nın yüzü
ne ıııanasız ve hayvanca bir 
tokat attı. 

Bu karak uşi hükmün esbabı 
takdiriyesini izaha dahi lüzum 
görmeden, elini kılıcının kab· 
zasına dayayarak, sükün ve 
asayişi iadeye muvaffak ol· 
maktan memnun, etrafındaki· 

!ere baktı. 
Tren tekrar hareket etmişti. 

Ay ışığının uzayıp giden karlı 

[2] lapanyol jandarmuı. 

Sait Molla birdenbire şaşa· 

lamıştı. 

- Sen ne tuhaf bir kadıll" 
sın be?I Ne istediğin beJIL. Ne 
istemediğin 1 Paraya ihtiyacın 
yoklu da Papas Fru'mın apar· 
tımanına koşarak neden gel
din? 

- Ona : (Size bir çanta do
lu.u evrak getiren olursa, sa'. 
kın aldanıp almayın... HebS~ 
sahtedir 1 ) cliyecektim. Şimd1 

ne :çin geldiğimi anladın ııı; 

Molla Bey? 
Molla gittikçe muammalaşan 

Nesrinin vaziyetinden şüpheye 
düşmüştü. Fakat yüzüne karşı 
bir şey söylemeğe cesaret ed"' 
miyordu. Sait Molla çok iyi 
biliyordu ki, Nesrin Sadrazafll 
Ferit P.ışa ile, Ali Kemal ile 
senli benli konuşan, onlar• 
çok mühim hadiselerde fikir 
veren ve yol gösteren bir k•'. 
dandı. Hakikatte kimin nesı 
olduğunu bilmiyordu. Bildiğİ 
bir şey varsa: Nesrin çok teh• 
],keli bir kadındı. Ona lngi· 
)izler de ehemmiyet veriyor!•'• 
söylediklerine omuz silkip geÇ' 
miyorlaı dı. 

"Sait Molla yere düşen yiiı' 
lük banknotu çiğneyip geçe
mezdi .. Yaya kaldırımın üıt' , 
rine eğildi 1 

- Demek bu paraya teneı• 
zül etmiyorsun ha .. ? 

Nesrin cevap vermedi. 
Birkaç adım ilerledi .. Seb•P 

lotoğrafhanesl önünden hızlı 
hızlı yürümeğe başladı. Hari! 

d ·ı 
Mollanın şaşkın ve mütered 1 

halini görüp de gülmemek k3' 
bil değildi. 

- Haydi şıllık sen de. Uğur' 
lar olsun. istediğin yere git! sen 
paraları aldım ya ... 

Diye mırıldanıyordu. 
Nesrin, bu sözleri uz rıkdan 

duı muş olmalı ki, başını arka' 
ya çevirdi: 

-- Ben sokak şıllığı degi• 
lim .. Molla Bey! Yarın beniıP 
kimin metresi olduğumu RÖ' 
recek v~ utancından yanıııı' 
gelemiyeceksinl 

[!J GJ 

-4-
Tepebaşında bir KBr· 

şılaşma .. 
Akşam üste .. 
Tepebaş ı bahçesinde bir eC' 

1 ~ nebi bandosu çalıyor .. Orta 1 

kalabalık. Pera palasPı önünde0 

geçen bir bö:ük lngiliz asker' 
nin sert ve mağrur yCrüyüıu• 
nü seyreden yolcular yaı'1 

kaldırımları doldurmuş .. 
Halk arasında bir fısıltı: 

- Ceneral Harington ge
çiyor .. 

- Sahi mi? Aman yakınd•P 
göreyim şu adamın yüzüniİ· 

(Garden Bar) ın kapısı öoiiJI' 
de toplanan kalabalık arasıır 
da iki baş birleşti: .. 

- Ah.. Şefik.. Sen nereltf" 
desin? 

[ Bitmed;j 
A 

tenhalığının azameti ile k•~ 
karşıya kalmıştım. Öteki yol•• 
lar çoktan uyumuşlardı. 

Görüyorsunuz ya dostu~ 
insanlar daima hayatın giiı<" 
taraflarını ihmal ederler. (jl' 
çen sene de Triana köprüsİİ~ 
den güneşin gurubunu seyr~~ 
yordum. Hiç bir şey Sev• 
güneşin batışındaki ihliş~ 
ifade edemez. Gelip geçeni •p 
bakıyordum. Hepsi yüriİY~ 
geçiyorlar, yahut durup d•_ 
!erini konuşuyorlardı. J-l 1; 
amma hiç kimse bu ihtişaı'~ 
dalmak şöyle dursun, baı' 
çevirıp bakmamıştı bile ... 

Ben mehtaba ve karları sıı; 
re dalmışken küçük şarkıcı d~ 
zın hayali gözümde canlan ~· .. 

Acaba ş'mdi neredeydi? il~ 
menin üzerinden eğilip baktı d 
O kadar yanı başıma yatf110' 
uyuyordu ki, ti.mi uzatsam, d 
un<tbilir dim. Bir kadın olırı_•; 
muhtemeldi. Çünkü kendısı 
öyle söy !emişti. ıf 

Fa kat azizim, sanki altı ,, 
lık bir çocuk gibi uyuyorıl 

(Bitmed!). 

.. 

1 



25 Temmuz 
-AÇIK SÖZ-

1 Şehirden 
Röportajlar 

Yusuf lzzettinin köşkünde 

Kamp kuran beş yüz yiğit 
arasında sekiz saat gencin 

Talebe memnun, kumandanlar memnun, 
Boğazın bu yakasında kahramanlık esiyor 

Vakit, tam öğ· 
le ... Mecidiye kö
yünün Büyükde
reye uzanan yolu 

1 

üzerindeyim. Son ' 

• 

ııünlerde gençle
r in kamp kurduk 
lan Yusuf izzet· 

tin Efendinin 
köşküne gidecek
tim. Fakat hava 
da o kadar sıcak
ki. Eğer Boğaz 

Üzerinden gelen 
rüzgarın ılık te

. sellisi de olmas:ı 
koca asfalt yol 
ile eriyip kaybola 

Kamptaki talebeden bir grup. Ortada Bag Reşat 

cağım sanki" 
Bütün vesaiti nakliyenin kısır· 

laşdığı bu zamanda tehlikelerin 
kumkumalı caddesinde ve ke
narda köşede uzanan gölge
liklerin istihzalı bakışlarına 
aldırmayarak serbestçe yürü
mem pek de fena olmuyor. 

Ceketimi koluma astım ve 
böylece 25 dakika bir asker 
Yürüyüşünden sonra köşke 
ulaşabildim. Yüksek ağaçların 
koyu yeşillikleri içine saklanan 
üç köşk, iki yanı tuğla ile ö
rülmüş bir kapı ile başlıyor. 
Kapıdan girince iki yanı ağaç
lık uzunca bir yol, bu dışarı
nın kavurucu sıcaklığına tezat 
teşkil eden hoş bir serinliğe 
bürünmüş yolumdan azır ağır 
ilerlerken sağ taraftan bir ses 
yükseld i: 

- Doldur ve kapa. 
Gözlerim kızgın güneşin al

tında ciu ' a dura tunçlaşmış 14 
imanlı yüzle karşılaştı. Bahçeyi 
Çeviren duvarları aşarak ca:I- ı 
deye ve oradan ta denize ka
dar uzanacak imiş gibi kuv
vetle çıkan ses tekrar gür
ledi: 

- Süngü lak! Marş marş! 
Bir anda havada ufak bir 

kavs çizerek tüfeğe sokulan 
süngüler denize doğru, Boğaza 
doğru koşuyorlardı. 14 genç 
kasırgalar yaratarak koşuyor
lar. 

Yürüdüm, tekrar bir bahçe
d en içeri girdim. Ufak bir ha: 
vuz etrafında sekiz on genç. 
Ellerinde kitaplar, notlar oku· 
Yorlar. Sol taraftaki köşkün 
yanına geldim. Talebenin en 
fazla toplandığı yer burası. 

Belki 200 ü aşkın genç manga 
manga ayrılmış-tar, çalışıyorlar. 
Ôyle hummalı bir faaliyet ki ..• 

- Acaba teftişe mi hazır

lanıyorlar? 
Derken imdadıma Teğmen 

Reşat Y"tişti : 
- imtihanımız var, dedi. 

Sabah sekiz buçukda başladık. 
lleşde muhakkak biter. 

Ben böyle çok üzücü bir 
ıründe ziyarete · geldiğimden 
dolayı da taliime küsmüyor 
değildim. Sol tarafıma baktım 
yüzbaşı Mustafa: ihtiyat zabit 
mektebi komutanlarından. He
men yanına gittim. ikimiz de 
ayakda konuşmağa başladık. 
O mevzuu hemen kampa dö
kerek: 

- Kardeşim, dedi. Çocuk· 
lar duymasın amma, şimdiye 
kadar muvaffak olmıyan yok. 
Ben uzun askerlik hayatı-

mın her devresinde pek az 
olarak bu seneki kadar iyi 
randıman elde ettim. Gençlerin 
a3Jama kabiliyetleri, isteyerek 

çalışışları, hatta istediğimizden 
fazla randıman verişleri ne bile
yim hepimizi sevinçten uçuru• 
yor, desem yerindedir. 

- Peki komutanım, bu mu
vafrakıyet acaba askerlık der
sinden doğrudan doğruya ka
lınacağı için mi olmuştur? 

Bay Mustafa kaşlarını birden 
yukarı kaldırarak asabi asabi: 

- Asla dedi. Asla? Bu hiç 
bir zaman varit olamaz. Ben 
bu yüksek muva!fakıyeti tale
benin psikolojisinde buluyorum. 
Onlar askerlik ruhunu Türk

lüklerini benimsedikleri kadar 
benimıemişlerdir. 

Bana bunları söylerken de 
gözleri önünrlen geçen çelik 
gibi bir manganın üzerinde idi. 
Komutanı imtihan üzerinde 
frzla meşgul etmek istemiye
rek, imfıhandan sonra konuş
mak üzere ayrıldım. Bahçenin 
bir kenarında imtihanlarını bi
tirmişa 20-30 genç gördüm. 
Hemen çocuklın yanına var
dım. Etrafımda ufak bir halka 
yaptılar ve konuşmağa başla
dık. içlerinde en konuşkanı 
- aynı zamanda tenor- Muzaf
fer mütemadiyen anlatıyor: 

- Ne olurdu birkaç gün 
evvel gelseydiniz. imtihan gü
nü geldiniz kamp hayatın
dan birşey göremeyecek siniz. 
Burada asıl coşğunluk akşam
ları olur. 15 kişilik bir çalğı 
takımımız var. Her akşam is
tirahat zamanlarında tam şu ha
vuz başında eğleniriz. Kema.n
cılarımız Fethi, irfan. Mandolinci 
Sırrı, Mediha, lsmail, Akkardi
yan Cihat, Turhan. Senorler 
Fethi, Fikret. 

Öteden bir ses yük,eldi : 
- Kendini unuttu. 
Bir diğeri bağırdı : 
- Tevazu gösteriyor. 
Bunları bana anlatan : 
- Eh öyleyse, dedi, bir de 

Muzaffer. Sonra halk türkücü

lerimiz vardır. 
Tanburacı Osman pehlivana 

taş çıkartan bir Naili var
d:r. Allah kısmet ederse size 
dinletelim. Ne ömür çalar ne 
ömür. Bir de türkücümüz Cev• 
det var. Monoloğcu Feyzi ile 
Yunusu unutmıyalım. 
Başka varını Basri?. 
Basri denilen delikanlıya 

döndüm. Bu sefer o anlatmağa 
başladı: 

- Şeyleri unuttuk, güreşçi-

/icinci bölük, birinci takım, uçüncü manga 

\ 

)eri. Akşam yemeğinden evvel 
güreş faılı vardı. Şu monolo~
cu Feyzi öyle bir göreşirki 
hem horoz siklettir. Fakat bir 
de Dinarlı ile boy ölçüşen 

pehlivanımız var. Tuttuğu yer
den altı ayda kan kalkmıyor. 

Yeni gelen birisi sözü aldı: 
- Şairleri söylediniz mi Mu

zaffer ? Bizde şair bolluğu da 
var. Babıali caddesine eser ya
zacak kadar derindirler ha 1 

Bu sefer ben : 
- Peki eserleri falan var mı 

bu delikanlıların ? Dedim. 
- Olmaz olur mu a Bayım? 

Dedi. Hecesinden tut ta Mes
nevisinden Rubaisinden kasi
desine kadar hepsi var. Hele 
bir (kasidei kamp) diye bir 
yazı var. Eğer Nedim sağ ol
saydı, üstadının muhakkak ki 
elini öperdi. 

Artık yüz kişi kadar olmuş
tuk. Herkes bir şey söyliyor. 
Nihayet mektebin içini dolaş
mağa karar verdik ve bir ka· 
file binaya girdik. Tavanlar 
harikulade süslü. Nakaşlığın 
bütün hünerleri burada göste
rilmiş sanki. Binayı çok iyi 
bil ' n bir arkadaş beni aldı 
ve bina hakkında izahat ver

meğe başladı: 

- işte Bay Yusuf Ziya Yu
suf lzıettin efendi bura
da öldürülmüş. Daha odaya 
başımı çevirmemiştim ki başka 
birisi: 

- Yalan Bayım yalan, kim 
demiş öldürüldü? Diye. intihar 

etti. 
- Hayır öldürüldü f 
- intihar etti : 
Ta uzaktan bir ses: 
- Benim babam hepsini bi

liyor, öldürüldü) 
- Benim babam da uzun 

etütler yaptı. intihar etti! 
Ben bu dedikodunun müna

kaşasını gençlere bırakarak 
odaya girdim. Pek de büyük 
olmıyan bir oda. Pencereleri 
Maslak yoluna bakıyor. 
Odanın yanında da hamamı 

var. Oraya gittim. Okadar gü
zel, okadar hoş bir hamam ki .• 
Fakat ben hamamın güzelliğin
den ziyade, bu güzel hamamda 
yataklarını seren açıkgöz genç
lerin taliine hayran oldum. 
Güneş ne kadar kızgın olsa 
burası inadına serin olurmuş. 
Binayı geze geze yorulan ayak· 
!arımı dinlendirmek için delikan
lıların birinin yatağına olurdum, 
ve burada konuşmağa başladık. 

Nail diyor ki : 
- Bu akşam bize uyku yok. 

Sabaha kadar hepimiz uyanı
ğız. Zira bu gece boyama ge
cesidir. Bütün çocuklar birbir• 
lerini boyamıya çalışacaklar. 

- Ne boyaması bu? 
Basri izahat vermeğe baş

ladı: 
- Kampta adettir. Son ge-

ce herkes birbirini boyamağa 
çalışır. Evvelden allı yeşilli 
boyalar hazırlanır. Ve gece ki
min uykusu ağırsa maskaraya 

çevrilir. 
Pencerenin kenarına yaslan· 

mış, bir delikanlı : 
- Fehmi hapı yuttu öyley. 

sel derken bir arkadaş da im
tihanların bittiğini haber ver-

Yemek 
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Tencerekebabı - Zeytinyağlı 
barbunya fasulyesi 

etleri tencere- )-" 
Parça ve lop ~ 

ye koyunuz. iki 0~' 
soğan üç do-~ .) 
mates doğrayı-
nız, bunlararı tuz ve biberle 
uğduktan sonra etin üzerine 
koyunuz. Tencereye bir bardak 
kadar da su akıtınız. Kendi 
kendisine kavrula kavrula ve 
kızara kızara pişer. 

• Bir kilo barbunya iç fa
sulyesini tencereye koyunuz. iki 
soğan. iki domates doğnyınız. 
Bir limonanata bardağı zt-ytin 
yağı katınız. 

Bir bardaktan fazla su ilave 
etmeyiniz. 

• Mevsimin en iyi kompos
tosu kayısı, vişne, şeftali karı
şık buzlu kompostodur. 

•• Lekeler 

Mürekkep 
lekeleri 

Mürekkep lekelerini bir mik
tar sirkeye veya limon suyuna, 
yahut ta cavela suyuna batır
makla çıkarmak mümkündür. 
Bu vasıta ile renk zail olur. 
Fakat pastan ibaret olan sarı 
bir iz kalır. Çünkü Mürekkepte 
demir vardır. 

Bu son lekeyi de evvelki gibi 
muamele yapmalıdır. Cavela 
suyunu yün kumaşlarda kullan· 
mamalıdır. Çünkü kumaşın nes
cini bozar. Eğer leke renkli 
kumaş üzerinde ise, lekeli kı smı 
bir müddet kaynar süde batır
malıdır. Eğer mukavemet eder
se tekrar batırma:ıdır. Beyaz 
kumaşlardaki mürekkep leke
lerini de gazı kibriti ile çıkar
mak ta mümkündür. 

•• Çocuk 
. -

Dün bura-
cıkta çocuğun 

l\.J:f'--?~~~' terbiye sinden 
bahsederken O• 

yuncak üzerin
de durmuştuk. 

Bu gün yine terbiye meselesin· 
den bahsetmek istiyoruz. Ço
cuk yürümeğe ve gördüğünü 
seçmeye başladığı zaman ken
disine verilecek mülki terbiye 
ile alakadar olan yerlere sık 
sık götürülmelidir. Oralarda 
çocuğa anlayabileceği şekilde 
izahat verilmelidir. Eğer babası 
çocuğun sanatkar olmasını i•ti
yorsa fabrikaları gezdirmeli, 
onda sanatkarlık kabiliyetini 
beslemelidir. Tecrübe ile sabit 
olmuştur ki küçCk yaşlarında 
bu şekilde terbiye edilenlerin 
istidad ve kabiliyetleri keskin
leşir. Ve çocuk büyüdüğü za
man daha cevval bir zeka sa

hibi olur. 

di. Ben doğruca kamp komu
tanı Ziya Beyin yanına gittim. 
Ve konuşmıya başladık. Tale
belerin çalışmaları ve kamp 
hayatı hakkında ilk sualimi 
sorduğum zaman: • 

- Bayım, dedi, askerlik ha
yatımın her geçen senesi ba
na biraz daha neşe veriyor. 
Çünkü her geçen senede bir 
kat daha iyi neticeler alıyoruz. 

Hele bu sene ıaükemmeliye. 
tin en yüksek senesidir. 

Derin bir nefes aldı ve ilave 
etti: 

- Bayım, atıştan aldığımız 
netice yüzde doksan dokuzdur. 
500 kişilik kamp mevcudundan 
muvaffak olamıyan yok gibi 
bir şey. Bu belki mubalega 
gibi görülür. Belki, belki de 
inanmıyan dahi bulunabilir. 

Sonra elini kuvvetle masaya 

vurdu: 
- Biraz mubale ' a gibi gö

rülecek amma bay ın dedi. Ne 
zarar. Türk olan herkes yurt 
ev/cit/arının muvaffakıyet/eri· 
ni lciyıkıyle takdir ederler. 

Biz böylece konuşurken ya
nımıza bir genç geldi. Kusur
ıuz bir resmi tazim yaptıktan 

Yusuf Ziya Blnatlı 
Devamı 7 nci saufada 

Noı96 

- Yalan ve iftirayı redde· 
derim. Asıl yalancı ve bugüne 
kadar durmadan dinlenmeden 
üst üste tezvir yapan kendisi
dir. Ben ömrümde bu güne 
kadar tek yalan söylemiş bi
risi değilim. Ayşe benden en 
küçük bir şeyini saklamıyan 
ve bana itimadı olduğu için 
her türlü hadiseyi bütün te
ferruatıyle anlatan bir arkada· 
şımdır. Fapat, maatteessüf bu. 
rada söylemeğe mecburum. 
Ayşe mahkemede baştan ba
şa yalan şehadette bulunmuş
tur. 

Söylediklerinin hepsi sevgi· 
lisi Ferdiyi kurtarmak, babamı 
katil diye mahküm ettirmek 
için uydurulmuş şeylerdir. Söy
ledikleri her halde avukatın 
verdiği plan içinde sıraya kon-

YAZAN: 

muş sözlerdir. Ve .. bütün şa- Güzin haykırdı: 
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Etem izzet BEN1Ce 

bitlerin ifadesindeki vahdet de - Yalan ve iftirayı redded ı 
bunu teyid ediyor. er m. 

Güzin bu sözlerini bitirdik- - Bunların şehadetini sılı- bankadan çekilen para mı 
ten sonra, tekrar esasa geçti : hatli bulmıyor musunuz? Güzin: 

- Ayşe altı yıldır Ferdiye - Hayır bulmıyoruın. Çün- H 
k 

- ayır .. 
metreslik ediyor. Annemin her ü, onlar Ferdinin en yakın ve ki " d A Dedi, ilave etti: 
yo u6un a yşe Ferdinin koy- en mahremleridir. ŞehadeUc- - Evleri, 

vardır. n~ndadır. Fakat, ne yazık ki rinde bitaraf ve dürüst olma-
bır hak sahibi olarak değil, !arına imkan yoktur. Hepsi 
tamamıyle emir kulu bir cari- Oğretilmiş, buraya getirilmiş, 
ye gibi. Zavallı kız bu hayata papağan gibi ezberlediklerini 
sırf içine bir kere düşmüş 01• huzurunuzda söylemişlerdir. 
duğu ve Ferdinin üst üste ver- Prolesör Cemil, 
diği ileriye ait teminata gü-
vendiği iç:n katlanmıştır. Be- - Tahkikatın seyri ve Ve. 
nim .amimiyetime ve sırrını d~dı buraya getiren sebepler 
annemden saklıyacağıma gü- llşıkardır. Lakırdı ile bu seyri 
venerek macerasını her vakıt değiştirmek imkanı yoktur. 
göz yaşları içinde anlatırdı. Dedi, ilave etti: 
Ne yapayım ki, ona acımaktan _ - Haydi şahitler yalan söy-
b~şka elimden hiç bir şey gel- luyorlar. Polis tahkikatı, müd-
mezdi, deiumumiliğin tetkikleri, hazır-

Çapkın bir örümcek gibi lık tahk ikatı da hep yalan mı? 
konağın içine girmiş, şehyet Böyle bir şey düşünmek bütün 
ağlarını her odadaki genç ka- zabıta ve adliye kuvvetlerimizi 
dının karyolasına kurmak is- istihfaf etmek, ilham altında 
temiş, belki de kurabilmişti. bulundurmak olur! 
Deni de bu ağın içine almak Muzaffer: 
istiyordu. Amma, buna muvaf
fak olamadı. Onun konakta - Avukat Cemil beyhude 
annemden ve Ayşeden fırsat telaş ediyorlar. Ortada polis 
buldukça üzerinde hayvani ih- ve adliye kuvvetlerinin dürüst-
tiraslarını tatmin etti l\" İ bir ka· lüğünü şüpheli gösteren bir 
dın da matmazel .. dediğimiz ve iddia, ileriye sürülen bir it-
hakikatte benim mürebbiyem ham yoktur. Mahkemenin va-
olarak evde bulunan kadındı. sıl olacağı netice hakıkati bü-
Onları ilk önce bir gen anne- tün çıplaklığıyle meydana ko-
min yatak odasında ve yapa- yacaktır. Müsterih olsunlar. 
y alnız öpüşürlerken görmü ş, Katilin kendisini artıl.. uzun 
fak at, görmemezlikten gelmiş- zaman saklamasına imkan kai-
lim. Bunu takip eden görüş/~ mamıştır. ı 
rim oldu. Dedi. Hakim tekrar sorula- 1 

Bir saniye düşünerek aklı~ 
gelen bir şeyi kaçırmamalr 
için acele eder gibi hızlı hızlj 

~yledi: 

- Her halde onun bir pioi 
lanı da şu idi: Annem ölecek 
tabii onun malları bana kalacak.i 
Ben de kendisinin olunca Fer• 
di, annemin ölümünden hiç bir 
şey kaybetırerr.iş olacaktı. 

- Şahitler Vedadın anne
nizden para istediğini, verm~ 

diği için sizi kaçırdığını söy.,. 
lediler ? 

- Söylemiş olabilirler. Fa.; 
kat, yalandır. Babam hiç ~ 
vakit böyle bir teklif ve dj,: 
!ekte bulunmamıştır. 

- Belki haberiniz yoktur. 
- Haberim olmamasına iaıo 

kan yoktur. 
(EEVAM EDECEK) 

Kitap kupon11 
BiR CiNAYET DAVAS! 

No: 96 
Bu \cuponlan ke,,., blrrctl• 

r~nler roman. ga:ıet~Jı blttitl 
Y•klt klarehaneınh:s l'Baderlp 
hlç para vermeJ., _ .. kit.ı.bı.u a
lac.:ıkla.rJır. Hakim, bu arada bir sual rına geçti: / 
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' İngiltere Tütün Piyasası 

Ticareti Mahsulü İstekli 
Heyetimiz bugUn 
Londraya gidiyor. 
lngiltere ile yapılacak o'.an 

yeni ticaret ve klering anlaş

ması etrafında temaslarda bu

lunmak üzere iktisat Vekaleti 
Müsteşarı Faik Kurloğlunun 

riyasetindeki ticaret heyetimiz 
bugün Londraya hareket ede
cektir. 

lngiltere ile yapılan eski ti
caret anlaşmasının istenilen 
randmanı vermediği görülmüş

tür. Çünkü eski anlaşmanın 

yapıldığı gündenbt:ri Türkiye• 
den lngiltereye ancak 300000 
sterlin değerinde mal ihraç 
edilmiş ve buna mukabil 900000 
lngiliz liralik eşya idhal olun
muştur. 

Aradaki 600,000 sterlinlik 
fark merkez bankasında bloke 

kalmıştır. Bunun çıkması için 
lngilterenin memleketimizden 
mal alması icap etmektedir. 

iktisat Vekaleti müsteşarı Faik 
Kurtoğlunun riyasetindeki heyet 

yeni ticaret anlaşmasının esas
ları üzerinde Londrada temas
lara geçtiği zaman yeni anlaş

manın her iki memleket men
faatlerine uygun bir şekilde 

yapılması lüzumuna bilhassa 
işaret edecektir. 

Esasen heyetimiz legiltere
den vaki davet üzerine 

gittiğinden müzakerelerin tam 

bir uyuşma ile nihayet bulduğu 
muhakkak !!'Örülmektedir. 

Geçen yıldan 18 mil· 
yon kilo fazladır 

Yeni tülün rekoltesi hakkın
da şehrimize gelen yeni malü· 
mata göre bu seneki tütün 
mahsulümüz 55 milyon kilodan 
fazladır. Bunun altı mil,ronu 
Karadeniz, yirmi beş milyon 
yedi yüz elli bini EgP, on iki 
milyonu Marmara, bir milyon 
iki yüz bin kilosu da Şark vi
layetleri mıntakalarında yetiş
miştir. Bu vaziye!e göre re
kolte geçen seneden 18 milyon 
kilo fazladır. Buna mukabil bu 
sene de istek çoktur. Bu mü
nasebetle bütün malların elden 
çıkarılacağı mümkün görülü
yor. 

TUrklye • Çekoslo· 
vakya ticareti 

Türk - Çekoslovak Cle
aring anıa,masının 10 ve 11 
inci maddelerinde mevzuu
bahs hususi takas ve deblokaj 
muameleleri aşağıdaki şekilde 
yapılacaktır. 

1 - Kuru üzümlerle fındık 
ve her sene mübayaası teah
hüt edilen 1.250,000 kilo tütün 

müstesna her Türk malı hu
su_sı .. t~k.as mevzuu olabilir. 
Tutun ıçın tesbit edilen asgari 
haddin dolup dolmadığı Tür
kiye Tütün inhisar idaresinden 
ve Prag Ticaret Ataşeliğimiz 
v_asıtası ~le Ç.ekoslovak reji
sın<len oğrenılecektir. Yalnız 
met kür 1.250.000 kiloluk mık
tar dolduktan sonra yapılacak 
T erk sevkıyatı hususi takas 
mevzuu teşkil edebilir. 

Bu sene mUhlm ih
racat yapılacak 

Buğday piyasası çok ·ste' 
lidir. Memleketin her tarafı 
dan yeni mahsul gelmeğ'e !>at
lamıştır. En iyi buğday cinli 
olan Pulatlı 7 kuruştan m 
mele görmektedir ki bu fiil 
ötekilere nazaran düşüktür. 
Buğday ihracına Ağustosta 

başlanacaktır. Bu yıl Avust 
yaya da ehemmiyetli sevkıylt 
yapılacağı umuluyor. Çü 
Avusturya memleketimin. f 
mal göndermiş ve bunların 
delleri bloke kalmıştır. Bu p.
raya mukabil Avusturya IJı.e; 
den buğday almak istemeD, 
tedir. 

Bu sene Amerikaya da n., 
racat yapacağız. Çünkü k11-
raklık yüzünden orada ma 
bozulmuştur. Buğday gOO. 
dereccğimiz yerler arasında 
başla Almanya olmak üzere 
bir çok Avrupa memleketle
ri de vardır. 

Bir Japon müessesesi de pt. 
yasaya müracaat ederek but• 
day numuneleri istemiştir. 

Bu yıl memleketin her tara
fında buğday misline ender 
tesadüf edilecek kadar boldur. 
istekli her gün biraz daha 
çoğalmaktadır. Bu vaziy 
gözden kaçırmıyan müsta 
ler ihtiyatlı davranmaktadırlar, 
Ecnebi sermayeli şirketler 
harice çıkaramıyacakları te 
tülere mukabil buğday alm 
istemektedirler. 
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Osmaniye, Gevran .ovasının 
eteklerinde anfiteatr! 

20 çocuklu bir 
kadın 

Bir çatı altında 
25000 kişi AŞK MEKTUPLARI 

Eskiden, Erganinin yanıbaşındaki 
Zülküfül dağına istida verilirmiş 

Yazan: Kadri Kemal Kap 

Doğu illeri şehirluimizden: Mardin 

• Madne'den Osmaniye' ye oto- ı solunda kılıç, ön tarafında Gev· 1 bir ilk mektep, yukarıda adı 
mobille iki saatte geldik. Os· 1 ran ovaları yayılmaktadır. Bu · geçen taş binada Osmaniye 
maniye kaza merkezi Diyar· \ ovalarda gelir. ekin kara sa•: çocuklarının yetişmelerini le· 
bekir'e 58 kilometredir. Asıl banla olmasına rağmen· enaz min eder. 
Ergani bu mıntakanın adıdır, ' bire yirmidir. Bu ovalar ce· Geçtiğimiz Osmaniye ve De. 
Burasının Etiler ve Asuriler nupdan ve dogudan Diyarıbe· vegeçidi bölgelerinde yazın 
devri'\de ki adı; Damdamuza kir O\'asile birleşir. Dört ta· çokça yaban nanesi, kekik ot· 
ve Ur-ar-hin as, yahut Ur· rafta uzak mesafelerde yüksek ları, ada çayları, sarı su ner• 
han adlı şehirleri o çağlarda dağlarla çeuılmiş olan ve bir gisleri yetişir. 
oldukça geniş bir ün almış· kuru deniz manzarasını andı· Osmaniye taraflarında Me· 
!ardı. ran Ergani ovası, oldukça ge· lengiç denilen Fıstık ağaçları· 
Şimdi adına Zülküfül denilen niş bir ovadır. Sıcak mevsim· nın çokluğu anlatılıyor. Yol 

dağ'ın, bu Ergani kasabasının !erde' yüksek hararetle karşı· üzerinde bu ağaçlardan bazı 
yanı başında bulunması, ve !aşır. kümelere rastlamaktayız. Söy· 
Urhan kalesinin de eski çağ· Bu ovadan sonra Karal1an lediklerine göre, eskiden bü· 
farda Arkanya. yanan dağı· düzü denilen ve Diyarbekire tün bu havali ormanı çok olan 
nın tepesinde bulunması, eski kadar uzayan büyük ova baş. yerler sırasında sayılırmış-
Urhan'ın şimdiki Ergani kasa- lar. Eski devirlerde en kor· Şimdi bu ormanların yerlerin· 
ba"' olması ihtimalini kuvvet· kunç eşkiya yatağı sayılan de bodur meşelikler, cılız fın-

Lehistanın bir köyünde ya• 
şıyan Nadejda adlı 40 yaşın· 
da bir kadın 22 senelik evlilik 
hayatında 20 çocuk doğurmuş· 
tur. Doğurduğu bütün çocuk• 
!ar sağdır. Lehistan hükümeti 
bu kadını mükafatlandırmıştır. 

Kronttat UssUbahrlsi 
Sovyetler 1933 senesinde 

Kronştadı üssübahri yapmak 
üzere işe başlamışlar. Şimdiye 
kadar gece gündüz 11, 000 
amele çalışmış, 420 milyon 
ruble sarfetmişlerdir. inşaat 
l 937 senesinde tamamlanacak 
ve burası, Fransızların Majino 
müdafaa hatti gibi yer altı cep
hanelikleri, muhabere aletleri, 
tayyare depoları erzak ve 
saireye mahsus müstahkem bir 
mevki olacaktır. Sovyetler 1937 
senesinde bitecek olan deniz 
inşaat planları mucibince 8 
harp gemisi ile 15 tahtelbahir 
de yapmaktadırlar. 
Alman eczahaneler! 
gaz maskesi satacak 

Alman hükümetinin verdiği 
emir üzerine, bütün eczahane· 
ler, bulunduğu muhitteki insan· 
!arın adedi nisbetinde gaz 
maskesi bulundurmak ve gaz 
maskesi satmak mecburiyetin· 
dedirler. 
Karılarına hıyanet 

eden erkekler 
Almanyada, karılarına aşikar 

veyahut gizli olarak hıyanet 
ettiği anlaşılan erkekle' işle· 
rinden çıkarılacaklardır. Bilha•· 
sa genç n<>sle nümune olmala· 
rı icap eden muallim ve pro· 
fesörler için daha büyük ce· 
zalar tertip olunacaktır. 

insan ba,ına yUz 
litre bira 

Geçen sene Berlin şehrinde 
500 milyon litre bira içilmiştir. 
Kadınlar ve çocuklar da dahil 
olduğu halde, Berlinde insan 
başına içilen bira, senede 
100 litredir. 

Zehirli yılanlar 
Zehirli yılanlar geçen sene 

Hindistanda 1200 kişiyi öldür· 
müşlerdir. 

Dünyanın en yüksek binası 
Nevyorktadır. 102 kat ve 300 
metreden fazla yükseklikte 
olan bu yapının içinde 25000 
kişi çalışmaktadır. Bugün 7· 
300,000 ahalisi ohm Nevyork 
ta 300 sene evvel 24 dolar 
kıymetinde üç kulübe varmış, 

merak edilecek bir cihet te, 
Nevyorkta bir tek tahtakuru· 
sunun bulunmayışıdır. 

Ağrısız doğum 
Sovyet doktorlarından Us• 

korbanski namındaki profesör 
bulduğu bir ilaç sayesinde ka
dınları ağrısız d~ğurtmağa 

muva.ffak olmaktadır. Şimdi

ye kadar yapılan 150 tecrübe 
çok muvaffakıyetli neticeler 
vermiştir. 

48 Aydanberi uyu· 
yan kadın 

1932 senesinde Amerıkada 

(Mis daktilo) ilan olunan Pat· 
ritsiye ismindeki kadın 48 ay· 
danberi mütemadiyen uyu
makta ve doktor profesörlerin 
bütün gayretlerine rağmen 

uyandırılamamktadır Dört has
tabakıcı uyuyan kadını gece 
gündüz şırınga ile beslemek· 
tedirler. Tıp alemini hayrette 
bırakan bu uyuma hadi•esi 
karşı~ında aciz kalan doktorlar 
tereddütler içindedir. 

Eski dostum Ferdiyi görmi· 
yeli hayli zaman olmuştu. Bir 
akşam içimde husran, cebimde 
yirmi beş kuruş, otuz para, 
Mazlumun meyhanesinin önün· J 

den geçiyordum. Ferdiyi bir 
otuzluk şişenin önünde kurul· ! 
muş gördüm. Sanki dağları o 
yaratmıştı. Keyifli haline ba· 1 
kınca bana da cesaret geldi, 
şöyle bir görüneyim dedim. 
Yoksa Ferdi, ezeldenberi me· 1 
teliksiz yaşamıya alışmış insan· 
larda~dı. Şapka kanunu çıktı-

' tıgı zaman başına uydurduğu 

ı şapkası mahallede"havadar şap 
ka., diye meşhurdu. 

Fakat hayret, o akşam Fer· 
dinin başında yepyenı bır şap· 
ka vardı. Cesaretim bir kat 
daha arttı. 

O da beni görijnce işaret 
etti, masasına çağırdı. Hima· 
yekar bir tavurla: 

- Haydi bakalım, bu akşam 
bendesin, dedi. 

ın rn 
Bu davet yerinde olmadı 

dersem, yalan olur. Bir defa 
yirmi beş kuruş, otuz param 
cebimde kalıyordu. Onun için 
dostumun elini daha çok ha· 
raretle sıktım. 

Fil biçiminde lokanta 
Masaya yerleşirken : 
- Ne o Ferdi? dedim, mi· 

rasa mı kondun? (Holivot) un en meraklı son 
hadiselerinden birisi, büyük 
bir fil biçiminde yeni inşa olu· 
nan lokantasıdır. Filin ağzın
dan içeri giren müşteriler içe· 
ride dört tane büyük yemek 
salonu ile karşılaşmaktadırlar. 

Filin kuyruk tarafında yemek· 
ler pişirilmektedir. Bacakların· 
da su ile doldurulmuş havuz· 
!ar vardır. 
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BORSA - PİYASA 
2-t Temmuz Perşembe 

Para Borsası 

Paralar 

~ ~ 
Londra 626.50 631. 

Nevyork 126. 126. 

Dudaklarında esrarengiz bir 
febessüm dolaştı : 

- Hayır, dedi, daha mirasa 
sıra gelmedi. Şimdi iş buldum, 
çalışıyorum azizim. 

Bu sözü işitir işitmez az 
kaldı içtiğim rakı burnumdan 
gelecekti. 

_ iş buldun ha? Bari bir 
şey kazandırıyor mu? 

- Elbette 1 
Sanki iş bulmak, para ka· 

zanmak, bu buhran zamanında 
Ferdi gibi elinden birşey gel
meyen bir adam için pek tabii 
ahv11ldenmiş gibi öyle bir •el· 
bette,, deyişi vardı ki. .. 

Sonra üzerimde bıraktığı 
tesirden gururlanarak: 

-Zalen,dedi, müsaade eder
sen, şimdi şurada bir müsved· 
de yaz11cağım: 

lendirmekledir. O çağlarda "Deve ){eçidi,, bu iki ovanın dalıklar yer tutmuş. 
bütün bıı havalide Alzi'ler birleştil!'i alandadır. Ergani • O'maniyeden sonra 1 

otururlardı. Biz Osmaniye'ye geldiğimiz yol daha fazla cenuba döne· 

125 gramllk çilek 
lngilterenin Komp şehrinde 

açılan ziraat sergisinde 125 
gram ağırlığında çilekler teş
hir olunmuştur. 

Paris 
Mil5.no 

168. 
190. 

168. 
196. 

Cebinden tertemiz bir blok 
notla altın fasonlu bir stilo 
çıkardı. Benim hayran bakış· 
!arımın önünde yaımağa baş· 
ladı. Merakla sordum : 

Eski devirlerde halk Zülkü- sıralarda demiryolu rayları rek ovalar içinde Diyarbekir 
fül dağının tepesinde bir Pey• o 3maniyeyl aşalı iki gün ol- istikametini tutar ve ehemmi· 
gamberin yattığına inanmış ol· muştu; halk, kafile kafile ka· yelli arızalara uğrmaksızın 
dukları için 1660 metre yük- sabanın biraı güneyinden ge- Diyarbekir'e varır. Dicle o va· 
aeklil!'inde bulunan bu tepeye çirilen demiryolunun tavafını 

1 
kit çok şimalde ve büyük dağ 

sık sık çıkarak oradaki yatıra henüz bitirmemişti. Cumhuri· silsilesinin arasında kalır. Os· 
dert yanar ve hatla bazı açık yetin ve onu kuran büyük maniye. Diyarbekir ovalarının 
gözler -tabir caizse- istida bile Şefin varlı gına dua etmek, kendilerine mahsus bir Step 
\erirlermiş.. Cumhuriyet, yeni şimdi halkın en çok ze,·k al· rengi var; bu renk, sonbahar· 
neslin kafasında bu acıklı hu· dığı bir ibadet halini almış da bir sıtmalı rengini pek an-
raf elerin yer tutmasının önüne bulunmaktadır. dırır. 
geçti geçeli, bu adetler de or- 3500 kadar nüfusu olan Os. Akşamları mavi bulutlar, 
tadan silinmeğe ve yok olmağa muiye kasabasında 700 kadar bu sıtma rengini daha ziyade 
başladı. Okuyan ve anlayan e\• vardır. l80 dükkanı olan koyulaştırır ve yaz başlamadan 
bugünkü nesil, mınlakanın (Bo- bu kasabada halkın eğlence daha ilkbahar çağlarında ye-
ğazsuyu) nda Petrol izleri ara- yerlerini lO kadar kahvehane- şertiden mahrum kalan bu 
maktadırlar. temin eder. Yolcular için beş çöl • ovanın üstüne iğreti bir 

Osmaniye kasabası Zülküfül hanı bulunur. l3!8 de kurul· korkunçluk gibi çöker. Uzak 
da"ının altındaki Ge\·ran o\·a- 1 h k. k ·ı eteklerde hayaletler gibi gö-" muş o an ü ·umet onağı ı e 
sına doğru inen etekleri üze· yan( başındaki mektep binası rünen bodur fidanlıklar, çalı 
rl.nde •·e bir Anfiteatır biç1·• .. b b' çırpı ağaçlarına ovanın orta • kasabanın en goze atan ına-
mindedir. Osmaniye kasabası- larındandır. taraflarında hemen hiç rast· 
nın mahalle adları size Anka· !anmaz olur.. Deve dikenleri-

Osmaniye'de Dirican denile h f'd b ··ıd b. ra ve lstanbulu hatırlatır, Is- nin er ı anı, u ço e ırer 
bir suyn çok methini duydum. b ı ·b· 

met Paşa, Seşiktaş, Saray \·e ağaç ve orman sem o u gı ı· 
Vaktiyle Diyarbekir valilerinin D' 1 k' 'lkb h d 

kasabaya varmadan eski Or- dir. ıyor ar ı; 1 a ar a, 
bazıları bu suyu kullanırlar- D" b kı"rin yakın mıntaka 

hanna kalesi, ona bakanların ıyarı e • 
mış ve su buradan Diyarbe- Jarında ve Diclenin sol sahil 

gözlerin silinmek üzere bulu· kire yani 58 kilometrelik me· mıntakası eteklerinde hususi 
nan bir ankaz gibi görünür. safeye, Deve sırtında ve tu· k il k · 

!sa doğumundan Xll asır Ön· bir nebat o e sıyonu yaşar; 
lumlar içerisinde götürülür- k- "k ve da"ınık meşe o 

ce buralarda Eti boylarında uçu ' " r· 
(Şadi Teşup) arllı bir hüküm- muş. manian, sık sık çevrelenen 
darın yaşadığını tarih kaydet· Bütün Osmaniye mıntakası fundalıklar, çeşitli boylarda 
mektedir. halkı bağcılık ve ekincilikle mantar kümeleri, kocayemiş, 

Zülküfülün sağında byan, geçinirler, Kasabada muhtelit büğürtlen ve dikeni! çalılıklar 

Şarka giden yollar üstünde tarı'hi Amasyaya •AÇtK .SÖZ. 
objektifiyle bir cakı;; 

bulunur. 
Yaban nanesi, kekik otlar, 

adaçayları, sarısu nergisleri, 
vakit vakit gözlerinizi okşar. 
Fakat sonbahar, her şeyin üs
tüne sanki bir sarılık ve ölüm 
örtüsü çekmiştir. Biraz ötede 
akşam karanlığına karışan bir 
kaç deve bu çöl ovanın sarı

lıkları arasında kuruyup kıv
rılan dikenleri yemekle meşgul. 
Akşamın esmer karanlığı 

üstümüze çökerken, bindiğimiz 
otomobil de Diyarbekir'e ya· 
kınlaşıyordu. Birdenbire ğök 

yüzünü bir sürü bulutlar kap
ladı \'e çok geçmeden bar. 
dakdan boşanırcasına yağmur 

yağmağa başladı. Otomobil düz 

0 ,adaki şosada süratle yoluna 
devam ediyor ve ta uzaklarda 
mini mini birer yıldiz gibi gö
rünen Diyarbekir ışıklarına 

biranevel kavuşmak için adeta 
sür'&tle ilerliyordu. Fakat keş
ki sür'atle yürümeseydi; altı
mızda sanki top patlar gibi 

bir şey patladı, bu otomobilin 
arka lastiği idi. Ve otomobil 

zınk diye durdu. Şöför hid· 
detli ve kinli bir küfür savur. 
duktan sonra yere atladı. Las. 
tiği muayeneden geçirdi, lastiği 
patlatan iri bir nal çivisini 
bularak lambaların ışığında 
bize gösterdi: 

- Görüyorsunuz ya, bu ga
vur oğlu ga\'Urların ettiklerini? 

Fakat nal çhisile, Gavur 
oğullarının ne münıısebeti var
dı?. Bunu düşündüm ... 

Makinenin lastiklerini sök
mekle uğraşan şoför tekrar 
konuştu: 

- I!'izi mahvetmek, iflas et. 
tirmek istiyorlar ... 

Gerçekten, bütün bu konuş-

malardan ve bu sözlerden ben 
ancak bir nal çivisinin lastigi 
patlattığından başkaca bir 
mana anlamamıştım. 

Fakat öğrendim ki, hakikalın 
iç yüzü hiçte böyle değilmiş; 
arabacı ve beygir nakliyecileri 
şoförlere bir kast olsun, yof. 
farda saatlerce oyalasın diye, 
makinelerin geçecekleri yollar 
üzerine, nal veya kundura çi· 
vileri döküyorlarmış ..• 

Bardaktan boşanırcasına ya
ğan yağmurun insafsız kırbaç
ları altında ezilerek büzülerek 
kanter içinde lastik degiştir
mekle uğraşan zavallı şoför 

eğer bizden sıkılmasa a~lıya. 

cak bir hale gelmişti. Bir çok 
taraflarda iş adamlarını zarara 
sokan bu kabil soysuzların za. 
rarlarının önüne geçmek ıçın 

bazı tedbirler alınmasına im· 
kan yok mu? 

Brükıel 80. 
Atina ll. 

Cenevre no. 
Sof ya 22. 

' Amsterd. 82. 
Prag ss. 
Viyana 22. 
Madrlt B.50 
Berlio 28. 
Varşova 20. 
Budapeşto 22. 
Bükreı 13. 
Bclgrat 49. 
Yokohama 32. 
Stokholnı 31. 

Altın 969. 
Banknot 242. 

Çekler 

84. 
23. 

820. 
25. 
8t. 
94. 
24. 
ıs. 

30. 
23 
24. 
16. 
52. 
34. 
33. 
970. 
243. 

- Ne miisveddesi bu yaz. 
dığın Ferdi 1 

Kocaman kolunu kaldırarak 
beni suküte davet etti: 

- Zihnimi bozma şimdi, 
dedi, görüyorsun ki beş !im 
imal etmekle meşgulüm. 

Hadisenin harikuladeli~ 

Kapanıt 

karşısında şaşırmıştım. Sesimi 
çıkarmadan, fakat meraktan da 
çatlayarak bekledim. Benim 
bildiğim, Ferdi mektepte iken 
biraz edebiyatla uğraşmıştı 

amma,o 2anıan bu zaman eline 
kalem .. ldığını hatırlamıyordum. 

1 Londra 
Nevyork 
Parla 

Mllino 

Brüksel 
Atina 

Cenevre 
Sof ya 
A.msterd. 

Prag 
Viyana 

Madrit 
Berlin 

1 Varşova 
j Budapeşlo 
1 Bükreş 

Belgrat 
1 

Yokohama 

Moıkova 

Stokbolnı 

631.25 

0,7942 
12.03 

10.0736 

4,7137 
84.00SO 

2,4333 
63,399·1 
1,17 

19,1980 
4,IS7S 

5,8066 
t,9764 
4.2140 
4.3190 

&1.n90 
~4.7110 

?.6992 

J4.8980 

3.0740 

Nasıl olmuştu da bu altın 
damarını keşfetmişti? 

Müsveddeyi bir defa daha 
okuyup altına koca bir sah 
işareti çektikten sonra, blok 
notunu \'e stilosunu ihtimamla 
cebine yerleştirdi: 

- Azizim, dedi, şimdi ben 
aşk mektupları yazıyorum. 

Haftada bir maklup, beş liral 
Hani kıskanmadım değili 
- Doğrusu iyi para, de. 

dim. Kime yazıyorsun bu mek· 
lupları? 

istikrazı a.!.. 

- !Anlatayım, dedi, yarın 

ben bu müsveddeleri temize 
çekı r m: eılrfan Cemili tanırsın 
galiba! Oğlanın başın?a dev· 
let kuşu dolaşıyor. Hayrunnisa 
adında ihtiyar bir lizesi varmış. 

Şimdi üçüncü kocadan dullpa· 
rası var, malı, mülkü vur. ir-

Türk Borcu 1 

" 
" " 

' il 

latikraı:• dahili 
Erganl 
Sıvaa Erzurum 1 

" " 
il 

Esham 

iş Bankası Mü. 

" " 
N. 

" " Hamiline 
Ana~olu 010 60 
Merkez Bankası 68.75 

Tahvilt\t 

Ana~olu Vadeli 1 

" .. 
" il. ., il' 

--

21.60 
2~.10 

20.SO 

fandan başkada mirasçısı yok. 
Üç kocası da vaktinden evvel 
ölmek gibi büyük bir zevk ve 
isabet göstermişler. Fakat ka
dın pek hassas ve air ruhlu 
olduğu için irfan bir dördün
cüsünden korkuyor. Korkma
sında haklı ! 

6~. 75 I Olur ya, dünya bu 1 Karı 
bir daha evlenir de, dördüncü 
koca bu sefer evvelkilerin in· 
tikamını alır ve teyze hanımı 

Kapanış 
-- gömerse, miras meselesi karı· 

şac~k. Onun için irfan doğrusu 
dahiyane bir fikir buldu. 

Çeviren: S E M 

Teyze hanımı oyalamak için 
bir aşık icadetti. o aşık da 
lfenim. Vazifem gayet basit. 

Teyze Hanıma haftada bir 
gün sevdasından nasıl yanıp 

tutuştuğumu yazıyorum. Bere· 
ket versin, bu işler mektep 
üstünde kalıyor. 

Her hafta irfan postaya al
mak üzere benden mektubu 

alı yor ve elime beş · lirayı to

ka ediyor. Küçük kıtada dört 

sahife ranı aşk mektubu .. 
irfan stilimi pek beğeniyor.He
le teyzesinin böyle yazılar pek 
hoşuna gidermiş. 

Karıya neler yazmıyorum 

birader ; otuz beş senedenberi 

kendisini tanıyor ve sevişiyor· 
muşum. Fakat gençlik demleri 
geçtikten sonra şimdi artık 

ruhumu onu'l haya!ile gıdalan· 
dırıyormuşum. Şayet birisile 
evlendiğini haber alırsam, ye· 
simden ölürmüşüm ve saire 

vesaire ... Kristofıın yumurtası 
kadar kolay amma, işi bilmek 
lazım. 

- Güzel amma, irfan her 
hafta sana açıktan beş lira 
verecek kadar kazanıyor mu? 

- Azizim, herkes buhran· 
dan. parasızlıkdan şikayet eder. 
Eğer iş sağlamsa,' ciddi temi· 
nal gösterebilirsek, para bul· 
mak her zaman kolaydır. Ta· 
bii irfan mirastan sonra, he. 
pisini de faizile ödeyecek : 

- iyi amma, ya teyze ha
nım kolay kolay rıhlet bu· 
yurmazlarsa .. 

- Kendini üzme be birader. 
Yetmiş yaşında bir kadın aşk 
cambazlığına kalkarsa, sonu 
hayır gelir mi? 

Cevap vermedim. içimi deh· 
şetli bir sıkıntı almıştı. Bu iki 
sefil herifin daha uzun müd· 
det zavallı bir kadını oyala· 
malarına müsaade edemezdim. 

Ertesi gün kalemi, kağıdı 

aldım. Teyze hanıma şöyle 
başlı yan bir mektup yazdım: 

• Muhterem Hanımefendi, 
• Tanıdığım sefil ruhlu 

adamlardan biri her hafla size 
.ahteaşk mektupları göndererek 
lıemşirezadenizden mektup ba· 
şrna beş lira almak suretile 
saf ruhunuzu iğfal etmektedir. 
Bu fJicdansız adamların yap
tıkları fJesair vesaire ... ., 

Mektubu gönderdim, fakat 
teyze hanımdan cevap çıkma· 
dı. 

m rn 
Geçenlerde yine Ferdiye 

rastladım. Bu sefer yalnız şap. 
kasını değil, kıyafetini de dü· 
zeltmişti. Otomobilden iniyor· 
du. 

Beni görünce yanıma geldi 
ve anlattı : 

- Doğrusu irfan Cemil na· 
muslu çocukmuş, dedi, emeği· 
mizin hakkını verdi. Teyze ha· 
mm sizlere ömür.. irfan mira
sa konduktan şonra, çıkarıp 
bana yekden üç yüz lira ihsan 
etti. Kadınnğazın da böyle 
vakitsiz ölüşüne hepimiz şış· 
tık ya! galiba bir gün b:ris;n· 
den bir mektup almış, okur oku· 
maz düşmüş, fücceten ölmüş. 

100000 tonluk vapur 
Normandiye vapurunun plan· 

!arını yapan Vladimir Yürke· 
viç ismindeki Rus mahendisi 
yeni yaptığı yüz bin tonluk 
ve on bin kişi taşıyacak bü
yüklükte bir vapurun planla· 
rını salmak üzere Amerika 
hükümetine teklifte bulunmuş· 
tur. Amerikalılar mühendisi 
Nevyorka çağırmışler ve mü· 
hendis de gitmiştir. 

( Abone Şartları I 

TÜRKiYE İÇiN 
ı Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 " 
3 " 325 " 
l " 125 " 

HARiÇ İÇİN 
ı Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık 1300 " 
3 " 700 " 
l 

" 
1 Nuruoamanlye, Şeref Sokaiı J 
L TELEFON: 20827 



-AÇIK SÖZ- 7 
25 Temmuz 

-=------

[ 
R lı Şehirden 

.... _s_P_o__ Röportajlar 
~adyopr~ramıil~~~·~~~l~~~~t~:~~~~~:~~~-~~--~~M~~.~~~e~d~ı-.y-~es~i~h~i_n-_ı.~ar~ı~~~l~~~·~~~I 
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011· . t 1 nda s inci sayfadan devam 
25 Temmuz Cumartesi 

ISTANBUL 

Sahasa muhammen kıymeti teminatı .ı ~ J 

zinden ihalesi fesh edilen ke~if bedeli749lira98kr. olan vi 
mpıya yo u sonriı bizim musahabemize iş

tirak etmek istiye.n . arkadaş
larının ricalarını bıl~ırdı: 

18: Dans musikisi (plak), 19: 
Çatalcada Ferhatpaşa mahal-

Futbolcularımız ve 
bisikletcilerimlz dün 

hareket ettiler 
. 11 inci Berlin olimpiyatlarına 
ıştiraklerine karar verilen fut· 
bolcu ve bis.kletçilerimizden 
ınürekkep spor kafilesi dıin 
Rece saat 9,45 de Semplon 
ekspresile Sirkeciden hareket 
ettiler. 

Kafileye Futbol Federasyonu 
Bakanı Hamdi Emil Çap ri
Yaset ediyordu. Türk Spor 
Kurumu Genel Sekreteri Niza
ıntttin Kırşan da kafileye refa
l· t .a ediyordu. 

Giden $porcularınuzın isim· 
le~i şunlardır. 

K~lec·: Cih~d Avni, Müdafi: 
Hcsniı, Yaşar, Faruk. Muavin: 
Pakkı, Mehmet Re.ıt, Lülfi, 
h.rahim, Atlil. Muha~im: Nıya
zı, H~kkı, Gündüz, Şeref, Fik
ret, Rcbıi, Necdet, Sıit, Fuat. 

il: kletçilcı: /\nkara<lan Ta
:aı, Eyiip, Niıamcttin, Orhan. 
Kınıtden: Kannı, lstanhıldan: 
ırkor. An lrcııör: Marengo 

hakem Ş'1i Tezcan. Kafileye, 
~aıeteci a·kadaşlarıınız c'a iş
trak etmiş b"1unmaktadırlar · 

Norveçlilerle yapılacak olan 
~~.•çı 3 Ağustosda olacaktır. 

Yuk umudlarla uğurladığımız 
5Porcularım11dan muva!faki· 
Yeller l:.tkleriz. 

ili !il 

Bursada 
eşale koşusu 

Son rnerha·l~yi bir lıa· 
Yan sporcu kazandı 

Bursa, (Açık Söz) - Dün ge
ce Şehrimizde fc,·kalade heye
canı. bir spor harekeli oldu, 
(Meşale koşusu) yapıldı. Koşu, 
~ursa şampiyonu Acar idman 
arafından tertip edilmişti. Ko
şuya gece saat dokuz bu· 
Çukta başlanacağı jçin Cum
h ıriyet alanının çok er
kenden birçok meraklılar ta
rafından dolduğu görülüyordu. 
Meşale tam vaktinde ilbay ta
rafından yakıldı. Bu koşu iki
şer kilomC'trc fasıla ile ve 

meşale değiştirilmek suretile 
Mudanyaya kadar devam eda
cekti. Bunun için lı•kem he
Yelleri alletlcrimizi Mııdanyaya 
kadar otomobillerle takip edi
Yordu. Mudanyaya geliş de 
Çok heyecanlı oldu. 

Sporcularımız, kadın erkek 
kalabalık bir külle tarafından 
Çok samimi ve coşkon bir 
~evgi tezahüratı arasında kar
andılar. Son merhale Bayan 

Şadil'e tarafından koşulmuş, 
bu münasebetle Mudanya mü
tarekesinin imzalandığı tarihi 
bina önünde hazırlanan büyük 
ıneşaleyi tutuşturmak şerefi de 
bu atlet bayana nasip olmuştur. 
!~şkın bir sevinç coşkunluğu 
ıçınde kutlulanan Montrö za
zaferile bir araya rastlıyan ko
şu muhitte genel bir ilgi ve 
takdir husule getirmiştir. 

Rumeli Hisarında 
spor toplantısı 

)(Rumeli Hisarı idman Birliği, 
Utumunun yıl dünümü müna• 

•ebetiyle 25 Temmuz 1936 Cu
ınartesi günü müsamere ve ge· 
~ede_ "Hisar Bağ. ında sabaha 

edar sürecek cazlı eylenceler 
tertip edecektir. 

11alkevlnin maçları 
Eminönü Halkevi Spor Ko· 

llıitası tarafından Karagümrük 
•ahasında devam edilmekle 
~lan tutbol turnuvasının dömi
ınaı maçı geçen hafta hakem 
~H Muhsin idaresinde oynanan 
atıh ve Altınhilal oyunlarıle 

neticelenmiştir. Altınhilalin 2· l 
~alibiyeti neticesinde finale 
k 0 zkurlla Albnhiliıl kulübü 
alınışlardır. 

a final maçı gelecek pazar 2 
,_!ustosta icra edilecektir. 

DAVETLER: 

latanbula gelen 
hiikimler 

Müddeiumumilikten: Ge• 
tek tatilden istifade ve ge• 
tekse · mezuniyet ve saır 

hs~retler!e İstanbula gelen 
U~k· · aın ve memurini adlı• 

3-enin d k" acele olarak bura a ı 
adresi • . 
b" erını ya bizzat veya 

' 1 vasıt · • · biı . a memurıyetımıze 
dırıneleri. 

Komutan Bay Zıya ıle •.~· 
kama döndiim. Tam beş yuz 
genç !. istirahat zamanı~ı ko
mutanın etrafında. geçırmek . 
için iştiyakla beklıyorl~r. K~· 
mutanın işareti le_ h~psı .geldt 
!er, et rafımızda buyuk bır ha. 
ka yaptılar. Ziy~ Bey etrafına 
bir göz gezdırdı: 

_ Saim 1 Dedı. 
Kalabalığı yararak önümüz~ 

rninimini bir yavru, geldı. 
Ufacık boyu oturan Komuta-

nın omuzlarına gcliyor.d t . 
Bay Ziyanın karşısın a o u 

ran Yüzbaşı Mustafa: d 
_ Saim, dedi. Sen atışlar a 

Haberler, 19.15: Muhtelif plak
lar, 19.30: Çocuk saati: Hıka
yeler, 20: Çocuk musikisi 
(plak), 20.30: Stüdyo orkes
traları. 21.30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu 
Ajansının gazetelere mahsus 
havadis servisi verilecektir. 

PRAG • 

:.I0.15: Marş ve valsler, 21: 
Eğlenceli danslar, 22: Senfonik 
konser, 23.20: Salon orkes
tras:, 24: Konser nakli. 

VARŞOVA 

20: Klasik valsler; 21.15: 

lesinin Alipaşa caddesin:ie 

ilk mektep karşısındaki arsa 
Beyoğlunda Kamerhatun 

mahallesinin kurdela soka• 

ğ-ında Ornuman ve kitabe 

taşları hariç olmak üzere 

834-26 60 kurul} 450 

çeşme yeri 30-69 10 lira 2:~,10 
Yukarda semti sahası ve ,kıymetleri yazılı olan arsl• 

!ar satılmak üzere ayrı ayrı açık artırmaya konulaıu;· 

tur. Şartnameleri levaıım müdürlüğünde görülür. İste!di 
olanlar hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuı 
veya mektubile beraber 31 'femmıız 936 cuma günü 

saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (İ) (4077) 

Adet Cinsi 

• • oif 

Muhammen fiatı 

kaç kaç altın bakalım? 
ULaklardaki yurtdaşlara mah
sus neşriyat, 22: Keman kor.
s•·ri (piyano refakatile), 23.15: 

ı-

8 
22 

25 

_ ll, 11, 12 komutanım. 
_ Neye öyle attın? 
- Ne yapayım komu_t,ını'.". 

D 1 bu sene elime sılah a•I· 
aıa _ 

•orum. Gelecek sene. uç on 
rki vuracağıma söz vcrıyornm. 

_ Peki sen ne olacaksın ı 
bakalım Saim? . 

_ Sübay olac~ğım. Erkanı 
harp olacağım. _ . 

_ Anıma boyun çok kuçuk 

Saim. 
0 başını biraz daha dikerek: 
_ Ne olur komutanım, de-

di, yaş büyüdükçe .?oy d~ bü
yür. Hem boyuın buyume>« ~c 
ne lazım gelir. Ben b~yıııMa 
değil, kafamla imanım ıl~ va
zife göreceğim. : .. 

Saimin yüzüne baktım: Mını 
mini çehresi, bir zafer tım•.alı
nin vakurluğıı kadar zcııgm. 

Bu arada Zi} a bey: . 
__ Şıı şairi çağırın, dedı ve 

arkasından ilave cttı: 
_ Dün akşam kanıp haya· 

lımızın en güzel, ~n yüksek 
bir günü idi. 

Çanakkalenin tahkim; dola
yısıyle burada biıyük şenlık 
yaptık. Merasim, heyecanımız\~ 
0 kadar enfesleşliki, sanına kı 
hiç bir genç şehirden uza~lt· 
ğını hissetsin. Biz burada soy
ledik, söyledik .. 

işte şıı şair de Çanakkale 
için ği:zel bir şiir yazmış. 

Bundan sonra şaire döndü: 
- Okuyorum, dedi. 
Dinlediğim bu şiir, Çanak· 

kale için ya1.ılan şiirler arasın

da iyi mevki alacak kadar 
yüksekli. 

Saat 6 !'uçuk olmuştu. Uzak
tan bir borazan se.c;i yükseldi. 
Bütün talcbı~ ctrarımızdaki beş 
yüz genç bizden ayrıldılar ve 
koşa koşa gittiler. ldare.ciler
den ve lise nıuallınılerınden 
lllıami izahat verdi : 

-- Her akşam burada san
cak merasimi yaparız. Bu ça
lan boru hazırlık borus~dur, 
Şiındi bütün talebe sı~ahını 
alacak ve sancak mera51mıne 
i<tirak edecek. 

Hafif musiki, ~4: Dans plak-

Jarı. 

BÜKREŞ 

18: Dans musikisi, 20: Kon
ferans, 20.20: Operet ve filim· 
!erden p:aklar, 2l:Teınsıl, 22,45: 
Ceyms Kok cazı, 23.45: Ya- ı 
bancı dillerle haberler, 24: 
Plak ( lspanyol musikisi). 

BUDAPEŞTE 

19.45: Piyano konseri, 20.20: 
Muhtelif konu~malar, 21.25: 
Eğlenceli 'neşriyat, 22,30: Ha
berler, 22.50: Çingene musıkı
si, 23.45: Radyo salon oı kes-

trası. 

ViYANA 

20.10: Bethovcn musikisi 
(plak), 21: Dollf us'un ikinci 
yıldönümü münasebetile neşri
yat, 21.45: Orkestra (oda mu· 
sikisi, 23: Haberler, 23 10: Eğ
knceli musikı, 24.05: Gece 

mus:kisi. 
BELGR/\T 

20.50: Halk şarkıları. 21.45: 
Mi a ı'dan nakil: Maskanyi'nin 
"Cavalleria Rustican,. operası, 

23: Haberler, 23.20· Konser 
nakli, 24: D.rns plakları. 

Tiyatrolar. Sinemaları 

HALK OPERETİ 

Taksim bahçesinde 

Bu akşam 21,45 de 

Melek ve Muhlis Sabahaddinin 
iıtirakilc 

AYŞE 

Büyük Operet 

Pek yakında' BABA L l K 

Pazartesi Kadıköy Süreyya 
bahçesinde 

TELLi TURNA 
Masalarınıı.ı ay1rın11: 

TELEFON 43703 

3000 

100 

1200 

200 

150 

20 

1000 

Bez taklidi kağıt 

:Matris 
Kilo ambalaj k:i~dı 

" merdane tutk1lı 
" mücellit tutblı 
,, dikiş leli 

:Metre mücellit ber.ı 

24.0 

50 

75 

40 
. ') -GOOO ~ ,, keten şerıt _,:) 

20 Düzine keten dikiş ipliği 420 

100 l\Ietre şiraze 4 
25 Düzine balı;hnıa sicimi 300 

5 ,. tezg1h sicimi 300 
3 ,, bey1z makara nal marka 100 

100 Paket mukavva 650 

10 Tura meşin 1200 
Belediye matbaast ıçın lazlm olan yukarda cinsi mik

darları ve muhammen bedelleri yızılı olan mücellit le

vazımı açık eksiltmeye konmuştur. Şartnamesi levaz·m 

ıııüdürlıiğüade görülfır. İstekli ohnlar kanunun tayin et

til:;i vesika ve 167 liralık muvakkat teminat makbuz 

veya mektubile beraber 10 Ağustos 936 pazartesi günü 

saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) {42GS) 

* ... 
Senelik muhammen muvakkat 

Köprfınün Galata tarafının 

Haliç cihetindeki ki~e 

Çapada Saraç doğan malıal

lesinin Yeni çeşme soka· 

ğında 8-12 No. lı iki od:ılı 
bahçeli ve kuyulu ev 

Kirası 

420 

60 

Teminatı 

31,50 

4,50 

yukarda semti senelik muhamm~n kiralart ve temi· 

natları yazılı olan mahaller 937 veya 938-939 seneleri 

l\layıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere 
açık artırmaya konulnıu7t11r. Şırtnamesi levazım ıniıdür• 
lügünde görülür. İstekliler hizalarında gösterilen mu• 
vakkat teminat makbuı veya mektubile beraber 12 
Ağustos 936 Çarşamba günü saat 14 de daimi encümende 

bulunmalıdır. (İ) (4271) 
• 
** 

K~rtal çimento fabrikası önünden madalya bıır:ıuna 

kadar deniz içinden çıbrı!acak kumun resmi nisb:si üç 
sene müddetle açık arttırmaya konulmuştur, Şartnamesi 
Jevaıım müdürlül'.:ünde görülıir. İsteklilerin 21 liralık 
muvakkat teminat makbuz veya wektubile beraber 30 

' Hep birden kalktık u.çuncü 
köşk bahçesi~e _gittik Uç da
kika içinde butun talebe tam 
teçhizatile hazır. Borazanın 
sesi tekrar yükseldı. Tabıat 
sanki susmuş ve .bu . beş yüz 
genele selam vazıyelı almıştı. 
Her şey bül ün va.rlık ha~eke~
siz ve sessizdi. Hurmetka· bır 

Denizyolları 
İŞLETMESİ 

Acenteleri: Karaköy- Köp
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarzade 

1 Temmuz 936 perşembe günü saat 15 de daimi encü-
mende bulunmalıdır. (B.) (4030) 

duruş her şeye hakim. ' 

Ziya Bey: . , 
_ Şimdi teftiş var, dedı: . 
Biraz sonra teftiş de bıttı. 

Bir saniye ortalığa sükünet 

hakim oldu. . . 
Teğmen: Nihadın küçük bır 

- Han Tel : 22740 -

Trabzon pos· 
taları 

Pazar 12 de Salı, Per• 

şem!ıe 15 de 

lzmir sür'at pos· 
tası 

Cumartesi 15 d~ 
işaretile beşyüz kahra~an g~nç 
Ulusal marşımızı soylemıye 
başladılar. Bu sesteki büyük 
. anı taşkın heyecanı bir kere 
~:ha ve en büyük bir lezzetle 
buakamta tattım. 

' Mersinpostaları 
1 Salı, Perşembe 10 dı 

Marş bitti ve bölükler ko_
..uıutanlarının önünden resmı-

e ide başladılar. Atıla.n ~ya~
Far~an çıkan ses granıt uzerı

e vurulan tunç sesine ne ka-

dn benziyor. Gururla seyrel· : 
ar b"" · S t ' . . bu merasim de ııtı. aa 

tığım B - t k ar de 7,5 olmuştu. enı e r 
demin oturduğumuz .masa ba- ı 
şına iıötürmek ıstedıler. Bak· .. 
tını masa üzerinde akşam ye· 

ki 
. er almıya başlayor. , 

me en Y •• 
Yemekte kalmam .ıçın çok ıs-
rar ettiler. Son bır kamp a~

ker yemeği yemek hıç 
şamı as F k t 

f O lmıyacaktı. a a ya-te ena k .. 
zımı matbaaya yetiştirme ıçın 
Müsaade isliyerek ayrıldım. 

Gündüz geldiğim yollardan 
• ~ .. - kabartan bir gururla 

go,.sumu h"I" 
d - rken kulaklarımda a a one . -t·· 
bay Ziyanın şu sözlen o u-

yordu: T" k 
Ne zarar a bayım, ur 

- h kes yurt ev!iitlarının olan er 
faaliyetini anlıyabilirler 1 
Yusuf Ziya Bınatlı 

kalkarlar. 

Diger postalar 
Bartın -Cumartesi, Çar· 

şamba 18 de. 

!zrrit • Pazar , Salı , 

Perşembe, Cu· 

ma 9.30 da 

Mudanya• Cumartesi 14 
de, diger gün· 

ler 8.30 da 

Bandırma•Pazartesi, Sa· 
lı, Çarşamba, 

Perşembe, Cu. 

martesi 20 de. 

Karabiga•Salı, Cuma 19 

4'l 
İmroz 
Ayvalık 

-Pazar 15 de 

·Salı 19 da, 

Cuma 17 de 

Trabzon ve Mersin 
Postalarına kalkış günle

ri yük alınına?. •4233• 

* •• 
Şehir tiyatrıısu tarafından 1 Teşrinievvel 936 tarihin

den itibaren Nisan !l37 sonuna kadar {Türk tiyatrosu) 
adında çıkarılacak 28000 tane mecmua açık eksiltmeye 

konulmuştur. Nümunesi ve şartnamesi levazım müdür· 
lüğünde görülür. Bunların beher iki bin tanesine 59 

lira 90 kuruş fiat tahmin olunmuştur. İstekli olanlar 

kanunun tayin ettiği vesika ve 63 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 5 Ağustos 936 çarşamba 
günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(B) (4178) 

* • • 
Senelik muhammen kirası 36 lira olan Heybeli ada 

yalı mahallesinde Ay yıldız sokağında eski belediye 

m~vkii teslim tarihinden itibaren 937 veya 9il8·fl39 

seneleri Mayıs sonuna kadar' kiraya verilmek üzere 
pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde 
görülür; istekli olanlar 270 kuruşluk muvakkat teminat 

makbuz veya mektubile beraber 11 Ağustos 936 Salı 
günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(B) (4262) 

• •• 
Senelik muhammen kirası 300 lira olan Üsküdar 

vapur iskelesi yanında denizden dolma yer teslim tari· 

hinden itibaren 938 senesi mayısı sonuna kadar kiraya 

verilmek üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi leva• 

zım Müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar 45 liralık mu:. 

vakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 6 Ağus
tos 936 çarşamba günü saat 15 de daimi encümende 

bulunmalıdır. (B) (4177) 
* •• 

Hepsine 693 lira 30 kuruş keşif bedeli tahmin edi· 

len Karaağaç müesseıatında et satış salonu ve işkembe 
mahalline yaptırılacak çengel tesisatı açık eksiltmeye 
konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. 
İstekliler kanunun tayin ettiği vesika ve 52 liralık mu• 

vakkat teminat makbuzu veya mektubile beraber 10 
Ağustos 936 Pazartesi günü saat 14 de daimi encümen• 
de bulunmalıdır. (4263) 

1 

!ayet aygir deposunun tamiri müteahhit nam ve hesabı• 
na açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şart

namesi levazım müdürlüğünde görülür. btekli olanlar 

2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve en az 500 liralık 
bnna henıer iş yaktığına dair Bayındırlık di rektörlıiğfın· 
den tas!ik e:tirilmiş ehliyet ves·k~stnı eksiltme günün· 

den en son sekiz gün evvel almak ve 57 liralık mu· 

•akkat teminat makbuz veya mektııbile beraber 10 J\l:;us

tos 636 Pazutesi gıinü saat 14 de daimi encümende bu· 
lıınınalıdır. (i) (4261) 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Ve:-a!et arkasındaki sahanın hain ve tanzimi ile 

~eı•'erinin y1pılması açık eksiltnıe'"e koııııınştur. 
2 - ll ıfriyılın keşif he,Jeli 4128 lira 76 kuru•tur
:ı - E:«iltıue 30 temınu" 936 perşembe günü' S·at 

~ 
13.'"i t·ı Dılıiliye Veki\lcti binası içinde toplanan satınalma 
:.::om isro :ı un c:ı y 'pı lac1 k t • r. 

4 :il uvakkat teuıinıt 310 liradır. 

il - İsteklıler blı işe ait fenni ı·e mali şartnımelerle 
proj' kc~ıf ı•c fiyat ce lvcllcrini görmek ve almak üzere 

'ı·· gün vekilet lcnııııı bürosuna müracaat etmelid"rler. 
6 Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekfıleti Y.ıpı 

!; e·i Uı,:um i\lıirlürlü~ıinien fenni ehliyet ı·es!kası a • 
:ııaları ~uttır. Bunun için ihaleden en az 8 ~ıin eyvel 
dı geçen l\Jiidürlü~e mürac.ı.ıtları liizımdır. (1650) (3863) --·-----------...... ---------

' 

{)evlet Oenıiryolları ve Lima!lları lşletmrı ı 
U. idaresi ilanları 

.---------·~---------------------------------.......: 30 Teınmm 93() da ıı;üsab:ıka ile 18·28 yaş arasın

daki Orta mektep ve Lise nıczıııılarından 60 istasyon 

memur namı !<l i alınac.1ktı r. 1 ıııtilıaıı ]arda ın üsa v i dere• 

ce.de kazananlardan Lise m~z;ınları ve ecnebi lisan bi· 

!enler tercih olunur Askerlif:ini yapanlar terhis tı·skeresi 

ı·e Askerlik yaşındakiler de Şubenın resmi bir vesikasını 

gö seıeceklerdir. Talipler bir istida ile Ank-ırnd:ı l mum 

Miıdürlü~e ve istanbııl, Halıkesır, İzmir, Afyon, Ada
na, l\Ialatya, Kayseride İşletme midiırliıklerine ve l\lu. 

danyada işletme amirliğine müracaatla mektep diploması, 

Nııfııs cüzdanı, Askerlik vesikasının istasyon şeflerince 
resmi mühürle tasdikli birer suretini ve polis veya Be· 

lediyeden bir lııisnü hal ilmühaberini istida\arın:ı bağla· 

yabaklardır. İmtihanlar Ankara ve İşletme merkezlerin· 

de yapılacak kazananlara ()7 lira ıicret verilecek~ir. Ta

liplerin imtihan yerlerine gidüp gelmeleri parasız temin 

1 

olunacaktır. •1661• u3932,, 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
Jllcklebin Mayıs 937 senesi nilııyetine kadar çama• 

şır yıkaması açık eksiltmeye konulmuştur. Yıkanacak 
çama~ırııı ınikdarı "125000., parça olup he her parçanın 
yıkama tahmin fiatı üç kurıı5 ve pey akçesi •281• lira 
"25,, kurıı~tur. Eksiltmesi 27·7-93G saat •14> te yapıla• 

caktır. isteklilerin şartnamesini görmek için her gün ve 

ekslitmeye girmek için de belli gün ve saatte mektep da. 
lıilindeki komisyona mıiracnatları ilan olunur. •3874• 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilAnları 1 
Kuzguncuk dere fırın 

• • • 
• • • 
• İskele 
• • 
• İca:liye 

Ca. 

• 
• 
Ca. 

• 
• 

12 sayılı dükkan 
4 

14 

2 

• 
• 
• 

19 • 
17 • 

• 
• 
• 
• 
• 

> > • 19 • 
İbrahim ağa camii yanında 19 • • 

Yukarda bıılundııkfarı yerlerle Numıralnrı yazıl. 
Vakıf yerlerin arttırmaları 5 gün uıatılıuıştır· 

1h~leleri 27 7/936 Pazartesi günfı saat 15 de Kadı• 
köy Vakıflar MüJürlüğünde yapılacakdır. Kiralamak ıs· 

teyen !erin müracaatları. (424 7) 

YENİ ESERLER 

ANNELERE ÖGÜT 
Çocuk Esirgeme Kuru• 1 

mu Genel 111erkezi; sıfır 1 

yaştan bir yaşına kadar ço
cuı:un nasıl baiı:ılacaı:;ını 

öğreten •Annelere Ö;:ütfııı• 
birinci sayısını yeniden 

bastırmıştır. Birinci sayı 
Öğüt, birer ay Jık yazılmış 
12 tane mektuptur. İkinci 
s: yı Öğüt; Çocukların nasıl 
besleneceğini ve mamaları• 
nın nasıl hazırlanacağını 

öğretir. Her iki Öğütleri 
isteyenlere Kurum parasız 
olarak gönderir. (Ankarada: 
Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi Ba5kanlı· 
ğına) bir yazı ile adres 1 

Glandokratin 
demek 

Ademi iktidarın 
devası demektir. Profesö 

Slinoch ve Brown Sequar

din me•aileriyle elde edile .• 

mühim bir keşiftir. 

Her eczanede 
bulunUır. 

Koyun sütünden , 1 
hakiki Urfa 

Nuryağ 
. bildirmek kafidir. 1 lıtanbul Balık Pazarı cad-1 

desi Makaudiye hanı kar· 
AÇIK SÖZ 

Onu seven 
okuyan 

yayan 
tanıtanın 

dır. 

-

=--==== ....... =-! 

tısında 76 numarada 

1 
Mevsim dolayısıyle yağ· 

lar pahalılaşıyor. On gün 
müddetle bu yajtın kilosunu 

1 
perakende 85 kuruıa an-
cak burada bulabilirsiniz. 
Y 11l1'lanQ\ız teminatlıdır. 



8 -AÇIK SÖZ 

• 
1 lan z l İlan 

Kadıköy Osmanağa mahalle· 
sinde Söğütlü çeşme caddesinde 
bir tarafı Sö;tütlü ce:şme tram • 
vay caddesi diğer tarafı İşkem• 

Bütün dünyada emsaline hlçliır heci sokağı ve iki tarafı da 

zaman tesadüf edifemiyecek derece- Nişan bey hane ve dükkanı ile 
mahdut 12 ve 14 numaralı arsa 

de büyük muvaffakiyet kazanan Ha- üzerindeki tahta dükkanl:ırl?lfa· 
san Tıraş bıçakları yeni ve kat'- yıs 35 tarih ve 331 numaralı 
iyyen paslanmaz nev'ini piyasadan tapu senediyle uhtei tasarru• 

müsirren isteyiniz. Yeni Hasan tı- fumdadır. Ş"mdiye kadar Kadı· 
raş makinelerile birlikde Hasan tı- koyünde ikamet edip hiç bir 

tarafa gitmemiş ve aşağıda ya
raş bıçakları tıraş olduktan sonra zılı adreste arp:ıcrlık ettiğimden 
kat'iyyen silmeğe ve kurulamağa tagayyup ve firar isnadı gibi 

hacet yoktur. Ve bu tıraş bıçağı hiç herhangi bir sebepte bu mütk

bozuımamak şartile gayet kolaylıkla !eri satın alacakların satın alına• 

d f t ları haklı bir sebebe mü;tenit ve huzuru neş'e içinde yüz e a ı-b olınıyacağı bilinmek ve kanunu 
raş eder. Oiinyanın hiçbir tıraş I· meieninin 932 ve 933 üncü 

çağında bu meziyet yoktur. Ve buna nıadleleri hükmüne tevfikan üçrın 
ancak Hasan Tıraş Bıçağı muvaffak 1 CÜ şahıo;ların mah1mu olmak 

olmuştur. Markasına ve ismine dik- üzere keyfiyet ilan oıunur. 
kat. 1 adedi 6, 10 aderlİ 50 kUfUŞ- Kadıköyüııde Eaş Çavuş 

sokağınrla 2 numaralı 
tur. Hasan tıraş sabunu-Hasan tı· dükkfında arpacı Ohan 

raş kremi-Hasan tıraş pudrası - onnik 

Ti HAY 

Hasan tıraş kolonyası da çok zevk 
ve neşe veren yardımcı ve mükem
mel vasıtalardır. 
Hasan deposu: 1 S TAN BUL, 
B E Y O G L U, A N K A R A. 

• 
1 ED • • 

P;ızar ı:; ünlcri Bvğ"azın mesire m:ıhallerine giden vapurların hareket s~:ıthrı : 

YENİKÖV, TARABYA, B:-JYÜKDERE, SARIYER, YENİMAHALLE, KAVAKLAR, AL· 

TINKUl\I ve SCTLÜCE'ye giden vaparların köprüden hareket saatları: 

7. 7,55 - 8,45- 9,30. 10,15 - 11. 11,20. 12, 15. 13. 13,50 . 14,.30 - 15, 15 - 16 - 17 - 18,30-

KÖPRÜDEN BEYKOZA: 6, 10 • 7,55. 8. 8,30. 9,30· 10 • 11 • 11,20 • 12,15 • 13 • 14,10 
- 14,30. 15,15. 15,25 - 16. 16,15. 18. 

Fcvkaltıde yüzde elli tenzilatlı postaların hareket saatları: 

Köprüden saat 6.10 da Beykoza kadar Anadolu iskelelerine 

Köprüden saat 7 de Kavaklara kadar Rumeli iskelelerine (Altınkuın ve S51tliıce dahildir.) 

I~öprüden saat 7, 15 de Harem ve Salııcağa. 

ı :u biletler'n Pazartesi günleri öğleye kadar muteberdir. 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - l\Iektep L'se ve Yüksek olmak üzere brş yıllıktır. Yatılı 
ve be tavadır. G ıycsi Tecim Gemilerine kapt1n ve makinist ye· 
t:şd ir aıektedir. 

2 - Mektebin v:ılnız lise birinci sınıfın'\ talebe alınır. Bun· 
ların ort' mektebi bitirmiş olmaları ve yaşlan on beş'.en küçük 
ve on dokuzdan bcıyiık olmamaları şırttır. 

3 - Yaz lın:ı " şi için Pazırtesi, Çarşamba, Cuma günleri Mek• 
tebe baş vuruı:ılıdır. 

4 - İsteklilerin ınekt<!b müdüriyetine karşı yazacakları is:i. 
dnna n:c ierine hcı vi nt cüzdan \arını, aşı kfığıtları nı, mektep di p\o. 
malarını, vcy.ı tas likli diploma suretlerini ve pJFsce tasdikli iyi 
hH kağıtlarını ve velilerinin izahlı adres ve tatbik imzalarım ve 
dö t tane vesikalık f , Jt1ğraflarını il:ştirmeleri gerektir. 

5 - Yazılma iş" 7 Ağustos 936 Cuma gününe kadardır. İs. 
teklileriıı Mmyenei S hlıiyc için o ~ün saat s~kizde bizzat mek· 
tepte bulunmaları gerektir. 

6 - Fazla tıfsilat almak için ayrıca p ısta pulu göndermek 
şartile ınektub\a Mektep fllüdüriyetine müracaat edilmelidir. •3564'• ............................................ 

Türk Hava Kurumu 

Ör.Hafız Cemal 
Dahiliye Mutahassısı 
Pazardan başka günlerde (2 

den 6) ya İstanbul Divanyo\u 
1 (104) yeni nıımarnlı hususi ka· 

ines '. n Je hastalara bakar- Salı, 
cııınartesi salnlı (9 1 2 • 12) 
sa1tleri hakiki fukaraya mah
sustur. Herkesin haline göre 

arttırma sııretile Mahmutpaşada 

Kürkcü hanında (48) Numaralı 
kürkcü dükkanında paraya çev• 
rilece!(inden talip olanların ma• 
hallinde hazır bulunacak memu. 
runa müracaatları ildn ol un ur. 

(24573) 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

p 
,eifi.l'J,ti;r, ı 

4. cü Keşide 11/Agustos/936 dadır. .. 
u ra 
Ayrıca: 15.000. 12.000. 10.000 Liralık ikra
miyelerle (20.000) liralık bir mük8fat vardır 

.................................................. 1 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
Umumi telefon merkez!erinde'l yapılacak konuşmalar 7 1/2 

kuruştur. 

Tarifeden fazla para isteyenlerin, İstanbul Telefon Müdürlü· 
ğüne derhal bildirilmesi rica . olunur. (4260) 

Adapazarı İlçebaylığından: 
Adapazarı köy korucuları için imal edilecek "165,, kat elbise 

ve "165,, çift fctin numunesi mevcut bulunan kumaştan olmak ve 
1·8·936 tarihinden 20-8-936 tarihine musadif perşembe günü saat 
14 de ihale edilmek üzere 20 gün müd<letle " .iinakasaya vaze• 
dilmiştir. · Talip olanlar yüzde 7,5 teminat akçes •c ilçe idare heye

tine müracaat etmeleri. Taşrada bulunan tıılipler şartname ve 
numunesini görmek üzere İstanbul S!lltanahınetteki ilçe jandarma 
Komutanlığına müracaatları ilan olunur. (4239) 

Üsküdarda K'.asıın ağada Acı 
çeşmede Mescit sokağında 14 
No. lu hanede mukim iken ha• 
len ikametgahı meçhul ölü Afif 
veresesinden oğlu Ahmet Safiye: 

Üsküdar İcra ~Ieınurluğun• 
dan: Fatma Zelıraya Üsküdar 
ikinci Noterlij\"inin 29-8-933 
tarih 4357·4358 No. lı Noter 
senediyle bi hasbel verase bor• 

cunuz bııl•ınan 1000 lira ile 
masarifi icraiyenin tesviyesi zıın• 
nında namınıza tanzim olunan 
icra emrinin ikametgahınızın 

meçhulieti hasebiyle tebligatın 

ifa edilemediği ve müb~şirin 
meşruatından ve zabıtaca yapı• 
lan tahkikat neticesinden anla• 
şılnıış olduğundan 15 gün 
müddetle ilanen tebligat icra• 
sına karar verilmiştir. Tarihi 
ilandan itibaren 15 gün içinde 
dairemizin 935-881 No. lı dos
yasına müracaatla tesviyei deyin 
veyahut kanuna şayanı kabul 
bir itiraz dermeyan veya bir 

Tokat Sulh Hukuk Mahke· 
nıesinden:Tokatta mukım kondu• 
racı ?II ustafa tarafından İstanbul 
Fatih çarşamba pazarı caddesinde 
206 numaralı hanede sakin 
merhum yüzbaşı Sabri zevcesi 
Şerife Şaziye aleı hine ikame 
eylediği alacak davası mııhake• 
mesinde borçlu mumaileyhanın 
ikametgahı mechul bulunmasın. 
dan davetiyenin gazete ile ilan 
edildiği halde gelmediği gibi 
bir vekil dahi göndermediğinden 
bu kerre gıyap kararınında ilfı· 
nına karar verilmiş olmasından 
tarihi iJandan itibaren bir ay 
zarf ı n.la Tokat sulh hukuk malı· 
keınesine gelnıediği ve ya itiraz 
etmediği veyalıııt bir vekili ka. 
nuni gönderınedi~i taktirde gı• 
yabında muhakeme cereyan 
edecej\i i!iin olıınur. 

vekil göndermediğiniz takdirde 
icranın gıyabınızda devam ede
ceği ınalfım ve icra emri tebliği 
makamına kaim olmak üzere 
ilanen tebliğ olunur· (24572) 

25 Temmuz 

- ' ... ... ' .. : ; p .. Bayanlar; 1 
ÇANTA, ELDİVEN ve ÇORAPLARINIZI • 

-... 
c( 
(1) 

Satın almadan evvel; her halde: Yeni aç .lan 

mağazalarını ziyaret cdıniz. En son moda ve zengin çeşitleri 
arasında aradığınız modelleri bulacaksınız. 

FiYATLAR MUTEDiLDİR 
Beyoğlu istiklal Caddesinde Hacopulo Pasajı karşısında 283 

.... 
lO 

, , 
KiSi • 

YIRA.S • 
BIÇAG iNi 
' 

·-

T T.R 
KUMBARA DESTEKTiR 
İş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda : 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatl 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

Lira mükafat 
veriyor. MUkAfatların 10,000 Lirası her sene 
1 Nisan ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a 
çekilerek verilmektedir. Bu iki keşidenin her 
birinde 5000 lira, şu şekilde tevzi edilmektedir: 

/!irinciye - 1000 Lira 
ikinciye 250 ,, 
TOkişiye TOOyüzer liradanTOOO ,, 
20 ,, SOellişer ,, 1000 ,, 
175 ,, TOonar ,, 1750 ,, 
Ceman 207 kişiye SOOO 

ikişer bin liralıklar: 
Diğer beş keşidenin her birinde yalnız 1 
kişiye iki bin lira veriliyor. Bu keşideler 
her sene Şubat, Haziran, Temmuz, EylUI ve Bi· 
rlnci Kanun aylarının ilk günleri yapılmaktadır. 

Sahibi ve Umum! neşriyatı idare eden yazı işleri miıdürii 

Etem izzet Benice 

Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 
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