
ÖZ 
Söz istiyoruz: 
lstanbul gibi dünyanın cennetinde oturu

ruz, fakat bunun nimetlerinden istifade ede
meyiz. Bunun bir sebebi de Akay ve Şirketi 
Hayrlyenln sayfiye yerlerine gece yarısı va
purları kaldırmamasıdır diyor ve.. her ge
ce sayfiyelerden şehre. şehirden sayfiyelere 
b irer vapur kaldırılmasını istiyoruz. 
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B Konferansı 

Müzakereler Cu
martesiye başhyor 
~-==========::::::3•~ı==========~-

İ n g iliz murahhası fedakarlık yap-
mak için salahiyet istiyecek ... 
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Negüsün aldığı' 
ve verdiği ders! 

~Necaşi'nin sözlerı' bir 
kerre daha milletlerin 
kimseye değ i 1 kendi 
kendilerine güt.,enm~ 

[eri hakikatini lıatırla• 
iıgor.,. 

Uluslar Kurumu atamblesi 
toplandı. Bir tarafta muzaffer 
nıilletlerin gururuna ve mede
nilik alemdarlı§'ı iddialarının 

zıddına yükselen ıslıklar, Ö

bür tarafta bu zıdda karşılık 
kopan alkışlar topla.'.'t~ salo
nunu çınlatırken ıernugun Ha· 
beş imparatoru da arslan y~· 
lel' bedbaht bayra§'ının mu
dafauını yapmak için Asamb
lede kürsüye çıktı, kırk beş 
dakika süren bir ıöylev verdi. 

Tarihte adı hükümdarlar 
hükümdarı olan Necaşi'nin 
U'uslar Kurumunda yükselen 
sesinde muztarip bir milletin 
blğuklutunun bütün acılı§'ı 

vard" 
Neca,i İtalyan· Habeş ihti

lafının, daha" sonra harbinin 
bütün safhalarını kara talii 
gibi kara olan cildine oturan 
medeniyet mefhumundan duy• 
du§'u inkisarın hicabını tem
eil eden kırmızılığın merareti 
arasında uzun uı.un anlatıyor 
ye .. ili ve rdiyor: 

- Milletimin başına gelen 
fel<ikel milletler tarihinde 
ilk defa uukubulan bir lı<i
disedir. 
Ve .. haklı bir isyanın ifa

desi olarak ta şunları söylü
yor: 

- Milletler Cemiyetine ta
mamen emniyetim tJardır. 

Yalnız: bu Cemiyete mensup 
lıau detJletler Ha~şiılana 
yardım edileceği yolundaki 
taahhüt ve 'IJaitlerini tutma
mı#ardır. 

Davamız: Beynelmilel hay· 
siyet ve şeref davasıdır. 

Necaşinin bu uzun nutku-
nun vereceti netice ne olursa 
olıun, kuvvetli müdafaasının 
en göze çarpan cümleleri bun
lardır. Kanmış, inanmış ve 

Etem izzet Benice 
/Devamı 2 nci sayfada] 

ııfontröde Teujllk Rüştü Aras ve Numan Rifat görüşürlerken 

Montrö, 1 (Arkadaşımız Ni
zametlin Nazif telefonla bildi· 
riyor ) - Bogaılar konfe
ransına verilen Türk projesi 
üzerinde çalışmakta olan Tek
nik komiteler ışlerini bitirmek 
üzeredir, Şu günlerde konfe· 
ransın umum! toplantıları tek
rar başlıyacaktır, 

Mukavelenin çabuk imzası 
için muhtelif noktai nazarlar 
arasında bir anlaşma elde e

dilmesi ihtimalleri kuvvetleni
yor. lngiliz murahhası Lord 
Stanhop hükümetinden bu hu
susta salahiyet almak için Lon-

draya gitmek kararındadır. 
Cenevreden şimdi öğ"rendi

ğ"ime göre küçük antant ve 
Balkan antantı mümessilleri bir 
toplantı yaparak Boğ"azlar 
meselesinde Türk tezini ısrarla 
müdafaaya karar vermişlerdir. 

Londra, 1 (A. A.) - Deyli 
telegraf gazetesi, Boğ"azlar kon
feransının Cumartesi günü ye
ni bir umumi içtima aktedece
ğ"ini bildirmektedir. Bu gazete 
ye göre, Lord Stanhop bu a
rada Londraya gelecektir. Zi
ra Dış Bakan lığında huzuruna 
lüzum vardır. Bu münasebetle 

Devamı 2 nci sayfada 
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Kabotaj bayramı dün 
coşkunlukla kutlulandı 
Barbaros çocukları bu hakkı ebe· 

diyete götürmeğe and içtiler 

Dünkü deniz bayramına iştirak eden kahraman Türk bahriye· 
/ilerinden bir müfreze (Deniz taf sı"lôlı 2 inci sahifemı"zde) 
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Kısaca: Macar takımına galibiz 1 

B.1 z .1 m k -11 er 8 0 ç k a Y ÜNiVERSiTE KOLONi DEGILDIR 
Bir rivayete göre Edebiyat Fa· 

kültesinde.ki iki ecnebi Profesör 

tak 1 m 1 n 1 5.1 Yen dl• ı er Ünlveultedekl Türk Doçentleri 
Y.erine A vrupadan Doçentler re• 
tırUlmeainl teklif etmişler. 

Yıllarca Avrupa Üniversite• 
terinde dirıek çUrUten ve blhak· 

Ut YClİfen (CAÇ i İm adamları .. 
rtl•t•n Yerine aynı Üniversitelerin 
Y>ef llftırdiklerl aynı kabiliyetteki 
;,,kat detf "k k . 

gençle · şı ·~ ve mllhyetten 
·-k· un aetırilme•i teklifio-
"""' ı •u·rı k k 
Eğer, bu Tf!.e avrıy•madtk9 
de üç yıl i 1 urk Ünlverılteıin
lerin bir yçe al Yer alan Profeı8r· 

r etme • •iyaıaı ··ı melerinden ve o . ı gu .. 
1 1 ·ı . oçentlerıle mua· v n erı e, aıııtanlarile k d'll 

temelli bir muhit en erine 

ŞidS~ıh i~j;'e'' R eza 1 e tt~,::::::::::n=======s~o~n=--r_a 
muharebeyi Negüse ''fellih!,~ diyen İtalyan 
göze almak ı gazetecileri tevkif edildiler 

~~~~~~~~~~~~oı~~~~~~~~~~~~ 

şarttır_! Habeş İmparatoru, Milletler Cemi· 
M. ~ıu~ Mill~!ler yetini çok acı sözlerle itham etti ,. 
c.emıy~tıne .~at I ve ! Cenevre 1 (Hususi)- Habeşi 1 

- Bunlar asamble toplantısın-
şıddetlı mudahale ! imparatoru Milletler Cemiyeti-

1 
da gazeteciler yerinde iki saf 

nin Assamble toplantısında nu- teşkil etmişlerdi. Megüs söze teki if etti 1 tuk söylerken ltalyan gazete- başladı~ zaman düdükler 
cilerinin çıkardığı gürü it~ üze- öttürmiye ~aşladılar .ve • kah. 

Cenevre, 1 (Hususi) - Fran· rine bozulan hava henuz du- rolsun fellah! n •katıl. •harp 
sız Başvekili Leon Blum As- rulmadı. Milletler Cemiyeti ma• meydanına yürü!,, gibi sözlerle 
samble toplantısında söz ala- hafili he'yecan içindedir. Gü- hakarete başlamışlardır. ltal-
rak çok il!Üheyyiç ve aynı za- rültü ve rezalete sebep olan yan gazetecilerinin bu gürültü 
manda parlak bir nutuk söy· ltalyan gazete muhabirleri tev· iç!n ev~elce hazırlanmış ,.e 
miştir. Blum, Fransız milletinin kil edildi. Mevkuflar sekiz ki- sozleşmış oldukları anlaşılıyor. 
çok haksever olduğunu, hak- d N U k 

şidir. Şu dakikada hepsi e eg a ilrsUde kın daima kuvvetten listün tu- Sen Antuan hapishanesinde C 
tulmasını istediğini söylemiş, enevre, 1 (Hususi) - Mil-
sulhu bozan emrivakilerin ka- yatıyor. !etler Cemiyeti assamblesinin 
bul edilmemesi tezini ortaya Cenevre müddeiumumisi ile ilk celsesinde Habeş impara-
atmıştır. Blum şunları ilave et· polis müdürü rezalet tahkikati- toru Negüs bilhassa şunları 
miştir: le bizzat meşgul oluyorlar. söylemiştir: 

" - Sulh, b eynelmilel meş- Mevkuflar şu gazetelere men- "- Milletler Cemiyetine iti-
suptur: Korriyere della Sera, mat ettim. Çünkü cemiyetin 

Blum 
rutiyet ve ahl3kiyet esasJarJna 
istinat etmelidir. On sekiz se
ne içinde ilk defa olarak bir 
Avrupa harbi yeniden hak.iki 
bir ihtimal olarak derpiş edil
meğe başlanılmıştır. Fransa, 
harp yolunu kapamağı bütün 
azm ve iradesile istem .. \.tedir. 

Harbin önüne geçmek için 
en iyi çare, milletler cemiyeti 
mukavelenamesinin yeniden 
gözden geçirilmesi değildir, 

Devamı 2 nci sa.ıtfada 
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Facialar -
Bir dıvar 
yıkıldı 

ölenler ve 

1 
Stampa, Gazetta del Popolo, ı t~a~hütlerin~ yerine getirece-

• Popolo d'italya, Pıkkolo, La- Cenevrede h<ila adalet arıyan ğ"ını zannedıyordum. Adaletin 

' r voro Façista. Negüs i Deuamı 2 nci sahiftde 
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Hubeşistanda Parti Genel muharebe! 

Se~reteri İtalyan askerleri 
Edırnede. . Çok zorluk çekiyor 

iT rakya Valılerı . - . _ 
toplanıyorlar Habeş çeteleri yolları keserek 

sık sık baskınlar yapmaktadır iki gündenberi şchrimizede 
bulunan Halk Partisi Genel Sek
reteri Şükrü Kaya dün öğ'le· 
den sonra l'loryadan Parti 
merkezine gelmiş ve tetkikler
de bulunmuştur. 

Akşam üzeri saat beş bu
çukta Parti merkezinde bir 
toplantı yapılmış, başkan Mu. 
hittin Üstündağ ile idare hey
eti üyeleri bu toplantıda bu
lunmuşlardır. 

Genel Sekreterin riyaset et
tiğ"i bu içtimada Parti işleri 
etrafında görüşülmüş ve Şük· 
rü Kaya, Parti reisile idare 
heyeti azalarına izahat vermiş
tir. 

Genel Sekreter, akşam ü~eri Ge~nki 
Partiden ayrılmış ve Edimeye 

Habeş - ltalya harbinden bir hatıra: CepMye gitmiye 
lıazrr/anan Habeş askerleri 

hareket etmiştir. Ankara ve 
lzmirden sonra Edirnede ya
pılması kararlaştırılan Trakya 
mıntakasındaki valiler toplan· 
tısı bugün yapılacaktır. 
Şükrü Kaya bu toplantıdan 

Milletler c~miyeti assamblesi ı da Habeşi~t~nda . ı_nücad~leni'! 
Habeş - ltalya meselesini hal. devam ettığine daır yenı yenı 
letmeğe uğraşırken ve bu uğ- haberler alınıyor. Bu hu<usta 
raşmalar sırasında büyük müş· gelen en son haberleri sıralı-

. . yoruz: 
kılat çekerken dığer taraftan 1 Devamı 2 nci sayfada 

uı1111111111111111111111111111111ııııu111111111111111111111ııuııııııııuı11111111111111111111111111111111111ııııu111111111111ıııuuıuıuuumı 

Afişaj meselesi mahkemade sonra lzmirde oldu~u gibi 

Deuamı 2 nci sahifede 

ezilenler var .............. _ ........ -.......................... _,Bir Banka mahkemeye 
Dün sabah şehrimizde 6 1 1 

ağ"ır yaralanma i~e i~i ~eci ölüm mu·· raca at ettı· 
hadisesi kaydedılmıştır: 

ı - Osküdarda Tahsin Pa
şada tütün deposu karşısında 
yıkdırılmakta olan evin duvar
larından biri çökmüş ve çalı
şan amelelerden Salih, Musa, 
Abdullatif, Aziz, Nuh, Ferhan, 
ve Sabri adlarında 7 amele 
enkaz altında k•larak ağ"ır 
surette yaralanmışlardır. Yara
lıların hepsi hastahaneye kal
dırılmış, fakat bunlardan Sab
ri hastahanede ölmüştür Tah
kikata başlanmıştır. Mütaahhit 
hakkında tahkikat yapılmak
tadır. Kenisini nezaret altına 
alınmıştır. 

MUltezimln adamları, vergisi verilip ruhsatı 
alınan bir afifi yıkmak istemitler 

Afişaj mültezimliği yüzün
den çıkan ihtilaflar mahke
melerde karşılıklı iddia ve 
dava mevzuu olmaya başladı. 
Mültezimin hareketleri üzerine 
do§'an bu davalardan biri de 
dün ikinci Hukuk Mahkeme-
sinde görülmeğ"e başlanmıştır. 

IELEDlYESI 
hı 1~Jcri 
ir llcretine ait ihbarname 

Y~ı Nev"ı Tutarı 

han remi 

Te~biriicreti 

· d yapmak en-
dlşeıın en ~el!yorıa insanın dili 
ucuna gayrılhhyari fu ata s·· .. 
geliyor: ozu 

26 Metro kuyuya 

Davacı Holanda bankası
dır. Dava edilen de Belediye 
Afişaj memurluğudur. Dün 
mahkemede bankayı avukatı 
temsil ediyordu. Belediyenin 
afişaj işini üstüne alan müte
ahhit mahkemede bulunmu
yordu. Yalnız Avukat Sala
hattin Sadık müddeialeyh vazi
yetinde olan Belediyeyi temsil 
ediyordu. 

YEK ÜN 

DünKü m~çtan heyecanlı bir enstantane 

~ ( Tafsilat yedinci sahifede ) 

- Dur ayağıma yer edeyln. 
1 na neler edeyim?! ' •· 

f akıt, teklif sahiplerine veri
lecek cevap da dile yine gayrf .. 
ihtiyari ve pe~ kolaylıkla töyleco 
ve kısaca gehverlyor : 

_ Pardon Mliayll I Türk Üni· 
verılteıl koloni defl,ldlr. Biz ora· 
d realitenin emrettıtl kadar C('• 

n:bl Profeı6re yer veririz. 

Hatice Hatip 

düştü 
2 - Ortaköyde Şifa Yur· 

dunun bahçesindeki kuyuyu 
temizlemek üzere çağrılan ku· 
yucu ustası Artin yanına Ö
mer, Mu•tafa ve Recep adla· 
rında üç amele alarak işe baş· 
(Devamı 3 ncü sahifede} 

Büyük Rue edibi Makıim Gor· 
kinin cenaze törenini g8ıteren 

bir fotoğrafi. Ölme-ı şaheserler 
bırakan Gorkinin tabutunu, b•9ta 
Stalin olduğu halde bütün Sovyet 
devlet ricali omuzlarında taf&Ollf• 
lardır~ 

Bankanın avukatı lsak Sa. 
gej davasını şöyle izah etti: 

- Banka bir binanın üs
Devamı 2 nci sayfada 

kuruşun lnc.1 
,.i takdirde s~.h:diyc kanununun l lJ 
almakla ~raber ilanıntn da tcıhiıJcn 

• 101 

Ajişaj 'il• teşhir resmi için 
ilôn salıipleriM 'ileri/en 

ma1'burlardan biri 



1 
1 
' 

Rezaletten sonra 
1 inci sayfadan devam 

kuvvete galebe çalacaıtı zan- duydum. Çünkü bu hareket, 
nında bulundum. Bu sebepten Habeşistanın kat'ı surette yal-
ıiolayı milletime ihanet etmek nız bırakılacağını gösteriyordu. 
için ltalya'r.ın yapmış olduğu Zayıf milletlerin Milletler Ce-
hütün teklifleri reddettim. miyetinden bekliyebilecekleri 
Çünkü böyle hareket etmek şey hakikaten bundan ibaret 
suretiyle bütün milletleri le· midir? Biz Habeş milleti namı-
cavüze karşı müdafaa etmekte na 52 devletten bize resmen 
o!duğuma kani bulunuyor- vadetmiş oldukları yardımı is-
dum . ., tiyoruz, muahedelere riayet 

imparator, ltalyan tayyarele- edilmesi noktasında ısrar edi-
rinin tonlarca iperit saçmak su- yoruz. 
retıyle Habeş halkı arasında Habeş imparatoru, Habeş 
telefata sebebiyet vermiş ve hükumeti ve Habeş milleti ta-
diğer tahrip edici maddelerin leplerinde ısrar eylemeğe ve 
kendi iş ve güçleriyle meşgul Milletler Cemiyeti mukavele-
olan binlerce kişiyi öldürmüş namesine riayet ettirmek için 
olduğu"u söylemiştir. her çareye baş vurmağa az-

Nec~şi, sözüne devamla de- metmişlerdir.,, 

miştir ki: Necaşinin nutku, 15 dakika 
•-Buraya bu harp fecaatleri devam etmiş, dinleyenlerin al-

hakkında bizzat malümat ver- kışları arasında sakin ve va 
mek için geldim. kur yavaş yavaş kürsüden in-

Mütemadiyen Milletler Ce- miş ve tekrar yerine oturmuş· 
miyeti mukavelenamesine hür- ıur. 

metleri oldug-unu teyit eden Yeni zorluk 
fakat aynı zamanda bu muka- Cenevre, 1 (A.A.) - ltalyan 
, elenamenin derpiş etmekte gazetecilerinin Asamble top-
c'duğu tedbirleri ve bu ted- lanbsında Negüse karşı çıkar-
lıirlcrin tehirini istemek sure- dıkları gürültü yüzünden tev-
tile akamete uıtratmağa çalı- kil edilmeleri ltalya ile Millet-
şan bazı hükümetlerin bu hattı ler Cemiyetinin arasını daha 
hareketleri bende hayal inki- fazla açmış olduğu ileri sürü-
sarını mucip oldu. Diğer ta- lüyor. 
raftan bana her türlü mail Romadan Cenevreye 
yardımda bulunmaktan müte- selim 
madi surette imtina edildi. Roma, 1 (A. A.) - Mat -

balyaya karşı tatbik edil- ı buat Bakanı Cenevrede tevkif 
mekte olan zecri tedbirlerin j edilen ltalyan gazetecilerine 
ka,ldırılmasına kıyam edilme- şahsi selam muhabbet ve le
sinden dolayı derin bir teessür 1 sanüdünü bildirmiştir. 
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Müzakereler Cumar
tesiye başlıyor 

- 1 inci sayfadan devam -

Lord Stanhope yeni boğazlar kavelenin birinci maddesınde 
mukavelesinin imzası için lü- teyidini istemiş, dig-er delege-
zumlu fedakarlıklarda buluna- !er de bu isteğe iştirak etmiş. 
bilmek uzt:re tam selahiyet de !erdir. 
alacaktır. Türk delege heyeti esasen 

Komiteler 
Montrö, 1 (A.A.) - Anado

lu Ajansının hususi surette 
gönderdi!ti muhabirinden: 

Teknik komite mukavele pro 
jesinin ikinci okunmasına baş
lamış ve mukaddemenin tehri
rini tahrir komitesine havale 

mukavelede derp'ş edilen ah
kamdan neşet etmekte olan bu 
yalnız bu prensibi asla redet· 
mek tasavvurunda olmadığını 

bildirmiş. 
Yalnız bu prensibin mukave

lenin baş tarar ında leyidindeki 
fayda meselesinin konferans 
tarafından umumi celsede ve 

elmişlir. diğer maddeler müzakere 
Mukaddimenin metni proje- edildikten sonra münakaşasını 

nin heyeti umumiyesi tamamen istemiştir. 
hazırlandıkten sonra tesbit e- Komite bu veçhile karar 
dilecek tir. vermiştir. 

lngiliz delegesi Lozan mu- ikinci maddedeki sağlık biz 
kavelesinin birinci maddesinde metleri ve di~er takslar me-
yazılı olan serbet geçme pren- selesi yeniden noktayı nazar 
sipini boğazların tekrar tah- taatisine sebep olmuş ve ko-
kimlnden mütevellit olması mite meselenin konfransa 
tabii olan kolaylıkla yeni mu- havalesine karar vermiştir. 
llHHllUlllHU•ltılltlltllllllllllllUllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllfll!lllUllUUUlllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Habeşistan da 
Muharebe 

1 inci sayfadan devam 

Hartum, 1 - (A.' A.) - Go· 
re'den gelen seyyahlar, Neca
şi'nin Habeş reisleri üzerinde
ki bütün nüfuz ve hakimiye
tıni kaybetmiş olduğunu söy
lemektedirler. Aancak Habeş 
reisleri, ltalyan hulüluna karşı 
mukavemetten geri durma
maktadırlar. Bu seyyahlar di-
yorlar ki: 

Gore hükumeti, yerli sivil 
bir takım memurlardan mü
teşekkildir. Bunların ltalyan
lar tarafından henüz işgal 
edilmemiş olan mıntakalar 

üzerinde bir güna nüfuzları 

yoktur. Diğer taraftan ita]. 
yanlar, hatta Adisababa yakı
mnda ve Adisababa - Dessie 
yolunda bir çok müşkülata 
uğramaktadırlar. Bu yql, sık 
sık Habeş muharipler tarafın
dan kesinlenmektedir. 

Kenyada 
Roma, l(A.A) -Adisababa

dan haber verildiğine göre 
ltalyan kuvvetleri, Kenya hu
dudu üzerinde Mayale,yi dün 
akşam işgal etmişlerdir. 

( Kenya'nın lngiliz müstem
likesi olduğu malumdur. ) 

Adisababa, 1 (A.A.) - Bir
kaç gün evvel Habeşistanın 
Cenup mıntakasında bazı ka
rı~ıklıklar olduğu bildirilmişti. 
Bunun üzerine bu karışıklıkları 
bastırmak maksadıyle lta!yan 
Somalisinden bir otomobil ko
lu hareket etmiş ve bunu yerli 
asker kıt'aları takip eylemiştir. 
Moyale, Kenya ve Naea mev
kileri işgal olunmuştur. 

\ 

Afisaj işi mah
kemede 

{ 1 inri sayfadan devam] 

tüne (HOLANTS..BANK-ONI) 
Levhasını asmış ve belediye 
kanununun 14 üncü maddesi 
mucibince de resmini vererek 
ruhsatnamesini al'llıştır. Bun
dan sonra afiş mürakibi gele
rek ilanın teşhir ücreti veril
mediği için 24 saatte kaldırıl
masını, kaldırılmadığı taktirde 
afiş memurluğu tarafından yık
tırılacağını söylemiştir. 

Ruhsat ücreti verilen bir 
ilan lavha afiş {memurluğu ta
rafından yıkdırılması ve böyle 
bir para istenmesi kanuna uy
gun değildir, esasen teminat 
da verildi!ti için icrada tehir 
edilmiştir •n 

Filhakika banka Hukuk Mah
kemesine müracaat ederek te
minat vermiş ve bir de tehiri icra 
karan almışbr. 

Belediyenin avukatı mahke
menin bu davaya bakmıya sa
lahiyeti olmadığını iddia etti 
Mahkeme müzakere ve tetkikten 
sonra bu davaya bakmaya sa
lahiyeti olduğunu bildirdi. Bun
dan sonra belediye avukatı bu 
gibi itirazlara ancak belediyenin 
bakabileceği hakkında daimi 
encümenin bir kararı olduğu için 
mahkemede bakma salahiyeti 
olmadıg-ında ısrar etti ve bu 
kararın belediyeden getirtil
me~ini istedi. Mahkeme bu ka
rarın istenmesi için muhake
meyi başka bir güne bıraktı. 

-AÇIK SÖZ ,2 Temmuıı. 

Son Dakika 
==========,'"-Ankara - memleket ve dünva 

Sayı: 74 Heryerde 5 kuruş :·!~fon No~ 20827 Telgraf adresi: lstanbul Açık Soz H it 1 e r-M u sso 1 in i m ü-
ışaretı Lokarno 1 A k t · 1 R Bir tehlike 

Avusturya'da Habs- 1 a 8 1 şayıa arı o-Oevletleri ı madan tekzip edildi 
b U rg 1 a S it t k Roma, 1 (A.A.) - Salahiyettar mahafil, Hitlerin Akdenizde 

'ı r a ana 1 ar- Arasında 1 yapmak tasavvurunda bulunduğu seyahat esnasında Mussolini 
ile görüşeceğine dair olan haberleri tekzip etmektedirler. 

gaşalıklara yol açacak Fra~:~:.v;:~il~/~·:;tika j e e e 
nazırları, dün akşam bir 

1 
Lehistan Yahudidüşmanlıg"'ı 

Bayrama iştirak eden deniz ticaret filomuzun zabit/erile 
mürettebatından bir grup 

Londra, 1 (A.A.) - Siyası 
maha!il, muhtelif membalardan 
gelen ve Habsburg hanedanı 
saltanatının iadesi meselesinin 
kızgın bir şekil almış oldug-u
nu bildiren ve Açusturya Baş 
Vekili Şuşnig'in bu meseleyi 
müzakere için cenevreye ça
rılmasını muhik gösteren ha
berler dolayısile endişe içinde
dir, 

Bu mahafil, Şuşnig'in Viya
nadan aynim ak istememesini 
Habsburg henedanının pek 
yakır.da saltanat makamına ge
tirileceg-inin bir delili suretin
de tefsir etmektedirler. 

1 

Aynı mahafil, Küçük antan
tın Habsburgların tekrar salta
nat makamına gelmesinin küçük 
antantın otomatik olarak umu-
mi surette olması demek ola
caıtını ve bunun içtinabı naka
bil bir şekilde Almanyanın mü
dahalesini intac eyliyeceği bir 
çok defalar beyan etmiş oldu
ğunu hatırlatmaktadırlar. 

Binnetice büyük Britanya, 
Habsburg'ların Saltanat ma
kamına gelmelerini tehir için 
elinden geleni yapacak ve kü
çük devletler üzerinde onların 
hareketlerini tadil için tesir 
icra edecektir. 

llllllllllltflllllllllllllllllllllllllllllllllltılllllllllllllllıllllllUilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllll 

Türk denizcisinin hayra"!!_ 

Kabotaj bayramı dün 
coşkunlukla kutlulandı 

Türk denizlerinde ve mem
leket kıyılarında kabotaj hak
kının Türk denizcilerinin bil
gisi ve başarıcı ellerine geç
tiği büyük günün yıldönümü 

dün bütün denizciler tarafın

dan coşkun bir törenle kutlu
landı. 

ziyafette lop/anmışlardır. 

Eden, Lord Stanhop, 8. tizm dalg~~ını ve _Yahudiler~ k~rşı yapılan tedhiş hareketlerini 
B. Blum, B. Delhos, IJ. l Varşova, 1 (A.A) - Varşova Yahudi teşkilatları antisemi-

Van Zeeland ve B. Spaak protesto ıçın bugun Yahudı muessese ve makazalarının dört 
gece yarısı birbirlerinden saat kaoatılmasına karar verilm;ştir. 
ayrılmışlardır. 

Bu zefJal, kendiler ·ne 
boyuna sual soı makta olan 
gazetecilere kat'iyen beya· 
nal vermemişlerdir. ı 

Zannolunduğuna göre j 
hu zefJat, Brüksel'de tem-ı 
muz orta/arma doğru yapı
lucak olan Lokarno devlet
leri içtimaı ile meşgul ol-
muşlardır. ! 

• • • 
Parlemenlolar birliği 

Budapeşte, 1 (A.A.) - parlementolar birlig-inin 32 inci kon
feransı 3 Temmuzda burada toplanacaktır. Konferansa Dani
marka, 26, Fransa, 64, Yunanistan, 14, ltalya, 27, Yugo
slavya 37, A•usturya 43, Roman)'a 14, lsviçre 11, ispan
ya 11, ve Çekoslovakya 19 deleg-e göndermiştir. 

Jakonya 6, Amerika 8 ve Mısır 6 mümessil gönde. 
receklerdir. 
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Sulh için muha-Negüs~~. aldığı ~ransa mecli-

b 
. .. 

1
· ı ve verdıgı ders! sınde heyecan 

re eyi goze a - 1 ı -·-1 inci sayfadan devam HUkOmete şiddetli 
büyük bir güven ve safvetle hücumlar yapıldı 

mak Şarttır bağlanmış, sonra da en ac1 1 en 
feci bir ateş, gaz, ölüm bas- Paris, 1 (A.A.) - Mebusan 
kını karşısında aldanmış ve rnecli, 192 reye lcarşı 375 reyle 
biribirini kov yan felaket yarı askeri birliklerin feshi me1 inci sayfadan devam 

bu mukavelenamenin ibharna 
mahal bırakmıyacak surette 
tatbik edilmesidir. 

Eğer beynelmilel teahhüd
leri kabul etmiş olan devlet
ler, bu teahhüdleri sonuna ka
dar tutmiya azmetmiyecek 
olurlarsa cunlara karşı mey· 
dan okunur ve bunlar; akamete 
uğratılı. işte bundan dolayı 
eahhütlerimizi sonuna kadar 
ifa etmeyi ve icabında harp 
tehlikesini göze almak• kabul 
ediyoruz. 

Sulhu kurtarmak için harb 
ihtimalini kabul etmek grek· 
tir. Fakat Milletler silahlı had 
dinden fazla silahlı oldukları 
müddetçe kollektif, her milleti 
bir harp tehlikesinin feci ihti
malini gözönünde tutmağa 

mecbur tutar. buSebepten do
layı kollektif emniyet, silahların 
t ıhdidi zaruretini istilza m e-

sağanag-ı altında memleketini selesinde hükümete itimat be
ve milletini bırakıp hak iste· yan etmiştir. Bundan evvel sağ 
meğe çıkmış bir hükümdarın cenah mebusları Komünistlerle 
bütün bönlüğünü canlandıran Sosyalistlerin de yarı askeri teş
ba sözler yirminci asrın ta- kilata sahip olduklarını ileri sü. 
rihinde onun kanaklığına ve rerek şiddetli hücumlarda bu
milletler arasındaki vefa va- lunmuşlardır. 
itlerinin kanaylığına en bariz ıi 
örnek olarak yerini alacaktır. y 

Negüs ağlıyan sesiyle saf- Unan parti
leri birleşiyor vetini ve bag-landığı hak mef

humu nuortaya koyarken bel
ki kendisinin de iş İ4ten geç
tikten ıonra Öğrendiği haki
kati de bu vesile ile ifade et
miş oluyor. O ıJ.a, bu devirde 
ne kimseden kimseye. ne de 
milletten millete hayır ve 
medet olmayışıdır. 

Atina, 1 (Hususi) - Anti 
venizelist partilerin birleşmesi 
teşebbüsü, mili! ahali partisi
nin muhalefeti üzerine suya 
düşmüştür. 

GIRIDDE GREV 

Atina, 1 (Hususi) - Gridde 
çiftçiler grev ilan etmişlerdir. 

Sebebi mahsul üzerine konulan 
belediye vergisidir. 

Sabah saat 9 dan itibaren 
Yüksek Deniz Ticaret mekte
bi talebeleri, Denizyolları. 

Akay, Şirketi Hayriye kıla

vuzluk, Liman idaresi, Tahli
siye müdürlüğü, fener ve ha
vnzlar idareleri zabitan ve 
mürettebatı Denizyolları ida
resinin meydanlığında toplan• 
mağa başladılar. 

Yüreklerimizdekı den[z aş

kı biraz daha alevlendi. Git
tikçe gençleşen, dinçleşen ve 
her yeni gün azmi, iradesi, 
kuvveti ve şerefi artan 
cümhuriyetimiz gibi genç 

denizci, deniz ticaretinin 
faidesini, Cumhuriyetin deniz 

ticaretine verdigi ahemmiyeti
ni anlatmış, mektepten çıktık
tan sonra bu büyük işi başar

mak için bütün gençliğin can
la başla çalışacaıtını söylemiş 
sözlerine şöyle nihayet vermiş
tir: 

l edor. 

Bir istek 

Milletler vadedebilirler, mil
letler bir olabilirler, milletler 
beraberlik tezahürleri içinde 

bulunabilirler. Fakat, bütün 
bunların başında bir iddia ve 
hak 11raya girince en başta 

hak sahibi milletin kendi ken
dine, kendi zeka ve ıiliihının 
keskinliğine güvenmesi ırelir 

Balkan iktisat 
komisyonu 

Saat 10,30 doğru denizciler 
kafilesi tamamlanmışb. Önde 
Şehir bandosu miUl marşlar 

çalarken sıra ile deniz talebe
si, zabitler ve mürettebat tak
sime hareket etti. Alayı her de 
niz idaresinin hazırlamış olduğu 
büyük çelenkler takip etti. 
Bundan başka Deniz kuman
danlığına mensup bir bölük 
asker de Kasımpaşa, Tepebaşı 
yoliyle Taksim abidesine gel
di. Hazırlanmış olan programa 
göre bütün denizciler sıra ile 
abidenin etrafında yer aldılar. 
Getirilen 16 kadar çelenk me 
rasimle abidenin kaidesine ko
nulduktan sonra merasimin baş 
lıyacağı oparlörlerle bildirildi. 

Saat tam 11 de muzika is
tiklal marşını çalarak abide
nin önündeki direğe şanlı 

bayrağımız çekildi bundan 
sonra denizciler namına' Deniz 
yolları kaptanlarından Sait 
kürsüye gelerek heyecanlı bir 
hitabe söyledi. 

Türk denizciliğinin mazisin
den taribdeki kahramanlık ve 
hizmetlerinden sitayişle bah
setti. 

Kaptan Sailten sonra kür. 
süye gelen Deniz Ticaret Mek
tebi Talebelerinden Ali çok he
yecanlı bir söylev vererek 
dedi ki: 

- Tam bir yıl önce yine 
bugün burada ilk deniz bay
ramımızı kutluladık. Bugün ikin
ci bayramımızı yapıyoruz. 

• 

"- Denizleri kendileri için 
er meydanı haline ko.van geç
mişlerimiz gibi Cümhuriyetin 

aydınlattığı bu nurlu ve uğurlu 
yolda yorulmak bilmiyen bir 

azim, sarsılmıyan bir iman ile 

yürüyeceğiz. Ablacağız, Türk 
bayrağının ününü ve onurunu 
dünyanın bir arnç dahi suyu 
olan her yerine taşıyacaıtız. 
Buna biz de ant içiyoruz . ., 

Sürekli alkışlarla karşılanan 
bu nutuktan sonra bu mes'ut 
günü hazırlayan Büyük Önder 
Atatürke, Başbakan ismet lnö
nüne ve iktisat vekili Celal 
Bayere tazim ve hörmet telg
rafları çekilmesine karar ve
rildi. 

En sonunda bütün denizci
ler bir ağızdan Taksim mey
danını çınlatan seslerile marş

larını söleyerek bir geçit resmi 
yaptılar ve sonra merasime 
nihayet verildi. 

Dünkü mesrasim limanımız
da buluna bütün vapurlar ve 
bu arada ecnebi vapurları da 
donanmak sure\ile iştirak et
miştir. 

Alay Taksim Abidesine gi
derken bütün vapurlar düdük 

çalmak sure tile bu kutlu günü 
selamladılar. 

Gece de saat 9 dan itiba
ren deniz müesseselerinde bü
tün mıirettebat ve zabitler 
büyük bir kafile halinde bir 

fener alayı yapmışlar ve bü
tün vapurlarda saat12 ye ka
dar renkli ampuller yakarak 

Cenevre, 1 (Huhusl) - Asam
bilede söz alan Kolomhiya / 
murahhası bilhassa demiştir ki: 

" Mütecavizlerin zorla ele 
geçirdikleri toprak !arın sahip. 
!erine verilmesi lazımdır. Hü
kümetim bunun böyle olması
nı şiddet ve ısrar ile istiyor. 

Sofyada 115 kişi 
mevkuf 

Dünyanın bL1 gününde ken
disine güvenmiyen millet hiç 
bir ırüvence de ırüvenmemeyi 
bilmelidir. 

Hükümdarlar hükümdarı 
Haşmetlü Negüs ve şimdi ars
lan yeleli bayraklarının ma· 
temini tutan Negüsiler bu İ· 

kazın ve o hakikatın birkere 
daha denenmesine geçit ol
dular. 

Etem izzet Benice 

Bükreş, (Hususi) - Yugos
lavyanın Blet şehrinde 6 Tem. 
muzda toplanacak olan Bal-
kan anlaşması iktisat komis-

yonu mühim meseleler müza
kere edecektir. 
ııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııntııııııııııııııııı•ıııuııııı 

Trakya valileri 
toplanıyor 

Şofya, (Hususi) - Bulgar 1111111u1111111111111111111111111111111111111ııım11111111111uıııun 

1 nci sahifeden devam 

Edrinede de bazı tetkikler ya
pacak ve tekrar şehrimize dö
necek~ir. 

polisi Sofya içindeki bütün (' -"'\ 

bahçe, park, birahane ve 1 Açık Söz'ün 
umumi yerlerde . ~r~ştırmal~r Sürpriz kuponu 
yapmış, 115 kışıyı tevkıf I Bu kuponu kesip saklayınız 

lstanbul Parti Bşkanı ve 
Vali Muhittin Üstündağ şehri
mizde kalmıştır. etmiştir. N 

111111111111111111111111111111111111111111111t111111111111mıı111111111 \... O. 7 4 Edirne toplantısında bulun
caktır. bu kutlu yıldönümünü nurlan- -
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10 Yılda 

Türk gemiciliğinin 10 yıl 

zarfında gösterdiği ilerlemeyi 
anlamak için şu rakkamları sı

ralıyoruz: 

1926 senesinin, yani Kabo
tajın bize tam olarak geçme
sinden o, Türk bayrağını ta
şıyan gemilerin gayri safi tu
tarı; 286 bin 143 tür. 

Bu gemilerden 46457 si hü- 1 

k ümete 87829 tonu da hususi 

1 
eşhasa aittir. 

Bugün bu gemilerden mü
him !;ıir kısmı işten çekilmiş ı 
olduğ'u halde Türk bayrağını 

taşıyan gemilerin mecmuu to
najı 200,855 dir. Bunun 72758i 
devlete 128,029 hususi mües
seselere aittir. 

Gönül ister ki Türk deniz 
ticaret filosu yepyeni gemiler
le bezensin, kuvvetlensin. t 

AÇIK SOZ'ON 
YENİ TEFRiKASI 

Yazan~ 
isken der 

Ben kimin 
Metresiyim? 

Fahreddin 
Açık Söz, siz okuyucularına 1936 yılının en 
güzel, heyecanlı "serini pek yakında suna
caktır. Değerli yazı arkadaşımız lskender Fah
reddinin kaleminden çıkan bu yeni tefrikamız 
sizde unutulmaz: lıaiıralar bırakacak, başından 

sonuna kadar sizi derin bir heyecan ve eşsiz 
bir zevk içine sürükliyecektir. 

1 Bir kaç gUne kadar " Açık Söz ,, 
sütunlarında zevkle okuyacaksınız.JJ 
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'i lr.PAN' 
Emen ve kusan şehir Hız ve gücünü vatandaşın sevgisinden alan gazetedir 

Bizde her işin ve hn mesl~ğin uleması fazladır. Bu ulema
lık çok defa ukalabk derecesine yaklatır. Fakat biz yine mu· 
taha .. 11 geçinmekte devam ederiz. 

Öyle belediyecilerimiz vardır ki şehir işlerinde ihtısas sa
hibi olmuı Beynelmilel frenk mühendislerine bir kaldırım us
tası kadar ehemmiyet vermezler. Altı yedi yüz bin nüfuslu 
bir tehirin çerini, çöpünü öğleye kadar kaldıramadığımız° hal
de en kalabalık Avrupa tehirlerindeki yol nizamlarını üç bu
çuk metroluk yollarımızda tatbik etmeğe özenir ve bunda ıs· 

rar ederiz. Ve tüpbe yok ki bunun için de bir tey yapama
dan bugiin yaptığımızı yarın bozarak geçinir gideriz. 

Muhakkak ki şehircilik zannedildiği gibi kolay bir iş değil. 
Ve kolay olmadığı içindir ki memleketin en kalabalık beldesi 
olan lstanbulda hala makine gibi işliyen bir Belediye eli gö· 
remiyoruz~ 

Göremiyoru;:. Çünkü işin kök tarafından ziyade teferruatı 
üzerinde didişip duruyoruz. Bütün zahmetlerimiz bunun için 
boşa gidiyor .. 

On yıl evveline göre bugün şehirdeki nakil vasıtaları elli 
misli artmıştır. Ve dünyanın hiç bir medeni kasabasında gö
rülmiyen bir şekilde sokaklarımızda deve karvanları ile son sür· 
atli otomobiller yanyana giderler. Ve yine hiç bir medeni şe
hirde görülmiyen muazzam bir seyyar salıcı ordusu bu deve 
kervanıyle otomobil katarları arasında dolaşır. Bir sergi geniş
lıgindeki tablasıyle meyva satan yemişçi ile beygirinin seme• 
rini küfelerle donatıp azametli ve seyyar bir hal şeklinde malını 
teşhir eden ıarzavatçı yine bu kalabalığın içindedirler. 

lstanbul Belediyesine kayıtlı on bin seyyar satıcı ile mev
sime göre malını, işpo~tasını, küfesini değiştirip bu kafileye 
katılan bir o kadar kayıtsız esnaf günün en hareketli saat
lerinde ve şehrin] en kalabalık caddelerinde seyrüsefer nizam
larını delik deşik eden ve gelip geçenleri kahrından kırıp ge
çiren bir hercü merç ile alışveriş ederler. 

Büyük şehirler İnsan gibidir. 
Yerler, içerler, kirletirler. 
Bu hareket şehrin btyüklüğü nisbetinde tehlikeli bir hal 

alır. Fakat mesela dört milyon nüfuslu Paris şehrinin bütün 
yiyeceği gece tehre gelir. Hallere yerleşir. Güneşle beraber 
bu it bitmiştir. Ve yine bu 4 milyon nüfusun kiri, Çeri çöpü 
gün doğmadan toplanmış kalkmıştır. Güneşle beraber başlı
yan şehir hayatında ne bir seyyar satıcı ne de bir çöp araba· 
sı sokakta görünmez. 

Büyük şehirler bütün gece bir gün evvel yediğini kusar, 
bir gün sonra yiyeceğini emer. Fakat mütemadiyen işliyen bu 
emme, basma tulumbayı belediye öyle bir maharetle işletir ki 
Şehirli ne kustuğunu görür ne kursağına gireceği görür. 

Bunun için de gürültüsüz, üzüntüsüz ve öğürtüsüz yaşarız. 

BUrhan Cahid 
.. nnıuııı ı ııntuuııı1111ıı11uııuııuuu11111ıı ı ı1t1111111111uı111111ııııııı111u•ıtıııııı rııuıı 111ııı ıı ı ıınuıuu ı ıı ı ı ı ı 111ıııııııııın 

Türk doçentleri 

Yarının en kuvvetli 
Profesörüdürler 

--------
Rektör Cemil, yapılan neşriyatı 
tekzip ediyor. Profesör. Doçent 

ve Asistanlarda müteessir ı 
Üniversitede yapılan bir top

lantı esnasında bazı ecnebi 
Profe3örlerinAvrupadan doçent 
getirilmesinde ısrar ettikleri 
hakkında iki gündenberi ga
ıetelerde neşriyat yapılmakta
dır. Türk doçentlerinden ba
zılarının liyakatsiz olduklarını 
Avrupadan doçent getirtmek 

1 
teklifiyle ortaya koymak isteyen i 
yabancı Profesörler buluna
bileceğine inanmamakla be- 1 
raber vaki neşriyatı göz ö
nünde tutarak Üniversite rek
t~rü Cemil ile görüştük. Rek
tor bu neşriyatı sureti katiye
de tekzip ederek demiştir ki : 

•·- Avrupadan doçent ge
tirtilemez. Mevzuubahis top
lantıda da böyle birşey ne gö
rüşülmüş ve ne de yabancı 
profesörler tarafından teklif 
vaki olmuştur. 

Edebiyat Fakültesine 300 bin 
li~alık kitap alındığı, bunlardan 
hır çoğunun latince olduğu 1 

hak~ında ve bu meyanda yapılan 
neşrıyat da asılsızdır. Edebi
~at Fakültesine ancak 20 bin 
lıralık kitap alınmıştır ve bun
ların pek azı lalincedir.. , 

Profesörler ne diyor? 
Mevzu üzerinde yabancı 

Profesörlerin de mutalaalarını 
aldık. Profesör Hireh Türkçe 
konuşarak şunları söylemiştir: 

"- Profesörler hakkında 

f~,·k alade buluyorum ve onlar 
Unh·ersiteye çok lazımdır. 
Mutlak sure tte i stıkbalin pro
fesörüdürler. Biz onlarla bera
ber çalışır, ilmi münakaşalar 
yaparız. Diyebilirim ki Türk 
doçentlerinden çoğu şimdiden 
profesörlük liyakati kazanmış- 1 
lardır.,, 

Asistanlar memnun 
lktısat asistanı Sabri bu me,·· 

zu üzerinde arkadaşımızla ko
nuşurken evvela teessürlerini 
bildirmiş \'e sonra da gerek Do
çentlerin ve gerekse kendile
rinin Profesörlerden çok mem. 
nıın olduklarını, istifade ettik
lerini söylemişt ir., , 

Halkevinde 
karagöz 

Eminönü Halkevi bağlıları 
arasında her ay yapılmakta 
olan toplantı dün akşam da 
yapılmıştır. 

Sahibi : Etem izzet BENiCE 

Gümrük : -
Deniz 
Muhafaza 
Teşkilatı 
Dünden itibaren 
askerileştirilme· 
sine başlandı 
Görülen lüzum üzerine De

niz muhafaza teşkilatının as
kerleştirilmesine karar veril
mişti. 

Kaçak takibi işi ilk planda 
geldiğinden işe buradan baş

lanmış ve dünden itibaren de
niz motörlerindeki mürettebat 
tamamen askerleştirilmiştir. Di 
ğer kısımların da, ayni şekilde 
idaresi için tertibat alınmıştır. 
Bu ay 'içinde bütün deniz teş· 
kilatının askerileştirilmesine ça
lışılacaktır. Mevcut motörlere 
son sistem ve daha süratli 
motörler ilave edilecektir. 

VAZiFE KURBAN! - Ge
çen gün uzifesi başında iken 
muvazenesini kaybederek de
nize düşüp ölen Gümrük mu
hafaza memuru Tayyarın ce
nazesi dün merasimle kaldırıl
mış ve Edirnekapı mezarlığına 
defnedilmiştir. Merasimde bir 
çok memurlar bulunmuştur. 

Maarif 

Talebe 
Ve hademe 

' 

'Maarif- idaresinin 
yaptığı tahkikat 

bitti 
Gaı.i Osman paşa mektebi 

hademelerinden Mehmet, tale
beden 15 yaşında bir çocuğu 
çirkin bir hadise yüzünden 
yaralamıştı. Maarif idaresi de 
vak.:ı hakkında tahkikat yap
mış ve neticelendirmiştir. Ha .. 
deme mek tepten tardedilmiştir. 

TOPLANTI - Orta tedri
sat direktörü Arni tetkiklerine 
dcrnm ediyor. Dün de kendi
sinin riyasetinde kültür direk
lör ünün iştirakile bir toplantı 
yapılmış, orta tedrisat işleri 
etrafında görüşülmüştür. 

Şipt~er - Edebiyat faköltesi 
profesörü Şiptser bir ay kal
mak üzere A\"Usturyaya bir 
seyahat yapacaktır. 

Pr. Nissen 
v·e Lipman --Hakkında Üni • 
versite heyeti de 
tahkikat yapıyor 

Bir ameliyattan çıkan hadi
seden dolayı Profesör Nissen 
\"e Lipman hakkında yapıl
maktan olan tahkikata devam 
olunmaktadır. 

ilk tahkikatın Üniversite ta
rafından yapılması lazımgeldi
jtinden bir heyet seçilmiştir. 
Heyet iki profesör hakkında 
ehli vukuf olarak bazı müte
hassısların da fikirlerini sor
muştur. Tahkikat yakında ne
ticelenecektir. 
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Rus-Genç Belediye: 
• 

lstanbulda 
tayyarecilerimiz 

yadan geliyorlar 
11 
Kırk gün 
Kırk gece 
Ayasofyada bir 

çok sergiler 
açılacak 

Plônörctı.lük tahsili için Rusyaya gönderilen 7 genç iki gü
ne kadar şehrimize döneceklerdir. Rusyada tahsillerini ikmdl 
eden bu Türk gençleri /nönünde açılması kararlaşlın!an kamp· 
la muallimlik yapacaklar, lıavacılıktaki bilgil.rini U11iuersile
Ji/ere de aşılayacaklardır. Gençlerimiz 8 Temmuzda lnöniinde 
bulunmuş olacaklardır. 

lstanbulda yapılacak olan 
40 gün 40 gece yaz eğlence

leri için çalışmalar devam edi
yor. Bu iş için seçilen komite 
dün de bir toplantı yapmış ve 
eğlence sezonunda açılması 
kararlaştırılan karikatür, halı 
ve resim sergileri için Aya· 
sofyadaki Mimar Sinanın eser
lerinden olan hamam münasip 
görülmüştür. ~Yakında hazır

lıklara başlanacaktır. 

Yukarıdaki resimde tahsilde bulunan gençlerimizden Hilmi 
Orbayı Savyel Rusyalı iki tayyareci kızla gôrüyorsunkz. 

' 
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RUHSA TiYE - Pazar ruh
satiye harcı için verilen müh
let bittiğinden belediye. şube
leri dünden itibaren ruhsatiye 

almıyan esnafı tesbite başla
mışlarJır. Bunlar önümüzdeki 
Pazar gönü dükkanları açtık
ları taktirde ceza görecekler
dir. Alacak yüzünden 

Bir adamın çakı ile. · YILDÔNÜMÜ - lstanbul 
Etfaiyesinin seneyi devriyesi 
22 Agustosta Sdadyomda ya

pılacaktır. Yildönümü beledi
yenin busene yapacağı eğlen
ce sezonuna rasladığından 

karnı deşildi 
İki yaşında bir çocuk pencereden 
düştü; bir kadın da merdivenden 

yuvarlanarak ağır yaralandı 
Dün akşam saat altıya doğ'- nin ipotek muamelesini Gala-

ru Gülhane hastahanesi ci\'a- tada bir komisyoncuya yap. 
rındaki bostanlarda bir adam !ırmak istemiş ve dolandırıl
ağır surette yaralanmışrır. Ha
dise şudur: 

Ahırkapı tütün deposunda 
çalışan 18 yaşlarında Hasan 
ile 35 yaşında Mahmut bir a
lacak meselesinden kavga çık
mış ve üç gün dargın kalmış
lardır. 

Dün akşam işlerinden çıktık
tan sonra Sarayburnuna doğru 
bostanların arasından geçer
lerken yine kavgaya başlamış 
!ar, Hasan yanında taşıdığı 
sustalı çakıyı Mahmudun kar
nına saplamış ,.e iki yerinden 
afrır suretle yaralamıştır. Mah
mut derhal Gülhane hastane
sine kaldırılmış, suçlu Müdei
umumiliğe ,-erilmiştir. 

DÜŞTÜ - Kumkapıda otu
ran 45 yaşlarında irini adında
ki kadın evinin merdivenlerin
den inerken birdenbire muva
zenesini kaybederek düşmüş 
ve ağır yaralandığı için hemen 
hastaneye kaldırılmıştır. 

YARALANDI - Üsküdar
da, istiklal mahallesinde otu
ran Pertevin iki yaşındaki Ay
ten adlı çocuğu annesinin oda
da bulunmadığı bir sırada pen
cereden düşmüş ve ağır suret
te yaralanmıştır. Çocuk has
tahaneye kaldırılmıştır. 

KAVGA - Samatyada gaz
li çeşmede dinhane caddesin
de oturan Salih, inekçi Hay
rinin keçilerini tırpanla tarla
sından kovmak isterken kav
gaya tutuşmuşlar, Hayri Sali. 
hi taşla yaralamıştır, 

DOLANDIRILDI - Arna. 
vu !köyünde oturnn Fatma evi-

ıruştır. Suçlu yakalanmıştır. 
DÜŞTÜ - Yedikulede otu

ran 13 yaşında Hayık çalıştığı 

fabrikadan çıktıktan sonra bir 
kamyonun arkasına asılmış, bir 
müddet sonra düşerek yara
lanmıştır. 

Vll~yet 

Soy Adı 
Müracaat edenler 
ceza vermiyecek 

Soy adı için verilen mühlet 
2 Temmuza kadar oldufrundan 
dün nüfus daireleri haddinden 
fazla kalabalık olmuş, cezadan 
kurtulmak isteyen birçok kim
seler müracaat etmiş olmak 
için birer numara almak üzere 
nüfus dairelerini doldurmuş
lardır. 

Elinde numarası olanlar ce
zadan kurtulacaklar ve bunlar
rın soyadları şimdiden sonra 
da temsil edilecektir. Hiç mü
racaat etmemiş olanlar mahal-

1 
le mümessillerince tesbit edilip 
alakadarlara bildirilecek ve bun
lar cezalandırılacaklardır. Kay
makamlar bunlara birer soya
dı verecektir. Soyadı işlerinin 
nmuml neticesi yakında dahi
liye vekaletine bildirilecektir. 
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veren yemişlerinden her gün 

1 

; bol bol ye ve çocuklanna ~ 
~ yedir, ~ 

ı ; U. E. o• Arttırma K. 1 
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geçen seneden daha mükem
mel olması içi:ı şimdiden ha 

zırhklnra başlanmıştır. O gün 
itfaiye efradı bir çok göste
rişler yapacaktır. 

YENi KÖPRÜ - Halic~ 
yapılacak olan Atatürk köp
rüsünün vaziesas resmi ağus

tosta yapılabilcektir. Bunn se
beb bazı noksanların ikmal 
edilmemiş olmasıdır. 

- ---·---
ADLiYE: 

Hırsızlar 
Bir şebeke Adli

yeye verildi 
Son zamanlarda birçok ca

mi ve medreselerin, kubbelerin- j 
deki kurşunlar çalınıyordu. Po
lis bu hırsızlıkları yapan bir J 
şebekenin iki elebaşısını dün 
Müddeiumumiliğe vermiştir. 

Hırsızlar Fethiye camiinden 
400, Fatih medresesinden 200 
kilo kurşun aşırmışlardır. Şe. 
bekenin eleba')ısı olan Ali ve 
Mustafa adli iki delikanlı cü
rümlerini itiraf etmişler ve Müd
deiumumilik te bunların tevkif
lerini istiyerek müstantikliğe 
vermiştir. 

MAHKÜM OLDU - Dün 
Su 1 tana hm et Sulh ikinci 
Ceza mahkemesi bakırcı Mı
ğırdıcın dükkanından bakır 

vesaire çalan ham~! lsmailin 
muhakemesini bitirdi. Hamal 
lsmail 3,5 ay hapse mahküm 
oldu. 
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Bir duvar yıkıld1 1 
ölenler ve 

ezilenler var 
yapılan bu asılsız neşriyattan 
çok müteesirim 

ü_~i.versited~ki yerli yaban
cı, butun profesör, doçent ve 
asistanlar arasında sıkı bir 
rabıta vardır. Türk doçentleri 
çalışkan ve bilgilidirler. Ki
tapları ilmi not ve mekale. 
leri tercüme ederler. Çünkü 

Gece koro heyeti tarafındn 
bir konser verilmiş ve neşri
yat kol azasından Nusret Safa 
Coşk~n. tarafından karagöz 
gecesının ne için yapıldığı an
l~tılmıştır. Bundan sonra Se
lım Nüzhet de karagöz hak
kı~da ~r ~onferans vererek 
e\'ın gosterıt kolu tarafından 
ikj fasıllık karı kadim Kara
goz oynatılmıştır. 

Likidasyon var! 
1 inci sayfadan detJam 

lamış ve kuyuya inmiştir. 26 
metre derinliği oian bu kuyu
da ilk tehlike baş göstermiş 
ve Artin arkadaşlarına : 

bunların bazısının türkçesi 1 
Yoktur. Profesörler doçentleri 
daha mükemmel ye t iştirmek için 
btit~n gayretlerini sarfetmek
tedırler. Biz böyle yetiştik. 
Onları da öyle yetiştireceğiz .. , 

Pr. Neumark'a 
gelince .. 

N Yabancı profesörlerden 
eu'.;.1ark da demiştir ki: 
- Ben Türk doçentlerini 

Küçük 
Haberler 

• Türk Hava Kurumu Alem
dar nahiyesi tarafından 7 Tem
muz Sah günü akşamı Şehza
d_ebaş!nda Turan tiyatrosunda 
bır musamere verilecektir. 

• .. Çocuk Esirgeme Kuru
mu Usküdar kaza kolu tara
fından 1 B Temmuz Cumastesi 
g ün.Ü . ~kşamı için bir vapur 
gezınt ı sı tertıp edilmiştir. 

• lktısa t Vekaleti ihracat
cılara \·erilecek ruhsatıye için 
yapılması lazımgelen muame
leyi dün Ticaret Odasına bil
dirmiştr. 

Fırsattan istifade gerek! 

Bu yirminci asır neleri likide 
ı etmedi kil.. Dünün imparator

ları, sultanlarile binbir şöh
retleri tek pul etmiyen nesne
ler halinde, Üzerlerine birer 
kara örtü çekilerek ortadan 
kaldırılmış bulunuyor. Amma, 
bana öyle geliyor ki .• yaşadıitı
mız günler, en dokunulmaz 
denenler üzerinde kat' i ve 
korkunç kararlar vermiye, pek 
çok gebedir. 

Likidasyon var! Artık ya-

lancılaşmış kof kudretler .• Tas
fiye edilmek yolundadır.. Ve 
tasfiye, söz aramızda, Akde. 
nizde başlamıştır; bunu gör
miyecek ne var? •. 

Gözü açıklar, aylar var ki, 
fırsattan istifadeye koyulmuş
lardır bile! Şimdi iş, tasfiyeyi 
durdurmakta değil, tasfiyeyi 
kolaylaştırıp ondan faydalan
maktadır. 

Bunuıı aksini düşünmek, bü
yük bir manasızlık olur; çün-

kü, Viyanadan Adenc, Iran 
sınırlarından, Fas ilerilerine 
kadar yayılmış Osmanlı dev
leti tasfiye edilmişlerin ne bi
rincisi, ne sonuncusudur. 

Sözü uzatmağa ne hacet?!.. 
Likidasyon var, fırsattan isti
fade gerek 1 Şimdiye kadar u
yumuş olan şark bile, görü
nüşe bakılırsa, bunu çok iyi 
anlamıştır. 

Şakir Hazim 
Ergökmen 

"- Burada lıava alamıyo. 

rum beni yukarı çekintzl. 
Diye bağırmağa başlamıştır. 

Amele hemen iplere sarılarak 
Artini yukarıya çekmişler, fa. 
kat Artin tam kuyunun ağzı
na kadar geldiği zaman ip bir 
den bire kopmuştur. Şaşkına 
dönen ameleler zıwallı adamı 
tutmağa vakit bulamamışlar 
ve Artin kuyunun kenar taşla. 
rına çarparak feci bir şekilde 
düşmüş ve ölmüştür. Bir müd
det sonra itfaiyenin yardımile 
cesed kuyudan çıkarılmıştır. 

Günün vodvhi .... _- . ~ .· 

Kara bulut!. 
Dünyayı kaplayan asabiyet, 

nihayet, camları patlatan bir 
bora gibi, Milletler Cemiyeti
nin salonlarına da girdi yetişti! 
Alkışlar, ıslıklar, yuhalar ... 
acaba perde mi kapanıyor, 
Kara Habeş faciasının üstüne?. 
Yoksa, yeni bir perde mi açılı
yor. Beyaz Avrupa komedya
sının üstüne?. 

Kim bilir! 

Herhalde, Negüs, milletlerin 
vicdanlerı altında şimşekler 
çakan kara bir bulut gibi ge
çiyor. 

Ne olacak? Milletler, Negü
sün milletine yine milletlerden 
beklediği cevap için uzatt ı ğı 
şapkasına, ne bahşiş atacak
lar?.. Milletlerin gönlünden, 
ne kopacak acap? .. 

Bu kara bahtlı kara hüküm
dar bizim Ali Naci Karacana, 
bakınız, ne demiş: 

- Memleketimi müdafaaya 
gidiyorum! 

Sonra ilave etmiş, 
- Allah yardımcım olsun! 

Adam, •elametleme duvasını 
bile kendi kendicifrine yapıyor! 

Ey Afrika sahralarının ince 
boyunlu yaralı kurdu, boynun 
kalın olsun! 

Bir muvaze
ne meselesi ı 

Bizim Üniversitedeki Avru
palı Profesörlerin Türk Pro
fesörleri ve Doçentleri yerine 
Avrupadan adam getirtilmesi
ni istedikleri gibi garip ha
berlere şaşmıştık. Hemen ak
lımıza Profesörler ve doçent
leri de (kontenjan) a tabi tuı
mayı teklif etmek bile gel
mişti! 

Tuhaf! ithalatta bu kadar 
ileriye gitmektense, herhalde 
Ecnebi Profesör ihracatını ter
cih ederiz! 

Bir temsil . 

Bir şeye dikkat buyuru!u
yor mu? Bizim lstanbuldaki 
tayyare meydanına her tayya
re geldikçe gazetelerde çıkan 
resimler de yalnız tek bir ga
zeteci arkadaşın resmi görü. 
lüyor, bizim matbuat arasında 
(burunsuz Tevfik) diye anılan 
ve hepimizin pek sevdiğimiz 
şu kıymetli arkadaş "Tevfik 
Necati,, her karşılayıcı heyet 
arasında bizden o bulunduğu
na göre, diyoruz, acaba mat
buatın teşrifat mümessili mi ol
du? 

Eğer oyle ise bu en sevimli 
arkadaşıımıza bizde rey vermek. 
te tereddüt etmeyiz. Zira- ken
disinin latifemizi hoş gör<'
ceğine eminiz - aramızda şu 
dev makinelerine mağrur ls
tanbul matbua tının burnu 
kırıldığını ondan daha iyi 
temsil edecek kim \'ar? 

Kabahati de 
uçuruyoruz! 

Okudunuz mu: Topkapı civa
rına pire yağıyormuş! Fesüb
hanallah! Peki, lstanbul ve 
Beyoğlu semtlerindeki kahve
hanelere, tramvay arabalarına 
da mı pire yağıyor? Büyük, 
küçük bakkkaliye ve mü}aşa 

pastacı dükanlarında fareler
den geçilmiyor? Bakkaliye 
ve pastacılarada fare mi yaıtı• 
yor? Nişantaşı semtlerinde 
son günlerde köpek dolu_ 
Nişantaşına da köpek mi yajtı
yor? Allah allah! 

Eğer hakikat lstanbula gök
ten böyle şeyler de yaf(mıya 
başladise bir de şu bir bele
diye yağsal 

Heyecanlı 
lıaberlerı -

Buyrun: Ba11 Anadolu mu
habirlerimizin lstanbul gazete
lerine (yumurta büyüklüğünde) 
dolu yağdığı şeklinde verdik
leri haberleri mübalegalı gör
müş ve bir kaçtır tenkit etmiş
tik ya. (Akhisar) muhabiri bi
zim bu tarizimize kızmış mı? 
Tekrar bir telgraf çekerek bu 
sefer, (Akhisar) ın bazı hava
lisine (portakal büyüklüğünde) 
dolu yağdığını bildiriyor( 

Muhterem muhabir aldanıyor: 
Dolu karpuz büyüklüğünde

diri Fakat kendisi gidip gö
rünceye kadar eridiği için por
takal cesametinde kalmış ol
ması gayet tabii! .. 
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Her gün bir yazı 

Küçük Asyada 
Hi~it haf riyalı 

il 

Askerlik 

Muhabere 
köpekleri 

AÇIK SÖZ-

Görüşler: 

2 Temmuz 

'Zlnclrlidekl hafriyat 

Sahibine yüksek ve bes
lendiği yere derin bir bağ. 
lantı gösteren köpeklerin 
harpte muhabere işlerinde 
kullanılmaları usulü gün 
geçtikçe yapılıyor. Alman. 
yada ve son zamanlarda 
Jabonyada piyade alayla
rına verilen harp köpekle
rinden büyük faydalar gö
rülmüştür. 

Dün fstan• 
bul limanında 
Türk bandıralı 
vapurlar Türk 
denizcilik bay
ramını keskin 
düdük sayha No: 74 Yazan: Retat Ekrem Koçu 

a. Şehrin tarihi ı 

Bu şehrin tarihi ve ilk devir
leri hakkındaki malumatımız 

noksandır. ismi de yakın devir
lerde zikredilmeğe başlar. Dev
ri kadimin devamınca muhte
lif i•imler almıştır; Miladdan 
evvel Xll - XV nci asırlardaki 

Hitit Krallığı devrinde Lutibu 
IX- X ncı asırlarda Aramilerin 
hükümran olduğu devirde Şa
ma! isimlerini taşımıştır. Zin
cirli ismi yeni devre ait olup 
bir Türk köyüne ait isimdir ki 

çıkardılar, ve bu sarayın ıçın

de bulunan kabartmaları tetkik 
ettiler. Bu hafriyat şehrin gar
binde icra edilmiştir. 

larıyle kulaklara haykırırken 
Çok ıevindiğime her halde 
şüphe etmezsiniz. Fakat içi
min de sızladığını açıkça söy
lemek vazifesini, şu bir kaç 
1atırla olsun başarmak iste
rim. Türk denizcisi, kabotaj 
hakkını tufeyliler elinden, 
Türk süngüsünün yüksek kud
retine sığınarak ele geçirdik
ten bugüne kadar geçen za
man içinde vapurculuk işinde 
yüksek hünerler başardı. Fa
kat o gün olduğu gibi, bugün 
de elindeki vasıtalar mükem-

Haydaroğlu, Sadrazamın huzuruna çıkarıldı. Paşa .. 
nın endişesi Anadoluyu kasmış ve kavurmuş olan 
bu şakınin parasını nerede sakladığını öğrenmekti 

Bu devrede, bundan ev
velki devrede elde edilmiş olan 
ağır eşyanın nakline de ehem· 
miyet verilmişti. 

Beşinci devre - 5 kanunu 
sani 1902 13 haziran 1902 ye 
kadar süren bu devrede, Bar
Rekub sarayının ve şimali garbi 
mahallesinin hafriyatı ikmal 
edildi. 

c. elde edilen ne· 
eski Hitit şehri civarında bu- ticeler: 
lunmaktadır, Yukarıdaki anlattıklarımız, 

Bu şehrin muhtelif devirler- bir makam hükumet olmaması
tlleki ehemmiyeti pek büyüktür. na rağmen, Sami muhacirleri 
Karkemiş gibi, Hitit ve Sami da ihtiva etmesi itibarile bu 
kavimlerini biribirindeıı ayıran şehrin tarihinin umumi hatlarile 
hududa •yakın bulunmaktadır. bilinmesi üzerindeki alakayı 
Bu sebepledir ki, bu şehirde tahrik eder. Filhakika, hafr;yat 
her iki medeniyetin biribirinden sahasının kazılması esnasında, 
ayrı, fakat biribiri üzerinde yapılan makta, burada birbiri-

! ni takip eden beş tab~kanın tesirler yapmış bakiye erine 
mevcut olduğunu göstermiştir. rastlamaktayız. 

b. Hafriyatın tarihçesi Hafriyat sahası, mesai esna- İ 
sında 335 metre uzunluğunda 

Burada yapılmış olan hafri- 230 metre genişliğinde ve 18,40 
yalı beş devreye ayırmak metre irtifaında idi ve 167.7, 
icap eder. Burada bu haf- hektarlık bir sahayı kaplıyordu 
riyal ' devrelerinin tavsifi, Kaideden itibaren bu beş ta
sonra'da şehrin umumi çehresini baka şunlardır. 
göste~meyi tecrübe edeceğiz. 1 Birinci tabaka - Burada 

Birinci devre - 9 Nısan Xlll - XIV üncü asırlardan ev-
1888 den 22 temmuz 1888 e 
kadar süren bu devrede Hu
mann-Luschan, ve Winler, da
hili surun büyük kapısını bul
dular ve kırk kadar da kabart
ma meydana çıkardılar. 

vellere ait ilk inşaat bakıyele- ı 
rine rastlanmıştır; burada, tak
viye edilmemiş kireç ve kumla 
yapılan bir temel bulunmakta
dır. 

ikinci tabaka - Daha mu-

iyi terbiye edilmiş bir 
köpek şiddetli ateş altında 
ve muhabere vasıtalarının 

işlemediği zamanlarda cep
henin bir köşesinden aldık
ları mühim bir haberi di
ğer bir cenaha kötürüyor
!ar. Bir meydan muharebe
sinin sonunda koku ile ya
ralılrı arayıp bulan sıhhiye 
köbekleri de sıhhiye erleri
ne yardımda bulunuyorlar. 

Harp köpekleri ekseri
yetle "çoban. cinsindendir. 
Hatta, Japonlar bile Alman 
çoban köpeklerini işe elve
rişli buldular. Bu köpekle
rin piyade tatbikat mekte
binde terbiye edilerek bir
liklere verilmesi usuldendir. 

Köpeklerin talim ve ter. 
biyesi vasati 9 ay sürer. Bu 
zaman, umumi ve askeri 
terbiye ile tatbikat devre
lerine ayrılmıştır. Üç dev
reyi bitirmiş olan köpekler 
alıştıkları iki sahibine ha
ber götürüp getirmeyi ba
şarırlar. Bu yararlıkları las
tik edilenler hemen piyade 
birliklerine dağıtılır. 

Japonlar M~nçuride Cki
ba piyade tatbikat mekte
binde yetiştirdikleri köpek
leri muhabere işlerinde kul. 
landılar ve diğer ordulara 
bir örnek gösterdiler. 

-Müjde sultanım, Kara Hay
daroğlu kurşun yarasından 
köyde kalıp cümle haşaratları 
dağılarak kendisi yirmi beş a
darnıyle bir damda kapanmıştır! 
dedi. 

Hasan ağa adamlarile der
hal o köye gitti, ikinci ve deh
şetli bir müsademe de orada 
oldu. 

Yalnız Haydaroğlu Mehmet 
yattığı yerden yedi kişi öldür

me) olmaktan uzaktır. Ona müştü; fakat yirmi beş arkada
hir tek olsun yeni vapur, tez- şmın on beşi vurulmuş, onu da 
gahtan denize henüz inmiş yaralanmıştı. Haydaroğlu Meh
yeni bir tekne hediye edeme- med teslim olmaktan ise intihar 
dik. Onu tekne artıklarıvle etmeğe karar verdi. Fakat bir 
tatmin etmeğe çalıştık. tek kurşunu kalmamıştı. Çubu-

1 Temmuz Türk kurtuluş ğunun içine barut doldurdu ve 
ve inkılap tarihinde yepyeni çubuğu yarasına sok d u k tan 
bir merhale olmakla beraber, sonra çakmağı ile ateşledi.Hay

daroğlunun oyluğu parça parça yine hu tarih Türk denizcisi• 
olmuş, fakat ölmemişti. Hasan nin sevinç dolu gönlünü hü· 
ağa onun yarasını sardırdı; iki 

zün ıerpintileriyle de üzecek- beygire kurulan bir sediyeye 

tir. yatırdı ve lstanbul yolunu tut· 
Tarihteki 1 ürk denizcisi tu. lstanbul halkı onu görmek 

büyük tersanelerde kadirga- için Üsküdara dökülmüştü. Ken
lar, kalyonlar yapmış, denize disini yakalıyan Hasan ağa, o. 
indirmiş. Biz küçük bir tamir nun alelade bir şaki gibi öldü
tezgahının temellerini henüz rülmesini değil, yaraları tedavi 
atmış değiliz. edildikten sonra Girit cengine 

Geç kalıyoruz. Biraz dav· 1 gönderilmesini arzulıyordu. Bu 
ranalım. sırada Evliya Çelebi de Şama 

ııııı1111ııııuıı11111111111111ııuıuıı ..... 111o .... 1111111111111111111 gitmek üzere Üsküdara geç· 
inşa tarzı olup evvela Asuri-
ler, sonra da Persler tarafından mişti. 
Hersabadda ve Persepolisde Haydaroğlunun bu felaket 
tatbik edilmiştir. Burada surun gününde hatırını almak istedi. 
Şarkında eski Hi:ani, aşağı yu· Haydaroğlunun yatırıldığı ça
karı merkezde bulunan ikinci dıra giderek: 
Hilani, surun Garbında yük- _ Esselamü aleyküm beyim, 
selen üçüncü Hilaniyi görmek hoş geldin, safa o-eldin ı Dedi. 
mümkündür. 6 

Bir kaç yerinden yaralanmış olan Haydaroc;'ılu 
Mehmedi adamları ata bindirerek kaçırdılar. 

nerede sakladığını öğrenmekti. 
Haydaroğlunun parası ve malı, 
Anadolunun muhtelif köylerin
de saklanmıştı. 

Mehmet: 

bukadar ibadullahı ele verip 
ateşe yakıp onlarda olan ve 
bellerde gömülü olan malları 
hiç diyemem; koca vezir, gün 
akşamlıyor, dün doğdum, bu
gün ölüyorum, hemen işini görl 

- Bunu sual mahşerde ka- dedi. 
lacaktır. Çıkası bir canım için f Bitmedi} 
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SAN~T 
KiT.b\P, REfiM, TiYb.TROıMUS'iKt 

Bir ressam söylüyor: 
"Keşke çöpcü olsaydım! .... 

- Güzel Sanatlar Akademisinde açılan sergi münasebetiyle -Kabartmalarla tezyin edil
miş olan harici surda da kısmi 
bir hafiryat yaptılar; burada, 
Assarhadon'un heykelini, biraz 
uzakta da sami bir metni ihtiva 
eden bir heykel bulduler. 

ahhar bir devre, tahminen xııı 
üncü asra ait olan bu tabakada 
yine kireç ve kum malzeme
sile fakat araları taşla doldu
rularak yapılmış binalara tesa
düf edilir. M. K. 

il====== 

Bunlar birbirlerinden, med- Haydaroğlu bitkin bir halde: 
halin iki tarafındaki iki burcun - Bre hay can kurtJran 1 

kalın veya bunların yerine bir EvHya Çelebim, sen de hoş 
tane bulundu~na yahut iki o- ge:din; dedi; amma ben na
da mevcut olduğuna, kapıdan hoş gelip işte siyaset meyda
sonra gelen meydanların az nına getirildim. 

Geçen gün bir arkadaşımla 

Güzel Sanatlar Akademisinde 
açılan resim sergisini geziyor .. 
duk. Akademi ta/ebesinin ilk 
sanat eserleri ile bezenmiş o
lan bu sergide bizim gibi bir 
çok seyirci vardı. 

retle baka kalır .. Nihayet ser
gı müddeti biter, ressam, eli 
böğründe, eserlerini toplıya. 
rak ve içini çekerek, büyük 
bir inkisarı hayal ve mahru. 
miyet içinde dönüp gider. ikinci devre - 27 Kanun

sani 1889 dan 14 Haziran 1890 
--na dadar süren bu devrede 
aralarında, tarihi ehemmiyeti 
pek büyük olan Panammu'ya 
bir heykel de bulunan dört 
heykel meydana çıkardılar. 

Hafriyat mesaisine gelince, 200 
metre uzunlu~nda olup üç ka
pılı ve yiiz burçlu beyzi şekil

deki çift suru kazdılar. Ayni 
ameliyeyi dahili surda da yap
tılar ve sur dahilindeki üç sa
rayı meydana çıkardılar. 

1. Şimali Şarkide VII - VIll 
inci asırlara ait ve "Yüksek 
saray,. adı verilen bina, ve bu 
binaya ait bir stele. 

2. VIll inci asra ait ve Garp. 
te bulunan saray kısmen. 

3. Eski Hilaniye ait ve ka
lın iki suru havi eski devire 
ait bir saray. 

Bundan başka Şarkta on 
beşe yakın mahalde hafriyat 
yaptılar ve buralarda mütem
mim sahalarile on dört Kaze
mat buldular. 

Üçüncü devre - 9 Teşrini. 
evvel 1890 dan 17 Mart 1891 e 
kadar süren bu devrede, eski 
mesaiye devam ettiler, ve bil
hassa hafriyat yapılan harabe
lerin planlarını yaptılar. 

Dördüncü devre - 20 Mart 
1894 den 28 Haziran 1894 e 
kadar süren bu devrede, Bar -
Rekub denilen binayı meydana 

ROrnan: 69 

Dördüncü tabaka - Kireç 
ve kumla değil, Jatlı kumdan veya 7 ".'etre geniş!iğinde. burc
yapılmış binaları havi bu tabaka, larla (kı bunların Yo 77 sı mey
tah_?'inen Xll inci asra aittir.670- 1 d~na ~ı~arılmıştır) tahk~m edil-

Uçüncü tabaka - Aralarında mı.~ ıkı duyardan murekkep 
taş bulunmayıp, putrelleri olan mudev~er bı_r. surla muhattır: . 
kireç ve kumla yapılmış bina- Şehrın bırı cenubda, bırı 
lan havi bu tabaka tahminen şimali şarkide, biri de cenupda 
IX-Vlll inci asırlara aittir. Bu üç kapısı vardır. Cenup kapısı 
asırlar Şamal'ın, tahminen 233 aslan şeklinde ortostatlarla tez
sene süren (626-859) Asuri hi- yin edilmiştir. Kapılardan üçü
mayesinde altında yaşadığı dev- nün de planı biribirinin aynı
re tekabül eder. dır. Müdevver suru katettikten 
den sonra Assarhadon şehri sonra, asıl surla karşılaşılır. 
tahribetmiş ve yerine bir stele Bizzat sur (müstahkem kısım) 
koymuştu. beyzi olup yarı müdevver burc-

Beşinci tabaka _ Bugünkü !arla takviye edilmiş bir du
Tel'in üst kısmını teşkil fdip varla muhattır. Duvarın kalın
küçük ev bakıyelerini ihtiva lığı bazı kısımlarda 6.50 met
eden bu tabaka, 111 _ iV üncü reye kadar çıkar. Ve yalnız 
asırlara aittir, ve Roma -Bi1.ans 
devrine kadar devam eder. 

Üst tabakanın en alt kısım-
larında, hafriyatı yapanlar ta
rafından ne meskene, ne de bir 
sanayi bakıyesine tesadüf edil
memiştir. Fakat bu hafriyatla, 
Tel'in daha muahhar bir devir
de işgal edilip edilmediğini, 

sonra yapılacak hafriyatın tek
zip etmiyeceği bir şekilde tes
bite imkan olmamıştır. 

d. Binalar 
Bu hafriyat yardımi!e, şeh

rin vazih bir hayalini tersim et
mek mümkündür. Şehir 36 hek
tarlık bir arazi üzerinde ge
nişliyor!, kutru 720 metredir; 
kalınlığı 3-3.50 metre olup 6.50 

cenup tarafında bir duhul ka
pısı mevcuttur. Bu kapının 

medhalin iki tarafında bulunan 
iki burcu vardır. Methalin çilt 
kısmı arasında bulunan avluda 
670 te şehrin muhasarasından 

sonra Assarhadon'un koydur
duğu stele bulunmaktadır. Bu 
kapıyı geçtikten sonra, birbiri
ne benzer burçları olan kutur 
istikametinde bir duvar, ve bu 
duvarın sade bir kapısı vardır. 
Bu kapıyı, suayların ve müş
temelitının bulunduğu meyda
nın merkezine açılır. 

Sarayda bir çok Hilanı gö
rülür, ve saray biri "aşağı" di
ğeri "yukarı,. olmak üzere iki. 
ayrı kısımdan terekküp eder. 

Hilani Hititlere mahsus bir 

veya çek büyük oluşlarına gö- Hasan ağa ile Evliya Çelebi 
re ayrılırlar. ıı· d'I M h t 1 

"Yüksek saray,. iki kısımdan _ Evliyam, bilir misin Sarı-
ona tese ı ver ı er. e me : 

1 mürekkeptir. Ve her biri alan belini aştıktan sonra Ba-
binalarla muhat birer avluyu 

lıklıhisar köyünde ol kış gunu ihtiva ~der; ve eski hilaniye 
burada rastlanır. "Aşağı saray,. bizi bastırdığın zaman senden 
ın etrafındaki binalarda çoktur. ne acayip can kurtardık. Av
Burada ikinci ve üçüncü Hila- retler gibi ocak başında otu
nilere ve bir avlu etrafında mev- rurduk. O zaman senden can
cut muhtelif kısımlara rastla- kurtardık amma, şimdi bir Ha
nır. Bunun derinliğinde Bar - san ağanın sayei devletinde 
Rekub zamanında inşa edilmiş can kuşu uçacak gibi görünü
( 728 e doğru) sütunlu bir hal yor J 
uzanır. b' k Dedi ve gözlerinden ır aç Bu kütıenın arkasında, şima-
le doğru, diğer inşaat devam damla yaş döküldü. Evliya le· 
eder. Sur civarında mağazalar selli elli' 
medhali sütünlu bir bina ve - Ne ağlarsın beyim, hemen 
önünde Haian (850 ye doğru) padişah huzuruna vardıkta 
ın oğlu Kral Kalammu tara- .. padişahım kuşca canıma 
fından rekzedilmiş bir heykel kıyma, beni Giride Deli Hüse
bulunan bir üçüncü bina. Fak at 
bu üçüncü binanın Haiana a- yin Paşaya gönder, din uğruna 
it olması da mü'.!lkündür. Bar- kafire kılıç çalayım, şehit ola
Rekubun Hükümdarlığı zama- yıml ,. de. 
nında veya ondan sonra, as- Mehmet: 
keri bir garet veya bir yangın _ Beli Evliyam ölüm olduk-
bu sarayların bir kısmını harap 
etmiştir. ilave edelim ki med- tan sonra sızlanmak ne boy
hallerin hemen hepsi arslan numa borç, ben bir can için 
şeklindeki ortostatlarla süslü minnet mi ederim! 
idi. Bu saraylarda, tuğladan Haydaroğlu Üsküdardan Is-
yapılmış yıkanacak yerleri ve tan tula geçirildi. Sadrazam 
tunç bir çemberle birbirine tut Mehmet Paşanın huzuruna 
turulmuş yine tuğladan yapıl- da çıkarıldı. Raşanın bütün 
mış bir külhanı _bulunan banyo 1 endişesi, Haydaroğlu gibi Ana-
salonları keşfedılmıştır. doluyu birkaç yıl kasmış ka-

Şerif Hulüsi vurmuş bir şakinin parasını 

elini mektuba doğru uzattı: 

Çok şık giyinmiş iki genç 
kadın, duvardaki resimleri kı
rıtik edereh gülüşüyordu. Ara
larında şöyle bir konuşma 
geçti : 

-- Mi/anadan aldığım tab· 
/oya benzer bir sanat eseri gö
remiyorum burada. 

- Şüphesiz.. Çünkü bun. 
lar iddiasız talebe eserlericlir. 
Bir kaç portre benim çok /ıo. 
şuma gitti dogrusu. 

Gerçe sanatta milliyet aran
maz amma .. Milanodan bura
ya kadar bir ita/yan ressamı
nın tablosunu getirmek külfe. 
tinden çekinmiyen bu bayana 
• neden bilmem· fena halde 
İçE.rtemişfim. 

Fakat, ben her resim sergi
sinden dönüşte böyle sinirle
nirim. Şampanya şişe.si açtır
maktan hoşlanan, geceleri po
ker partilerinde toplu para 
kaybetmeği zevk sayan bir fa· 
krm İnsanlar vardır .. Ve bun
ları zaman zaman böyle sanat 
eserleri te{;hir edilen yerlerde 
görürsünüz I l(ırıtik ederler .. 
Gezerler .. Görürler .. ve kolla
rını sallıyarak giderler. Bir 
küçük tablo salın almak ha
tırlarına bile gelmez. Güya ki 
bu sergiler onların manasız 

gurur ve azamet/erini, geçici 
ve manasız zevklerini okşa

mak için açılmıştır. Zavallı 
sanatk<irlar, bu hodbin ve mağ
rur zairlerin arkasından hay· 

du, sonra bana döndü: 

VDlkolk Ç©.lır©l©ık. 
geçmişti. Artık ümidimi kesi· 
yordum. Fakat bugün öğle Ü· 
zeri patlak verdi. 

- Nasıl oldu? 

- Kimden, ver bakayım? 

Genç kadın, bir adım geri
ledi: 

- Anlatıyorum dinle Sezen, 
Öğle yemeğinden he'1ÜZ kalk- - Kimden mi? Alçağın birin-

- Bu nasıl iş Turgut. 

Kalbim boğazımda çarpıyor: 

- Evet baba, bunların hepsi, 
kelimesi kelimesine doğru. Ben 
şahidim gözlerimle gördüm. 
Hatta bu mektubu ben yazdım. 
Anlıyor musunuz? - Herhalde bir şeyim var, 

f. kat ne olduğunu bilİniyornm 
Turgut, 

- Yüzün solgun, gözlerin 
yaşlı gibi, rengin uçmuş, kü
çük bir çocuğa benziyorsun ... 

içimi çekerek: 

- Niçin acaba böyleyim 
Turgut. Anlatamıyorum, yor
gunum, ümitsizim, duygularım, 

hislerim, boşluklara akıyor 
sanki ... 

- Vah yavru Sezencik. Uy
kusuzluklar, üzüntüler, alışık ol

madığın şeylerle karşılaştın, a
sabın, sinirler\n bozuldu. Gel 
seninle uzun uzun yürüyelim. 

Hiç birşey söylemeden aya
ğa kalktım. Turgut, içtiği ça

· yın parasını masa üzerine bıra-

- Mahmut Yesari - mıştık. Babam köşedeki divana den. 

karak kalktı, koluma 
kahveden cıktık. 

geçti. j rılarak evlerimize girdik. 
uzanmış, gazetesini açmıştı. Babam, şaşırmıştı: 

Nevin abla, elinde bir ka- - Alçağın birinden mi? 

Kısa bir yürüyüşten sonra 
kırlara çıkmıştık. Sarı tarla!ar 
ılık rüzgarla dalgalanıyor. Ku-

rumuş papatyaların yanında kü
çük küçük çiçekler açmış, sarı 
mavi dikenler pırıldıyor. 

Turgutla, güneşin tatlı sıcak
lığı altında iekinlerin kıyların
dan dört sadt yürüdük, döner
ken yüreğim ferahlamış, vücu

duma iyi bir yorgunluk çök
müştü. Sıcak güneş, kır koku 
!arı içimin tahaf ezginliğini al
mıştL 

Kıyıdaki küçük kahvede gü
zel, bir yemek yedik. Sonra 
eve döndük. Kimse, bizim be
raber olduğumuzu anlamamış, 
görmemişti, köşe başında ay. 

Akşam, Yıkık Çardak'ta bu
luşacaktık. 

• imzasız mektubu göndereli 
iki gün olmuştu. Turgulla bu
luşuyorduk. 

Evde ses seda yokmuş. 
Üçüncü gece Turgut, hey

can içinde Yıkık çardağa geldi. 
Merakla sordum: 
- Havadis yok mu Tur

gut? 
- Var Sezen var. Yalnız 

ğıtla içeri girdi. Gözlerinde ta- Genç kadın, başını yukarı 
haf bir pırıltı yanıyor, yüzü doğru kaldırarak: 

kızarmıştı. babama doğru yak- - Evet dedi, çünkü imzasız 
!aştı: . ı bir mektup. Dinle okuyacağım. 

- Cemıll Bu, bizim gönderdiğimiz 
Babam, gazetesinden başını mektuptu Sezen. Kadın hey

kaldırdı. Onun yüzünü kızar- canlı öfkeli bir sesle okuyor, 
mış görünce, doğruldu: o, okudukça babam şaşırıyor. 

- Ne var? Ne oldun? 

Genç kadın, mazlum bir ta
vırla: 

- ilk önce beni alfet Cemil 

renkten renge giriyordu. Mek
tup bitince genç kadın gözleri 
dolu dolu babama baktı: 

hiç aklımıza gelmiyen başımıza dedi. Sana ait bir mektubu, 
geldi. 1 kendimin diye açtım. Daha ilk 

- Çabuk anlat kuzum satırlara göz atınca bunun ba-
Turgut. 1 1 • b' k 1 d 

- Görüyorsun Cemil dün
yada ne alçak insanlar var. 
Saadetimizi kıskanıyorlar ve 
bizim aramızı açacaklarını sa
narak, böyle imzasız ve iftira 
dolu mektup yazıyorlar. 

T t t hl k . na ge mış ır me tup o ma ı-urgu , a a anapenın 
üzerine oturdu. Anlatmıya baş- ğını .anladım. Bu mektup sana 
!adı: J gelmış: 

- iki gün sessiz sedasız Babam, hayretle bakarak, 
Babam sesini çıkarmıyor,sa

dece karısına hayretle bakıyor-

Dememek için dudaklarımı 
ısırıyordum. Fakat, şaşıran, bo
ıulan, zavallılaşan babama bun

ları söyleyemezdim. Hatta mek
tubu yazdığıma bile pişman 
olmuştum. 

Görseydin Sezen, dayana
maz, babamın haline hıçkıra 

hıçkıra ağlardın. Yanına gi
derek onu kollarımın arasına 
aldım: 

- Üzülme baba dedim. Üzül
me. 

Genç kadın; durmadan söy
leniyordu: 

- Alçaklar, ahlaksızlar. Yu
vamı bozmak istiyorlar. Fakat 

ben ve kocam gürültüye papuç 

bırakacak, akılsız, düşüncesiz 

Sergide gördüğümüz bu iki 
bayana ayni giinün akşamı 
Beyoğlunda rastladık. ipek
li kumaşlarla süslenmiş bir 
vitrinin önünde durdular .. Be
ğendiler .. /çeriye girdiler .. Bi
raz sonra küçük bir paketle 
mağazadan çıktılar. 

Biri sordu ! 
- Parayı saydın mı .. Eksik 

olmasın? 

- Hayır. Bir ellilik verdim. 
On lira geri verdi. Sekiz met
ro kırk lira etmez mi? 

Yürıldüler .. Arkadaşım ho· 
murdandı: 

- Bir tablonun parası Mi
/anada kalmıştı. ipekli kuma
şın parası da Avrupaya gidi
qor. Zavallı ressamlarımız .. 
Zavallı bizler .. 

Açık sögliyeyim:Ben, bu ba· 
histe paranın nereye gitlif:ini 
düşünmedim ve düşünmigo
rum. Elverir ki, bizim sanat
kôr11nızın da cebine biraz pa• 
ra girsin. 

Sanal eserlerini sevenlerden 
bir kısnıı yılda bir kere olsun 
kendi salonlarına bir tablo 
satın alsalar, sanatkarlarımı
zın elbette yüzü JIÜler ve re· 
sim sanatı dirilirdi. 

Elinde Akademi dip/oma&l 
taşıyan bir sanatk<i.rın ağzın· 

dan: (Keşke bir çöpcü olsay
dım!) sözünü işitmek, bitim 
için ne kadar acı ve ulandı· 
ncı bir hakikattir. 1 

lskender Fahreddin 

insanlar değiliz. Söyle Cemil 
sen böyle manasız şeylere 
aldırır benden ayrılmıya kal
kar mısın? 

Babam, yanJğımdan öperek 
ayağa kalktı, dolaşmağa başla
dı. Kuvvetli adımlarla salonu 
arşınlıyordu. Sonra karısının 

yanında durdu. Eliyle genç ka

dının çenesini okşıyarak: 

- Sevgili yavrum, asıl sen 
üzülme, ben insanların ne ka. 

dar kıskanç va kötü oldukları

nı bilirim. Seni benden kı.ka

nanlar, sana göz koyanlar var. 

Bu onların yaptığı düşmanlık

tan başka hiç birşey değil. Sen 
üzülme yavrum, 

/Bitmedi} 
;ıı111111ıııııııını1111111111111111111ı11111111111111111111ııııuı: 

~ Kitap kuponu ~ 
~ YIKIK ÇARDAK E 
~ Noı 69 ~ 
= • 
~ Bu kuponları kesip biriktl· ~ 
g rcnlcır roman gazeteda bittiıl ! 
~ vakit idarehanemize gönderi~ ~ 
~ hiç para verıneden. kitabıaı a ... ~ 

~~:~1~1~1;~1İ·ı~:ı~İı111uıııuıı111111111111111111111111ıııu ~ 
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Çocuk güzellik tertipleri 
No:74 YAZAN, Etem izzet BENiCE 

Dedi. Şivesinden Arnavut Hususi 

Bunları en 
yıldızları 

meşhur sinema 
ifşa ediyorlar 

Çocuğunuzun gezlerini azami olduğu anlaşılıyordu. Hakim 
derecede temiz tutunuz. Yavru- sorgusunu yaptı: 
nun gözüne musallat olacak _ Adın ne? 

en hafif bir pürüzü o _ Şaban .. 
bile ihmal etmeyiniz. - Babanın adı ne? 
Bu gibi küçük ihmal· ' - Ramazan .. 

Yıldızlardan bir çoğu sigara ve içkinin güzellik 
düşmanı olduklarına kanaat getirmiş bulunuyorlar 

!er yüzünden gözle- ~< \ - Nerelisin?. 
rini kaybeden çocuk· . - Debreli .• 
!ar pek ~oktur. Ana- Ne iş yaparsın? 
lar gözleri gibi sevdık· - Bahçıvanım .. 
!eri yavrularının göz- - Nerede? 

Başlıca sinema yıldızlarının 

güzelliklerin korumak için veya 
daha ziyade güzel görünmek 
için ne gibi usullere müracaat 
eylediklerini bugün okuyucu- I , 
larımıza bildireceğiz; 

!erine karşı çok hassas olma- - Şükriye Hanımın kona· 
lıdırlar. Çocuğun gözlerini ğında .. 
hergün yıkayınız. Çapaklı I - Ne vakilteııberi orada 
bırakmayınız. Ağladığı zaman çalışıyorsun? 

J ıslak bir temiz bezle siliniz. , - iki yıldır orada çalışırım. 
Toz ve çöp kaçmamasına - Daha evvel neredeydin? 

GRETA GARBO 

Greta Ga;bo°, stüdyo hari- ~ 
cinde kat'iyyen ne makiyaj / 
yapar, nede herhangi bir 
güzellik tertibi kullanır. 

CANET MAK DONALD 

B.:;-;vimli yıldızın güzellik 
için hususi tertipleri vardır: 

Uyumadan evvel gözlerinin 
kenarlarını iyi bir krem ile 
masaj yapar. Masajı gözlerinin 
etrafını devretmek suretile tat
bik eder. 

Yüzündeki kan cevlanını tez• 
yit eylemek gayesile yanaıdarını 
ve çenesini hafif hafif çimdikler. 
Bu usul sayesinde teninin ren
gini vikaye ettiğine kanidir. 

Akşam yatmadan evvel stüd
yoda yüzüne sürdüğü makyajı 

çıkarmak için hususi bir suret-
le uğraşır, makyajı ilaçlarla çı
karmaz, sırf ılık su kullanır. 

Yanaklarının ruj'u yağlı cins
tendir. Bu ruj'u günde bir de
fa sürer. Ruj'ı.n akşama ka
dar dayanması için şu suretle 
hareket eder: 

ilk önce bir tabaka ruj sü
rer. Üzerine podra sürer. Bu 
ruj biraz koyudur. Sonra sür
düğü ruj'un rengi açıktır. ÜLe
rine tekrar hafif podra eker. 
Sonradan tekrar gayet açık 
bir ruj sürer. 

(Janet) haftada bir defa ma
niküre gider. Haftada iki defa 
tırnaklarını sıcak zeytin yağına 
batırır. Bu suretle tırnaklarını 
kırılmaktan vikaye eder. 

KAROL DOMBARD 
~~~~~~~ 

ehemmiyetle dikkat ediniz fazla 'ı - Kasımpaşada uzun Ah-
i ışık çocuğun gözünü bozar. medin bostanında çılışıyordum. 

Sonra yavru büyüyünce ihti- Ve Şaban bir lahza durduk- ! 
yarlar gibi gözlük kullanmak tan s•Jnra: 
mecburiyetinde kalır. - Biz Balkan harbi muha- I gaftı si~emasına gelmişti. 1 bir Karadağlı kesiyordu, dedi. 

j cirleriyiz, o vakit geldik. işte, - Tıyatroya kendiliğiniz- ı _ Başka? .. 
0 0 0 

b h ı k d d d · ·tr · ? ' Moda Haberlerinden: a ç_ıvan 1 • e :r, u_r~ruz.. . en mı gı ınız. . - Bizim Şaban bektaşidir 
1 Dıye bır cumle ılave ettı. ı Beyden ızın aldık. de. Ona biz kızılbaş deriz. Ge-

l Vualet'ler... Hakim bundan sonra, diğerleri- - Şaban evde mi kaldı? I ce rüyasına dedesi de girmiş. 
1 Bu yaz modasının hususiyet- nın sor~usunu yaptı. Aşçı Mus- ı Evet.. Onu azarlamış. Ölülerine bak· 
\ !erinden biri de Vualellerdir. tala .Bo u lu oldu~unu, on yıldır - ~ ~için gitı::edi ?. . mıyorsun, dua etmiyorsun, seni 

B V 1 ti . · · de en fazla Şükrıyenin yanında bulunduğu- - Bızı Bey gonderdı. Fa- son'a fena edecell-im.. demi< u ua e erın ıçın , .. . . . . . 6 r 
rall-b t k a lar renkli olan- nu, kırk uç yaşını geçtığını kat, o gıtmedı. Rahatsız oldu- Bunun için de uyuyamamış. 

" e azan n .. 1 d' M h A 1 1 ğ ,.,. ·· 1 d. !ardır. soy e ı. e. met nta yalı o. unu, u; uyaca,.ını soy e ı. _ Şabanın hastalığı belli 
Penbe, yeşil, mavi, eflatun duğunu, bir yıldır Şükriyenin - Her gece sokağa çıkar mi idi?. 

renklerinde gayet ince Vualet- yanında bulunduğunu, dışarı 1 mısınız?. . . . . . . Mustafa dudağını büktü. 
!er yapılmaktadır. hizmetlere baktığını söyledi. - lşlerımızı bıtırdıkten sonra Mehmet de sanki onu taklıt 

j Bu Vualetlerin renkleri tu- Bundan sonra hakim her 1 bazen kahveye, sinemaya ~ı- ediyormu1 gibi dudağını büktü. 
ı valetlere ve gözlerin rengıne üçüne de cinayet hakkında ne karır:z. Sonra Must•fa, 
uvclurlmaktadır. • bildiklerini sordu. Şaban kaşla- 1 - Kimden izin alırsınız?. - Ne bileyim .. Bir şey den-

- Şaban oenım. 

Zarif ve son moda bir panama Tayörlere daır... rını çata çata, .

1 

- Bey evde ise bir kere ha- mez ki.. Doktorluğum yok .• 

. 
T_ ayörlerin vestleri_nin . hep- j - Ben h

1
içbir ~ey bilmiyo· her vernız. Dedi, Mehmet de başını sal-

bulunmasın diye hergün müte- 1 Banyoma muhakkak çam sının beli srkıdır. Tayorlerın as- rum. Sabah eyın oğrendımf.. 
1 

- lzın almadan da çıktığı- lıyarak ve dudaklarını kımıl-
addit kremler sürer. Başlıca ağacı hulasası atarım. O kadar D d" B ı ı M f 

tarı giyilen korsajların kuma- e ı, o u u . ust.a a: . . nız oluyor dLmek. dalarak onun söylediklerini kullandığı tertipler hep kendi rahatlık verir ki ... Haftada iki B d ı ı ı / _ Çıkabı'lı'rı·z. 
• . şından yapılmaktadır. Dorsaj - en e po ıs erın ge ışıne tekrarlar gibi davrandı. 

mamulatıdır. Bu tertiplerin bir defa da vucuduma lımon suyu k t d ten sireden uyandım _ O gece niçin izin almaya Muzaffer, •. · 1 .. • e en en veya sa · 1 çoğunu sut ve yemış usare e- veya lavanta suyu surerım. ise aslarda 0 kumaşlardan ya- Diyerek bildiklerini hulasa lüzum gördünüz?. - Yani ateşi filan var mıydı, 
rinden yapmaktadır. Fazla tu- G .. d .. J • d • · M h d S J 

un .uz .. erı . po ra .. ~~rmem: 
1 
pılacaktır. ettı. e met ağız an öğrenme ıvas ı Mehmet bön bir hasta belli olur? .. 

valet Y~~~IZ FÔYER ~ecelerı sTure.rıın. Y.uzume ~uı Beyaz pike mantolar ... haberler dışında birşey bilme- söyleniş'e: Dedi. Mustafa, 

Bu tanınmış Fransız yıldızı 
tuvaleti hakkında şunları söy-
!emektedir: 

surme".1. enın rengı ma~ ıse Eu yaz beyaz pikeden ya- digini söyledi. - lik önce Şaban haydi ço- - Bakmadım beyim, Sabah-
rııj surmek doğru değıldır. pı:mış mantolar pek rağbettedir. Bütün bunlardan sonra, ha-

1 
cuklar kahveye çıkıp bir tav- leyin de erken kalkacağımı 

Yüzleri parlak olan kadınlar Bunlar uzun olarak yapılmak- kim her üçüne birden: ta atalım .. Dedi. A!tmış altı mı için, saçmalama kızılbaş .. de. 
ruj sürmelıdirler... Yanaklara tadır. pek büyük bır rağbet ka- - Katlin kim olduğu hak- 1 tavla mı diye biz konuşurken zil dik, uykuya vardık. 

- Yüzüme hiç su ve sabun ı b ı h 
rui sürmek de kolay bir şey za. nmış o. an u manto_ a.rın. .usu- kında bir kanaa_Liniz var mı?. I geldi, Mehmet konağa geçti. Muzaffer bu noktada bir sürmem. Her akşam makyaiımı h 
değildir. Buna bir sanat eseri s •.Ye.He. rınden en mu ımı ıste- Diye sordu. Uçü de: Mehmedi Hanımefendi Pangal- saniye düşünerek hakimden hususi kremlerle çıkarırım. Son- ld ,. k t k d 
diyebilirim. Hiç bir rejim takib nı 1

"
1 va 1 yı onması ır. - Bilmiyoruz. Hanımefendi- ı tıya kadar göndermiş. Mehmet dilekte bulundu: 

ra losyon sürerim. Sabah yine I Ekseri pikeler fantezı cins- · k' k . . 
1 

ı· N 'd· b 
]o~yon sürdukten sonre krem etmem. stediğim kadar yemek . . . _ nın es ı ocası ımış. ge ınce aşı ın oyunu var u - Bence dava en muhım 

. Ç k 1 • .. .. 1 tendır. Koyu renk bır rop uze- D d·ı B 1 h' . k . · 'd ı· fh · · · E ·· sürerim ve iızümü sıcak su yerım. o yo yururum... . . b" 1 e ı er. u sua akımin a Şlm ıstersenız oraya gı e ım. sa asına gırmıştır. ğer musa-
y , . . . rıne pıkeden ır :ıeyaz manlo . . . . ki"[ B ·d d b ı M buharına tutarım. Buhar kre- Sıhnatımı başlıça buna med- ı f k • . b' son sorusu ıdı. Arkasından Dıye bır te ı yaptı. en gı e-

1 
a e uyurursanız yanız us. 

ev alade cazıp ;r manzara M ır · d d. tal b d k ı M h t min deriye nl.ıfuz etmesine yar. yunum ... ,, arzetmektedir. / uza er, rım.. e ım. a ura a asın, e me ve 
dm edn. N. T. 0 s 0 - Eğer müsaade buyurur- f Şaban ilk önceleyin gide- Şaban dışarıya çıkarılsın tekrar 

Karol Doınbard güzelliğini •11ouı11111111111111111u111111111ııııuu1111111un1111111111u111111uu11mııı1111111111111111111111111111111111111111111111111r111111mıııır11 sanız her üç şahitten bende- cekken sonra gitmem.. Hasta- davet olununcaya kad:ır ayrı 
korumak ve arttırmak için hemen' Ev Ka " . Ayakların bakımı nizin de soracaklarım olac.ık. j landım, gönlüm bulanıyor .. Do- ayrı bir oda da kalsınlar .. 
her çareye baş vurdu. Far ve n 1 Cf n için... Dedi ve .. mıısaadeyi ald.k- di. Onu biraktık. Mehmet Beye Hakim bu dilek karşısında 
tertipler a'mak için delice para J Yazın sıcaklar b:,sınca ayak- lan sonra sorularına başladı: vardı, bir emrin yoksa tiyatro- birden durakladı. Bir •aniye 
sarfeder. Makyajını kendisi ya- - - - -------- 1 d 1 1 b 1 A k ilk öoce Mehmet ve Mus- ya gidelim .. Diyerek izin aldı, kadar düşündü. Müddeiumumi· 

B h k F d 1 b • ı • ı ar a ıs ırap ar aş ar, ya f d . 
par. u ususta o adar mü- ay a 1 1 g 1 er I d kT , d ta a an sordu: ı;ııtık. den sordu: 
marese peyda eylemiştir ki d~~fdir~~ı a çe ·ı ır şey.er en - C•nı\y~lin olduğu gece - Eve döndüğünüz vakit (Dev•m E tecek) 
lam bir makyajı iki dakikada I ---------- Ayaklarının güzel olmasını ı evd~ m•ydınız ?. saat kaçtı. ,.------=====; 
·k ı d Karıncalara karşı alınacak tedbirler ve • ı ı •ı h H h Id ·k· d 1 ı ma e er. 1 istiyen bayanlar azami surette 1'.us .' a ve ı• e met.. - er a e ı ı var ı. Kitap kUJ>Onu 

Şuna kanidirki: Güzellik yal- tahtadan mobilyaları parlatmek şekille1'i 'ıt'ınalı davranmalıdırlar. - Bız o gece eve ıkıye doğ- - Şıb~n uyuyor mu idi?. 
1 BiR CINA YET DAV ASI nız tertiplerle elde edilmez. YJRTILAN KUMAŞLR iÇiN Her sabah ayaklar suda çal- ru gcld.k. - Uyuy°'du. Bız gelınce u-

Gıdanın dahi fevkalade sıhhi kansa bile her akşam ayaklara J Dedıler. So. rutar ve cevap- yandı. Sö}lend'. No : 74 
Y uzın çocuklar bahçelerde ı d N ·· ı d ? 

olması lazımdır. HJ!if ve mu- banyo yapmalıdır. Banyo ya. / ar evam ettı:. . - e soy en . Bu ~uponla" ke•b blrl<tl· koşup dururlarken ~ok defa el- N d d ? H h. l ı J b't · ı gaddi yemekler yer. icap et- pılacak su ılık olmalıdır. Her - e_ re ey ın_ız ..• - aslayım, ıç uyuyama- ren er roman gaze e > ı ı. ı 
biselerini yırtarlar. Bu yırtık- / T d d k d A k k ld vakit idarehanemi., gönderi? mcdikçe küül kullanmaz. tu'·rlu" re.•ksiyona, manı· olmak - ıyatr.o_ a ı . ım. zıc uyuyaca o um, ları ördürmek veya yamamak 11 H . k k I .. d. ttç par:ı vermei.!ı' kit.tbLıı a .. 

MARLEN DITRIH ve kan cevlanını tabii bir halde - angı tıyatrod.ı.. bir •Üriı or u u rüya gor ıim. ıacaklarJır. 
çok zor olur. Hem de ekseriya r S k b · k ·b· l 

Sinema yıldızları arasında 
müstesna bir mevki işgal eden 
(Marlen) hemen her vakit mak-

bırakmak için bu suyun hara. - Naşidin tiyatrosunda. Pan. 3n i enı oyun gı ı yatırmış, '-·-----------_. kumaş cinsi itibarile bu mas- ··· 
raf tara dcğn1ez. Bunun en ko- reti 25 derece kadar olmalıdır. 11ıuıı1111111111111m111111111111111111111111ııuuı111111uıuu1111uu .. 1111011•ıt•lllllllllllllllllllllllllllllltlllUllllllUlllOllllllllllllllllllltnum11111111nııııuıu111111111111111111111111111uıuu111111 
lay usulü gut•perka ile tamirdir. Bu banyo suyuna her iki 1 t?:!:!!,. a 

yajJ~~f:~;~ makyaj tarzı adeta 1 arka~~n:~ş~~rtıtr~~:arı:;ıraif~~~: ~~~~~debiris~i: b~;u~a~~lz k~;,;. ~ e lfll ~ o lfll 
artıstık bır şekıl almaktadır. 1 birleştirildıklen sonra bir parça bikarbonat do sud atılmalıdır. 
Bunu o kadar özene bezene gulaperka konur. Kumaşın üze- Banyo on dakıka sürmelı .. , 111111 , 1111 1111111111111111111111111uuı .... 11ıu111111111•111111u1111111ı11111111111111111111111111111•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ını11111111111111nını" 
yapar. rine nemli bir bez koymalı ve dir. FiKİRLER istikbalin zafer namzedine bunlar kendilerini eğer hayatta 

Dudaklarına \'e yanaklarına sıcak bir ütü gezdirilmeli. Banyodan sonra ayakları- ders veriyor. muvaffak olacağız diye hazır. 
sürdüğü rujlar hep alıcı ve par- Gutaperka, kumaşı pek nızı ovalamadan korununuz... Türk KUŞU Taşıyle,! toprağ•yle dün kı- lamış olsalardı muhakkak mu-
lak kırmızıdır. Gözlerine !ev- mükemmel bir surette yapış- • 9 zıl renkte akmış olan coşkun vaffak olacaklardı. 
kalade ehemmiyet verı·r. Gu"'zel Ayaklarınız Lamamile kuru- Türk genci nerede olursa d · · B k d · t b h 

tırır. h .. d b nelıiriyle zafer ersinı verıyor. u no ·ta a ış e en ayatta 
sürmeler çeker. Sürmelerini dukları vakit tarif ettiğimiz ve olsun, angi şerait ıçın e U· fnönü J Seni gören gözler, muvaffak olmanın sırrını bul. 
hususi suretle (Şam) dan ge- KAR!NCALARA KARŞI 1 eczaneden yaptıraca"ınız şupo- lunursa bulunsun yurdunıı ko- I . 

5 senin kucag"·nda ça ışan senın tirıt·r.· • 1 kt d' G Yaz mevsiminde karıncalar d ·· - ·· ruyacaktır. O huna çoktan and 1 .ıst soy enme e ır. ünde ma ı surun uz: berrak semanrnda temiz lıavan-
muş olu;orum. Hayatta muvaf. 

fak olmak b;r iman me•elesidir. 
iman eden muvaffak olur. Çn
lışmak şüphesiz hayatta muvaf
fak olmanın en esaslı bir un
surudur. 

iki defa banyo yapar. evlerin her tarafını bilhassa I Aksonı· 100 gr. içmiştir. işte hu andın verdiği 
Banyonun içine mutlaka çam mulbağı istila ederler. Buna Kafuru 3 gr. istikametle ilerleyen 11enç ken-

ağacı hulasası akıtır. Masai.ı ınani olmuk için mulbağın ve j Ayaklarınm bir saat kadar dini yurdunun lekesiz sema· 
çok meraklıdır.Masaj sayesinde sair mahallerin muhtelif yer- açık havada dinlendırıniz. /arına doğrıı yıikseltti. Bugün 
vücudünün tenasübünü temin !erine pelin ve iavanta yaprak- O 

9 
Türk Kuşunun motorsuz uçak-

elliğini beyan eder. ları serpmeli. /arında hazırlananlar yarın 
A K · J h k ı Ayakların11ın tırnaklarını ne 

7. yer ve içer. Davetli bu- arınca ar emen ·açar ar. bulutları delen ufukları bir 
1 d K 1 h . rok derin kesiniz ne fazla bı-un uğu sıralarda fozla içki kul- arınca yuva arını la rıp et- ' hamlede aşan yürekleri kadar 
1 k · ı rakınız ... Ancak ikı mili metre anır. Şen bir san'atka· rdır. me ıçın yuva arın civarına 

/ 1 
ki ·ı 

MAY VEST 
"Fevkalade bir cinsi;;,;. 

bc,.yc nıa.ık olduğu iddia 
edilen bu meşhur ve yaşlı 
sinema yıldızı; tuvaleti için 
hergün dört saat vakit geçir
mektedir. 

Gayet sert kokular kullanır. 
Günde birkaç defa banyoya 
girer. Her gece behemehal on 
saat uyur... Vücudü yıpranma
sın diye!.. Hiç sigara ve içki 
kullanmaz. Dehşetli bir surette 
süt içer... Hiçbir rejim takip 
etmez ... 

Halinden memnun olduğunu 
söyleyip durur. Masajdan hoş
lanır... Yüzünde buruşukluklar 

1 d 1 1 <l sag am motor u uça arı ene. 
sönmemiş kireç serpmek ve taşkın ığın a o ma ı ır. ki 8 T 

• /er y~pmıyaca ar. emmuz-üzerine su dökmek kafidir. 9 
Pomad sürülmek mecburi da dılnün zafer kaynağı, k<i-

MOBIL YALARI PARLATMAK inala ibret dersi veren lnö-
1 değildir. Mecburi olan her ba-
ki kaşık zeytinyağı, dört nünde kamp kuruluyor. lno· 

yanın behemehal sabah ve ak. 
kaşık terementi esansı. nü cihana hürriyet ve istiklril 

şanı ayaklarına itinalı bir su-
Bunu bir tahta parçasile iyi- retle baknıa'1dır. sevgisinin ne olduğunu duyur-

ce karıştırınız. Mobilyanın üze- tan canlı bir memleketin yük· 
rine ufak bir yün parçasile sü- Sıhhi likör sek haykırışının membaıdır. 
riınüz. Biraz sonra kuru ve yu- lnönii T ürke Türk dedirten, 

k b En iyi cinsten 1 ir litre be-nıuşa ir bez ile iyice ovala- Türkü cihan ufkunun bir İn· 
yaz şarap alıp içıne 18 adet 

yınız. kıl<ip meşalesi olarak çıkar· 
papatya çiçeği ile 20 parça 

DOMATES KABUGU tan ilk kaynaktır. 
kesme şeker atınız. Bir ay göl-

Domateslerin kabuklarını ko- lnönü; Türklük güneşinin 
geli yerde bırakınız ve sonra-

layca soymak istedi"iniz tak- nüvvesidir 
" dan filitre ediniz. Yemeklerden 

dirde bunları sıcak suya balirıp işte hu mukaddes yer bugün 
sonra bir parça içildikte haz. 

birkaç dakika bırakınız. Doma- K ma çok yardım eder. Yapıl- semalarında Türk Kuşunun rep dö Sin veya emprime 
teslerin kabukları bu suretle l k ması kolay ve ucuz mükem- dimdik idarecisini kucağına rep marokenden bir rop. 
gayet kolay soyulur. Bel bir az sıkıdır. I mel bir likördür. alıyor. Dünkü zafer kaynağı 

da uçan vücutlar ne kadar mu 6 

kaddestir. Ne mutlu o kimse-
/ere ki .eni dnya doya göre· 

ı cekler ve senden ilham ala
caklar. 

Türk genci; mademki birin
ci vazifen Türk istikl<il ve 
Cümhuriyetini muhafaza ve 
müdafaa etmektir, bu ilk va

zifeni başarmak için yurdunun 
semasınln lekelenmesine m<ini 
oln1ak için seni lıazırlıyacak 

Türk Kuşunun kampına koş. 

Yusuf Ziya Binatlı 

Ankete gelen cevaplar 
Edebiyat 

Umran Akın: 
F akülteıinden 

2 - idealime ben yine bu 
yoldan iman yolundan hareket 
ederek g:derim. ldealim;n yo
lu da budur. 

Tabii bununla beraber gelen 
daha birçok esaslar da vardır. 
Fakat ben en özünü söylemek· 
le iktifa ediyorum. 

3 - Hayatın zorlu tesirle
rinden müteessir olmamak pek 
güçtür. Fakat kendimizi ona 
ne bahasına olursa olsın ha
zırlamalıyız. Ben hayalın zorlu 
tesirleri altında bedbin olmam 
kanaatindeyim. Bu kanaatimi 
hayat gösterecektir. 

1- Hayatta muvaffak olmak Toplantılar 
bana göre fevkalade bir şey Dün Rektörlüğün Başkanlığı 
değildir. Fakat buna karşı 1 altında Fen Fekültesi profesör
denebilir ki hayatta muvaffak I !eri _bir toplantı. yapmışl~rdır'. 
olamıyanlar da var.Ben de on• 1 Bugun _de _Edebıyat Fa.kultesı 
fara karşı derim ki evet hayatla 1 profesorlerı saat 3 de bır top
muvaffak olamıyanlar varsa !anlı yapacaklardır. 



8 ,-AÇIK SÖZ- 2 Temmuz 

BALKANLAR! GEÇERKEN... Not 
.---.-

1 

,___ _ ____,.J Detteri •• • •• • 

Yurdumuzun güzel 
1erinden bir görünüş: 

köşe-

Harputta Belediye bahçesi 
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Bir çift 
.~ünden 

canına 

öküz yü
bir adamın 

kıyıldı 
Ödemiş, ( Açık Söz) - Ödemiş'in Birgi nahiyesinde Kurt 

Gazi mahallesinde bir cinayet olmuştur. Sarıdam oğulla

•ından Tahir oğlu Mehmet ile Nur lınam oğullarından Mehmet 
Etem arasında taı laya bir çift öküz bırakmak meselesinden 
Ka\ga çıkmıştır. 

Nerdesın Hi-
mayei hayva
nat cemiyeti? 
Sıvastan Açık Söz'e: 
Her gün rastlayıp la geç· 

tiğim bir hadise kafamda 
burgulanıyor. 

- Hayvanları niçin 
fazla sopalıyor/ar. Bu va· 
ziyeti gördükçe yüreğim 

öyle acı iniltiler altında 

sızlanıyor ki.. Dün gine 
başım önde çarşı içinden 
yürüyordum .. ta yakınımda 
acı bir kamçı sesi ile dal· 
dığım lıulyadan sıçradım. 

- Ne oluyor diye söy
lenmeye başladım. Bir de 
ne göreyim: lıer gün rastla• 
dığım tablolardan biri. 
Zayıf bir al .. toprak yük· 

lü bir arabayı.. çekmek 
İçin adalelerinde kuvvet 
damarlarında kan kalma. 
mış biçare hayvan zorluya, 
zorluya, arabayı güç ye· 
rinden kımıldatabiliyor. in· 
safsız arabacı seri kamçısı 
ile mütemadiyen flııruyor ... 
Halci vuruyor... Adaleleri 
üzerinde yer, ger ses 'lleren 
kamçı sesleri arabayı bin 
bir işkence altında çekerek 
uzaklaşıyor. 

! EtFaT Hastaneal 
Cülhane Hutanul 

Hastaneler 
42429 
20510 Güzlük ve Baston 

Haydarpaşa Nümune Has\aneıl 60107 
Kuduz Hastaneol, Çapa 22142 Aziz Hildal Akdemir 
Zeynep Klmil Hutanesl, \ b 1 
OokUcL- <n179 Çok defa yüreğimize bir fır· sormak lazımdı. Aman Yara • muşlu. Karşısında yumuk •·e 
Emrazı akliye n Aaablya tına gibi inen şu aşk yok mu, bil Koca bir erkek bir çocuk· yumuşak bir Ankara kedisi 
Haıtaneol Bakırk5y 16

•
60 I bazen okadar kaçıcı oluyor ki tan müsaade dilesin! Tahsin 1 kı stal bir balon içinde yüzen 

Haıekl Kadınlar Hastanesi 55 biz farkına vardığımız zaman bunu yapamazdı ve nitekim I kırmızı balıkları kırmızı lırnak-
Akuray 24 3 d k · · k 
Gureba Hastaneal, Şehremini 2301L o, çok uzaklaşmış bulunuyor. ı yapmadı a, pa etını çı arma- larile tulmağa çalışıyor. 
Cerrahpaıa Haataııeai; Cer· Şu vızıldayan sinek, şu sizi gı- dı ve sigara içmedi. Bilmece anlaşılmıştı. Şimdi 
rahpaşa 21693 cıklıyan saç, şu nefes, şu hiç, Tren gittikçe hızlaşıyor bi· bunu çözmek kalmıştı. Kadın 

Telefon numar~ 1 dikkat edin, belki odur. O, şey· zim Bankacı dalmış, lstanbula bir daha arandı. Hah! Boynun-
44995 tan gibi, hep aldatacağı gönüller Çıkınca ilk işi atını görmek, da uzun bir altın zincir ve ba-

Sıhht imdat otomobili 3 etrafında dolaşır. sevmek, öpmek olacak. nun ucunda küçücük bir saat 
Hasta Nakliye otorııobllh 2041 . . .. .. .. M • · t . · 

"GündUz Sıze bır oğudum var: usaı Sonra Ankaranın şenlıklerını takılıydı. Kemerinin tokasından 
" ,. 

1 gördüğünüz fırsatları kaçırma- görmiyenlere gördüklerini bal- çengeli çıkardı. Zincirin ucuna 
" 'foece) 44995 yınız. Fakat, daha önce, şunu !andırarak anlatacak. (Zihninde bağladı, E, yoklukta bir tah. 
,, ., ., 1 da söyl~y~yi.m. ki! fırsatı kaçır· bunlar ve kompartımanda san· lisiye aleti bulunmuş dem~kti. 

(Gece ve Gündüz) 6069 j mamak ıçın ıvı nışan almasını k' I k d' . 1 
b·ı · -·ı.ı· ı yanız en ısı var. 1 Bunu aralığa sarkıttı. Dar u-J Devlet Demiryollarl Müracaat ı menız gert;I\. ır. B' . I b k • 

4"l4S T h · · b ı n·ı an- ır kadına bır maksat a ~ • çurunıu taramağa başladı U-s. a sının aşına ge e _ . 
1 

' • kalemi, Haydarpaıta 

1 1 . d 1 un mak, kadını goz hapsıne a mak mit de aşk gibi eğlenmesini Şark DemJryoUarı )1üracaat 
kalemi Sirkeci 
Dentzyollan acentest 

a Tayhsım! sıze ers 
0 

si ba: ramı nezaketsizliktir. Fakat ona hiç seven bir tanrıdır 23079 a ın, onuncu yı Y • 

42362 için Ankara ya gitmişti. Akşa~ bakmamak nezakesizliğin en . Y_ a :ö~lük zincire. yah~t 
Akay Kadık8y lıkelesl baş 

ımemurluiu 

Is tan bul 
j Kadıköy 
Y eşilköy, Bakırköy, BÜ· 
yükdere, Üsküdar itlai· 

itfaiye 
24222 
60002 

1 

yeleri 60625 
Paşabahçe, Kandilli, Erenköy, 

Kartal, Büyükada, Heybeli, Bur· 
gaz ve Kınalı mıntakaları için le· 
lefon santral memuruna •yangın. 

treninde yer bulamadığı içın kabasıdır. Hele kadın şimdi zıncır gozluğe takılacaktı. Hanı, 

Mehmet Emin, sopa ile Mehmet Etemi ağır surette başın
dan yaralamıştır. Yaralı Ödemiş hastahanesine kaldırılmış ve 
edavi altına alınmışsa da orada ölmüştür. Katil tutularak adli· 

ye) e verilmiştir. 

43732 ertesi günkü öğle tren ile lstan- Tahsinin '.kompartımanındaki ka- ya? Hiç biri ötekine dokun· 
bula dönüyor. Tahsin boylu dın gibi olursa ... Bu türlü kadın· mıyor; zincirin ucundaki çen
boslu, yakışıklı bir bankacıdır. lara, güzelliği seven herkes ba· gel yemsiz bir olta iğnesi gibi 
Kılığı ne kadar heybetli ise kar ve onlar da bu bakışlara boş duruyor. Üç defa, beş de. 
yüzü ve bakışı(da o kadar tatlı alışmışlardır. Bu hürmeti on· fa sağdan sola, soldan sağa 
bir genç. Fakat yazık: Her gü- !ardan esirgemek onlarda nef· gidip geldi. Hah! Küçük bir 
zel gibi bunun da bir kusuru ret uyandırır. çürçür balığı baş vurur gibi 
var; kadınları görüşü başka er- Trenle beraber saat te iler· oldu. Zinciri çekti. Boş 1 Yoksa 
k_eklerinkine benzemez. ı:ahsin i· ledi. Kadın, belki ilk defa rast zincir kısamıydi? Yine uzandı 
çın kadın, acınacak bır mah· geldiği böyle bir erkeğe karşı ve baktı. Evet gözlükten dört 
lüktur. ~eki,. parlak, yüksek bir yapılacak hareketi yaptı: Pen- parmak kadar ~ukarda kalıyor. 
kadın. bıle bır çocuktu~. Ş~ma- cereye' :lönerek kırlara bak- Yapacak birşey yok artık. Zin· 
rık bır çocuk. Onun uzerınde 

1 
. • ' 

k b. 1 b k b" mağa başladı. Çantasından a • cırı tekrar boynuna taktı. El-
N, N, demek kafidir. 

l---===-••-..--.-..-..-..-...... ~ r Tiyatrolar. Sinemalar • • • 
Kadın yüzünden cinayet 

Zong·ıldak, (Açık Söz) - Şehrimizde feci bir hadise olmuştur. 
Antepde fıstık H A L K o P E R ET ı 

Taksim bahçesinde 

1 Ereğli sosyetesi makinistlerinden Ramazan, kardeşi Şabanla 
On temmuz uramında Acılık yolundan geçerken, karşılarına çı· 
kan sandalcı Kazım Recep oğlu, Şükrü Mustafa oğlu, Lıltfi 

Mustafa oğlu ile aralarında bir kadın meselesi yüzünden kav-

hasfalıg" ı Bu akşamı 21,45 de 
TELLİ TURNA 

gaya tutuşmuşlar Kazım, Ramazanı sol memesi altından ve 
omuzundan bıçakla vurmuştur. Ramazan da Kbımı, sol 
bacağından hafif surette yaralamıştır. Ramazan memleket Has· 
taevine yatırılmışsa da bir saat sonra ölmüştür. 

I Trakyanın 
I arasında 

çalışkan köyleri 
"Açık Söz,, 

'.'.';;;!'!~~·~ 

Gaziantep, ( Açık Söz ) 
ilkbaharda vilayetimizde fıstık 
hasılatı çok iyi görünüyordu. 
Son aylarda zenk denilen Jü. 
zuci ve yapışkan bir madde 
yapan bir haşere fıstık hasıla. 

tımızı büyük zararlara uğrat· 
mıştır. 

Vilayetimizin en mühim ih· 
racat malı olan fıstıklarımızın 
gördüğü bu zararla yakından 
alakadar olan llbayımız Ali 
Riza Çevik Ziraat Mücadele 
Müdürü Fazlı ile en çok hasar 
gören mıntakalRra, Arı! ve Ba. 
tal köylerine giderek bu has
talığın izalesi için muhtelif ilaç. 
tarla tecrübeler yaptırmışlardır. 

Sivastan 

~~?c~ı~!.~ers~~~n 1 

en güzel meyvalarından olan 

ı 
Paşa fabrikasına Pazar günleri 
gidenler çoğalmıştır. Havalar 

l~Jfı~:::~~~~~~~~~~.:.:~~~~~;2 çok güzel geçmektedir. j j * Kültür Direktörlüğünün !.ıu 
yıl ayrılan tahsisatla yaptıraca-

Kaynörca köyünde asrT bir arı Çiftli<;;ıl Köşesi ğı nümune okulu için planlar 
ı hazırlanmaktadır. Kaynarca (Açık Söz) - Kay· ler kabul edilecek ve köyün 

narca, Pınarhisar nahiyesinin · ı · · · d h h 1 1 • Bu yıl Belediye bütçesi 
ış erı ıçın a a uzur a ça ış· 115 b' ıı· ı k ı ı 

k · ı· b. k'" ··d·· . - ın , ıra o ara 1azır an-ço önem ı ır oyu ur ve şo- mak ımkanı bulunacaktır. t B ·ı b 
se üzerinde bulunduğundan Is- J mış ır. u para 1 e u sene 

kine~ dilekleri de: Arazi j şehrin en mühim ihtiyaçları 
tanbula gidip gelen otolıüs yol- meselesı karma karışık oldu· temin edilecektir. 
cuları burada beş on dakika ğundan füzuli işgaller ve ta- • Şehirdeki çiçek hastalı. 
kadar durarak birer kahve i- pusuz fazla araziye tasarruf ğının önüne geçmek için yapı
çerler. Bu itibarla herkese !.'a· ı gibi fenalıkların düzetilmesidir. lan aşılardan iyi neticeler elde 
bancı olmıyan bu meşhur koye Kaynarcalıları fena halde edilmiştir. 
ben uğradım. muztarıp eden ve daima bir • Buradaki kaplıcaya Dev-

Bu üçüncü gelişimde yarbay mt;nazeaya sebebiyet veren şu tel demiryolları tarafından her 
Yaşar adlı er beni tanıdf. Vak. halirı bir düzene konulması her yıl işletilen tren seferlerine 
tiyle Balkan muharebelerinde halde vilayetçe nazarı dikkate başlanmıştır. 
benim fırkadd bana arkadaş- alınmalıdır. • Erkek öğretmen okulu 
hk yaptığını hatırlattı. Kendi- Kaynarcanın ötedenberi bir soğuk kaplıca civarında kamp 
ıiyle tanıştık ve öpüştük. Bu şöhreti vardır. Gerek tarihsel kurmuşlardır. Kamp 6 temmuza 
kahraman kumandan levent bo· ve gere>-se ekonomsal nokta- 1 kadar sürecektir. 

Pek yakında yeni operet 

RAHMET EFENDİ 
Masalarını-ıı ayırınız 

TELEFON 43703 

111111111m1111ıu111111111ıııııu111111111111111111111111111ıııııııııı 

BORSA - PiYASA 
1 Temmuz Çarşamba 

Para Borsası 

Sterlin 
1 Dolar 

20 Fransız frangı 
Liret vesikah 
20 Belçika franrı 
20 Drahmi 
Cenevre 
20 Çek kuroll 
20 Ley 
20 Dlnat' 
Florin 
Avusturya tilim. 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Le•a 
Ye" 
laveç kuronu 
Altın 

Banknot 

~ 
6Z3. 
123. 
163. 
190. 
ao. 
21. 

510. 
22. 
82. 
54. 
22.-
u. 
28. 
19, 
22. 
48. 
32. 
31. 

967. 
243. 

Çekler 

1nıiliı ü:ı.erine 
Dolar 
Paris ü.ı.erlno 
Liret 
Brüksel 
Atia..a 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
f5panya peı.el-1 
Mark 
Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belırrat 
Moıkova 

Stoklıolm 

Satıı 
629. 
126. 
166. 
196. 
84. 
23.SO 

820. 
25. 
84. 
88. 
24 
16. 
30. 
22. 
16. 
52. 
34. 
33. 

968. 
244. 

6'!9. 
0,7985 

12.06 
10.1670 

4,73 
54.79 
2,4422 

63,1582 
1,1730 

t9,16H 
4, 1937 
S,82 
1,9820 
4.1937 
4.3025 

107.685 
1s.012s 
24,9244 
3.09 

istikrazlar 

o şayan ır e ve a an ır 1 b" .. 1 k k d · · · • · 
göz olmazsa korunması güçtür. tın yay ı ır goz ü çı ar ı. bısesının ~uruşuklarını duzelttı. 

Tahsin için kadının başka ipekli mendiliyle camlarını sil- Eşa~ını yı~e. o~uzları~a koydu. 
türlüsü olamaz ve şimdiye ka· di, kibar kadınlarda görülen Eldıvenlerını gıymek uzere ha. 
dar bu görüşünü değiştirecek bir eda ile burnunun üzerine zırlandı. . _ . 
bir tesadüf de olmamıştır. Bu- yerleştirdi. Bir aralık Tahsine E, delıkanlım, bundan otesı 
nunla beraber bizim bankacı, doğru dönerek, "adam sen de .. ,, fazladır, Haydi, sahneye!. 
kadın güzelliklerine karşı büs· der gibi bakdıktan sonra "a· Tahsin gözlüğün düştüğünü 
bütün kayıtsız değildir. "Küçük ğaçlar ve dağlar senden duy- görmüş, kadının uğraşlarını 
kediler,, dediği kadınların tür- guludur.',, diyen bir hareketle seyretmiş ve, söylemek istiyo. 
lü duruş ve yapışları karşısın· döndü, önünden hızla geçen rum amma, kadının durum ve 
da gözlerini tatlı tatlı kırparak, dallara, etrafında dönüyor gi- hareketleri hoşuna gitmişti. Yu
saatinin kordonile oynar, yü- bi yürüyen tepelere daldı.. muk Ankara kedisinin gözlük
zünde bir dadı gülümsemesi, Yüzü arkada kalmıştı. süz kalışı, gözlüğü çıkarama. 
bir süt nine şefkatinin rengi Fakat o, yine onu görüyordu. ması, kadınlık gururunun, ıslak 
~a~lar, görüyor~unuz ki Tah· Kadınların. arkada _da g~zle~i ı bir kağıt gibi, cilası.nı k_ayb~t· 
sının bakışında bır erkek duy- vardır. Dıkkat edın, gormı- miş olması onun çelık yureğın-
gusundan ziyade bir yav- yor zannettiğiniz kadın sizin de bir şefkat uyandırdı. 
runun oyunlarına bakan bir ona baktığınızı ve neresine O, zaten bu şefkatleri, her 
ana ve bir yiğit neşesi vardır. baktığınızı görmektedir. Evet, güzel kadın knrşısında du

Bunları bırakalım da şimdi kadınlarda bazı fevkaladelikler yar ve bunun· derecesi kadının 
Ankara trenindeki bankacı Tah- vardır.ki erkeklerde yoktur. boyuna göre olurdu. Kadın ne 
sine gelelim: Kırlara dalmış olan kadın, kadar ufak tefekse Tahsin in 

Kompartımanın köşesinde, Tahsinin, hesaplarını bitirerek duygusu o kadar büyürdü. Kü-
yaldızlı not defterini çıkarmış. yanında bir kadın olduğunu çük Ankaralının gözlüğü çıkar· 
yılları ve hizmetleri hesap ede- anlamıya ve koku almıya baş-1 mak için yaptığı her hareket 
rek, sınıf arkadaşlarından yük- ladığını sezmişti. Fakat o, daha yüzbaşıda yeni bir duygu ya· 
selenleri gözden geçirerek bir çok kırlarla meşgul görünmek ratıyor ve gözlüğün yakalar •• 
şube müdürü olacağı günleri le· istedi, başını daha çok cama mamasına dua ediyordu, işte 
hayyül ediyordu. yaklaştırdı. Tahsinin şimdiye kadar yardı. 

Ankara istasyonunun üçün· Bu sırada trende şiddetli bir ma koşmaması kayitsizlikten, 
cü işareti çalındı. Memurlar ka- sarsıntı oldu. Gözlük cama 1 nezaketsizlikten' ziyade bu di· 
pıları kapıyor. Bu sırada bir çarptı. Zaten sıkı tutunamadığı !ekten ileri gelmişti. 
yolcu, trene daima son saniye- narin cildin üzerinden kayarak - Bayan, dedi müsaade bu
de binen yolculardan biri, ya- cama dayandı. Ah, bu kadın yurursanız biraz da ben uğra
ni bir kadın, soluk soluğa Tah- telaşları!.. Gözlüğün düşme· şayım. Bakınız, benim basto· 
sinin kompartimanına girdi.ipek mesı ıçın burnunu camdan num var, gözlüğünüze yetişe
hışırtılarile lavanta kokuları bir ayırmaması lazımgelen iki elini cek kadar uzun. Müsaade edi· 
duş gibi kapladı. Genç, güzel birden kaldırdı. Başı camdan yorsunuz, değil mi? 
bir kadın, pembe yanakları koş- ayrıldı ve gözlük, boşta kalan - Zahmet olacak, size .. Te-
maktan biraz daha koyulaşmış. her cesim gibi, cazibe kanu- şekkür ederim. 
Bir kadeh süte birkaç damla nuna tutularak, kaydı, camla Delikanlı uzun boyile doğ. 
çilek karışmış.. pencerenin arasına düştü. Ana- ruldu. Bastonu pencerenin ara. 

Siz, on sekizinden ellisine ka- sının ayağı altında kalmış kü- lığına soktu. Gözlüğü bulmak 
dar, siz erkeklerden biri, Tah- çük bir civciv sesi.. Arkadan için araştırınağa başladı. 

yu, kırmızı yanaklariyle ve gür sından çok ra!l'bet kazanmış 
sarı bıyıklarıy!e Türk tipinin bir yerdir. Bilhassa burası Rum 
en yakışıklı nümunesini göster- ve Bulgarların çoklukla otur
mektedir. Orada kaldığım iki dukları bir kasaba idi. Hükü-

sinin yerinde olsaydınız, ne ya- kadın gururu ve hiç bir şey Dikkat, dikkat Tahsinciğim, 
pardınız? Ne yapacaksınız, le- olmamış gibi yine sükunet, yi· bir gözlük değil, bir muvaffa. 
sadül size bir güneş doğurdu. ne kırlar ve kayıtsızlık. kiyet kazanacaksın. Bütün mu
Taliinizi mutlularsınız, değil nıi 1 Fakat bu zoraki aldırmamaz. vaHakiyelin şu anda bastonu. 
Fakat, ah, Tahsinim, gel, şu lık çok sürmedi. Bukadar gös- nun ucunda bulunuyor. 
soğukluğu bırak. Kompartıma- teriş elverir, gözlüğü kurtar- Dıkkatl Bu kadın çok güzel 
nın ışıkla. renkle, koku ile, mak lazım; lazım amma iş ko- I ve çok güzel giyinmiş! Belki 
sıcak bir hava ile doldu. Gür- lay değil. Elde tahlisiye alet· duldur. Ee, tesadüf bul Yarın 
büz, şık, sevimli bir erkeksin. teri yok. Kadın şöyle üzerini bir suvarede, yahut bir konfe. 
Sen bu kuvvetle hangi savaş· ve etrafını süzdü. işe yarıya- ransta karşı karşıya gelmiye-

G ürültÜIÜ düğün- , '.,ürk .~orcu 1~ ~~::is tan boş dönersin? cak birşey göremiyor, durun, ceğiniz ne malum? Bir güzel. 
Hayır 1 Tahsinin göğsünde bakalım. Bilmeceyi çözecek şey. tikten bir sevgi doğamaz mı. 

ler yasak mı ? ı:ukr: .. dah~~ çorak bir gönül uyuyor. Bir feri aramadan önce bilmecenin sanki? Fakat bu muvaffakiye-

ırün içinde bana karşı göster
dijti se,·gi ve misafir severliği 
ömrüm oldukça unutamıyaca-

met buraya bır elektrik yap
tırmak arifesindedir. Köyün 
kenarında Trabzonlu (Zeki Taş
tan) ın idaresinde su ile işleyen 

Bartından: 1 Erıranl i. Venüs bir damla su kadar te- kendisini gözden geçirelim. Ka. tin için yalnız çapkınlık e!,·er· 
Gürültü ve şamatanın men'i SıvH Erzurum 1 sir etmiyor. Etmiyor değil, o- dın iki eli le pencerenin kena- mez, biraz meharet de ister. 

hakkında Belediyece neşredi· " " U nun canını sıkıyor. Tahsin yal· rına dayanarak başını eğdi. Haydi, bastonunu iyi kullan .. 
len tenbihnamenin tatbikine ES h a m nızlığının bozulduğunu görünce Yaka ile saç kıvrımları arasın- Ha .• Tahsin şunu unutma: ğım. • 

Kaynarca büyücek bir köy· büyücek bir un fabrikası da 
dür. 7 kahvehanesi, 12 bakkalı, vrdır. Bu değirmen kırksene-
2 ahçısı. bir mahfeli, 2 fırını, liktir ve Rumlardan Türklere 
10 berberi, 2 terzisi ve bir de geçmiştir. Bu fa';ırika metruk 
minareli camisi vardır. Ahalisi bir köy değirmeni halinde iken 
pek uyanıktır ve yüzde dok- Zeki taştan onu büyücek bir 

başlanmıştır. Bu meyanda, ya. ı, Bankası Mü. başı büküldü ve göğsünden da beyaz, zarif bir ense gözük- Kadın atılgan, yılmaz erkeğe 
sağa rağmen boya ve kına top- keskin bir nefes çıktı. Kompar. tü. Gözleri pencere aralığını bayılır, •fakat beceriksizlerden 
lantıları yaparak, halkın islira- ı • " ~·•mlllno tıman tuhaf bir şekil almıştı. araştırdı. de o kadar nefret eder ki ... 
halini bozacak şekilde gürül- 'Anadolu O/O 'o 24.70 1 Sabırsızlanmayın; bu iki yol- Tadipte, yuvasından düş- Kadın, ellerini bir dizinin 
tiiye sebeb olan üç düğün sa- r·----------- cunun bundan sonraki vaziyet· müş bir yavru gibi, güzellik üstünde çaprazlamış, bekliyor, 
hibine ceza kesilmiştir, Abone Şartları l !erini tatlı tatlı anlatacağım: cansız ve ümitsiz yatıyor. Sağa delikanlının zafer ilanını bekli· 

Tahsin defterini karıştırdık· eğildi, sola eğildi, elini aralığa yor. Başı pencereye dönük. 
ça zihni karışıyor. Husus! he· sok~u. Pembe tırnakları k~ne- ağzı hemen açılmağa, yüzü he
saplarının içine maaş ve mas· penın kenarını yırtmak ıster men gülmeğe, diti hemen le· 
raf hesapları da giriyor. Kafa gibi, . hdırç! 1n,h dola

1 
~· Kad~dı~ın şekküre hazır.. Bekliyor. Ka· 

sanı okur yazardır. Ahlak ve fabrika haline koymuştur. 100 bin ton tuz 
tarzı hareket çok iyidir. Hır- Bu günki yaziyette (24) sa· .sattl k 
sızlık, ayyaşlık, kumarbazlık atte (2000) kilo un istihsal et- lzmir, (Açık.Söz) - Çamaltı 
gibi ahlaksızlıklar yoktur. Borç mekledir. Zeki Taştan Fahri· tuzlasında japonyaya tuz sev
için kimse de hapsedilmemiştir. kanın bahçesinde (30) tane son kıyatı devam etmektedir. 8 bin 

HALKIN DiLEKLERi- Bu- sistem arı kovanı da koymuş· ton yöklemek üzere Yunan 
rada yapılmakta olan yeni tur. Bunların bcherinden orta bandralı Kote vapuru limanı
okulun ikmalinden sonra eski hesap elli kilo bal almaktadır mıza gelmiş ve vize muamele. 
okul binasının köye terkedil. ki kilosunu en az elli kuruştan sinden sonra Çamaltına gitmişti 
mesini bütün köylü rica etmek- satsa yılda (700) lira ayrıca 1 Şimdiye kadar japonyaya ih· 
tedirler. Bu binada bütün te- bir kar temın etmekte olduğu· rac edilen tuz miktarı yüz .bin 
ekküller toplanacak, misafir· l na şüphe yoktur. - • ~ i tonu bulmuştur. 

TÜRKiYE iÇiN 
ı Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 ,, 

3 " 325 " 
1 

" HARiÇ 
1 Senelik 
6 Ayhk 
3 

" 1 
" 

125 " 
iÇiN 
2500 Kr. 

1300 " 
700 " 

Nuruosmanlye, Şeref Sokajı 
TELEFON: 20U7 

L----·-----

tasının içinde bir ağırlık var. neşesı eğı ırçın la• ve ı ın- . "h 
Bir sigara.. Evet, bir sigara mesi de zevkli oluyor: Yüzün- dınların galıplere ı san edece· 
tellendirse bir iki nefes çekse ı de başka renk, başk hareket- ği her şey aleste... . . 

· · ' · ki k ı ı ·· ·· ·· k rışmal r ı Bütün bunların farkında ıdı. tasın ıçındekı bulanı ı açı a- er gorunuyor, ı a o u- . . . . . 
k El. · b. t k k yor kaşlar çatılıyor oynıyor, Bunun ıçındı kı olanca ıstek ,.e ca . ını ce ıne uza ır en a - ' · 

1 ld. Akl ıd· k' k kalçalar ve omuzlar türlü ma· ustalığını bastonunun ucuna ına ge ı: ına ge ı ı om- k 
t d b. k d d nevralar yapıyor ve daha, ne toplamıştı. Fakat, Allah ah-par ıman a ır a ın var ır. h . . • k' d .. ı . k d d r 

Ondan müsaade almadan si· bileyim, erbırı ote ın en guze retsın ! A_ralı~ _ne. a a; . ar 
· k! T b' · b şeyler Bastona bır turlu ıstedıği ma• 

g~ra dıçme t . erdıyesıB una Yü~·başı tam aradığını bul- nevrayı yapdıramıyor. Kara.o-l musaa e e mıyor u. ayana 
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2 Temmuz 

takımına galibiz 
Bizimkiler Boçkay· takımını 
dünkü oyunda 5-1 yendiler 

=AÇIK SÖZ-

iş Kanunu 
Bütün maddelerini sıra ile 

neşrediyoruz 
[26 tarihli sayımızdan devam/ 

Bu izni aldıktan sonra iş 
yerini kurmağa başlayan iş ve
ren, tesisatını yaptırıp bitirin
ce aynı makama baş vurarak 
muayene ve kontrol edilmesi 
talebinde bulunur. Selahiyet· 
tar memurlar bu talebin yui<u
undan itibaren en çok yirmi 
iş günü 'içinde yeni kurulan 
iş yerine giderek muayene ve 
kontrol ederler. Bu muamele· 
ler neticesinde nizami şartlara 
uygunluğu tesbit ed;len iş ye· 

Denizyolları 
İŞLETMESİ 

Acenteleri: Karaköy- Köp
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarzade 

- Han Tel : 22740 -

İstanbuldan Cuma gün
leri kalkarak Armudlu v 

geınliğe uğrayan postala 

badema Armudluya uğra· 
mıyacak Mudanyaya ka. 

dar gidecektir. Buna mu• 
kabil Cumartesi postaları 
Armudluya uğrayarak Mu· 
anyadan sonra Gemliğe 

gidecektir. 
Gemlikten Cumartesi 

7 

Pazar günü Fen er bahçeliler 27 nci yıl dönümü
nü büyük bir spor bayramı ile kutlulıyacaklar 

. Macar Boçkay takımı ile bi- """"' ~ 1 diği halde burada oynatılma- 1 
zım (A), (B) muhteliti son ma- sının manasını bir türlü anla-

rinin açılıp işletilmesi ' için iş 

verene resmi bir vesika verilir. 
B - iş yeri kurulmazdan 

önce iş verenin beyannamesi 
ve müteferri belgeleri üzerin
deki tetkik ve tasdik muame
lesi, ilgili makamca (A) ben-

1 şartlarına uygunlukları, bu mü
esseselerin bulundukları mev
kide iş kanunu tatbikatına me
mur makam tarafından tetkik 
ve muayene edildikten sonra 
bu hususa ait evrak ve müte
ferri vesikalar bir raporla mer
keze gönderilir. Bu gibi iş 
yerlerinin kurulmazdan önce 
beyanname, plan ve kroki gi
bi evrakının tasdik edilmesi 
ve gerek kurma izninin, ge
rekse tesisat bittikten sonra 
mahallince yapılacak muayene 
ve kontrol üzerine açılıp işle

tilmesine ait vesikanın veril
mesi keyfiyetleri merkezdeki 
umum! salahiyettar makama 
aittir. 

günleri kalkarak l\Iudan· 
ya ve Armudluya uğrayan 
postalar da badema Mu
danyadan kalkarak doğru 

lsta_nbula gelecektir. B•ına 
mukabil Pa7.artesi günleri 

Geınlikten bir posta kal

k ı p l\Iııdany:ı ve Armud· 
!uya nğrayac:ıktır. •3688 

İstanbul ikinci İcra llle
nıurluğundan : 

Paraya çevrilmesine karar 

Yerilen İstiklal caddesinde 

110 numaralı Çangapolc• 
nun dükkiinı nd:ı 1 adet IJi. 
lan 9-7-36 tarihine tesadüf 
eden .Perşembe günü saat 

13 den iti bar en satı lacağın • 
dan ismi geçen dükkanda 
hazır bulunacak memuru 
tarafından satılacağl ilan 
olunur. 

çını .dün Taksim sitadinda, ev- yamadık. Topu tutm.a~, kon- ı 
velkı maçlara nazaran daha trol etmek kesmek gıbı hara-
çok bir seyirci galabalığı önün keUerı yapmaktan ta~a!11en 
d . . acızdır. Bu oyuncunun mıllı ta-

e yaptı. Maçta Sovyet sefırı kım kadrosuna girmesi şimdi-
Karahan Yoldaşla, Türk spor lik imkansız görüyoruz. 
kurumu Başkanı mütekait Ge- Muhtelit takım, birinci dev-
neral Ali Hikmette bulundular. reyi 4 - 1 gıbi bariz bir sayı 

Saat 19 5 da evvela misafir farkile bitirmiş olmasına rağ-
takım sahaya çıktı ve halkı men iki!'ci _devr~~e, yukarıd_a 

• kaydettığımız gıbı ancak bır 
selamlıyarak alkışlandılar. En gol atabildi. 
ö~de ~füüy~n t?kımın kalecisi ' Bu devrede bir tek gol 
gosterışlı vucudıyle etrafa ne· atılmasnın başlıca sebebi : 
şeli olduklarını ihsas ediyordu. Takımın devreye hesapsız 
Beş dakika sodra da bizim ta- şekilde değiştirilmiş olarak 
kım aynı şiddetli alkışlar ara• çıkarılmış olmasındadır. Biz, 

dinde yazılı müddet içinde 
neticelendirilmediği veya ta
dil ve ıslahı icabeden cihetler 
iş verene bildirilmediği tak
dirde, iş veren kendi beyan
namesine ve müteferri belge
lerine göre iş yerini kurmak 
serbestisini haiz olabileceği 

gibi, iş yeri kurulduktan son· 
ra salahiyettar memurlar ta· 
rafından yapılacak muaye· 
ne ve kontrol ikinci yirmi 

sında sahaya çıktı. Halk bu- temsil ve milli mahiyeti olına-

gün kat'i galibiyeti görmek yan bu maçta, elde mevcut ı 
için stadı erkenden doldur- elemanları~ denenmesini kabul 

edenlardenız.Şu kadar ki,birinci 

günlük mühlet içinde yapı· 
lmayıp da iş yerinin açılıp 
işletilmesine ait resmi vesika 
verilmezse veya iş yerindeki muştu. 

Bugün şimdiye kadar hiç 
görülmemiş bir hakem kad
rosu sahaya çıktı. Orta hakemi 
5azi Tezcan,yan hakemleri de 
.~uri ve Ahmet Adem .• şim· 
diye kadar yan hakeminin 
vazifesi taca çıkan topu 
almak ve bayrak sallamak 
2annedilirdi. Halbuki orta 
hakemi kadar yan hakemi
nin de oyunun üzerinde ne
kadar müessir olduğunu dün 
nadirattan olarak gördük. 

Topu Ahmed Adem seçti, 
kale intihabım Nuri Eosut 
yaptı, oyunu da Şadi Tezcan 
idre etli. 

Bizim lakım: Cihad-Hüsnü, 
Yaşar-Reşad, Hakkı, lbrahim
Niyazi, Said, Gündüz, Şeref, 
Rebii şeklinde idi. 

Boçkay da evvelce yazdı
~ımız kadrosunda yaptığ ulak 
bir değişiklikle sahaya çık
mıştı. 

Mutad merasimden sonra 

lık ve zor bir savaş 1 Savaş u
zadıkr,a kadının kaşları çatılı- 1 
yor, canı sıkılıyordu. On daki
ka, on beş dakika oldu. Tali 
ve tesadüf, ikisi birden Tahsi. 
ni bırakıp gitmişlerdi. Uğraş
mak beyhude idi. Delikanlı sa
vaşı bıraktı: Taşları yumuşata
cak bir tavırla: 

- Bayan, dedi, ne kadar 
özüldüğümü bilemezsiniz. Göz
lükleri çıkaramadım. Fena ye
re düşmüş, bakınız, bastonumu 
gezdirmediğim yer kalmadı. 
_B~stonun ucu cama dayandığı 
ıçın gözlüğe irişmiyor. Cam ol
masa, Allah kahretsin bu camı 
bu olmasa, bastonu ;indirir 
gözlüğü köşeye sıkışlı~ır, ke~ 
nardan uzulcacık çıkarabilir
dim. 

Kadın tatlı ve merhametli 
bir gülümsemeye derin bir is
tihza kalarak Tahsine baktı 

Ehemmiyeti yok, dedi. Ya
zık ki yoruldunuz. 

Nazik bir cevap. Fakat Tah
sin uğradığı son öcü anlamıştı. 
Kadının gözleri buzlar saçan 
projektör gibi ruhunu üşüttü 
ilk istasyonda kadın delikan~ 
lıyı selamlıyarak çıktı. Başka 
kompartımana mı geçti, istas
yona mı çıktı Tahsin] bilmiyor. 
Yalnız şansına küfür eden bir 
oyuncu gibi söyleniyor. Kadın 
gözlük, kendisi ve baston bun~ 
ların münasebeti gözlüğün kur
tarılmasına bağlı idi. 

Fakat Allah kahretsin, şu 
cam, şu pencere camı olmasa, 
bastonu gözlüğe kadar uzata
bilseydi .. 

Zihninde, yakın bir rüyayi 
tabire çalışırken birden elini al
nına vurdu: 

- Ahmak) Dedi, camı niçin 
kırmadın? Camı kırsaydın Iıer
,şey olurdu 1 

A. H. Akdemir 

Kale önGnde ... 
oyuna misafir takımın ayağile 
başlandı. Top defans hallın· 

dan geri döndü ve bizim muh
telitin hücumile daha yedinci 
dakikada Boçkay kalesine top 
girdi. Fakat ofsayd .. Bizimkiler 
bu gün muhakkak büyük bir 
farkla galibiyet kazanmak az
mindedirler. Onuncu dakikada 
Gündüzün eşapelik bir pasını 
Sait ağlara taktı misafir ta
kım bu biribirini takibeden 
kovalamalardan okadar şaşa
ladı ki iki dakika sonra ikinci 
golu yediler. Halk bu takımı 
bir türlü yenemediklerinden 
dolayı adeta oyunculara kızı
yordu. 

Bugün o kadar güzel oynu
yoruz ki muhakkak uçuncü 
gol olacak bir şut direğe çar
parak geri döndü. Fakat iki 
dakika sonra sağdan Niyazi· 
nin verdiği pası Gündüz üçün
cü defa olarak Boçkayın ka
lesine soktu. Bundan sonra 
Boçkay kalesi müteaddit teh
likeler geçirdi. Oyunun otu
zuncu dakikalarındayız., Boç· 
kaylılar henüz muhtelit kale
sine iyi bir iniş yapmıya mu. 
valf ak olamadılar. Yalnız şu
rasını kaydetmek icap eder ki: 

Boçkaylılar üç gol yedikleri 
halele katiyen sinirlenmediler. 
Ve top kontrol değişişlerile 
kendilerinin pek ihmal edilir 
bir kuvvet olmadıklarını gös
terdiler. Bir kargaşalıktan is
tifade eden Gündüz, dördüncü 
golü attı. Bu golün akabinde 
Boçkayın bir hücumu bize bir 
gola mal oldu. Bu goldan hız 

alan Boçkay, Muhtelit kalesini 
bilhassa sol cenahtan kuvvetle 
tehdit etmeğe başladı. Çok gü
zel yaptıkları bir hücum neti
cesiz kaldı. Devre bu suretle 
4-1 Muhtelitin galibiyetiyle son 
buldu. 

* * • 
ikinci devreye muhtelit ta-

kım ufak bir değişiklik yapa
rak çıktı. lbrahim çıktı, Adil 
girdi. Saidin yerine Fuat alındı. 

Rebii sola Fikret de içe geç
ti. Bunu müteakip sağdan iniş 

y3pan muhtelit, lopu sola ve
rerek daha ilk dakikada Re
biinin ayağile topu Boçkay 
kalesine soktu. Burada ikinci 
defa işaret etmek zaruretinde
yiz ki beş gol yiyen bu ec
nebi takııaının kuvveimanevi
yesi~d<: bir bozukluk görül
memişlır. 

Oyun bir aralık mütevazin 
bir şekil aldı. Ve her iki ta
rafın fasılaları inişleri göze 
çarpıyordu. Muhtelitin en fena 
tarafı sağ içtir. Burada oyna
yan 1zmir1 i Fuat kelime
nin tam manasile hiçti. Bu 
oyuncu iki maçta tecrübe edil· 

maçta berbere, ikini maçta 
3-0 gibi acı bir şekilde mağ. 
IUp olduktan sonra, bu son 
Maçta hiç değilse 8 - 10 gol 
gibi bariz bir sayı farkıyle ga
lip gelip Türk muhtelit takımı
nın üstü'llüğünü en açık şekil
de görmek isterdik. 

Ne ise, bu olmadise de, yi
ne buna yakın denecek şekil
de bir sayı farkıyle galip gel
diğimiz için müsterihiz. 

Dünkü galibiyetle Türk ta
kımı, Berlin- Olimpiyatlarına 
gitmeğe hak kazandığını bir 
dereceye kadar gi:istermiş o
luyor. 

Bir dereceye kadar diyoruz, 
çünkü: Bildiğimiz takım niha
yet Macaristanın bir kulübü. 
dür. Elverir ki yakında gele
cek Yugoslav milli takımını da 
ayni sayı farkile mağlGp eder
sek o za~an, bir dereceye 
kadar değıl, kelimenin tam 
manasile "hak kazandılar., di· 
yebiliriz. 

S. B. Akkan 
Fener · i. Spor 

Bu maçtan evvel Fener ve 
lstanbulspor küçükleri olduk· 
ça heyecanlı bir maç yaptı
lar. Fenerliler bu maçı 2. 3 
galihiyetle bitirdiler. 

lstanbul Bölgesinde 
Türk Spor Kurumunun son 

bir bildiriği ile, lstanbul böl
gesi Başkanı yerini muhafaza 
etmek kaydiyle diğer spor ve 
bölge heyetlerinin vazifesi ni
hayet bulmuştur. 

Artık maziye karışmış olan 
ı Türkiye idman Cemiyetleri lt. 

tifakı ve onun teşkilatını, Türk 
Spor Kurumu ve teşkilatı islih
laf elmiş bulunmaktadır. 

Dün gece son içtimaını ya
pan lstanbul bölgesi merkez 
heyetinin de bu karara tab'an 
vazifesi nihayet bulmuştur. Ya
kında Spor Ajanları seçilecek 
ve spor işlerimiz yeni bir teş
kilatla idare olunacaktır. 

İstanbul 1cra Hakimli· 
ğinden: 

İstan bulda, Rıza paşa 
yokuşunda Cami Sokağın. 

da 11 No, ltı fabrikada 

alimüunyom ve madeni eş• 

ya imtıl ve satışıyle meşgul 
S. Arhanyanın konkordato 

için mühlet verilmesi dile• 
ğile vukubulan mürrcaatı 
üzerine icra kılınan tetki· 
kat neticesinde konkordato 
talebinin nazarı itibare 
alınmasına ve İcra ve İflas 

kanununun 286 ve 287 İn• 
ci maddeleri mucibince 
borçluya iki ay mühlet ve. 

rilınesine ve İstan bulda 
Birinci Vakıf Hanında 
Avukat Fahreddin in komi· 

ser tayinine ve işbu cihetin 
ilanıyle beraber İcra ve 

İflas daireleri ve Tapu Si· 

cil memurluklarına bildi• 

rilmesine karar verilmiş 
olduğu ildn olunur. (24136) 

tesisatın, kurma izninin veril
mesine e3as olan planlar ve 
sair belgelere uygunsuzluğu 
sebebile, ne gibi cihetlerinin 
ıslah ve ikmali lazım geldiği 

bildirilmezse, bu defa da iş 
veren artık o iş yerini açıp işe 
başlamakta serbest olur. 

Salahiyattar makamın verdi
ği kurma izni ve işletme vesi• 
kası üzerine bir iş yeri kuru
larak işlemeğe başlatıldıktan 
sonra, o iş yerinde başkaca 

yeni tesisat yapılmış olma· 
dıkça, diğer cihetlerden nok
sanlar müşahede olunduğu id
dlasile iş durdurulamaz. An· 
cak bu suretle bilahare görü
len noksanlar, nizamnamede 
yazılı mühl.oller içinde ikmal 
ettirilir. 

C - işçilerin sağlını koruma 
ve iş emniyeti nizamnamesin
de esasa ait ve birinci dere
cede sayılmış olan şartları 

haiz bulunupta ikinci derecede 
sayılan şartları henüz IAyıkile 
tamamlanmamış olan iş yerle
rinin derhal açılıp işletilmesin

de ilgili makamca bir mahzur 
görülmezse, işbu ikinci dere
ceden tedbirlerin yine nizam
namede yazılı mühletler zar
fında ikmal edilmesi şartına 

bağlı olmak üzere iş verene 
bir muvakkat işletme izin ka
ğıdı verilir. Bu mühletler için· 
de noksanların tamamlandığı 
tesbit edildiği takdirde, " mu
vakkat işletme izin kağdı " 
(A) berdinde yazılı asıl vesika 
ile değiştirilir. Aks,i halde yine 
nızamname hükümlerine tevfi
kan ~ izin kağıdı ., geri alına
rak iş yeri idareten kapatıla. 

bilir. 
Ç. Yukariki bentlerde yazıl

mış olduğu üzere yeni bir iş 
yerinin kurulması için önceden 
izin almak ve tesisat bit tikten 
sonra işlemeğe başlamak için 
dahi ayrıca vesika istihsal et
mek mecburiyeti, mahiyetleri 
itibarile adı geçen nizamname
de yalnız ikinci derecedeki 
şartlara tabi tutulan iş yerle
rine şamil değildir. Bu suretle 
işçi sağlığı ve iş emniyeti ba
kımından ehemmiyetleri birinci 
derecede sayılamayan işler için 
ilgili makama, iş yerlerinin açıl
dığının üçüncü günü akşamına 
kadar müracaat edilip ve kon
trollarının yapılması talep olu
nur. SalAhivettar memurlar bu 
müracaat üzerine o iş yerine gi
derek muayenesini icra ve nok
sanlarını iş verene tebliğ eder
ler. iş veren bu noksanları ken
disine vaki tebliğ tarihinden 
itibaren nizamnamede yazılı 
mühletler içinde ikmal ve ıs
lah etmekle mükelleftir. 

D. 29 uncu madde mucibin
ce dahili tali:::atnamelerinin lk. 
tısat Vekaletince tasdik edil
mesi lazım gelen iş yerlerinin 
sa~lık koruma ve iş emniyeti 

Bu iş yerlerinin bulundukla
rı mevkideki memurlar tara
fından ifası icabeden muame
leler için (A) bendinde yazılı 
mühletlerden başka, merkez
deki umum! salahiyettar ma
kamca yapılacak muameleler, 
evrakın işbu makam tarafında 
alındığı tarihlerden itibarnn 
yine iki defa yirmişer günlük 
mühlet zarfında neticelendiri
lir. Bu vaziyette dahi ilgili ma
kamca yukarıda yazılı mühlet
ler içinde muamele ikmal edil. 
mediği veya noksanlar iş ve
rene tebliğ olunmadığı takdir
de "B., bendinin hükümleri 

Türk Okutma 
Kurumu Müdür

lüğünden: 
Türk Okutma Kurumu, 936 

yılı Temmuzunun beşine tesa
düf eden Pazar günü saat on 
dörtte, fevkalade olarak içti
ma edeceğinden sayın üyele
rin mezkür gün ve saatte Da
rüşşafakada bulunmaları rica 
olunur. 

cereyan eder. ZAYİ-Loyd Triestinonun 
E • Yukarıki bentlerde ya- Kanıpidoglio vapurunun 

zıh muayenelerin ifası için iş 1932 senesinin 19 nen se-
yerlerine gitmeleri lazım ge-

feri nde namıma gelen A. len sala hiyettarl memurların 
gidip gelme dolayısile vaki O. C. ınarkalı \'e 1/17 nu· 

maralı 17 sandık hadde masrafları iş veren tarafından 
tesviye edilir. Bu masrafların makine ve aksamının 16/ 
ne gibi esaslara göre tesviye 1111932 tarih ve 545,956 
edileceği lktısat vekaleti ta- numaralı gümrük makbuzu· 
rafından ayrıca tayin ve adı nu kaybettim. Yenisini a· 
geçen nizamname ile aynı za- lacağıuıı ilan ederim. 
manda ilan olunur. Albert Kapuano 

F - ilgili makamca muame-
lesi ikmal edilip gerekli olan İstanbul Asliye 4. cü Hu· 
vesikası alınmadan açılan iş kuk l\1ahkemesinden : 

1 yerleri derhal idareten kapa- Osya vekili İsmail 1-l'ak· 

tılır. kı tarafından Yem işte Zey• 
G - "işçilerin sağlığını ko. tin yağı iskelesinde kantar 

ruma ve iş euıniyeti nizamna-
mesi " nın çıkmasından önce ocağı sokağında 11 N o. da 
zaten mevcut olan eski iş yer- Vasi! Hacet oğlu dükk:i· 
leri için bunları işleten iş ve- nında u:ukim iken bu ker· 
renler, islemeyi durdurmaksı- re yeri belli olmayan Kos· 
zın işbu nizamnamede yazılı tantin Yuvakiınidis aleylıi-
mühletler içinde sağlık koruma ne açtığı 7 , fart 339 tarih· 
ve iş emniyetine ait noksan-

li ihtiyati hacız üzerine !arımı ikmal etmeğe ve yuka-
rıki bentler mucibince ilgili Beyoğlunda Yen işe h i rd e 
mıkama müracaatla vesika al- turşucu sokağında 20, 22 
mağa mecburdurlar. Şu kadar No. lu iki hane üzerine 
ki nizami mühletler bittiği mevzu haczın fekki hakkın· 
halde bu suretle muamelesi daki dava neticesinde haczı 
tamamlattırılmamış olan iş yer- mevzu un fekkine dair 15_ 
leri yine bu nizamnamenin 
hükümlerine tevfikan idari su- 5. 936 karar ve 165 sayılı 
rette kapallırılabilir. ilfiın sureti merkume tebliğ 

H • Vesikası alındıktan son· edilmek üzere yukarda gös-
ra her hangi bir iş yerine ve terilen mahalle gönderil. 
bunun tesisat tertibatında, ma- miş ise de mübaşir tarafın· 
kine ve cihazlarında ilaveler, 

dan olbaptaki !lmuh:ıber 
yenilemeler yapılmak halinde, 
bunlardan adı geçen nizamna- zahrına yazılan şerlıde yeri 
me hükümlerince esasa ait ve meçhul idüği gösterilmiş ol• 
birinci derecede şartlara da- duğundan tebliğ makamına 
hil sayınların muameleleri, (A) kaim olmak Üz!re mezkur 
bendinde yazılı olduğu veçhile ilan sureti mahkeme divan. 
yeni bir iş yeri gibi önceden hanesine asıldığı gibi key· 
ifa olunnr. ikinci derecede sa- fiyet gazete ile de ilan olu· 
yılan sağlık koruma ve iş em- (24132) 

1 
nu~ 

niyeti şart arına ait ilaveler, ı,,,======-,.,,,,,.....,---
yenilenmeler veya değişiklik 

hakkında ise (B) bendi tatbik 
edilerek iş durdurulmaksızın 

gereği yapılır. 

Madde 57 - iş yerine, ne 
sıfatta olursa olsun, herhangi 
kimsenin ispirtolu içki getir
mesi yahut sarhoş olarak gel
mesi ve bu gibi içkileri iş ye
rinde kullanması veya başka
larına vermesi ve satması ya· 
saktır. 

ruhsatiyesi alınmış olmak su
retile işletilmesi caiz olan iş 

yerlerine şamil değildir. 

Madde 58 - Ağır ve teh
likeli işlerin nelerden ibaret 
bulunduğu ve kadınların ve 18 
yaşına kadar olan (18 dahil) 
çocukların çalıştırılması caiz 
olmayan ağır ve tehlikeli işle

rin hangileri olduğu ve hangi 
Bitmedi 

Glandokratin 
demek 

Ademi iktidarın 
devası demektir. Profesör 
Stinoch ve Brown Sequar
din me~aileriyle elde edilen 

mühim bir keşiftir. 

Her eczanede 
bulunur. 

ZAVİ: Riza askerlik ŞU• 
besinden aldığım terhis 

~ezkerenıi kaybettim yeni· 

s:ni alacağımdan hükmü 
yoktur. 

Rizenin Mapavriden 

Kalyoncu o~ullarından 

Ahmet oğln Mchıued 

Naci. 

İstanbul -C-çüncü İcra Me
murluğun fan: 

Bey'.>ğlunda Bostancıba•ı ., . 
Çorlu ııpartınanının birinci 
thi resimle mukim iken ha
len ikameıgahı meçhul Hacı 
Ahmet ı>denin karıst Şalı· 
beyne : Sarandiye takipten 
düşen 30-4397 numaralı 
d syadaki vaki müteselsil 
kefaletinizdeıı dolayı zim· 
nıctinizde alacağı olan 83 
liranın ödenmesi için bn 

kerre yeniden yapı la~ ta• 

kip üzerine tarafınıza tebliği 
mukta?.i 36·1581 numaralı 
icra emri mübaşiri tarafınd, n 
mezkur ik:ımetgahı teri: 
ederek bir semti meçhule 
gittiğiniz şer hile bili teblığ 
iade edilmesi dolayısıle icra 

emrınııı ilanen tebliğine 
karar verilmiştir. Tarihi 
alindan itibaren yirmi beş 
gün zarfında borcun öden· 

mesi veya tetkik merciinden 
ıcranın tehiri hakkında 

karar getirmeniz ve bu 
miiddet zarfında mal beya• 

nında bulunmanı?. Hızım· 
dır. Aksi takdirde hapisle 
tazyik edilereğiniz ve m üd· 
detinde itiraz edilmez ve 

borç ödenmez ise cebri icra. 
yıı devam edileceği icra 
emri tebliği makamına ka· 

im olmak iızere ilan olu· 
nur. 

iş veren veya iş veren ve
kili ve işçilerin amiri veya işin 
sevk ve idaresile muvazzaf 
vaziyette bulunan kimseler iş

bu yasağa muhalif hareketle
rin vuku bulmaması için icap 
eden dikkat] ve murakabeyi 
ifa ile mükelleftirler. 

Sultanalııııet Sulh mahkemesi 1 ci Hukuk Hakimli· 
ğinden : 

Şu kadar ki , birinci fıkra 

mucibince it yerlerine ispirto
lu içiki getirilmesinin yasak 
olması hükmü, mahiyetleri iti· 
barile müşterilerine kapalı 

kaplarda veya açık olarak ya. 
hut kadehle içki satmak üzere 

Eml~k ve Eytam bankası tarafından Fatihte Sarıgü· 
zelde Husrevp~şa caddesinde 13 No. 1ı Mehmed Husrev 

~ley?ine ~kam~ olunan 144 lira 22 kuruş tahsili davası 
uze:ıne. gonderıle~ dava arzubalinin ikametgahının ıneç
hulıyetı şerh verılerek bil:i tebliğ iade edilmiş ve bur 

mucibi taleb bir ay müddet ile ilanen tebligat icrasına 
karar verilerek mahkemesi 3 Ağustos 936 tarihine mü· 
sadif Pazartesi günü saat 10,5 a talik kılınmış olduğun· 
dan o gün ve saatte gelmediği veya tarafından bir vekil 

göndermediği takdirde muhakemenin gıyabında ceryan 

edeceği tebliğ makamına kaim olmak üzere iltın olunur. 
(1076) 
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Şekerli limonlu 

HASAN 
Gazozözü 

da Meyvalardan ve meyvaların Özünden yapılmıştır. Bir çorba kaşığından 
le bir bardak suya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olmıyan gazozlu Ji. 
~·e monata yapılır. Ve bu yemeklerden sonra alınırsa midevidir. Mideyi bo. 

zan şerbet ve dondurma yerine HASAN Gazoz tozile yapılmış buzlu 
limonatalar içiniz. Harareti teskin eder. Şişe 30, büyük 50 kuruştur. 

HASAN Deposu: ANKARA, ISTANBUL, BEYOGLU 

-AÇIK SÖZ-

lfJ .. ~ı 
YALNIZ 3 GUN KALDI I 

Galata'da marOf 

EKSELSYOR 
ELBiSE MAGAZASININ RESMi TASFİYESİ dolayısile 

M E C B U .ff f · S A T 1 S T A 1 
İstifade 

ISTOK MALLAR 
fırsatını kaçırmayınız. 
Azaldığından ACELE EDl .. IZ. 

~----~------------,------------------~--""""! 1 • 1 istanbul ~elediyesi ilanları 1 • 
Düşkünler evi ıçın liızım olan günde 50 kiloya kadar ve haf

tada ayrıca iki veya üç gün yüzer kilo olmak üzere tahminen 
32850 kilo koyun eti ihaleden itibaren 15 Temmuz 937 gününe 
kadar kapalı zarfla eksiltmeye koııulmuştur.Etin bir kilosuna 39kuruş 
fiat tahmin olunmuştur· Eksiltme 8 Temmuz 936 çarşamba günü 
saat 16 da daimi encümende yapılacaktır. Şartnamesi levazım mü. 
dürlliğünden istiyenler p1rasız alabilirler istekliler kanunun ettiği 
vesika ve 916 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile 
beraber teklif mektuplarını havi zarflarını yukarıda yazılı günde 
saat 15 şe kadar daimi encümene vermelidir. (3526) 

* • .. 
Satılmak üzere Mezat işleri Müdürlüğü eşya Şubesine Yakup 

tarafından getirilip 10456 sayıya kaydettirilen bir Fotograf açık 
arttırmada satılamamıştır. İl.in tarihinden itibaren On beş gfın için• 
de sahibi gelip Fotografını kaldırmadığı takdirde satılacaktır. 

* .. * 

•B• •3692• 

Satılmak üzere Mezat işleri l\!üdiırliığü eşya şubesine Hüseyin 

2 Temmuz 

KUMBARA DESTEKTİR 
KUMBARA DESTEKTiR 
iş Bankasının kumbaraİarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda : 

l 1''-EL_E_K_T_R-İK_A_L_E_T-LE_R_İ-NI-.N-1"\ tarnfındaıı getirilip 10403sayıya teşhir kayt ettirilen bir ayna kon• 
sol açık arttırmada satılamanııştır. İlan tarihinden itibaren Ou beş 
gün içinde sahibi gelip eşyasını !:aldırmadığı takdirde satılacaktır. 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz r 

1 
1 

TA Mi • 

Eğer si•de bozuk veya kullanılmıyacak vaziyette bulunan 
Elektrik Aletleriniz varsa, onlar1 derhal Salıpazar'da Necati 
Bey Caddesindeki SATİE Sosyetenin İdare merkezine, veya• 
hut diğer şubelerine getiriniz. 

Bir ufak tamirle işin:zi görebilecek aletleri niçin evini• 
zin bir köşesine atıyorsunuz ? 

Rilmlyo: musunuz ki 44.963 numaraya telefon edince 
SAT iE sizde bulunan bozuk elektrik aletlerini derhal aldırıp 
en kıs1 bir müddet zarfında, mükemmel kullanılacak vaziyette 
si?.e iade eder. 
Siz de bu aletleri SAT i E 'ye getirebllirsiniz. 1 

Diğerleri için yalnız yapılan masraf bedeli alınır. 

(B.) (3693) 

............................. 1 ..... -----~ 
Mü .J O El 

Cemiyetleri olan Bay ve Bayan• 
ların düşünmelerine lüzum yok 

Si pah 
oı:;ııu 

BURSA PAZARl 
Müşterilerinden gördüğü teveccühten cesaret alarak cihaz için lazım 

olan bütün eşyaların en küçük teferruatına kadar en ucuz fiyatlarla ma
ğazalarında satmaktadır. Model üzerine verilecek siparişler çok kısa 
bir zamanda ~.azırlanır. Yazlık çamaşırlar, spor gömlekler, banyo hav
luları vesaire ... lstanbul, Sultan Hamam No. 24 '4 • Beyoğlu, istiklal 1 

caddesi No. 376 Bursa, Uzunçarşı No. 98 
---•BAŞKA YERDE ŞUBEMiZ YOKTUR ---Iİİ KÜÇÜK TAMiRLER BEDAVA YAPILIR 1 

H Y il U M""d"" ı··..., ·· d 1 İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ava o arı mum u ur ugun en: Ek ·ı K · d 

Hava Yolları Devlet İşletme İdaresince, Sivil Pilot, uçuş Ma· Ve Si tme OffilSYODUn an : 
kinisti gibi h :zmetler için yetiştirilmek üzere 16 genç hizmete alı· İstanbul Çocuk Hastanesi ve Ebe talebe yurdu için o!baptaki 
nacak!ardır. Bunlar b'r müddet idarenin münasip göreceğİ{işlerde şa· şartname ve evsafına göre 1250 metre patiska ve 4500 metre 
kirt veya memur namzedi olarak çalıştıktan scnra kabiliyeti görü· Amerikan bezi açık eksiltmeye konmuştur. 
!enlerin tahsilleri Avrupada ikmal ettirilecektir. Bunların şakirt ı - Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai muavenet Miı· 

nı olarak çalıştıkları müddetçe, yiyecek ve giyecekleri idarece temin d•1rlüğii binasındaki Komisyonda 20171936 Pazartesi günü saat 
ç< olunadğı gibi kendilerine bir liraya kadar günde1ik de verilecektir. 14 de yapılacaktır. 
•t Kabul Şartları şunlardır: 2 - Tahmini fiat : Patiskanın bir metresi 92 kurıış ve ame• 
t< 1 - Pilot olmak isteyenlerin Lise, Uçuş makinisti olacakların rikan bezinin bir metresi 75 kuruştur. 
cı da Ort:ı veya Sanayi mektebi mezunların olw1Lırı. 3 - Muvakkat teminat: 339 lira 37 kuruştur. 
k 2 - Havacılığa müsait bir sıhhatta olduklarının resmi bir 4 - istekliler Şişlide Çocuk Hastanlsinden şartnameyi parasız 
ç hey'eti sıhhiye raporu ile tevsiki. olarak alabilirler. 
: 3 - Yirmiden büyük ve otuzdan küçük yaşta olmaları. 5 - İsteklilerin cari seneye ait Ticaret odası vesikası ve bu 

4 - Devlet b 'zmetine girmelerine mani olacak hiç bir halleri işe yeter teminat makbuz veya Banka mektuplarıyle birlikte vak-
'I olmaması. tinden e •ve! Komisyona gelmeleri. (3682) 
ti 5 - İdare hesabına Avrupada bulundukları . müddetin en az 
b altı misli idarenin münasip göreceği ücretle İdare hizmetinde ça• 
lı lışacaklarını mübeyyin bir katibi adil senedi vermeleri. 
1 6 - Türk olmaları· 
k Bu şeraiti haiz olanlardan İngilizce, Almanca, veya Fransızca 
Y bilenler tercih edilecektir. İsteyenlerin 25-7-936 tarihine kadar 
S· 

resimleri ve diğer vesikalarile birlikte Ankarada Hava Yolları 
e 
n İdaresine müracaatları. (1529) (3676) 

g. 

~lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma c . 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
<i Leyli Tıp Talebe Yurdu talebesi için olbapdaki nüınuneleri ve 
2 şartnamesine göre 1850 metre Lacivert elbiselik kumaş ile 630 
1 metre paltoluk kumaş kapalı zarf suretiyle eksiltmeye konmuştıır. 
n 1 - Eksiltme : Cağaloğlun:la Sıhhat ve İçtimai Mnavenet Miı· 
F dfırliığü binasındaki Komisyonda 20·7-936 Pazartesi günü saat 15 
s 
t de yapılaeaktır. 
s 2 - Tahmini fiat : Elbiselik Kumaşın bir metresi 525 ve 
E Paltoluk kumaşın bir metresi 425 kuruştur. 
i• 3 - Muvakkat teminat: 929 lira 25 kuruştur. 

4 -- İstekliler nümuneleri Çenberlitaş civarında Fııatpaşa 
r Tiirbesi karşısında Leyli tıp Talebe Yurdu Merkezinde görebilirler. 
c ve. Şartnameyi de parasız olarak alabilirler. 
c 5 - İsteklilerin cari seneye aid Ticaret odası vesikasını gös• 
~ . 
t termeleri; Bu işe yeter muvakkat teminat makbuz vaya Banka 
ş ve teklif mektuplarını ve 1492 sayılı kanunda yazılı vesikaları 

eksiltme saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri, •3683• 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden : 1 

Kiralık Emlak 
Kasımpaşa Eyyühüm Ahmet efendi 3-1 baraka kuloğlu ağa 

hamam 3 ncü vakıf han 2 nci daire Galata kemenkeş helvacı 6 
No. lı 8/9 hissesi Beyoğlu Asmalı mescit Vencdik 12·22 No. ev 
Sütlüce Mahmut ağa Karaağaç 22 No. ev Yukarda bulundukları 
yerlerle cinsleri yazılı vakıf mallar 31 l\1ayıs 937 sonuna kadar 
kiraya verilmek üzere arttırmaları uzatılmıştır.İsteklilerin 6Temmuz 
Pa7.artesi günü saat on dörtte Beyoğlu vakıflar direktörlüğü akarat 
kalemine gelmeleri. •3679• 

İstanbul Mill- Emlak Müdürlüğünden : 
Hasköyde eski Mahmut ağa yeni Sütlüce mahallesinin 1mra· 

hor Köşkü caddesinde Tapa Fabrikası Muhafaza kışlası karşısında 
içinde kagir bir bina bulunan ve denize pek yakın olınasl hasebile 
Fabrika yapılmağa elverişli eski 35,35 mükerrer yeni 183,185 ve 
187 N o lı 3985 metre murabbaı arsamn para;ı nakif veya yüzde . ' 
Beş faizli hazine tahvili olarak peşin verilme'k şartıyle . beher metre 
murabbaı Yüz Altmış Bir Kuruş üzerinden 1317 /936 Pazartesi gü• 
nfı saat On Dörtte kapalı zarf usulile satılacaktır. İsteklilerin 482 
liralık muvakk1t teminat mektuplarıyle teklifnamelerini yevİnü 
mezkürda saat On Üçe kadar Komisyon Başkanlığına tevdileri. 

(M.) •3584• 

İş Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

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

Birinciyb 
• 

ikinciye 
1000Lira 
250 

10kişiye 100yüzerliradan7000 
20 ,, SOellişer ,, 1000 
17 5 ,, TOonar ,, 17 50 

207 kişiye 5000 

ikişer bin liralıklar: 
Diğer beş keşidenin her birinde yalnız 

kişiye iki bin lira veriliyor. Bu keşideler 

her sene Şubat, Haziran, Temmuz, Eylül ve Bi· 
rinci Kanun aylarının ilk gilnleri yapılmak~adır. 

Belediye Sular İdaresinden : 
Şebekede yaptlan takviye ameliyesinden dolayı Temmuzun al• 

tıncı Pazartesi ve ye linci Salı günleri akşam saat yirmi ikiden 
sabah altıya kadar Şelıire Terkos suyıı verileceğini muhterem lıal• 

ka itizarlarımızla bildiririz. <3689• 

1 
1 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
3. üncü Keşide 11/Temmuz/936 dadır. 

Büyük ikramiye 50,000 Liradır 
Ayrıca: 20.000, 12.000. 10.000 

1 Lir0 1ık ikramiyelerle ( 20.000) 
liralık bir mükafat vardır ... 

Salıi~i ve Umumi neşriyatı idare eden yazı işleri müdürü 
. , Etem. izzet Benice 
Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 


