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Pariste samimi bir görüşme 'Temmuz' 
Paria, 29 (A. A.) - Havas ajansı bildi

riyor: 
Batbakan Blum ile Hariciye bakanı 

Delbos bugUn TUrkiye büyük elçisi Suad 
Davaz ile uzun ve samimi bir mülakat· 
ta bulunmutlardır. 

30 
Perşembe 

1936 _____ ,, 
Mektup adresi: Cağalo,i'l11, Şeref sokak Telııraf adresi - lstanbul! Açık Söz 

Millet Meclisi Bugün toplanıyor 

beri her vesile ile tekrar etlik-
/eri hu talepleri şu yakınlar
da yeşil masanın başına gel
mek üzeredir. 

Geçen gün gelen bir haber-

de Almanların beşler konje-

Ankara, 29 (A.A.) _Reisi- rarısına iştiruk için bu talebi-
mhur Atatürk bugün saat 14 ni ilk şart olarak koşaca~ı 
şehrimize gelmişler ve istas- bildiriliyordu. Şimdi de bu 

Onda Büyük Millet Meclisi Reisi ko.,feran•a istirak edece~/ tah
bdü!balik. Ren da, Başbakan mln 1<lu7td11ğuna gör<, , 1/man
met lnönü ile Bakanlar, me- yanın müstemleke işinde de 

lngiliz tayyareleri on 
altı arap öldürdü 

Kudüs, 29 (A.A.) - Nablus 
ile Tulkerem arasında vukua 
gelen müsademede ölen arap· 
ıarın mıktarı on altıdır. Bun
lardan sekizinin Tulkerem ya· 
kınında tayyareler tarafından 
açılan mitralyöz ateşi ile telef 
edilmiş olduklan zannedılmek
tcdir. 2 ıırap tevkıl edilmiştir. 

KüJüs 29 (A. A.) - Dağ· 

slar, bütün Bakanlıklar ileri berveçhi peşin tatmin edilmiı 

Devamı 2 inci sayfada ! ~lduğu anlaşılmaktadır./ / 
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lng;/iz Baş'IJekili L'a/d<vin 

Paris 29 (A. A.) - Ôvr ga
zetesi. Londradan istihbar edi

ı lık erazide 'ihtilalcılara karşı 
yapılmaktot olan askeri hare· 
kata devam olunmaktadır. Bu 
harekata bombardıman layy~· 
releri de iştirak ~lmektedır 
Pa7.artesi ve salı ~unlerı Sa
mari daglarında bır çarpışma 
olmuş ve ihtilalcılar ma~lup 
edilmiştir. Nab,luz mı~tak~sında 
bir polis mufrezesı hucuma 
maruz kalmış ve vukua ~elen 
çarpışmada b.ir }n.~iliz polisi 
ile on Arap olmutur. 

limpiyat köyünde 
Türk sporcuları 

Dünyanın en güzel gürbüz 
vücutları şinıdi burada 

erıın olimpiyadında kadim Yunan tiyatrosu-
Açık hava 

~ 
f• Açık Söz. Berlin Olimpiyadında üç spor muharriri lara

?dan temsil edilmektedir : Ahmet Adem, S. N. Tansu ve S. 
1llçio~/u. Bu arkadaşlar daha şimdiden mektup "" telgraflar 
~:de.mi ye ba,ladılar. H~gün de 7 inci sayfada S. Çiftçioğlunun 

lcı6unu okuyacak•ınız/. 

-. 

ı yor. Müstemlekat Nezareti, Al
manya'ya Afril:anın muhtelif 
müstemlekelerinden bir miktar 
verilmesi hakkında gizli bir 
plan hazırlamaktadır. 

Müstemlekat Nezareti, dün 
bu planı tanzim ederken Al

manya'da Londraya bir nota 
ğöndererek müstemlekat erazi-

sinin yeniden tevzi edilmesini 
istemiştir. Bu nokta, cevapsız 
kalacaktır. 
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Burhan Belge ! 
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Bugün 4 üncü = , 
1 § sayfada ! J · 
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r Açık Söz'ü-;-"' : 
Sürpriz kuponu 1 

Bu kuponu kesip saklayınız Sö11er gibi görünen müsademe-

~ No. 102, /erin tekrar başladığı Fi/isti-
~ ~ nin merke•I Kudüs/en görünüı 

----

• 

Sivil hükumet kuvvetleri ihtilalcilerin karşısına sevkediligcrlar 

{ispanyadan dün gelen ha· 
herler, kal'i günlerin arifesin• 
de bulunduğunu göstermekle· 
dir. Şimal cephesinde hükumet 
kuvvetlerinin hatla göğüs gö· 
Rüse muharebelerden sonra ba
zı muvaffakıye//er elde elliği 
hildiri/mektedır. lhtilıilciluin 
kaynaklarından verilen haber· 
/ere bakrlırsa, t1aıigel lehleri· 
ne inkişaf tlmektedir v• bir 
kaç güne ıcadar asıl harekete 
geçilecektir. Hükumet kaynak
ları fst, ka.t'i lo,arruzun boş .. 

Devamı 2 nci sayfada 

Uzunca: 
Üç müşahede 

T ı1bil hahrlıyorsun1JZ Mllletler 
Cemiyetinin son toplantısında ü.ç 
mühim hldiıe oldu. Neraş:i tarihi 
nu•kun..a aöylemek için Milletler 
Cemiyetinin küraüıüne çıkmıştı. 

Bütün aalon ıu•muttu. MafJQp 
ve bedbaht Habeşiıtının mığlQp 

ve bedbaht imparatoru elll iki 
miltele dert yanmak lçln lam •Ö· 
:ıe bış:lıyordu ki birdenbire blr 

1 ılık -1eıl ıalonu doldurdu. 1talyan 
R'aıetecilerl bilmiyorum neden, 
Habet imparatorunu susturmak 
lstedUef' ye kimbillr hani'I ayıbı 
için onu ııhkla tahkir ettiler. O 
tırih1 toplanhnın üçüncü günün .. 
de iıe ırkdaşlarının Almanyada 
çektikleri azabı cihan muvacehe
ılnde protesto etmek istediğini 

ıöyliyen bedbaht bir Yahudi ga
zeteci tabancasını çıkarıp haya
tına kaıdetti. Dördüncü gücııü ııe 
Dançfg iyan &ıZ'RllDdan d~ktOJ' 

Greiıer meclisi terkedcrS&ta ıaze
t't!cllere di1ini çıkardı. 

Bence cemiyeti akvamıll bu 
ıon toplanhsında bu üç hafeke· 
tin yapılmasına cevaz \'ardı. fa .. 
kat bunu yapmağa mezun olan 
"lmıe yalnız Habet imp;ıra!or-.ı 

idi. Bu toplanıtta onun lıalya;ı 
gazetecilerine dil çıkarmağa, fen" · 
bir tecrUboden bahıedildiği ıam:ın 
ıslık çalmağa ve nutkunu bHI• 
rince de tabancaıını çıkarıp ken• 
diılnl öldürmeğe hakkı YArdı. 

Bu hi.dlıelere şahit olduğum 

ıütiln Oıtünden haftalar geçtL. 
Ben hali Habet imparatorunun 
bu üç hareketi neden yapmadığını 
anlayamıyorum. 

Suat Dervlt 
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Ha beşte çok çetin bir mücadele 
devam ediyor 

Habeş çeteleri sert 
· baskınlar yapıyorlar 
Italyan ordusunun büyük müş. 
külatla karşılaştığı bildiriliyor 

Geçenki muharebede ita/yanların eline esir düşen Habeşler 

Londra 29 (Hususi-Radyo)- ehemmiyetle tahlil ve telakki 
Habe~i•landa cereyan eden ha- edilmek lazım gelir ınahiyelin-
diselero dair alınan haberler, ( Det•amı 2 nci sayfada J 
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I
~ Montrö Konferansı günlerinde orada "Açık Söz. ~ 
~ a~ına 

0

bulunan ~rkadaıımız "Nizam.,ttin /\ıazif. gt- ~ 

I ~ nı,< mıkyasta bır Awupa turu yaparak dönmüştür. f 
§ Okuyucularımıza muhtelif mevzularda çok gılıel ve g 
~ alıikatı yatılar hazırlamıştır, Yarından iliborerı E 
~ buııları neıre başlıyacağır. ilk yatılar : ~ 
i ; 

1 1 · 23 Numarah ·top. ~ 
2 • A m a n u 11 a h H a n ı nerede 

gördüm ve sabık Afgan Krah 
beni görünce niçin kaçtl .. 

~ "Nizamettin Nazif" in bu yazılarını derin -
= bir alClka ve zevkle okuyacaksınız. 1 
i ! 
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.. 
I spanya Faşist mi, 

Sosyalist mi Olacak ? 
l•pımyadaki dahili ihtilal ya

kın zaman tarihinin en kanlı 
bir hadisesi şeklini aldı. Bir 
taraftan ispanya devletinin ka
ra kuvvetleri, diğer taraftan 
da hava ve deniz kuvvctlerile 
jandarma, silahlanmış işçiler 
ve halk arasında on günden 
beri devam eden boğuşmalar
da elli binden fazla canın te
lef olduğu bildırilmektedir. is
panya dahıli ihtilali, 1848 ih
tilalleri sırasında Fran.ada ve 
büyük harpten sonra Rusyada 
ve Macaristan da görülen sınıf 
mücadelesinin bir tezahürüdür. 
Fransada 1848 ihtilali sağların 
galebesile bastırıldı. On binler
ce işçi Paris sokaklarında te
lef oldu, idam edildi ve Fran
sız sömürgelerine sürüldü. 

On dokuzuncu Mrın orta
sında Fransada Sosynlizm öyle 
ağır bir darbe yemişti ki o 
zaman bir Sosyalist gazeteci
nin dediği gibi, 

- Sosyalizmin adı bundan 
böyle ancak cenaze merasimin
de anılabilecektir. 

Filhakika öyle oldu. So•ya
lizm Fransada üçüncü Cumhu
riyet yaşlanıncaya kadar ba
şını kaldıramadı. 

1 

1 
1 

ı 
1 

si ve binaenaleyh sathi olmak
tan çıktı da iktısadl ve içtimai 
bir mahiyet ııldı. Gcniıledi ve 
derinlcştL 

Geçen cumartesi başlayıp 

bala devam eden kanlı boğuş
ma bu sol hareketine karşı 

Faşist adı verilen sağ cenah 
reaksiyonudur. Bu sağ" cenah 
hareketinin na ıl başladıgı 

ehemmiyetli değildir. 
Bir yüzbaşı saglar tarafından 

katledilmiş, bunun üzerine sol
lar bir sağ cenah liderini öl
dürmüşler. Bunu takip eden 
buhranda bir iki kabine de
ğişmiş, bazı Cenerallar yeni 
kabineye kendi asker na.mzet
lerinin alınmasını istemişler . 
Hükümet tereddüt içinde iken 
nihayet Fasla ihtilal çıkmış ve 
ispanyaya yayılmış. ihtilal bir 
cumhuriyet ve hükumdarlık 

mücadelesi değil, ondan daha 
derin, daha şumüllü bir inkiliip 
hareketidir. Filhakika bu mii-

Siyasa··'. Dünyasından Haberler 
', - · , Radyo ' Telefon Telgraf_ .· · 

Sayı: 102 Heryorde 5 kuruı Telefon No: 20827 - Telgraf adrul: lıtanbul Açık Sö% 

======================= 
ispanyada çok 

Muharebenin 
kanii ,,e kat'i bir 
arifesindeyi" 

1900 İhtilalci Sıkıştırıidı 
- ~ 

Sevilde yüz komünist 
dün kurşuna dizildi 

Bir zırhlı daha ihtilal kuvvetlerine iltihak etti, 
asilere göre, hükumet kuvvetleri felce uğramıştır 

1 inci sayfadan devam 
1 lamış olduğunu ilôn etmekte

dirler. Dün gelen aşağıdaki 
haberler sıra ile okununca. 
vaziyet hakkında bir fikir 1 

edinmek kabil o/maktadır./ 

1600 asi tullm olrr..:k 
vaziyetlrıde 

Madrit, 29 (A.A.) - Sierra 
cephesindeki hükumet kuvvet
leri kumuandanı general R'-

Neferler ise Milislerle kardeş 
gibi geçinip gitmektedirler. Kış
lalarda mühim miktarda harp 
malzemesi bulunmuştur. J 

muayyen taarruz planını mun
tazaman tatbik etmektedir. 

Beyanname, hükumet kuv
vetlerinin bir kaç güne kadar 
mukavemetten aciz kalacakla
rını ilave etmektedir. 

Bu lngiliz tal/yare/eri kimin? 
Londra, 29 )A.A.) - lngiliz 

demiryolları kurr. p1nyasının bir 
müme'51ti Bordo'da karaya İn· 
miş olan kompanyaya ait dört 
tayyarenin lsp1nyol asilerine 
gönderilmek üzere yola çıka
rılmış olduğuna dair olan şa
yiayı tekzip etmektedir. 

Son· Dakika 
Ankara - memleket ve dünya 

Beşler _konferansı 
ita/ya Londranın davetini 

kabul ettiğini bildirdi 

Ti ... 
Şıklık 

11ıtıi,Ier. 
ııuş. Ak 
l.rını çir] 

lier n: 
li1innıesi 

Londra, 29 (A. A.) - Siyasi mahafil, Almanya'nın Lokarno lıı•••zi biı 
meselelerinin Avrupa'ya müteallik diğer meselelerden tefrik •••ndır 
~dilmesi hususunda israr etmekte olmasına rağmen, ltalya ile &undan : 
~1".'anya'nın Beşler konferansına iştirak etmeği kabul edecekle· Fakat 
rını tahmin etmektedir. ttl•rind ""- . eı 

vıırenildiğine göre Alman hükumeti, Lokarno meselesinin tıyip bi 
halli için baska bir devletin mütevassıt sıfatı ile hareket etme· ~il. dol: 
sını ar~u etmektedir. •ııtıJarın 

. Parıs, 29 (A. A.) -- iyi malumat almakta olan ıuahafil, kont \'erli 
Cıano'nun Fransanın Roma sefirine ltalya'nııı Beşler konferan- ltrok d 
sına iştirak edeceğini bildirmiş olduğunu haber vermektedir. Oldutu 

Paris, 29 (A. A.) - Ha.as ajansının iyi menabiden aldığı d~z Yap111 
haberlere göre, ltelyan dış işleri bakanı kont Ciano, faşist hıi- l 1kayet 
kümelinin Beşler konferansına iştirak edeceıtini Fransanın Roma lior 
büyük elçisi B. de Chambrun'e resmen bildirmiştir Unıaş fı 

• • • :İi••lliğiq 
Yeni bı"r " v··. '/111' • alit•·i v 

ft Uln lVIarl,, f Daha 

Londra 29, ( A. A.) - lngilizler, yeni bir Küin Mari trans ~::k .r 
Atlantik vapuru inşasına karar vermişlerdir. 1 yı e, 

B 1 d. d . h f·ı· d . •tırara u 1ava ıs. enız ma a ı ın e m~mnunıyet uyandırmıştır. to ., 
V 

r. rra 
apur, ağustos ayı sonunda inşaat tezgahlarına konul~cak lııahsulü 

ve Kralın Taç geyme merasiminin icra edileceği 1937 senesınde t•ai 
denize indirilecektir. geç 10•ak b· • • • 

Denizli - I zmir treni dün 
ribi •ını 

Türk 
'-•nıak i 

Aziziyede yoldan çıktı :~::e~;-
Harp mağlubiyetinin zafı ve 

anarşisi içinde sosyalizmRusya
da muvaffak oldu. Harbın so
nunda Macaristanda yapılan 
bir sol cenah kıyamı Romen 
askerl"ioin yardımile bastırıl
dı. lıalyada sosyalizmin mıı
vaffakiyetine Musolini, Alman
yada da Hitler mani oldular. 

cadelede Kral taraflarlifrı, bü
}Ük çiftlik sahipleri, asılzadc

ler, yük•ek rütbeli askerler, 
kapitalistler gibi, sağ tarafı 

iltizam etmişlerdir. Bu zümre, 
ispanya devletinin kara kuv
vetlerine hakim görünüyor . 
Diğer taraftan deniz kuvvet
l~ri, hava kuvvetleri, jandarma 
cumhuriyetçiler ve sol cenah 
partilere yardım ediyor. işçi 
sınıfları ve köylüler de hüku
met tarafından silahlandırılmış 
ve Asi askerlere karşı sevk 
edilmiştir. 

ı kuelme, Leon bölgesinin cenu
bunda ancak 1600 kadar !si 
bulunduğunu, general Mola ı 
ordusu ile bunların arasındaki 
muvasalenin ke•ilmiş olduRunu 
ve şayet teslim olmak istemez
lerse, oldukları yerde telef 
edileceklerini söylemiştir. 

Yine bu generalin ifadesine 
göre, hükumet kuvvetleri Sier
ra tepeleriyle, Madride akan 
sulara hakim bulunmakta ve 
asiler tarafından asla lazyik 
görmemektedir. 

Hükümet kuvvetleri, Pazar
tesindenberi Oyarzunda top

lanmış olan asilere karşı bir 
taarruz hareketi tertip etmiş
lerdir. Ekseri•i Don Carlos 
tarafları olan asiler şid 
detli bir muarebedcn •onra 
kasnbayı terketmişler ve Ven

tasa doğru ricat etmeıte baş
lamışlardır. Çünkü Navarre 
eyaleti ile muvasaleleri kesil
miştir. Saat 19 de Vensada 
halkcılar cephesi milisleri ile 
Don Carlos taraftarları arasın
da bir muharebe başlamıştır. 

Don Carlos taraftarları saat 
19 da Bidassoa'ya doğru ricat 
etmeğe başlamıştır. 

Mümessil. bu tayyarelerin 
filhakika satılığa çıkarılmış ol
duğunu oncak Lizbonda teslim 
olunacağını söylemiştir. 

Cebelüttarik valisi döndü 

Londra, 29 (A.A.) - Cebe
lüttarik valisi General Harring
ton lngilterede geçirmekte ol

duğu iznini yarıda bırakarak 

memuriyet mahal'.ine dönmüş
tür. 

Denizli, 29 (A. A.) - Ortaklarla Aziziye istasyonları arasında ~İirk kaı 
işliyen posta. treni Aziziye -~ün~linin ya~ında derayman yapmıştır. ld~~keti 
Alınan tedbır ve tertıbat uzerıne makına düştü~ü yerden çıka• 1-yı 
rılmış ve karşılıklı trenler yollarına devam <.tmişlerdir. Bu yüz· 

• den Denizli-lzmir postası bir buçuk ve lzmir-Denizli posta treni """'""'"'" 
de dört saat t:ahhurla hareket etmişlerdir. 

• • • y·" 
Diğer taraftan Frar.sada sos

yalistler kanuni yoldan yürü
yerek geçen aylar zarfında iş 

başına geçtiler. Fakat arkala
rında seksen senehk tecrübe 

olduğundan sosyalizmin ahka
mını derhal tıtlbik etmekten 
çekiniyorlar. Tekamül ile he
deflerine varmak istiyorlar. 
Bugün Fransa bankası devlet
i ştiriliyor. Yarın harp sana· 
yiini imal eden fabrik:.lar mil

lileştiriliyor. Ôbürgün işçinin 
kırk •aatlık çalışına hakkı ta
nınıyor. Eğer Fransada "Halk 
cephesi hükl.meti,, nin uzun 
ömrü olursa, tekamıil ile Fran
sız devlet mekanizmasının da 
hüviyeti değişebilir. 

l•panyada 1931 ihtilali hü
kumdarlığa nihayet •erdi.Fakat 
bu şümullü bir inkılap değildi. 
Ba~ta hükümdar olan bir si
yasi kurum yerine başta hü
kümdar olmıyan bir siyasi ku
rum kaim oldu. lnkılılp sathi 
idi. Ku\'Vet ve salahiyet hfıla 
kapitalist sınıfının elinde bulu
nuyordu. Cumhuriyet sağa so
la sallandıktan 1932 senesinde 
Sanjurjo tarafından yapılan bir 
darbenin tehlikesini de atlat
tıktan sonra nihayet geçen 
şubat intihabatında solların 
eline geçti. ispanyada iktidarı 
ellerine alanlar da kendilerine 
tıpkı Fransada olduğu gibi 
•Halk cephesiM adını verdiler. 

Bunun üzerine ispanya in
k~labı şümullendi. Yalnız siya-

Bu mücadelede hangi taraf 
muvaffak olacaktır ? Filhakika 
bir devietin en müessir icra 
va.ıtası sil hlı kuvvetleridir. 
Silahlı kuvvetlerin mühim bir 
kısmı asilerin tarafına geçmiş
tir. Çünki kumandanların bü
yük bir kısmı ve yük•rk rüt
beli zahitler o taraftadırlar . 
Fakat şunu göz önünde tutmak 
!Alımdır id bütün silAhlı kuvvet
ler asilere iltihak etmemiştir. 
donanma ve hava kuvvetleri 
hükumete sadık kalmı~tır. Son
ra bazı cfratta kumandanlarına 
itaat etmiyerek halk tarafına 
geçmişlerdir. Esasen hükumet 
bazi kıtaatın yüzbaşıdan yük· 
sek olan bütün zabitanını azletmiş 
bulunuyor. Binaenaleyh asilerin 
karşılaştıldarı varile de kolay 
de!:ildir. 

Bu kanlı boğuşmanın 

nasıl bir netice vereceği henüz 
kati olarak malum değildir • 
Fakat şimdiden şu söylenebi
lirki eğer sağ"lar galip gelecek 
olursa ispanyada bunu müthiş 
bir beyaz terör takip edecek 
ondan sonrada memleket uzun 
sürecek bir diktatörlüğe kat
lanmağa mecbur kalacaktır.Di
ğer taraftan sollar galip ıre
lirse proletarya diktatorası ku
rulması bu gün için varit gü
rülmüyor. Fakat kurulsada az 
sonra Fransadaki halk cephesi 
hükumetinin proğramını tatbik 
edecek mutedil bir sosyalist 
rejimine doğru yürünmesi beic
lenir. 

Diplomat 
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Sosyalist lideri Prieto Nihai 
muvaffakiyellen emin bulundu
!l"unu, ancak kardeşleriyle harp 
ettiğini gözününde tutan hü
kümclin boşu boşuna kan dök-
mekten ihtiraz eylediğini söy
lemiştir. 

GögUa yöOUae bir 
müsademe 

Hendaya, 29 (A.A.) - Dün 
ne gündüz ve ne de gece ta
rafeynden hiç kat't bir 
muvaffakiyet kaydetmemiştir. 

ispanyanın birçok noktalarında 
zorlu çarpışmalar olmuş, fakat 
bunlar umumi vaziyeti değiş
tirmemiştir. Ancak daha mun
tazam bulunan hükumet kuv
vetlerinin gündengüae Ü•tün
lük kazandıkları anlaşılıyor. 

Dün, asilerin mağlübiyetiyle 
neticelenen Oyarzum muhare
be~i pek yaman olmuştur. iki 
taraftı, hıırikullde bir enerji 
ile, göğüs göğüse çarpışmıştır. 

Dün gece top sesleri halA 
duyulmakta idi. 

Her iki tarafın telsizleri, ya
kında muzaffer olacağını ilAn 
etmektedirler • Bitaraf siyasi 
müşahitler bu kardeş kavga
sının kolay kolay bitmiyeceği 

kanaatindedir. 

Şimalde asiler bir 
,ehrl bıraktılar 

Madrit, 29 (A. A. ) - Hüku
met kuvvetleri dün Guipuzcoa 

Habeş Çeteler.. sert eyaleti dahilinde mühim mu-
vaffakiyetler elde etmişler ve 

baskınlar Yaplyorlar
l_ Saint-Sebastien yakininde ka-

İtalyan ordusunun büyükmüş
külatla karşılaştığı bildiriliyor 

1 inci sayfadan devam 

dedir. ltalyanın Hıbeşistandaki 
vaziyeti tam bir femniyet ve 
rahatlık manası ifade etmekten 
uzak bulunduğuna inanmak la
zım geliyor. Habeşistanın he
nüz ltalya işgali altında bu
lunmayan yerlerinde geniş mık
yasta harp hazırlıtı vardır. 

Teşkil edilen kalabalık ve 
kuvvetli çeteler ltalya kuv
vetlerine karşı ansızın ta-
arruzlar ve hücumlar ya-
parak ehemmiyetli telefat 
ve zayiata sebep oluyorlar. 
Bu sebeple ltalyan baş ku
mandanlıtı müşkül vaziyetlerle 
karşıla~maktadır. Diğer taraf
tan pek yakında muntazam ve 
iyi silAhlı Habeş çetelerinin 

bir çok tarallardan ltalyan 
ordusuna karşı sistematik bas
kınlara başlıyacağt haber ve
rilmektedir. işgal altında bu-

1 

lunmıyan Habeş toprakların
daki hummalı faaliyetin bunu 
teyit ettiği ileri sürülüyor. 

l 
bununla beraber ltalyan kay
naklarından gelen hat-erlere gö
re ltalyan ordusu da Habeş 
çetderinin tenkili için giriştiği 
faaliyete devam etmektedir. Fa
kat bu tenkil harekatının büyük 
müşkülata uğradığı hakkındaki 

haberler ltalyan resmi kaynak
ları tarafından tekzip edilmek
dedir. 

Her halde Hebeşistanda ne
ticesi şimdiden kestirilemeyen 
şiddetli bir mücadelenin baş
lamak üzere olduğuna inan
mak lazım geliyor. 

in Loyola mevziini zaptetmiş

lerdir. 

Hükumet kuvvetleri bunJan 
sonra. asileri Oy arzun 'da ve 
lrun'a dört kilometre mesafede 
bulunan Ventas'da bozguna 
uğratmışlardırı 

Halihazırda asiler, Bidassoa 
ya doğru ricat etmektedirler. 

Yüzbaşı Puig'in kumandası 

altında bulunan hükumet kuv• 
vctleri Madrid'in şimalinde kA
in Guaderama'da asilerin bir 

mühimmat deposunu tahrib et
meğe de muvaffak olmuşlardır. 

Hükumet, isyana nihayet 
vermek için yapılması mukar

rer olan taarruzun başlamış 

olduğunu bildirmiştir. 

Halkçılar bir asi kışlayı 

düşürdüler 

Madrid 29 (A. A.) - Loyola 
kışlah!.rında tahassun etmiş 

olan asiler, dün saat 13,20 de 
teslim olmuşlardır. Zabitler 
hapse atılmışlardır. 

Birçok çarpışmalar vukua 
geleceği tahmin olunmaktadır. 

Çünkü asilerin imdadına ye
tişmek üzere Pamplune'den 
takviye kıtaatı hareket etmiştir. 

Halkçılar cephesi mensup
lerının dünkü muvaffakiyetleri 
onların Guipuzcoa'daki vazi
yetlerini takviye etmiştir. Hal
buki bu vaziyet, evvelki gün 
asilerin elde etmiş oldukları 
muvaffakıyetlerle haylı sarsıl-
mış idı. • 

Yüz komünist kurşuna dizildi 

Madrid ~ (A.A) - Seville
dcn gelen haberlere göre, yüz 
kadar Komünist yirmişer kişi

lik gurublar halinde kurşuna 

dizilmiştir. 

Asilere iltihak etmiş olan 
Almirant Cervera zırhlısı Mad
rid hükumeti tarafından korsan 
ilan edilmiştir. Hükumet deniz 
kuvvetleri boğazları tarassut 
etmekte ise de general Fran
konun tayyare ile Tetuandan 
Seville'ye uçtuğu ve 200 Leji
yonerin de Ceutadan Algeesi
rasa geçtiği bildirilmektedir. 

Allcazar sarayındaki asiler 

Madrit 29 ( A.A.) - Tole
do'daki Alkazar sarayına iltica 

etmiş olan asilerin teslim ol
muş olduğuna dair olan haber 
mevsimsizdir. Yalnız bunlar
dan bir kaç kişi teslim olmuş
tur... Diğerleri hala sarayın 
içinde bulunmakta ve muka
vemet göstermektedirler. Hü
kumet, asilerin teslim olmala
rını tesri etmek ve bunları 
esir almak için dün asker ve 
hücum kıtaatı göndarmiştir. 

Sevildeki a&i Generl 
kaçacakmıt 

Madrid, 29 (A. A.) - Se
ville'de asilerin vaziyeti çok 

vahimdir. General Dellano 
kaçmağa hazırlanıyor bu sa. 
bah Lodranoyu bombardıman 
etmek üzere oraya uçaklar 
gönderilmiştir. Badajoz şehri 
hükumete teslim Qlmuştur. 

flalbuki general baş~a 
türlü anlatıyor 

Seville, 29 - (A.A.) Radyo 
ile neşrettiği bir beyannamede 

general de lleno Mııdrid hü
kumetinin verdiği haberleri bir 

defa datıa tekzibetmektedir. 
Bu beyannamede ilaveten söy
lendiğine göre Sevilleden ha

reket eden bir kol Portekiz 

hududu üzerinde Huelva ile 
Agamonteyi kolayca zaptet
miştir. 

Galiçe'de vaziyet çok mü
saittir. General Mola'nın ko
lordusu Pentevedra bölgesinde 

Portekiz yolu kesildi 
Lizbon, 29 (A.A.) - Madrit 
ile Lizbon arasındaki müna· 

kaliit dün akşamdanberi ke
siktir. 

General Franko taarru•a 
hazırlanıyor 

Londra, 29 (A.A) - Röyter 
ajansı bildiriyor : 

Cenupta asi general Franko 
büyük bir hücuma hazırlan

makta ve Bürgos mıntakasın· 
da asi general Mola'da taraf
tarlarını organize etmektedir. 

Diğer taraftan Madrid hü
kumeti de boş durmamakta ve 

muhtelif isyan mıntakalarına 

milis kuvvetleri göndermekte
dir. 

lhtilôlciler bir denizaltı Kemisi 
ni batırdılar 

Seville 29 (A. A.) - Hüku
mete sadık bir denizaltı gemisi 

isyancıların bir deniz tayyaresi 
tarafından batırılmıştır. 

isyancı tayyarelerin hükumet 
tahtelbahirini bombardımanı 

Cebelüttarik, 29 (A.A.) -

Bugün öğleden sonra isyancı

ların bir deniz tayy~resiyle 

hükumete ait iki tahtelbahir 

arasında bir müsademe ol-
• 

muştur. 

Tayyare onbeş dakika müd

detle tahtelbahirleri bombar
dıman etmiştir. Bunlardan biri 

dalmış ve bir daha su yüzüne 

yükselmemiştir. Binaenaleyh bu 

tahtelbahirin battığı zannerlili

yor. Diğeri ise Mo:aga'ya doğ

ru yol alırken görülmüştür. 

isyancılar toplanıyorlar 

Handaye 29 (A. A.) - Ha

vasın hususi muhabinin öğren

diğine göre, isyancılar Oyar

zun - Astigarraro hattında tek

rar toplanmaya muvaffak ol

muşlardır. Ve iki koldan Sa

int Sabastien ve Basagos üze

rine yürümeye huırlanıyorlar. 

Muhakkak olan bir şey var• 

sa o da şimdiye kadar henüz 

kati bir muharebeye girişil

memiş olduğudur. 

Berlin ••/irile ataşemiliteri 
iıtifa atmiş/er 

Berlin, 29 (A. A.)- ispan

yanın buradaki büyük elçisile 

elçilik ikinci katibi ve 
ataşemililerin istifa ettikleri 
bildirilmektedir. 

M ~!~a~2~~~~k!os!!f.~~~af !~~~!~~:. "~ 
sill~r'.nini ~iti:miş ola.~ 69 türk mühendis ve iş başısı Odesa ~ 
tarıkıyle Turkıycye donmek üzere 27 temmuzda Moskovadan 11hak 
hareket etmişler ve durakta selamlanınışlardır. •ahi 

k Geçen 

Yunanistanda enaşağı bir~~~:~j 
senelik _iş_k!'~inesi hazırlığı ::~~h 

Alina, 29 {A çıkSöz)- Ahalı 1 ve dahiliye nezaretinin de ken· "- Ç~ 
partisi Sofulis, Teodokis ile l dilerine verilmesinde polis ile feği al 
ke~~i mümessillerinin birlikt~ jandarmanın şimdiki gibi kal• la satac 
katı olarak tayın edeceklerı . masında ısrar etmektedir. Aha• tı asını 
bir Başvekilin riyasetinde he- ~ li partisinin bu şartları diğer bna öğr 
men yeni hükumetin kurulma- partiler akitlerinde iyi bir tesir• ltdenbiı 
sını istemektedir. Bu kabine bırakmamıştır. Olaşan 
en aşağı bir sene için iş başına Dün saraya giden başvekil bnu çak 
getirilecek ve bu müddet zar- Metaksas kral ile kabinenin Şahitı 

vaziyeti hakkında uzun uzndıy• Yit et 
görüşmüştür.Başvekil saraydan •in 1 

fında matrut zabitler meselesi 

mevzuubahs olmayacaktır. A- geldikten sonra kralın Korfoy• ~~ ed~~ 
hali partisi askeri nezaretlere yapacağı seyahatin tehir edil• 'L ı 
ıretirileceklerin umumun emni- diği hkkında bir şayia dolaş- ili 
yetini haiz kimseler olmusını mıya başlamıştır. 

l .. A.f ğ~~ .................................. ··;·M;~ii~ .................................. A~~:ü~-
K ralın ın Bugün ;:;~.ta 
Tebrikleri Toplanıyor '~~d:~ 

t Uku içi 
lııı bo Ankara 29 (A. A.) - Bo

ğazlar mukavelesinin imzası 

münasebetiyle Cumur Reisi 

Atatürk ile Afgan kralı Mu
hammed Zahir Han :ırasında 

( 1 inci sayfadan devam) e z 
gelenleri ile istasyonun iç ve a~~ ye 

d 
• t em 

ışını dolduran kal~balık bil ttııj,ti 
• r. 

halk kitlesi tarafından seliitll"' 

aşağıdaki telgraflar taati olun- Thnmışlardır. 
muştur. Kabine toplandı 
Türkiye Cumur Reisi Ekse- Ankara, 29 - (A. A.) fer• 

lftnı Kama! Atatürk Vekilleri Heyeti bugün Başvt' "ğ 
Ankara kil ismet lnönü'nün reisliği al• llUn . 

Boğazlar hakkında elde edi- tında toplanarak muhtelif İŞ' l'iirk 
len muvaffakiyet ve iyi netice- ler üzerinde görüşmelerde bO• ~afınd 

den dolayı eksalensınıza en lulunmuş ve bu işlere ait kS' ~nu s 
hararetli tebriklerimi arzet- rarlar ·:ermiştir. ~aıiç 
mekle memnunum ve şahsi sa- ~ gez 
adetleri ile Tür ki yenin refahı ratın hüsnü neticeye iktiranı mO 

1~nırıa 
hususunda en samimi temenni- nasebetiyle majestelerinin ban• lcitab 
!erde bulunurum. izhar lutfunda bulundukları telr 'leleri' 

Afgan Kralı rik ve temennilere teşekkürle' ~ıd,a h 
Muhammed Zahir rimi arzeder şahsi s&adetlerill ~ı 1 ~bı 

Majeıte Muhammed Zahir Han Afganistanın refahı hakkında~ Ct~~~~ 
Afganistan kralı halisane dileklerimi tekrar ef 1~ k" 

Ki bil !erim. ~tattı~ı 
Bogazlara mütedair müzake- K. Atatllrk ı~!k m , r ........................................................................................................................................ "ıcl;:b~:.. 

,~ YAKINDA: ,~~mı 
E ~l Uret 
E ~~ 

ı t Sen Benim Babam Değilsin! ~~~~~ 
I ~ Edebi. Milll Roman ••etti 
- ~n 
~ Yazan; Suat Derviş ı.ı., ki 
• ar 

I ~ Tafsilatını yakında vereceQiz. şı 
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Temmuz 

• f ipek çorap ••.• 
ıklık meraklısı birkaç kadın lktıaat Vekaletine ılkiyet 
ler. Yerli fabrikaların ipek çorapları iyi dokunmuyor
Akıyormuş, yırtılıyormuf, bozuluyormuş, nazik bacak· 

ı çirkin gösteriyormuş. 

- AÇ 1 -

,·· ı ·! . ·• .··!; , 
\.. . ··.: 

. .r·-·.., 
. - .. 

Hız ve gücünü vatandaşın sevgisinden alan gazetedir 
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Aleni tetekkür ederiz! 
Eter mideniz yedi!tiniz ye· 

meği kil.fi derecede tazyik e· 
debilipte ütütemiyorsa tram
vaya bininiz. 

Hiç tanımadığınız adamlar 
yardım ederler 1 *Suihazımdan 
muztaripseniz, tramvay tablet
leri alınız ı.. Gördünüz mü asıl 
Avrupadaki seyyah şehirlerine 
:lağıblacak festival afişlerini il 

er ınedeni insanın hatine ve seviyesine göre temiz pik 
ıneıi ve yaşaması tabii hakkıdır. Şüfliyet ve hisset 
ti bir çirkinliktir. Vakti hali yerinde bir insan medeniyetin 
ııdırdığı bütün temiz hayat şartlarından iıtifade eder. 
an tabii birşey olamaz. 
~kat birkaç yerli fabrikanın şekil itibarile Avrupada~\· 
inden farkaız çıkardıkları ipek kadın çoraplarını bır'ı 

iki Orta 
Mektep 
Açıldı 

Caddeler 
Sık sık 
Sulanacak --- 1 

Dün Öğle sıcağında böylece 
efekkürata dalmış, bir tra:n. 

vay imdadı sıhhi arabasının 
imdada gelmesini bekliyorduk. 

Tabii, o saatte şehrin, mo
dern plajlara gidenler/gibi nasıl 
yandığını takdir buyurursunuzll 

bin şükrederek ayaklarına geçirecek yerde kötülüklerini 
dolayıp Vekalete kadar çekiştiren bu kibar ve şık ha• 
arın ukalalıklarını hiç de haklı bulmuyorum. 
erli fabrikalar erkek kumaşları yaptıkları zaman bunların 
k dokunuş ve gerek gösteriş itibarile ne kadar iptidai 
ku ınalumdu. Fakat biz erkekler ağzımızı açıp pantolon 
Yapıyor, ceket pot yapıyor, yelek torbaya dönüyor diy~ 
Yet etmedik. Paramız bizde kalıyor diye ıeve aeve aldık. 
er yeni san'at bir tecrübe devresi geçirir. Bugün yerli 
aş fabrikalarımız İskoçya ve Çekoslovakya fabrikaları 
iliğinde kumaşlar çıkarmıya başladılar. Zamanla bunların 
•si ve gösterişi elbet daha yükselecektir. 
aha düne kadar laınba şişesinden, kahve şekerine kadar 

k piyasalarına avucunu ve keseaini açan Türkiye bugün 
Yileşme planlarını tamamlamak için dişinden tırnağından 
arak, zevkinden, tasarrufundan fedakarlık ecterek çalışı· 
Fransız fabrikalarının yarım asırlık tecrübe ve ihtisasının 

•ulü olan ipek çorapları Türkiyenin henüz kuruluş dev• 
geçiren milli müesseıelrinden beklemek için insanın 

k bir kadın ruhu kadar acul ve bir hoppa mira.yedi 
fıınarık olması lazımdır. 

Ürk köylüsünü çarıktan, Türk kadınını takunyeden kur
ak için çalışan yeni Tüak fabrikalarını ekstra ipek çorap 
ediği için şikayet edenler hakaızdırlar. Ve ben, baldırını 
1 göstermek için yedi asır frenk piyaaasına altın döken 
kadınının bugünkü eşlerini böyle bir milli kalkınma 

ketinde müşteki vaziyetinde görmek istemediğim için bu 
Yı dedikodu olarak kabul ediyorum. 

Bürhan Cahid 
1 111111ıı1111ııuıuıuıı11ıımııı111nıı111111ı111111111111111111111111111111nnnmıııı1111ıuuuu1111111111111ıııııııınuıııııııı 

Adliye 1 Polis 

~enini Otomobil 
ldüre~dam1 Çarpt~-~ 
akemeye başlandı Bir amelenin kaburga 
ahitıer dinlendi 1 kemikleri ezlldl 

eçen sene Kartalda yeğeni , Arapcamindc nazafetifenniye 
·ec· M f ··ıd" ahırında amele Musa yolu sü-

ı usta ayı o uren __ 
•I K · . h k · pururken şoför Tabirin idare-.... erunın mu a emcsınc . . 

anmıştır. Kerim dünkü cel- smdekı otomobilin sademesine 
,şahidler dinlelmiştir.Kerim 1 uıtramış ve zavallı adamın ka-
ıadiseyi şöyle anlatmıştır: burga kemıklerı kırılmış, kolun-

Çok şarhoştum. Evden dan da yara almıştır. Çöpçü 
. aldım. Kahvede Hakkı- hastahaneye kaldorılnıışlır.Suç
alacaklım. Hakkı lüiek at· 
sını bilmediğini söyleyince 
Öğretmrk istedim. Tüfek 
enbire ateş aldı ve orada 
Şan yeğenimi vurdu. Ben 
çak severdim .• 
bitlerin bazıları bu ifadeyi 

l etmişler ve başka şahit-
celbi için muhakeme ta

!!dilmiştir. 

i(ı karar da israr 
edildi 

ç sene evvel Çatalcada 
niiyü öldüren çolak Nazın1 
. n sene ağır ceza mahke-

larafından on beş sene 
se mahkum edilmişt~ Tem· 
ltıahkemesi Nazımın su
a hafilletici sebepler bul. 

u için mahkemenin kara
bozınuştur. Dün mulıake
e Yeniden başlanmış, fakat 
keıne eski kararında israr 
Şlir. 

Ürettipler 
Gezintisi 
ğustos Cumartesi 

Unu yapılacaktır 
İirk Mürettipleri Cemiyeti 
fından 8 8 936 Cumartesi 
ii saat 15 de Köprüden 
8 ziçine ve Adalara yapıla
ıtezintini hazırlığına devam 
.tnaktadır. 
;lab, Risale, Mecmua, Ga
eri hurufat kasalarının ba· 

ıl~bhazırlayan mürettipler, 
a ın yopılmasına hizmet 

e nda canla, başla denilecek 
Cede fedakAarlıkla çalış
kiınselerdir. Atatürkün 

kllığ~. harf inkılabında, 
b murettipleri, bu yeni in-

1 Yapmak için gece, gün
durınadan çalışmışlar ve 

aşmışlardır 
ş~r~ttipler, •sanayi işlerinde 
b ~ arın dahi, bu gezintiler
r u unmak hususundaki ar-
. 

101 ve alakadalıklarını mem 
1~~tle a~lamak_tadırlar. Türk 

1P1erı Cemıyeli tarafın. 
' ıtazete sahiplerile matba· 
r k· 
' ıtapçılara, bu gezintiye 

Şı !rosterdikleri samimi ala-

lu aranmaktadır. 
YA R A L A D 1 - Langada 

oturan sandalcı Celal, daveti
ne gelmiyen arkadaşı sandalcı 
Aliye kızarak bir tokat atmış 
ve mukabele görüncede kasa
tura ile boğazından yarala
mıştır. Yaralı hastahaneye kal· 
dırılmış, suçlu kaçarken ya
kalanmıştır. 

• Divanyolunda oturan 65 
yaşlarında Sıdıka Şehremaneti 

caddesinden geçerken Mah· 
mudun idare etli~·i motosikle
tin sademesine ugramış ve ka
dının kolu kırılmıştır. Sıdıka 

hastahaneye kaldırılmış, Mah
mutla yakalanmıştır. 

Ticaret odasında 
toplantı 

Esnaf cemiyetleri reisi, katip 
umumi ve muhasipleri davet 
edilerek dün öğleden sonra ti· 
caret odasındabir toplantı ya· 
pılmış, kendilerine yeni esnaf 
şubesi direktörü Kazım taktim 
edilmiştir, 

Ticaret odası katibi umumisi, 
lstanbul şehrinin en mühim 
iktisadi ve içtimai işi olan esnaf 
cemiyetleri başındaki cemiyet· 
!er erkanının muvaffakiyetle ça· 
lışmalarını temenni etmiş ve es· 
naf şubesi dire:<törü Kazım da 
izahat vermiştir. Ticaret Odası 
kapılarının cemiyet erkanının 

her türlü müracaatlarina daima 
açık bulunduğu söylenmiş, ve 
içtimaa nihayet verilmiştir. 

kalar hasebile teşekkür edil
mektedir. 

Mürettipler cemiyeti, aynı 
zamanda, diğer zevata, münev. 
ver iş adamlarına, mesleki ce
miyetler ve teşekküller erkan 
ve azasına dahi gösterdikleri 
alakalar, mürettiplerin gezintisi 
ne iştirak arzularını bildirme
leri cihetinden de teşekkür his
lerini beyan ediyor. 
Şimdiye kadar ilk defa ya

pılan, Türk Mürettipleri gezin
tisine. 8·8-936 cumartesi günü 
saat 15 te köprüden kalkacak 
67 numaralı vapura. münevver 
iş adamları davet olunmakta
dır. Biletler cemiyet merkezin· 
de dahi satılmaktadır. 

Yakında muhte· 
lif semtte üç ta
ne daha açllacak 
Şe!ırimizde yeniden açılması 

kararlaştırılan beş orta mektep
ten ikisi için icap eden tahsisat 
ayrılmıştır. Bu mekteplerdenbi· 
ri Tünelin altındaki eski Rum 
mektebi binasında açılacak ve 
Kasımpaşa orta mektebi adı ve· 
rilecektir. Esasen bu mektep 
Kasımpaşalıların devamlı mü
racaatları üzerine kurulmakta· 
dır. Kasımpaşada münasip 
bina bulunamadığından ora
ya en yakın yer olmak [üze. 
re eski Rum mektebi binası 
münasip görülmüştür. 

ikinci orta mektep te Fatih 
orta mektebi adıyle Çarşam

bada Derseam Asım efendi 
konağında açılacaktır. Kasım 

paş.\ orta mektebi müdür ve
killiğine Davut paşa orta mek· 
tebi müdürü Adnan ve Fatih 
orta mektebi müdür vekilliğine 
de Gelenbevi orta mektebi mu
avini Muvaffak tayin edilmiş· 
!erdir. 

Bu zevat müdür bulunduk. 
farı mekteplerden başka bu 
mekteplerin de tesis işleriyle 
uğraşacak ve önümüzdeki ders 
senesine kadar bütün hazırlık
ları ikmal edeceklerdir. Dün
den itibaren çalışmalara baş· 
lamışlardır. Yakında Beykoz, 
Bakırköy ve Üsküdarda olmak 
üzere üç orta mektep daha 
açılacaktır. 

YARDIM SANDJGI - Ölen 
öğretmen ailelerine yardım için 
bir sandık teşkiline karar ve
rilmişti. Bu sandığın idare he
yetini seçmek üzere dün Maa .. 
ri!Le bir toplantı yapılmıştır. 
Bu toplantıda önce hazırlan. 

nıış olan sandık nizamnaınesi 

üzerinde görüşülürken bazı 

itirazlar vaki olmuş ve bunları 
halletmek üzere 7 kişilik bir 
komisyon seçilmiştir. Bu ko
misyon tetkikatını bitirdikten 
sonra yardım sandığı kesbi 
kat'iyet edecektir. 

Ölçü muayeneleri 
Bir Nisanda başlıyan ölçü 

ve tartı aletlerinin muayeneleri 
devam ediyor. Muayene için 
verilen müddet bir ay sonra 
bitmektedir. Birçok kimseler 
hala müracaat edip ülçü ve 
tartılarını muayene ettirmemiş. 
lerdir. Ağustos sonuna kadar 
müraca~t etmiyenler cezalan
dırılacaktır. 

Beltdige Turizm şubesinin hazırladığı broşördeki 
resimlerden bazıları 

Balkan festivali 

Mağazalar arasında 
j vitrin müsabakaları 

------- -- ---
Cim Londos yapacağı maç için 
25,000 dolar istiyor. Bir güreş
çimizi de Amerikaya götürecek 

lstanbulda 40 gün 40 gece ile Dinarlı Mehmet pehlivan 
şenlikleri programını hazırla· ' maçı etrafında bazı dedi ko
yan komita 22 Ağustostan 7 dular çıkmıştır. 
Eylüle kadar devam etmek üze· Söylendijtine göre Dinarlı. 
re lstanbul ile Beyoğlu mağa· nın menejeri Cim Londos'a 
zaları arasında bir vitrin mü- meydan okumuş ve meşhur 

sabakası tertip etmiştir. Mağa-· Yunan güreşçisi Dinarlı ile 
zalar vitrinleri Balkan Festiva• maç zapmayı önce kabul et-
liyle hem ahenk bir şekilde memişse de sonradan 2 agus-
süsfiyeceklerdir. Festival ko- tosda Atinada karşılaşmağ'a 
mitesi bu mGsabakada kaza. razı olmuştur. 
nanlara muhtelif hediyeler ve· Cim Londosa meydan oku-
recektir. yan güreşçiler arasına meşhur 

Rus Kazak pehlivanı Kola 
Güzel bir brotür Kvaryani de girmiştir. Bu iki 

hazırlandı serbest güreşçi 9 atustosla 
Balkan festivali münasebetile lstanbulda karşılaşmayı kabul 

etmişlerdir. 

belediye turizm şubesi şehrin Cim Londos bıı maç için 
güzelliklerini ve geçen sene 25000 dolar istemiştir. Bununla 
yapılan festivaldeki r coşkun beraber müzakereler nelicesile 
eğlenceleri sı-österen güzel bir güreşçi Fesli val komitesile an. 
broşür hazırlamıştır. Bu bro- !aşmıştır. Cim Londosdan baş-
şürler dış memleketlerdeki ka Atinadan meşhur bir Rum 
bütün seyahat acentelerine ve pehlivanı daha gelecektir. Ve 
büyük otellere gönderilmiştir. bu güreşçi Dinarlı ile karşılaşa. 
Bu seneki festivali görmek caktır.TaksimstadındaTürk peh 
üzere birçok seyyah geleceği livanları arasında yapılacak olan 
nmuluyor. seçme müsabakasının gıdibile 
Güreş müsabakaları veyahut Dinarlı Mehmet peh-

Festival münasebetile şehri· livanla Cim Londos ayrıca bir 
mize gelecek olan serbest gü. maç daha yapacaktır. 
reş şampiyonu Ci~_L_o_nd_o_s __ C_im __ L_o_n_d_o_s _ş_e_h_r_im_i_z_d_ek_i 

Hava Rasat idaresi 
istiyoruz? ~ .. ··, ·~ ·: 

Denizde ve havada dolaşan 
vasıtaları, zirai faaliyetleri olan, 
bir ordusu ve lıarbetmek ihti· 
mali bulunan her medeni mem
leket, insan hayatına, emek ve 
zamana, paraya değer vermek 
mecburiyeti ile mükemmel birer 
hava rasat teşkilatına malik bu· 
lunmaktadır. Bu satırlar, bir 
hava rasat idaresinin biranev. 
vel kurulmasını manalandıra• 

cak kadar kuvvetlidir, sanırım. 
Bizde, bu mevzuun hiç te ak· 

la gelmediği söylenemez. Nite
kim uzun yıllar, iyi bir istek 
h~linde bütün devlet daireleri 
arasında gidip gelen, bol bol 
dolaşmış olan bu mevzu, 1936 
mali yılı butçesi hazırlanırken 
"hava ra•adı ihtiyacını karşıla
yacak bir umum müdürlüğün 

kurulacağı ve bu ır.aksada 450· 
500 bin liranın verileceği,, söz. 
feri ile tekrar canlanmıştı. Mes· 
elenin bir daha akla gelmekten 
ibaret kaldığını söylemeğe lü
zum duymuyorum. 

IJu gün, benim açıkça gör. 
düğ-üm iki hakikat var: 

ı _ Hava vaziyetlerini bil. 
direcek bir dairemiz yoktur. 

2 _ Askeri havacılık idare
sinin, Ziraat ve lkbsat Veka
letinin elinde bulunan ve kü. 
~ ük masrallarla hizmet kabili
yetine eriştirilecek bir sıra va
sıta ve teşkiİatı bir kanunla 
• hatta bir Başvekalet eınrile 
idhreten • birleştirmek ve bu 
suretle, daha bu günden hava 
Rasat idaresini maddeleştirmek 
mümkündür. 

Gerçi Ziraat Vekaletinin teş. 
kilatı klimatolojı esasına, Liman 
idarelerinin yaptığı -benim bil
diğime göre - basit haberler 
vermeğe dayanıyor. Lakin, bil
gili bir elin bütün bunları, as
keri hava rasat idaresininkiler
le birlikle istenildif i gib. Çllışan 
b'r hale koymakta, en küçük 
bır göçlüjtc ujtramıyacağını da 
bilhas•a söylemek isterim. 

Bızim ileri sürmekte olduğu-

muz hal şekli belki, hava rasa
dını, ilk hamlede bir meslek 
haline koyamaz; ancak şurası 
besbelli ki, bu hal şekli, geniş
lik günleri gelinceye kadar, 
karada, denizde, havada çalı

şan bir sürü vatandaşa faydalı 
olan bir teşkilatı hemen bu 
günden meydana getirme ti 
mümkün kılabilecektir. 

Daha çok iyisini, meslekleşmiş 
bir ha va rasat teşkilatını uzun 

zamanlar bekliyecek yerde, bu 
yoldan yürüyüp çalışmak fay. 
da"ı sanılabilır mi?. 

Benim bildiğim kısaca şudur: 
insan hayatına, emek ve zama
na, paraya değer ve ehemmi
yet verıyorsak bu ışi en kestir

me yoldan biranevvel hakikat 
yapmak vazifemizdir.Gecikmek, 
ihtisaslaşmakta yani randımaı

da geri kalmak manasına gelir. 

Biz böyle görüyor; bunun için 
de acele edilmesini istiyoruz. 

ş. H. Ergökmen 

Fazla sıcaklardan 1 
şikayetler başladı Daha dün su fışkıran yerden 

ateş fışkırıyordu. lstanbul yer 
yer sivrisinek hayvanat bah· 
çelerile bezenmiş olduğu halde 
neden sıtmasızdır, şimdi anla· 
şılıyor: Vahşiler sıtmayı taban
lara kızgın demir yapıştırarak 
tedavi ederler ya .. 

Geçenki şiddetli yağmurlar
dan sonra hava değişti ve si· 
caklar arttı . Bilhassa iki güd· 
denberi her tarafta harar~tten 
bunalanarak şikayete başlıyan
lar çoğalmıştır. Sokaklarda ca
ketlerini çıkarıp omuzlarına 
atanlara tesadüf edilmektedir. 

Belediyede günde birkaç de
fa olmak üzere umumi cadde
lerin sık sık sulanmasını ala
kadarlara bildirmiştir. 

Tevekkeli değil, lstanbuld<ı 
1 yazın yürümek kafill 

Uzatmıyalım, o aralık bir 

YÜRÜK ALİ PLAJI - Bü
yuk Ada Yürükali plajında ya
pılmakta olan inşaat temamen 

) bitmiş ve kabul müddeti de 
\ yapılarak plaj halka açılmıştır. 

Plai hasılatından adaları gü
zelleştirme cemiyetine yardım 
yapılacaktır. 

YOL PARASI - Memurla
rın yol paraları bu ay başında 
alacakları maaşlardan kesile. 
cektir. Bu devrede bırinci tak
sit üç lira kesilecek ve teşri· 
nievvelde de ikinci taksit alına
rak altı lira tamamlanecaktır. 

TENZILA T - Müstahsilin 
müracaat ve alakadarların te· 
şebbüsile Şark şimendiferleri 

kumpanyası karpuz nakliyatın
da vagon başına yüzde 20 
tenzilat kabul etmiştir. Şimdiye 
kadar Trakyadan şehrimize 

sekiz vagon kadar karpuz gel· 
miştir. Kavun da bollaştıktan 
sonra ayrıca tenzilat yapıla· 

caktır. ----------
iki Doçent ce
zalandırılacak 

Rektörlük bunlar hak-1 

kındaki tahkikatını 1 
Vekalete bildirecek / 
Bundan bir müddet evvel 

Üniversitede yapılan bi~ top. 
lantıda yabancı profesörlerin 
Tiırk Doçntlerinden istifade 
edilemediğini ileri sürerek Av
rupadan Doçent getirtmek 
icap ettiği hakkında bir tek· 
lif yaptıkları şayi olmuştu. 
Bu şayiadan sonra gerek ya. 
bancı profesörler ve gerekse 
Üniversite rektörlüğü böyle bir 
teklifin yapılmadığını söylemiş 
ve bu haberi sureti kat'iyede 
tekzip etmişti. 

Üniversite rektörlüğü yaptı
ğı tahkikat sonunda bu şayia
yı iki deçentin çıkardığını an· 
lamıştır. Bunlar hakkındaki 
tahkikat neticesi yakında ve
kalete bildirilecektir. Doç~nt· 
ler şiddetle cezalandırılacaktır. 

arazoz belirdi! 
O anda; 
- Beledıyenı çok yaşa 1 
Diye nasıl bagırmazsı· 

nız? Arazoz geldi: 
Ne tuhaf! Baş tarafının iki 

ucunda şeffaf, kanat şeklinde 
iki boynuz Lisriyen azmana kaç· 
miş cesim bir salyangoz gibi bir 
şey! O şaffaf boynuzlarını ırü· 
neşte sallarken sanki yerlere 
inci gibi damlalar damlıyordu. 
Fakat sudan! Çünkü arazn 
geçer geçmez göze şırıl şırıl 

gorunen bu serinlik serabı 
ossaat kayboluveriyordu il. 

Gözlerimizle gördük Beledı
yemiz lstanbul sokaklarınır. su
lanması hakkındaki sulanmala
rımıza bir nihayet vermek ih· 
sanında bulunuyor 1 

Burada aleni teşekkür et
mekten bizi, ilan ve afişaj mü
teahhitliği dahi mennedemez 1 
Vakıa Avrupada şehirleri in
san gibi yıkarlar, fakat bizde 
şehirlerin de insanları gibi yı· 
kanmaması pek tabiidir 1. Ol· 
sun -su bir damla- gönül al
maya! nazik ye şefkatli Bele. 
diyemize teşekkürler ... 

Ancak şu arazozlerede bir 
ihtarda bulunmaktan kendimi· 
zi menedemiyeceğ'iz: Arkadaş( 
yerlere tükürmeyin iz 11 

Görmemişler ı 

Dün bir gazetede (Pendik. 
ten Yakacığa ııitmek neden 
çok güçtür! ) Diye sütunlar 
dolusu bir yazı gördük le gül
dük. Bu zat tramvaylı şehri
mizde Fatihten Harbiyeye 
Ömründe hiç gitmemiş mi 1, • 

Sokaksız 

bir şe~ 

Bir okuyucu bir gazetemize 
Konyanın Ilgın kazasında 
umumi hela olmadığ'ından şi· 
kayet etmiş 1 Garip şey 1 Bu 
~eml~ket, bütün Anadolu şe
hırlerının aynı değil mi? Koca 
şehirde hiç umumi sokak yok 
denıel.. ! 1 

Serdengeçti 
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güreş müsabakalartııdan sonra 
Türk pehlivanlarından birini 
Amerikaya götürecektir. Bu 
pehlivanın eski ve meşhur ser
best güreşçıleriınizden biri of. 
duğu söyleniyor. 

Kermes 
6 Ağustos Perşembe gunu 

saat 16 dan itibaren Suadiye 
Plajında Kermes proğranıına 

iştirak edecek bütün san'at
karların şerefine bir supe dan. 
san verilecektir. 

Yüzme ve dans müsabaka. 
ları tertip olunacak i~tirak 
edeceklere hediyeler verile
ceği gibi, kazananlara da ik
ramiyeler verilecektir. 

lngiliz kabinesinde 
son toplantı 

Londra 29 (A. A.) - Mor
ning Post gazetesine göre, in. 

giliz kabinesi parlemenlonun 

tatilinden evvel yapcağı son 

toplantıyı bu sabah saat 10 
da aktedecektir. 

Nevil Çenberlayn 
hasta 

Londra, 29 ( A.A. ) - Ha
zine bakanı B. Nevi! Çember
layn damla hastalığından ra· 
hatsızdır ve 
mamaktadır. 

odasından çık. 

Resmi devairin 
nazarı dikkatine: 

Gazetemizde neşredilecek resmi ilanlar 
için yegane merci " Resmi ilanlar Türk 
Limted Şirketi ,, dir. Şirketin merkezi 
Ankara caddesinde Kahramanzade ha. 
nının üçüncü katıdır. Telefon numarası 
209~0 .dır. İlanların bu tıtrikle gönderil· 
mesı rıca olunur. 

• 
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Ankaradan bahisler: 

p LAN 
Üsküdar gibi şehir yapmak 
dururken plan'ın cendere
sine kim girmek ister? 

Yazan: Burhan Belge 

--· -·--

Yeni Ankaradan bir görünı1ş: Müze civarı 

Plan, neslimizin kelimesidir. 
Babalarımızın gazali mistisizmi 
öğrenir gibi öıtreııdikleri Adanı 
lsınit ekonomisi, bizde Alimini 
yetiştiremeden vefat eltilti gün
den beri, plansızlık bir kusur ol
, muş ve "plan. ın itibarı birden 
fır iamışlır. Endüstride plan, 
ticarette plan, politikada plan, 
kültürde p'an ve, söylemiye 
ne hacet, evde ve şehirde plan, 
şimdi artık tabi! bir esas ol
muştur. 

Şehirde plan ve şehircilik, 
batı için bile genç mefhumlar 
olmakla beraber, yadellerde 
tatbiklerini görmüş nesneler
dir. Bize bu mefhumlar, An
karayı başşehir yapmak kara
rından sonra gelmiştir. Hem 
öyle, birden de deıtil. Yavaş ya
vaş, birçok hatalar ve saflık
lar yapıldıktan sonra. 

on yaşını henüz! bitiren bir ev 
<lurur. Bu evle yanıbaşındaki 

bakanlık binaları arasındaki 

kontrast, eve höyük delirtecek 
kadar keskindir. Bütün bunlar, 
Ankara'nın yapı teknilti bakı

mından da bir haylı bocala
malar geçirdiltini gösterir. 

Fransızların "enfin Malher
bes vint .. ,. dedikleri gibi, An
karada nihayet plAnın eline ı 
teslim edilebildi. P : anı yapan 
Prof. Jansen'dir. Şu, herkesin 
hatalarını bulduıtu, teçhil ettigi 
ve pabuç hırsızına çevirdilti 
Jansen .. 

Bir ev, planının doğru veya 
yanlış, güzel yahut çirkin ol
duğunu, size bir inşaat mev
siminden sonra isbat eder. 
Şehir planında, mesele böyle 
değildir. Bir şehir, bir kere 
50 yahut 100 senede meydana 
gelir. Bundan başka, bir şehri, 

t 

Mesela, Ankaranın Ankara 
olması, ilk önce, Haydar be
yin Bozkır Potsdam'ı ile baş
ladı. Ve dendi ki, "Yenişehir,, 

tıpkı Potsdam olacakmış. Aca
ba Saııs-Souci ile beraber mi? 
Ve ne münasebet? Ankara ve 
Potsdam! Hem n'çin bir başka 
şehir değil de Postdam? 

bir aile deltil, türlü mesleklere 
mensup türlü insanların torun- İ 
lan ve torun torunları kullan- 1 
mağa başlamalıdır ki, o şehirde, j 
rahat mı yaşanıyor, göz güzel
likler üzerinde mi gezil'or ve 
terbiye görüyor, anlaşılsın. 

Fakat Haydar bey seyaha
tini yapmiş ve planlarını ha
zırlamıştı. Ankara belediyesi 
tip- edler yaptırıyordu. isti yen 
bu evlerden birine yazılabili
yordu. 

Sultanahmet meydanının ikisi 
büyüklüıtün<leki bir saha üze
rinde birkaç sokak yapmıya 

ancak kafi gelen "Yenişehir,, 
mahallesi, bu suretle meydana 
çıkmıştı . Fakat artık, yeni An
kara'nın hangi noktoda şekil

Jeşeceği de anlaşılmıştı. Bunun 
için, parası olan, bunu, Po:s
dam'ın civarına yatırmakta ge
cikmedi. Ankaranın Cebeci 
gibi .cmtlerindc de gelişi gü
zel evler ve eski yangın ye
rinde b;rbirinden acayip apart
manlar yükselince, başşehrin, 
hazin bir plansızlık içinde ka
ranlık bir akibete doğru sü
rüklendiltine şüphe kalmadı. 

Haydar beyin evleri "Adliye 
sarayı. ile yaşıttır. Aradan on 
sene kadar birşey geçmiştir. 

Buna raıtmen, bu yapılar. iki 
insan ömrü yaşamış kadar es
kidir. Bugünkü ekonomi ba
kanlııtının yanı başında, keza 

Roman: 11 

Faknt bu ~.adarım beklemiye 
vakti olmıyanlar olduıtu gibi, 
daha ev planı üzerinde bile 
idraklerini işletemed i kleri hal
de şehir planı hakkında söz 
söylemek salahiyetini kendile
rinde bulanlar vardır. 

Ankara'da yaşıyanlar Jansen 
planının ne kadar ve ne türlü 

tenkitlere uıtradıyını bilirler, 
Fakat bunu tabii görmek la
zımdır. Üsküdar gibi şehir 
yapmak dnrurken, plan'ın cen
deresine kim girmek ister? 
Çünkü plan; kaide, nizam, öl
çü, sınır, bağ, tabiiyet, kısaca, 
inzibat demektir, 

Bunun içil!dir ki, bazi Anka· 
ra sokaklarında, tepelerinde 
yarım katlar taşıyan çirkinleş
tirilm!Ş apartmanlar yahut ev
ler görürsünüz. Şu var ki; Hay
dar beyin Potsdamı ile bugün
kü Aokara arasında hiç bir 
münasebet kalmamıştır. Ve gö
zümüzün önünde, gövdesi git
tikçe belirleşen şirin ve güzel 
bir şehir vücut bulmaktadır. 
Hele "Haydar beyin duvarı. 
düşünc~iz, ziyankar ve ümmi 
bir şehirciliıtin sembolü gibi 
çoktan tarihe karışmıştır. 

Burhan Belge 

şk Oyuncakları 

Nihayet aynı katta ve karşı 
taraftaki kapı açıldı. Bir. kadın 
onların daha sabahtan paket
lerile birlikte istasyona doıtru 
gittiklerini, hatta hangi trene 
bindiklerini bile bilmediğini 
şöyledi. 

Sordum: 
- Yalnız mı idiler ? 
- Evet, ana kız yalnızdılar. 
- Yanlarında erkek yok 

muydu ? Emin misiniz ? 
- Allahım, ben şimdiye ka

dar onların yanında sizden 
başka erkek görmedim ki ... 

- Benim için bir şey bırak· 
madılar mı? 

- Hayır, zannedersem, size 
darılmış olacaklar. 

- Acaba tekrar gelecek
ler mi dersiniz? 

- Allah bilir. Bana hiç bir 
§ey söylemediler. 

y AZAN : Pi yer Luis 

- Her halde eşyalarını al
mak için gelirler zannederim. 

- Hangi eşya? Onlar bu
rasını mobilyalı olarak tutmuş
lardı. Kendilerinin neleri varsa 
alıp götürdüler. Kim bilir, şim
di ne kadar uzaklardadırlar. 
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DQLAMBAÇ 

Sonbahar geçti, kış geçti. 
Fakat hatıralarımın en ufak birl
zi bile silinmiyordu. Hayatımda 
bu kadar acı ve boş geçen 
aylar yoktur. 

Yeni bir varlııta girdiıtimi, 
kim bilir belki de ömrümün 

sonuna kadar sürecek bir sa
adetin bana kapılarını açmak 
üzere olduıtunu zannederken, 
birden bire herşcy çöküp gi• 
divermişti. 

Askerlik" 

Hava taarruzlarının 
cephe gerisine, 

yurda tesiri 
Umumi harpte bir örne

ltini görmedikimizden gele· 
cek bir savaşta hava silah
larının cephe gerilerine, öz 
yurda nasıl bir tesir yapa
caklarını olduğu ı;ibi kes• 
tirmeıte imkan yoktur. Harp 
tarihi sahifelerine, kuvvetli 
tayyare filolarile, bombar
duman tayyarelerinin toplu 
olarak kullanılmaları ve bu 
yoldaki sevku idarenin ne
ticeleri henüz geçmedi. Mah
dut miktarda bomba atışı· 

nı da, Umumi harpte ol
duıtu gibi, cephe gerisine 
ve halka tesiri peka• oldu. 
O halde, son harpleri bu 
yolda yapılacak teşebbüşle
riıı başlangıcı olarak kabul 
edebiliriz. 

Umumi harpten sonra, harp 
ve hele bombarduınan tay
yareleri tekemmül etti. Uçuş 
mesafeleri, taşınan bomba 
miktarı arttıkça arttı. lngi
lizlerin son harpte attıkları 
800 tonu aşan bomba, bu 
gün biranda elden çıkarılı
yor. Bu korkunç deltişmeler 

ulusları düşündürdü. Silah
ları azaltma komisyonları 

kuruldu.Fakat hiçbir devlet 
hava silahlarından vaz ge
çemediler. iş Uluslar kuru
muna vardı. T Qplantılarda 

hava hücümlarının hiç ol
mazsa çarpışan ordulara 
tevcihi konuşuldu. Bu dü
şünceler bile, daha son 
harpte suya düşmüştü. Al
manların Freiburg şehrine 
kırk kava hücumu yapılmış, 
289 bomba atılmış, birisi 
istasyona düşmüş, 288 zi 
halktan 150 kişiyi öldürme
miş mi idi? 

Bu gün hemen her dev
let: General lron Side gibi 
" gelecek bir savaşta kuv
vetli hava filoları. düşman 

şehirlerine, insanlarına, fa~ 

rikalarına bombarduman ya
pacaklar, panik tevlit ede
cekler ve halki felce uğra
tacaklardır. Bu suretle düş
manın savaş isteğini ve ih
tiyatını kökünden kıracak
lardır. Gelecekte asıl vuruş, 
sivil halk üzerine olacaktır •• 
diyorlar, Aktif, Passif ko
runma tedbirlerine baş vu
ruyorlar ve manevrelerle 
yurdlarını hazırlıyorlar. 

M. K. 

Harici küçük 
!::!...aberler 

• Pariste feshedilen Faşist 
cemiyetlerinin gizliden gizliye 
kuruldukları haber alınmış, 
bunlardan Sovyet aleyhtarları 

komitesi merkezinde araştır

malar yapılmıştır. Bulunan ev
rak Adliyeye verilmiştir. 

* Kaliforniya açıklarında 
bir Amerikan kravazöründe 
infilak olmuş, bir kişi ölmüş, 

dokuz kişi yatalanmıştır. 
* ltalyada ücretlerin artırıl

ması siyasetine başlanılmıştır. 
Vapur inşaatı sanayiinde ÜC· 

retler yüzde on artırılmıştır. 

* Ati nada bugün için yapıl
masına karar verilen yirmi 
dört saatlık grev 5 Aıtustos 
Çarşanbaya bırakılmıştır. 

Ah, bilseniz, onu ne kadar 
seviyordum, ne çıldırasıya se
viyordum. Düşüne düşüne Kon. 
çita'ya hak verdim. Evet, buma
sallar bakiresine yakışmıyacak 
bir küstahlıkta bulunmuştum. 

Fakat şimdi, eıter allah yardım 
eder de Konça karşıma çıkar
sa, ayaklarına kapanacağım, 
o işaret verinceye kadar bek
liyeceıtim. isterse bu intizarım 
yıllar, asırlar sürsün. Hiç ha
şin davranmıyacaıtım. 

Konçita'nın ne düşündültü· 
nü anlıyorum. Kendisi, bir 
çok hemayarlarının aylık 
metres olarak, hem de ne ko
laylıkla kiralandıkları bir sınıfa 
mensup olduıtunu biliyor, onun 
için kendi karakterinden aşaıtı 
bir muameleye maruz kalmak 
istemiyordu. Beni tecrübe et• 
mek, benden emin olmak isti· 
yordu. Kendisini öyle ödünç 
deıtil, tam manasile vermek 
niyetindeydi. Olsun, ben de 
ona ram olacaktım, onun ar
zusuna göre haraket edecek
tim. Fakat acaba bir daha 
görebilecek miydim?.• 

AÇIK SÖZ-

Düşüncelea: : 

Zaman, bir bakıma hiç eski
meyen, ihtiyarlamıyan, her za
man çocuk kalan ve hergeçen 
saniyede yenileşen bir vehimdir. 

l!J (!) 

Zaman, hadiselere doymıyan 
bir obur ve en lezzetli gıdası 
beşerdir. 

l!l c!I 
Zaman deıtişti deriz. Ha

yır •. Değişen biziz. Zaman de
ltişmez, deltişttirir, ezer, öldü
rür. 

m rn 
Meşhur filozof ve riyaziyeci 

Nivton zamanı şöyle tarif edi
yor : Arzın güneş etrafında ge
çirdiği saatler. 

m GJ 

Meşhur Filozof Niçe'ye sor-
muşlar: 

- Zaman nedir? diye. 
Cevap vermiş : 

- Böyle birşey bilmiyorum. 
Zaman.. Dünyada henüz mev
cut değildir. 

m m 
Kıymeti hiç bilinmeyen nes

nelerden biri de vakittir. Hal
buki İngilizler buna nakit kıy· 
meti izafe ederler. 

r-

ı 
Doktorun 

Öğütleri 
inkıbaz 

Halk arasında buna beıtlik 
derler. Dışarıya çıkmak hu

susunda görülen müşkilat ve 
ittiratsızlık ve azlııta denir. 

inkıbaz baıtırsakların gevşek
liltinden, yani tabii elestikiyet
lerine halel gelmiş olmasından 
ve midenin kafi derecede saf
ra ifraz edememesinden, ekse
riya fena bir adetin itiyadın· 

dan, yemek zamanlarının mun

tazam olmamasından mütevel

lit iştihasızlıktan, daima oturup 
gezinmemekten ve fazla meş
guliyet neticesi duyulan zihni 
ıztıraplardan ileri gelir. 

Fazla meşguliyet, vapur ve 
şimendifer seyahatleri, müshil 
itiyadı, zafutdem, kalbin hare

ketlerinde yavaşlık gibi muh
telif sebeplerde inkıbazı davet 
edebilir. 

Peklik uzun müddet deviım 
eden karın şişmesi, sancı, ma• 
katta rahatsızlık, yüzde kırm,· 

zılık, baş dönmesi ve aıtrıları 

uyuşukluk, fikri betaet gibi 
şeyler zahir olur. 

Başlıca tedavisi baıtırsakları 
harekete alıştırmaktan ibaret· 

tir. Bunun için de nebati bazı 

maddelere müracaat edilir. Ta. 
ze meyvalar, sebze, bal, erik, 
ateşte pişmiş elma inkıbazı 
dafi şeylerdendir. 

Sabahleyin yataktan kalkıldı· 
ıtı gibi aç karnına veya yatarken 
içilen sıtuk veya sıcak au, süt
lü kahve inkıbazı defeder. 

Ketentohumu, kepek suyu, 

ebegömeci suyu ile yapılan ih
tikanlar, alelumum her nevi 

ihtikan ve müshiller inkıbazı 

defeden devalardandır. 
Müshil kullanarak inkıbazı · 

def etmektense, söylediğimiz gi· 
bi yemekler de meyva yemek 
suretile inkıbaza mahal ver
memek daha makul sıhhi bir 
tedbir olur. 

Ne dersiniz, gördüm. 
Bir bahar akşamıydi. Birkaç 

saatimi Del Düke tiyatrosunda 
geçirdikten sonra, gecenin sÜ· 
küneti içinde, geniş ve sessiz 
Alameda'da tek başıma dolaş
maıta çıkmıştım, 

Aıtzında bir sigara, Trajans 
mahallesinden geçerek evime 
dönerken, arkamdan birisinin 
hafifce beni ismimle çaıtırdııtını 
işittim. 

Ve titredim. Sesi tanımıştım. 
- Don Mateol 
Döndüm, kimseler yoktu. Fa· 

kat ber halde rüya görmiyor. 
dum. 

- Konça, dedim, Konçita 
nerdesin? 

- Biraz yavaş konuşsanıza, 
annemi uyandıracaksınız • 

irtifaı aşağı yukarı omuzla. 
rıma gelen parmaklıklı bir 
pençereden konuşuyordu. Üze
rinde geceliği vardi. Sırtına bir 
şal almış, dirseklerini demir 
parmaklııtın arkasında, pençe• 
renin mermerine dayamıştı. 
Yavaş bir sesle devam etti: 
- Demek ki dostum, siz in-
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Ne diyorsun ? Kulaklarıma inanamıyorum, adeta 
bir Kemalist gibi konuşuyorsun ? Sen de mi 

yoksa onlardansın ? 
Aman Muhsinciğin, ben ge- 1 

)inceye kadar sakın boş dur- 1 
ma .. Malüm ya, bir tarafı zail 

1 
düşürmek için, o lbir tarafı 
kuvvetlendirmek lazım. Bugün 
Anadolunun paradan ziyade 
silaha ihtiyacı vardır. Göreyim 
seni .. 

Merak etme, Binbaşım 1 
[!) L!1 
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0amat Ferldin sarayın
da bir ziyafet gecesi.. 

Gece .. saat on iki .. 
Balta limanında Damat Fe

ridin sarayındayız. 
Ali Kemal salonun bir kö. 

şesbde iki arkadaşile konu
şuyor: 

- Sadrazam paşanın bu 
gece neşesi yok.. Neden aca
ba? 

- Maliye nazırı parasızlık

tan şikayet ediyor • Devlet, 
memurlara yarım aylık bile 
vermekten aciz. Neşesiz gö
rünmekte haklı deıtil mi ? 

Ziyafetten sonra davetliler 
ikişer üçer köşelere çekilmiş· 

!erdi , 
işte, Boğaza bakan bir bal· 

konda iki baş daha... konuşu
yorlar: 

- Anadolu gittikçe kuvvet· 
!eniyor .. Zati şahanenin bu va
ziyet karşısında ne düşündü
ıtünü biliyor musun ? 

- Şevketmaapefendimiz ya
kında bir (hilafet ordusu) teş• 
kil edecekler. Anadolu asileri
ni kısa' zamanda dağıtmak iş
den bile deıtil, monşer 1 Bir iki 
ay sonra görürsünüz onların 
akibetini .. 

- Ben Vahdettinin Anado
lu mücahitlerine el altından 

yardım etmesini, Türk milleti· 
ni diriltmek istiyen bu milli 
teşekküle karşı hü•nÜ niyetle 
hareket eylemesini beklerdim. 
Halbuki o ... 

- Ne diyorsun yahu sen ? 
kulaklarıma inanıımıyorum. A
deta bir Kemalist gibi konu· 
şuyorsunl Sende mi yoksa on
lardansın? 

- Ne münasebeti Ben seni 
tecrübe ediyordum. Bıravo ... 

doıtrusu Padişaha sadakat bu 
kadar olur. 

Balkondan ayrıldılar. 
Bunlardan biri yani padişah 

taraflısı, kabinede mevkii olan 
bir nazırdı. Öteki Vamık bey 
isminde bir tüccar. 
Vamık bey Ferit Paşanın 

eski dostlarından birinin oıt· 
!uydu. Tahsisilini Avrupada 
ikmal etmiş, iktisat doktoru 
olmuş.. Bir müddet ziraat 
Nezaretinde mühim bir memu
riyete tayin edildikten sonra: 

"Ben memur olamam... Di
yerek çekilmiş, ticaret sahd· 
sına atılmıştı. 

Hükümet memuruna aylık 

verebilmek için ecnebilerden 
bir istikraz yapmayı düşünür. 
ken, Damat Ferit, Vamık be-

sanlara böyle muamele eder
siniz? 

Kendimi müdafaadan Aciz 
bir vaziyetteydim. 

- Biraz eıtil, dedim, biraz 
daha sevgilim. Karanlıkta yü
zünü görmüyorum. Şöyle sola, 
ay ışığına gelmez misin? 

Yüzünü ay ışııtına getirdi, 
Ôlçemiyeceğim bir zaman için
de, sarhoşlar gibi, kızı mı sey• 
re daldım. 

Dedim ki: 
- Elini uzatmaz mısın? 
Parmaklıkların arasından eli· 

ni uzaUı. Parmaklarını, avucu
nun içini, çıplak kollarını du
daklarımda dolaştırdım. Adeta 
çılıtına dönmüştüm. Gözlerime 
inanamıyordum. Evet, bu onun 
teni, bu onun eti, bu onun ko· 
kusu idi. Uykusuz geçen kim 
bilir kaç geceden sonra. şimdi 
onu avuçlarımda tutuyordum. 

- Aıtzım da uzatmaz mısın? 
dedim. 

Başını salladı ve elini içeri· 
ye çekti: 

- Sonra, sonra! 

yin fikrinden de istifade etme
yi ihmal etmemişti . Damat Fe
rit bu zeki genci sarayında 
yaptığı her toplantıya davet 
ederdi. 
Vamık bey bub toplantılarada 

görünen genç bir kadına uzak
tan uzağa yanımsıyordu. 

Vamık yakışıklı bir erkekti. 
Yaşı otuz beşi geçgin değildi. 

O, Balta limanındaki toplantı
ların hemen hepsinde tesadüf 

etliği bu genç kadınla bir tür
lü dostluk temin;ne muvaffak 
olamamıştı. 

Bir gölQ'e gibi •. Yamuktan ne
den kaçıyordu bu kadın? 
Vamık o gece kendi kendi

kendine: 
- Ne olursa olsun, dedi, 

şu hanımla ahbap olacaıtım. 

Herkesle bir dost gibi görü

şüyor da benim yanıma neden 
sokulmuyor acaba .. ?1 

Bu kadını.. Nesrini şimdi 

siz de tanıdınız değil mi? 
Onu Vamık da tanıyordu. 
- Adı Nesrin .• Genç ve gü

zel. Hele zeki ve yakıcı bakış
ları ile pinti nazırları ne kadar 
da teshir etmiş. 
Vamık bu k~clının kimin ka. 

rısı veya kızı olduğunu bilmi
yordu. Ziyafet esnasında bir 
aralık Ali Kemalin yanında O• 

tururken, Vamık : 

- Galiba onun karısı .• 
Diye hüküm vermişti. Fakat 

biraz sonra bu hükmünde isa
bet olmadııtını anladı. O sa
atler geçtikce - Ali Kemal ile 
nasıl sıkı fıkı görüşüyorsa. 

başkalarına karşı da aynı sa
mimiyeti gösteriyordu. Vamık 
bu esrarengiz kadının hüviye-

tini bir türlü anlayamamıır 
Bir aralık daHınt Ferirlin kat 
yası Nazif beye sor<lu: 

- Bu kadın kimdir alla 
aşkını, bana söyler misin ? 

Nazif bey ihtiyar fakat dı'ı. 
endiş bir adamdı. Bir şey b• 
miyormuş gibi davrandı: 

- Vallahi bondcniz de bi 
miyorum. Sadırazam paşan• 

çok hürmet etti ği misafirlerd< 
biridir. Her halde büyüklcrd 
.tıırinin refikası olsa gerek. 

Vamıkın zilınind~ takılıp k 
lan bu bir kaç kelime saatlJ 
geçtikçe muammalaşıyordu. 

"- Büyüklerden birinin rf 

fikası.. Fakat acaba kimin?, 
Bu sualı kendi kendine te~ 

rarll\yıp dururken, salon 
bahçeye bakan penceresi önü 

de durdu.. Başını dışarı~ 
' uzattı. Dalgın dalgın etra' 

bakındı. 

Vamık bu sırada arkasınd 
dolaşan hafif bir ayak se' 
duyarak başını çevirdiği zaıııl 

onu gördü. Nesrin ayakta ya 
nız dolaşıyordu ve gözleri 
Vamığın clurduıtu pencere) 
dikmişti. Vamık bu tesadüfl 
istifade etmey! ihmal etmedi 

- Mehtap ne kadar güı• 
h•nım efendi) 

Nesrin gülümsedi: 
- Çok güzel. Şairlere ilh• 

verecek kadar güzel. 
- Vallahi bendeniz şair~ 

itilim amma, bu manzara k•· 
şısında kafiyeli ve tumtura~ 
sözler söylemek ihtiyacını d 
yuyorum. 

Eliyle gökteki yıldızları gc 
tererek ilave etti : 

[Bilmedi J 
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Gençlik, milli sahne istiyor .. 

•- Göbek atan, bacak sal
lıyan, çıplak baldırlarını gös• 
teren artistleri seyretmekten 
rısandık. Artık, sahnede bun
lar .. sinemada bunlar .• !ıarlar• 

da bunlar ... 
Diye söze başlıyan dört be$ 

genç, dün yazı odasında arka .. 
c!aşlara dert yanmağa gelmiş
ti. 

Hepsi de mektepliydi bu de
likan1ıların .. 

Hepsi de ateşli, yurtsever, 
milliyet sever, san'at sever ço
cuklardı bu mektepliler. 

Hep bir ağızdan dileklerini 
anlattılar: 

•-Milli sahne istiyoruz biz. 
Her memleketle bacak sallama 
modası çoktan geçti. Şimdiye ka 
dar seyrettiğimiz piyesler ara
sında ne Ana/artnlarrn desla· 
nını, ne Sakarya zaferini gör
dük, nede Anadolunıın ruhun• 
dan kopan bir nagme duyduk. 

Ah, bu arkası gelmiyen son
ralar.,. kulaklarım bu kelimeyle 
ne kadar dolu! Yine öyleyken 
bu geceki ilk tesadüfümüzde 
bile yine o kelime, hain ve 
merhametsiz bir hail gibi ara
mıza giriyordu. 

Suallerim biribirini takibetti. 
Şimdiye kadar nerelerdeydi ? 
Niçin alelacele evini bırakıp 

gitmişti? Eıter bana söy
lemiş olsaydı, ben kendisinin 
her sözüne itaet ederdim. Fa
kat öyle üç satırlık bir mek. 
tup göndererek çıkıp gitmek 
ve beni yalnız bırakmak mer
hametsizlik değil miydi ? 

Cevap verdi: 
- Ne yapayım? Kabahat 

sizin 1 
Kusurlarımızı kabul ettirdik. 

Zaten daha neler kabul etmeğe 
hazır deıtildim ki... Sesimi çı
karmadım. 

F aket öıtrenmek de iste
yordum. Bu kadar uzun aylar 
ne yapmıştı? Nereden geliyor
du? Ne zamandanberi bu par• 
maklıklı evde oturuyordu? 

Artık bu kozmopolit, bu ren' 
siz ve şehvet kaynağı sahn 
/erden usandık. Milli piA 
milli sahne, inkrlcip sahn 
isU!lor bugünkü gençlik. Tig 
ro sadece güldüren ve eRlen 
ren, beli felce tutulmuşld 
hıza getiren bir /eşekkıilıfl 

dür ? Tiyatronun irşat edi• 
uyandırıcı ve düşünaürücı1 
rolü oldu/juna inanmnsayd1 

buraya kadar gelip sizi rah 
sız etmezdik I San'at ve s 
atkarlar hamisi olan sayın 
lediye reisimizin önümüzd 
tiyatro mevsiminde bu nok! 
yı nazarı dikkate alm1sını 

tiyoruz. /slek/erimize deltil 
nizi rica ederiz ... 

/şte, üzerinde durulacak 
geni ve düşündürücü bir f1I 

zu. Gençlerin dileklerini agn 
kaydediyorum. Kendi fikirli 
mi başka bir gün gazacoğırı' 

lskender Fahreddl~ 

- Evvela Mardrite git! 
Sonra akrabamızın bulundO 
Karabanscl,e geçtik. Orada" 
buraya geldik. işte okadar•' 

- Bütün evde siz mi ol 
ruyorsunuz? 

- Evet. O kadar büt 
deıtil ama, bizim için yine 
yük. 

- Evi nasıl kiraladınız? 
- Sayenizde ... Annem ~ 

disine v~rdiıtiniz paralard 
daima tasarruf ederdi. 

- iyi ama, bu çok sürmeı 
- Daba burada bir ay 

musluca yaşayacak para 
var. 

- Ondan sonra? 
- Ondan sonra sıkıo11 

düşeceıtimizi mi zannediyor 
nuz? 

Cevap vermedim. Fakat 
kıntıya düşmemek için v6 
dunu kiralamaıta kalkarsa, 
billahi ellerimin arasında, ~. 
de bütün kalbimle seve se 
isteye isteye öldürürdüm. 

Devam etti: 
Bitrrı 

a 

t 

1 

i 
1 
1 

' j 
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ııııır • 
• istiklal Harbi sıralarında 

Edebiyatı Türk 
• 

Gençlerden l dris Ahmet Konuşuyor: 

Telefon çaldı : Telefoncu 
b~yan. 

- lstanbuldan istiyorlar de
di. 

Öksürdüm, sesimin 
kuvvetile haykırdım: 

- Alio, allo, allo. 

olanca 

Mırıltılnı ye vınlamalar ke
sildi, pürüzsüz bir ses: 

- Ben, idris Ahmet , dedi. 
- Vay canımın içi, mer-

haba, nicesin, hoş musun? 
- Hoşum, hoş. Ankete ce

Yap veriyorum. 
- Dur hele, k.,ıılem kağıt 

alayım. Ha, t&mam. Mili! mü
cadelede bir edebiyat var
mıydı? 

Mill! mücadelede silahın 
yaptığını muhakkak ki kalem 
yapamadı. Hem o kadar ya
pamadı ki bu gün bu mevzua 
temas etmek bile yüzümüzü 
kızartmıya kafidir. Tasavvur 
edin, koca bir kurtuluş ham
lesi karşısında tıpış tıpış bir 
emekleme. 

Aydın Aydın gı1ul Aydın 
Ah bir defa kurtuiaydınl 

Demekle mi olurmuş bu iş? 
Mehmet Emin çap; l ıdı, Meh

met Akif tohum saçtı; fakat 
maalesef elde edilen mahsul 
pek bodurdur, istiklal marşı
mız bile bizi tatmin edecek 
olğunlukta değildir, Duyğuları
mızı ifade edecek daha içden 
gelen, daha özlü bir marşa 

muhtaç olduğumuzu eminim ki 
üstad Akif dahi itiraf etmek
ten çekinmez. 

Geriye ne kaldı? Koskoca 

bir hiç. 1 
Bugün baba hindiler gibi kuku 

kulu kulularla kabarıp kanat ı 
sürten ağabeylerimiz hala ilik· 
lerine kadar işliyen meskenet 
hastaiığından kurtulamamışlar
dır. Kitleye heyecan vermek, 
onu peşinden sürüklemek için 
riyasız bir gönül cömertliği la-

zım. 

Cihan edebiyatlarına bir göz 
gezdirecek olursak inkılapçı, 
devrimci sanat adamlarının na
sıl çalıştıklarını ve neler mey
dana getirdiklerini görür ve 
o zaman bizim sahte üstad
lara acımaktan başka bir
şey elimizden kelmez. Yalnız, 
kabahati doğrudan doğruya 
sanatkara yüklemek te biraz 
insafsızlık olur. Osmanlı impa· 
rator'uğunun götürü politikası 
Türkiye kültürünü takviyeye 
zaman bırakmamıştır. Savaştan 
savaşa koşan delikanlının elin
den silah düşmemiştir ki buna 
imkan bulabilsin. Böyle çorak 
bir sahada da ne yetişebilirdi? 
Nihayet bir Fuzuli, bir Nedim, 
veya bir Namık Kemal. idris 
Ahmet acele acele söylüyordu. 
Yazmağa yetiştiremiyorum. 

- Yavaş canımın içi, yavaş 
gözümün içi, dedim. 

O, söyledikçe sinirlenmiş gi
bi kelimeleri biraz daha hızlı 

sıralamağa başladı. 

- Harf inkilabı bize geniş 
ve aydınlık bir ufuk açtı.Okur 
yazarlarımız yüzde yetmişi bu
luyor. Bağırdım: 

- idris hüsnü zannına 
teşekkürler. O, devametti: 

- Şüphesiz ki yakın bir za
manda münevver kit!esi kaba
racak. Artık her fırsatta dö· 
ğüşmekte de gözümüz olma
riığına göre sanatkarlarımız 

Türk edebiyatını beton arme
leştirmeğe müsait zemin ve 
J.aman bulacaklardır. 

Bir ince ses araya karıştı: 
- Devam ediyor musunuz? 
Telefonun bir ucundan ben, 

bir ucundan idris Ahmet bağ
rıştık: 

Evet evet 
- Evet evet 
- Ha idris, okuduğun şair-

ler, muharrirler. 

Anketi yazan: Ertuğrul Şevket 

idris Ahmet 

suali ssruyorsunuz? dedi. iyi, 
kötü ve topu topu elliyi geç
miyen üstatların hepsini oku
dum. Yok eğer "hangi şair 
ve muharrirleri beğeniyorsu

nuz?" şeklinde sorarsanız ce
vap vereyim: Yunus Emreyi, 
Karacaoğlanı zevkle okudum. 
Öz dille ve bütün samimiyetle· 
rile yazan Halk şairlerini pek 
beğenir ve taktir ederim. Fu
zuli, Ndim gibi dalkavuk, 
Arap ve Acemce bozması şa
irlerdense nefret ederim. Hat
ta bu gibilerin edebiyat tari
himizde yer almasına taham
mül edemem. Mehmet Akif sa· 
hasında değerli bir üstattır. 

ra tanzimata kadar şöyle ken
dini kabul ettirecek bir tek şair 
veya muharrir yetişmemiştir 
bence. Elini şakağına koyup 
gazel okuyanlara bir ecnebi 
seyyah gibi par curiosite gü
lüp geçmekten başka bir şey 

y•pamayız. 

Tanzimattan sonra gelenle
rin bir çoğu ise Avrup,nın ko· 
tü birer mukallidi olmaktan 
kurtulama.nıştır. Geriye kalan 
üçbeş kişi de mevzularını iyi 
seçememişler ve fırsat yakala
masını becerememişlerdir. 

Biraz da kendilerine itimat
ları yoktur. Ciğeri on para 
etmiyen bir Dekobrayı dünya 
tanır da mesela bir Peyami 
Safayı kimse tanımaz, Üçbeş 
cingöz Recaiciden başka. 

Hele propağanda hususunda 
pek geriyiz. Al şunu oku, mu
hakkak oku, çünkü okuman 
elzemdir demedikçe kim bir 
Türk muharririnin eserinin sa~ 
hilelerini karışdırır. 

- Bir sual daha canım. Lo· 
zandan sonraki şair ve muhar
rirler? 

- Lozandan sonra yetişen· 
ler arasında tamamile inkişaf 

etmiş şair veya muharrir bul
mak güçtür. 

Arkadaşların hepsi bocala. 
maktadırlar. Henüz yürüyecek
leri yolu katiyetle tesbit etmiş 
değillerdir ki onlardan fazla 
bir şey beklenilsin. 

Lisan istihale geçiriyor, ka
naatler sık sık değişiyor... Bu 
vaziyet karşısında san'atkar 
şaşkın bir haldedir. 

En fazla Nazım Hikmeti be. 
yeniyorum. Çünkü o ne mız 
mız ve ne de dalgavuktur. 
Orijinal görüşlerinin bağışla

dığı mevzularını işlemekte ve 
pek mahir bir san'atkardır o 
sonra muhtelif branjlara temas 
ederek muhtelif kari kütlesine Kanaatlerin sık sık değişti. 
hitap etmesini o kadar iyi bi- ğini şakır şakır haykıran idris 
liyor ki ... Aka Gündüz bulun- Ahmetten "sana göre edebiyat 
nıaz bir inkılapçı muharrir. ne demektir" sualimi sormağa 
Falih Rıfkı, Sadri Etem, Ya- lüzum görmedim. Zaten tele-
kup Kadri de keza. Reşat Nuri foncu Bayan da yine 
nin, Etem izzetin romanlarını - Devam ediyor musunuz ? 
sevmeyen yoktur. Diye bir sual sordu. 

- Edebiyatımızın harice ta- idris Ahmedin sesi gelmedi, 
nmmaması sebepleri? ben ... 

- Başta Türkçenin beyne!- - Hayır, dedim. 
milel olmaması gelir. Sonrn Ertuğrul Şevket 
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Ekonomi 
Bakanı 
Kütahyada 

Linit havzasında 
tetkikat yaptı 
Balıkesir, 39 (A.A,} - ilimi

zin Borasit ve Balya madenle· 
rindeki tetkiklerini bitôren eko
nomi bakanı Celal Bayar dün 
Balıkesirlilerin samimi teşyileri 
arasında Kütahya trenile şeh
rimizden ayrılmıştır. Gece şe
reflerine Atatürk parkında şe
hir kulübü tarafından bir gar-
denparti verilmiştir. 

Kütahya, 29 (A.A.) - ik
tisat vekili Celal Bayar dün 
şehrimizi şereflendirdi. Ken· 
dilerini Tavşanlıdan karşılıyan 
llbayla birlikte bu gün büyük 
elektrifikasiyon tesısatının ku
rulacağı Lignit havzasını tet
kik etmek üzere Seyidömere 
gittiler. Yanlarında maden 
mütehassısları vardır. 

Uşakta kültür 
Uşak, 29 (A.A.) - Bu yıl 

ilcemiz ilk okullarında 4004 

Piyasaya 
panıuk ipliği 
dökülecek 

Ankara, 29 ( A.A.) - iktisat 
Vekaletı tarafından verilen 
emir üzerine piyasada ihtiyaç 
h~~sedilen pamuk ipliklerini iki 
!!'un zar~~nda piyasaya dökmek 
u.zere Sumer Bank kendi fab· 
rıkalarma emir vermiştir. 
. ~u sur~tle piyasanın iplik 
ıhtıya~ı bır kaç güne kadar 
fazlasıyle temin edilmiş ola
caktır, 

Manisa valisinin ce-
naze merasimi 

. lzmir 28 (A. A.) - Bir ame
l~y.attan sonra ölen Manisa va
lısı Murad Germen'in cenazesi 
bugü.n 1".Janisadan Karşıyakaya 
getırılmış ve Karşıyaka'da tö
renle So~ukkuyu mezarlığına 
defnolunmuştur. 

Mudurnuda dolu mah· 
sulü tahrip etti 

Mudurnu, 29 ( A. A. ) _ 25 
Te~~uz ııünü altı köy mah
su.lu~u tamamen ve beş köyün
kunu de kısmen tahrip eden 
dolu birçok yolları da bozmuş. 
tur. Bu yolda Bolu • Mudurnu 
post~ otomobili bugün gele
memış posta hayvanlarla taşın 
mıştır. talebe devam etmiş ve bunlar

dan 2370 talebe terfi eylemiş 

ve 458 talebe mezun olmuştur. ı' 
Mektebi bitirenler orta okula 
girmiye hazırlanıyorlar. Fakat 
orta ol..ullar kendi müdavim-

30 TEMMUZ 
PERŞEMBE 

günü saat 18 de, Türk Ano
nim Elektrik Şirkttinin Tak· 
sim Cümhuriyet meydanın· 
daki şubesinde, 

!erini bile sığıştırmak müşka
latı ile karşılaştığından orta 
mektebe girmek istiyen ilk 
mezunların vaziyeti müşkülat 
arzetmektedir. Vaziyet şimdi
den Kültür Bakanlığına bildi
rilmiştir. 

BAYANLARA 
MAHSUS 

Yemek 
30 temmuz perşembe 

Diiğün çorbası, düğün yahnisi, 
piltiv, zerde 

Pişirme tarifi : 

Y AHNI - Bir buçuk parça 
eti suda kaynatınız. Etler piş· 
meğe başlayın· 

ca indiriniz. iki 
tane soğan 
doğrayıp b i r 
kaşık yağda ka 

vurunuz. Bir az 
salça biraz kır
mızı biber, tuz 

koyup bir bar· 
dak et suyu ile 
bir iki taşım 

kaynatınız , su 
da haşlanmış etleri tencereye 
koyup üzerine yaptığınız sal
çayı dökünüz. Lüzumu kadar
da et suyu katarak biraz da· 
ha kaynatınız. 

• ÇORBA - Etin yağlı yer
lerinden kuşbaşı doğrayınız. 
Yahut yukarıda yahni için kay
nattığınız etin suyundan ten
cereye bir kilo kadar koyup 
tekrar kaynatınız. Bir kase 
içinde iki yumurta, bir limon, 
bir kaşık sirke, dört beş kaşık 
unu bir arada çalkalayıp azı

cık su ile sulandırınız. Tence
rede kaynamakta olan et su
yunun içine yavaş yavaş karış
tırarak dökünüz. Unun kokusu 
geçinceye kadar pişirip, tuzu
nu koyun indirin. Kaseye dö
kün sonra kara biberli, baharlı 
yağ kızdırıp üstünü süsleyiniz. 

* PILA V - Tencereye bir 
kepçe yağ koyup biraz fıstık 
kavurunuz. Bir ölçü pirinci yı
kayıp onu da kavurduktan 
sonra iki ölçü et suyunu kay
nar kaynar pirincin üstüne 
dökünüz. Evvela kızgın ateşte, 

sonra da yavaş ateşte dem• 
lendiriniz. Pirinçler suyunu çe
kince yağını haşlayınız. Tane 
tane olur. 

* ZERDE - 250 gram zer
delik pirinci bol su ile tence· 
reye koyup kaynatınız. Pirinçler 
uzamıya başlayınca içine bir 
kilo şeker koyunuz. Hızlı ateş
te kaynatınız. Küçük bir kap 
içinde bir dirhem safranı sıcak 
su ile kaynatıp tencereye dö
künüz, safranla da kaynasın. 

Biraz sonra kırmızı şekerci bo
yasını bir kahve fincanında e
tip istediğiniz tam zerde ren
gini verinceye kadar tencere
ye dökün. Sonra yine bir ka
se içinde üç kaşık hararot e· 
zip onu da içine katınız, bir 
iki taşım kaynadıktan sonra 
indiriniz. Fakat hiç tencereye 
kaşık sokmayınız. 

Gl 8 

_ço~ 

Bazı çocukların gözleri çok 
sulanır. Ara sırada kırmızılaşır, 
kirpiklerinin dipleri 
çapak toplar. Halk 
arasında göz nez
lesi denilen bu arı
zanın vakit geçir
meden vaktile te
davisi lazımdır. Çün
kü ihmal edildiği 

taktirde çocuğun gözleri ıçın 
büyük bir tehlike teşkil ede
bilir. Bu göz hastalığının muh
telif sebepleri vardır. Bünye
nin hususi vaziyetinden ileri 
gelan bu hastalık için doktor 
pehriz tavsiye ettiği taktirde 
buna son derecede riayet la
zımdır. Bilhassa göz temizliği 
üzerinde de ehemmiyetle dur
malıdır. Çocuklarda görülen 
göz hast~lık~arının. ~k~eriyetle 
pislikten ılerı geldığını burada 
kuvvetle söylemek mümkündür. 
ôyle çocuklar görüyoruz ki 
bunlar şu 31cak yaz günlerinde 
toz toprak arasında yuvarla
nıyorlar, anneleri ihmalkar 
davranıp bunları temizlemi

yorlar, yıkamıyor!..r. Neticede 
hastalık kendini ııösteriyor. 

AÇIK SÖZ 
onu seven idris Ahmedin büzdüğü du

daklarından çıkan sesi ta An
karadan duydum. 

Ta~şanlıda mezbaha 
Kütahy, 29 (A. A.) - Tav

şanlı mezbahası diin ilbay ta
rafından törenle açıldı. 

olmak üzere "FRIGIDAİRE okuyan 
.. , 

- Okadar fazla şair ve 
ınuharrir bolluğu mu var ki bu 

de dondurm" ve pasta ha· yayan 
ı d · 1 tanıtanın 

.;:::_ama ersı veri ecektir. i=====-------d-ır_. __ 

No: 101 YAZAN: 

Çalımınuan geçilmiyen ve Şiş
liyi, Monden ve Sosyeter top
lantıların hepsini tanıyan, bilen 
birçok muhitlere sahip olan 
gamsız, kasavetsiz yegane er· 
kek di. Şimdi ne yapıyor bil. 
miyorum? .. 

- Anlattığınız bu vaziyete 
göre Vedadın annenizi görmiye 
geldiği saatlerde evde bulun. 
ması lazımdı? 

- Annem Vedada dört bu
çukla beş arasında kabul saati 
tayin ediyordu. Halbuki, bu 
saatlerde Ferdinin evde bulun
masına imkan yoktur. lstanbu. 
lun bu tip adamları için bu 
saat eğlenti, sinema, randevü 
saatleridir. Ferdi de yazıhane
sine gitmiş ve gitmemiş olsun, 
Bu saatte evde bulunmazdı. 
Hiç bir şeyi o'.ınasa sinemaya 
giderd;, 

- Siz Ferdi ile gayet ger. 
gin bir münasebete sahip ol
duğunuzu söylediniz. 

- Evet söyledim. 
Güzin bu cevabı verdikten 

sonra, bir saniye düşündü, sö
zünü sürdürdü : 

- Fakat, gerginlik ikimiz 
arasında kalıyordu. Harice 
bunu hissettirmemiz lazımdı. 

Nitekim biz de öyle yapıyor
duk. 

Hakim bundan sonra kaş
larını çatarak : 

- Babanıza 

rast geldiğiniz 
birlikte eve 
değil mi? 

kapı önünde 
gece Ferdi ile 
dönüyordunuz 

Ferdi ıçln 
ediyordu. 

Güzine 

likle sinemada bulunduğum 

için deg-ildir, Vedat sinemadan 
dönüyordu. Fakat, ben bir 
ziyaretten geliyordum. Bomon
tiden bir istasyon evvel ara
baya bindim. Yolda beni gör
dü, arabayı durduttu. Bu emri 
vaki. şoförün bana bakan 
gözleri karşısında ben arabaya 
binmemezlik edemrzdim. Çir· 
kin bir hücum altında kalırdım. 
Bu gün için artık sır diye içim
de bir şey kalmamış oldu
ğuna göre hatta şoför de bu
raya çağrılabilir ve sözümün 
doğruluğu tahkik edilebilir. 

- Vedat annenizle kaç de!a 
konuştu?. 

- Vedat annemle topu topu 
- Evel. dört defadan fazla konuşma-

- Siz de, şoför de, Ferdi de mıştır. 
bu dönüşün senema dönüşü - Bu mükalemelerde han. 
olduğunu söylediniz. Sinemada gisinde siz bulundunuz? .. 
Vedatla beraber bulunmanız - Yalnız ikisinde bulundu-
aranızda mevcut bulunduğunu ğumu galiba arzetmiştim. 
ima ettiğiniz vaziyete mütezat - s:zin bulunduğunuz ko-
değil mi?.. nuşmalar esnasında Vedatla 

- Vedatla beraber sinema- aralarında münakaşa oldu mu?. 
dan dönüşüm kendisi ile bir- - Münakaşa değil, fakat 

h~kimln sualleri 

noktai nazar teatisi oldu. />,r. 
nem arlık evlenmiş, ara<l 

yıllar geçmiş olduğu için Ve
dada dönmek arzusunu gö 

!ermiyordu. Vedatsa, yani b 
bam lıu gayri tabiilik ortada 
kaldırılırsa hayata yeni gelmi, 

üç insan gibi yepyeni bi r sa• 
adet yuvası kuracağımızı maz 
unutulacağını söyliyordu. 

- Bu karşılıklı konuşmalar 

esnasında Vedat annenizi leh· 
dit etmiş?. 

- Ne gibi? .. 

- ilk önce sizi kaçırmak!', 
sonra da kendis:ni öldürmekle. 

!EEVAM EDECEK] 

Kitap kupon11 
BiR CiNAYET DAVASI 

No : 101 
Bu kupon\an kt!J\, btrl'ttl .. 

-t'-e.u1er roman gaı"'teJ) bittlfl 
vakit idarehane.niı~ g3ııd!!!rip 

hlç para vermel~Jı klt.ıbıJ.l a .. 
lacaklarJ.ır. 
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Çocuk 
Bahçeleri 

' 

FİKİRLER 

Artık sokaklarda; çamurlar 
içinde eli yüzü kirli çocuklar 
görmiyeceğiz. Onlar en iyi sıh
hat kaideleri, bol güneş ziya
ları altında çocuk bahçelerin
de oynıyorlar. Birbirlerine kar
şı candan ve tıpkı iki kardeş 
gibi muamele yapıyorlar. 

Mini mini yaşlarında adabı
muaşeret kaidelerinin çizdiği 

yol üzerinde yürümeğe çalışı· 
yorlar. Küçüklerin böyle yan 
yana ve nezahet havası içinde 
kardeş kardeş oynamaları bi
ze o kadar büyük bir haz ve
riyor ki. Çünkü yarının bü
yükleri en yüksek terbiye sis
temi alıyorlar üstü başı pej
mürde ayakları çıplak, yüzü 
gözü çamurlu bir çocuğun ye· 
tişmesini göz Ö'liine alalım. 
Bir de sade fakat çok te
miz bir elbise içinde sıhhat 
dolu mütebessim çehresile en 

kibar oyunlar oynıyan bir 
yavrunun seyrini takip edelim. 
Birisi ne kadar intizamsız hatta 
temizliğin düşmanı olursa öteki 
o kadar disiplin ile çalışan ve 
her işini metodlu bir haraket

lerle başaran iş adamı olur. 
Eğer çocuklara mini mini yaş
larında ahlakın geniş yolu 

gösteriler ve o yol üzerine de 
yöneltilirse elbette o mini mi
nilerin cemiyeti en yüksek ce
miyet olur. 

Ahlak her şeyin üstünde ge
lir. Fert ahlak ile, cemiyet ah• 
liik ile ve devlet ahlak ile yük
selir. işte çocuğun ailesinden 
aldığı terbiyeye açılan yurdlar• 
da çocuk bahçelerinde de ila
veler olursa elbette faidenin 
en büyüğü elde edilir. 1 

Ahlaki terbiyesini yanlış 

alan bir aile evladı da, çocuk 
bahçelerinde en metodlu bir 
faaliyetten sonra hareketlerini 
derhal değiştirir . Küçükler 
terbiyelerini ve içtimai seviye
lerinin temellerini vak'alerdan 
aldıkları intibalarla anarlar, 
Her yapılan hareket çocıığun 
daima bir şeyler arayan gö
zünden kaçmaz. 

Bunları yavaş yavaş b~nim-

Orman 
Mektebinde 
Değişiklikler 

lstanbuldaki orman mekte
bine yeni kısımlar ilave edil
miştir. Yapılan bu ilavelerden 
sonra Ankara ziraat enstitüsü
ne bağlı orman fakültesi bi
rinci sınıfını bitiren talebe 
ikinci sınıflarını bu yeni ilave 
edilen kısımlarda ikmal ede
ceklerdir . Enstitü gençleri 
şimdi Ankarada kamp yap. 

maktadırlar. 8 Ağustosta biten 
kamp sonunda iki ay tatil 
yapılacaktır. 

m m 
Laborant namzetleri 
Tıp fakültesinin muhtelif la

~ur.atuvarlarına Laborant ye
tıştırmek üzere namzetler alı
nacaktı. Ve bunların fen fakül
tesi mezunları olması tercih 
edilmekte idi, Kadronun dol
maması halinde lise veya orta 
mektep mezunları alınacaktı. 

Beş temmuzdan beri kabul edi
len müracaatların sayısı bir 

haylıdır. Fakat henüz kadro 
dolmamıştır. Şlmdiye kadar 
müracaat edenlerin hepisi fen 
fakültesi mezunudur. Talipler 
30 Temmuza kadar kabul edi
lecekfir. 

Yabancı diller 
mektebinde 

Üniversite namına Londra 
Üniversitelilerinin yıldönümü
nü kutlulamağa giden Ômer 
Celal ve Tıp Fakültesi Dekanı 
Nurettin Ali şehrimize dön
müşlerdir. Yabancı diller m~k
tebi Yar direktörü Ömer Celal 
önümüzde ki ders yılı için Ya
bancı diller. ~ektebinde yapı
lacak değışıklıkler üzerinde ça
lışmalarına şimdiden başlamı • 
tır. ş 

ser ~e bu benimseyiş ile de 
cemıyette büyük rol oynar. 
H:r h~lde çocuk bahçelerini 
mumkun olduğu kadar çoğalt
mak ve bu güzel kararın yal
"." lstanbula inhisar etmeme
sıne çalışmak lazımdır. 

Yusuf Ziya Binatıı 

Avrupaya 
Gönderilecek 
Doçentler 

Önümüzdeki ders yılında Av 
rupanın muhtelif Üniversitele

rinde çalışmak ve çok daha 
iyi yetişmek için Docentlerin 
bazıları Avrupaya gönderilt

ceklir. Doçentlerin mükellef o'

dukları vazifeler Ye kimlerin 
giderileceği yapılmış olan lıi r 

talimatnamede z;kredilmekte· 

dir. Talimatnameye göre Av· 

ruprya gidecek Doçentlerin 
bilhcıssa buradaki mesailerınin 

durması endişesi göz önünde 
tutularak bir çok maddeler 

ilave edilmiştir. Bu hale göre 

Doçentlerin yokluklarının ka!i
yen hissedilmemesi lazımdır. 

Talimatname Vekaletin tasd·
kına arzedildikten sonra gide
cek Doçentler seçilecektir. 

El El 

LiSELi GENÇLERE 1 

Açık sözün yeni 
anketi 

Açık Söz, liseli gençler ara

sında yeni bir anket açıyor 1 
Bu ankete cevap verecek li· 

seliler, birer fotoğraflariyle ~u 

suallere cevap göndersinler : 

1 - Liseden sonra, yüksek 

tahsilin hangi koluna ayrıla· 

caksınız? Ve bunu ne gaye 

takip ederek yapacaksınız ? 
2 - Seçtiğiniz mesleği ev

velce tayin etmiş ve bu yolda 

hazırlık yapmış mı idiniz ? 
3-Yapacağınız yüksek tah

sil devrelerinde kendinize gös

terilmesi lazım ne kolaylıklar 
istiyorsunuz? 

4 - Yüksek tahsil yapmayıp 

hayata atılacaksanız buna ni
çin lüzum gördünüz? Yüksek 
tahsil yapamamaklığınızın se
bepleri nelerdir? Bunların yok 
edilmesini ve yüksek tahsil 
yapmanızı istiyor musunuz ? 

5 - Yüksek tahsil denince 
hayalinizde ne canlandırıyor· 

sunuz? Ve bunu kendinize mu
hakkak lazım bir ihtiyaç olıı· 
rak alır mısınız? 
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Tacirler· mühim ·bir 
toplantı yaptılar 

rası Doğu Anadolunun en mühim ıspanv?da kalan vumurt~ bedeı-
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Diyarıbekirve hinterlantı 

k .. 1 .. k 1 . d b• "d" !erinin lspanyol alacaklerıle mah-
U tur mer ez erın en ırı ır su bu için vekalete müracaat edildi 

iyanbekir, yakın bir istikbalde büyük bir 
ndüstri ve içpazar beldesi olmıya namzettir 

ispanyaya Kapo Faro vapuru 
ile en son posta olarak ihraç 
edilen 11348 sandık yumurta
dan bir kısmı satılmış, bir 
kısmı da frigolarda ve rıhtım
larda kalmış, kalan kısma da 
ispanya hükümetince vazıyet 
edilmişti. ispanya hükümeti, 
yumurtalar bedelinin hüküme
tin tekeffülü altında bulundu· 
ğunu bildirmişti. 

müstahsilden afyon alıp Uyuş
turucu Maddeler lnhisarının 
lstanbul deposuna göndermek 
üzere yapılan mukaveleyi ka
bul etmiş, keyfiyetten inhisar 
idaresini haberdar etmiştir. 

Oiyarıbekir çölünde ve ge· 
enin üstümüze çöken karan
ı~ altında iki saat bekledik
en sonra nihayet şoför delinen 
iı.stiği tamir ederek yerine 
akdı ve yarım saat sonra da 
izi Oiyarıbekire ulaştırdı .. 
Daha şehrin ışıkları henüz 

eni görünmiye başladığı va· 
it, şoför muavini sordu: 
- Bayım, Diyarıbekir'e ilk 

i teşrif 
- Evet. 
- Öyle ise hemen ayağınızı, 

ahut kolunuzu otomobilde 
ıkarıp şehre gösteriniz .. 
Şoför muavininin gülmeden 

iddiyetle konuştuğunu göz· 
erim farketmişti, fakat bu de· 
ikanlı neden böyle konuştu? 
ordum: 
- Niçin böyle yapaca~m ?. 
- Eğer çiban çıkaracak 
lursanız, yalnız ilk gösterdi
iniz yerde çıkar .• 
Tamam.. Şimdi hatırladım; 
iyarbekirliler arasında, bir 

fsane vardır: 

Diyarbekirin meşhur olduğu 
adar iğrenç bulunan çibanını 
erkes bitir. Bu efsaneye göre, 
ehre ilk gelen bir adam, şeh· 
e karşı hangi uzvunu uzatır 
·eya gösterirse ve eğer o 
damın çiban çıkarması da 
ukadderse ekseriya gösteri· 

en veya uzatılan yerlerde 
·ıkarmış. 

Diyarbekirlilerin çok eskiden 
inlemiş olduğum bu efsanesi 
e şoför muavininin tu ikazı· 
a karşı ne yalan söyliyeyim; 
oluna devam eden otomobilin 
anından ayağımı çıkarıp, ta 
zaklarda ışıkları pırıldayan 

şehre doğru bir top namlosu 
gibi yzatmaktan kendimi ala
madım. Şimdi Diyarbekirin 
meşhur ç;ban bahs:ni burada 
bırakarak, şehre doğru süratle 
yaklaşmaktayız. 

Geceyi nerede geçirecej!imi, 
bir oteldemi, yoksa burada 
bulunan ahbaplardan birisinin 
evinde mi? Düşünmekteyim .. 
Nihayet karar verdim; otelde. 
Bir kaç dakika sonra makine 
şehrin ilk sokaklarından birine 
daldı; kışlalar, Vali, Kolordu 
komutanlık binaları arasından 
ve geniş bir caddeden geçerek 
dev hayaletlerini 2.ndıran bü
yük ve korkunç surların ilk 
firiş nokta13rından birinde bir 
otelin önünde durdu. 

Şehir henüz uyumamış. Fa
l<et ben yalnız bir yere gitmek 
we ilk olarak birisini gürmek 
istiyorum. 

Diyarbekir valisi B. Faiz Er
gun'u [1] 

Çarçabuk yıkanarak elbi
semi değiştirdikten sonra, biraz 
ötede büyücek bir bahçe içe
risindeki vali konağına gittim. 
15 senedenberi tanışlığımız 

ve aramızda çok iyi bir dost
luk teessüs etmiş bulunan B. 
Faiz'e Diyarıbekire hareket 
ettiğimi bildirmiştim. 

Samimi bir ilgi ile beni kar

şılayan bu aziz dostum; kona-. 
ğın büyük salonundaki ahbap
lariyle hemen beni tanıştırdı: 

- Bayan Hamdi, Bayan Tür 
kan, Bay Hamdi (Mühendis), 
Maarif umumi müfettişlerinden 
Bay Bedri, Tayyareci emekli 
binbaşı Bay Reşid, oğlum Hik
meti tabii tanırsınız .. 

Ankaradan kalkıp bir tarafa 
gideceklere tavsiye edeyim; 
Kalitesini ve çeşidini düşün

meden, mümkün olduğu ka
dar Ankaraya ait bol havadis 
gctürünüz.. Gittiğiniz yerde 
sizden mutlaka sık sık ve bol 
havadis isteyecekler .. Hele bir 
gazeteci olursanız .. Sorulacak 
sualler, öğrenilmesi istenen 

(1) Bay Faiz Ergun ,ımdl To
kat valiliğinde bulunmaktadır. 

Yazan : Kadri Kemal Kop 
inhisar idaresi de, bunun 

üzerine, ağustos başlar.gıcın

dan itibaren afyonların alın
masına başlanmasını kararlaş

tırmıştır. Verilecek avans mık
tan da, afyan mıntakalarına, 

bir iki güne kadar tamim 
edilecek, ondan oonra, evvela 
tercihen müstahsilin, kafi gel
mezse tacirlerin malı alına-

Digarıbekirde iç 

şeyler, o kadar çok ve değişik 
oluyor ki, Bu hal, Ankaranın 
memleket içinde ve yurdun 
her tarafında bırakmış ve ya
şamakta bulunmuş olduğu de
rin, manalı sempati ve ehem
miyetin neticesidir. 

Ankarada ne oluyor ?. 
Ankarada neler düşünüliyor? 
Ank arada kimler ne ile meş-

guldürler?. 
Muhakkak ki Ankara, An

kara olduğu günden 1919 ta
rihine kadar dünya idare, fi
kir, si yasa aleminde, hiçte bu 
kadar ehemiyetli bir hususiyet 
arzetmemişti. Ankaranın 1919 
dan sonra kazanmağa başla
dığı şöhret, ehemmiyet ve mil
yonlarca insanın kafasında ya. 
rattığı sempati, her yıl artarak 
onun bugünkü hüviyetini, eri
şilmez, anlatılamaz, kaleme ve 
resme sığmaz parlaklıktaki hü
viyetini ortaya koymuştur. Bu 
bir maske değildir: bu, olğ'un 

bir hakikatin ta kendisi ve 
özüdür. 

Tarihin en eski şehirlerinden 
birinde bulunduğumu hiç ha
tırdan çıkarmak mümkün de
ğil; çünkü, Diyarbekirin her 
köşesi ve gözünüze çarpan 
her taş parçası size bunu ha
tırlatır. Şehrin pek sevimli ve 
değ-erli belediye reisi B. Şeref 
Uluğ (eski saylavlardan ve 
Siyasal bilgiler okulunun ye
t~tirdiği güzidleredendir, ) ve 
Diyarbekir halkevinin genç ve 
çalışkan başkanı Bay Tahsin 
Çubukçu, bu tarihi şehri gez
mek, görmek, tanımak husu
sunda kıymetli ilgi ve yardım
larını benden esirgemediler. 

Diyarbekirde büyük ve o 
·derece güzel, her türlü konfo
ru haiz bir Hlakevi binası ya
pılmaktadır. Bu yazıyı okuyu
cularıma sunduğum sıralarda 

bu binanın yapı işlerinin mü
him bir kısmının bitmiş oldu
ğunu kaydedebilirim. 

Birkaç yüz kişilik salonu, mü
teaddit çalışma odaları, sine
masiyle ve daha bir takım mo
dern tesisatiyle kurulmakta o
lan bu evin, başlıca yapı mal
zemesini Diyarbekirin meşhur 

sur dıvarlarında kullanılan "Ka
rabazalt. daşİarı teşkil eder. 
Beton ve potrel burada yar
dımcı malzeme olarak kullanıl
maktadır. 

Diya·bekirin son çağlarda 

en büyük kazancı hiç şüphsiz
dir ki; demiryolunun buralara 
kadar uzatılması olmuştur. Bu· 

nul) halkın ruh! haleti üzerin
deki tesir ve uyandırdığı sem
pati el ile tutulacak ve gözle 
görülecek kadar çok açık ve 
ma~alıdır. Biz Diyarbekire git· 
tiğimiz vakit şimendifer henüz 
şehre ulaşmamıştı; fakat ya
kınlaşmıştı. 

Bütün memlekette geniş, sı

cak ve ifadesi müşkül bir he

yecan hakimdi. Halkın konuş

makta bulunduğu en mühim 
mevzuu ray, makine ve loko
motif teşkil etmekte idi. Ne 
şehir nüfusunun 34,874 de çı
kışı, ne vilayet civarındaki nü
mune tarlalarında son zaman-

• 

caktır. 

Yumurta ihracatçıları, ev
velki gün, Türkofiste tekrar 
toplanarak, vazıyet edilen mal
lar bedelinin merkez bankasın
daki bloke ispanya: alacaklarile 
mahsup edilmesi temennisinde 
bulunmak üzere vekalete mü
racaata karar vermişler ve 
müracaat etmişlerdir. 

Almanya üzüm istiyor 

1 
Alman ithalat müesseseleri, 

tacirlerimize müracaat ederek ı 

j bu sene Bolgaristan üzümle· 

kaleye bir bakış 

Bir kısım ihracatçılar da, 
ltalyanın yumurta talebinde 
bulunduğu rivayetleri üzerine 
ofisten, ltalyaya mal ihracı, 

hakkında malümat almışlardır. 
ltalyaya mal ihracı, e\·vela, 
ltalya maliye nezeretinden mü
saade alınmasına; sonra, ihraç 
edilecek mal kıymetinde ithal 
kıymetleri hazırlanması temi
nine, daha sonra da, takas 

!arda yapılan pamuk yetiştir

me tecrübelerinde bir kökte 
elde edilen 190 koza (şimdiye 
kadar ki ekinlerde ancak bir 
kökten 30-40 koza alınabili

yormuş) ve ne de son zaman
larda Diyarbekir ekonami ha
reketlerinde göze ça.rpan can
lılık, halkı şimendıfer işi kadar 
ilgilendirmiyordu. 

Herkes bu nokta üzerinde 
hiç tereddütsüz müttefikti; de
miryolu bu memlekete yeni ve 
feyizli bir rafah getirmektedir. 
Yıllardan ve asırlardan beri iş
lenmemiş bakir ham madde ile 
doluj olan ve toprağının verim 
kabiliyeti bire 30 dan eşağı 

düşmiyen bu yurt parçasının, 
onun evlatları, bu demiryolu 
sayesinde daha iyi imkanlarla 
işliyepilecekler ve en büyük 
randımanını bu sayede elde 
edebileceklerdir. 

1 hey'etine müracaat ederek kıy
met taktir ettirilmesine bağ
lıdır. Bu merasim, yolile ceryan 
ettikten sonra, ltalyaya ihra
cat yapmak hususunda mesele 1 

kalmamaktadır. Yalnız, alaka
darların anlattıklarına göre, 
ltalyanın talepte bulunması 

keyfiyeti şundan ibarettir: 

Ancak bir nokta iizerinde, 
kendilerini dinlediğim bazı mü
dekkiklerin fikirlerini buraya 
kaydetmek isterim: diyorlar ki; 
Diyarbekirin ideal olan inkişa
fa ulaşabilmesi için demiryo. 
!unun şimendifercilerin tabirin. 
ce (son demir) inin burada de
ğil, şimalde Van ve Kotor bo
ğazlarına kadar uzatılmuiyle 
mümkündür. Ve çünkü; Diyar
bekir, Beşiri, Garzan ovaları
nın bire 30 • 40 ve hatta 50 
verimli mahsulatı, Siirt, Bit
lis, Van verdaha yukarılarının 
hayvan ürünlerinin başlıca ve 
en büyük iç pazarı Diyarbe. 
kirdir, 
Doğu illerinin Akdenize çı

karılan bütün mahsulatı bura
dan geçirilir , Diyarbekirden 
sonra şimale doğru yolumuza 
devam ettiğimiz vakit, ben bu 
fikrin canlı tezahüratını gör
düm; Diyarbekirden ta Van 
gölü sahillerine kadar geçti
ğimiz yolun iki tarafındaki 
bayırlar ve yol Üzerleri, her
biri 500 tanelik binlerce koyun 
sürüleriyle istila edilmiş gibiy
di. Otomobilimiz bu sevimli 
hayvan sürüleri arasında yo
luna devam etmek için çok 
güçlükle ilerliyebiliyordu. Do
ğu illerimizin Cenup Hinder
landını uc nok talarınden bir 
olan Karaköseden itibaren bü
tün cenup mailelerindeki şehir 
ve kasabalarin ithalat ve ih
racat madddlerinin giriş ve 
çıkışında Diyarıbekir'in rolu bü. 
yüktür; 1931 ve 1932 de Bitlis 
ve Karaköse mıntakaları bu 
yolile Mersin limanından 80,630 
liralık ithalat 57,650 liralık ih
racat yapmışlardır. Ve gene 
bu mıntakadan 1931 1932 de 
yapılan Mazı ihracatının kıy
metı 239,144 lirayı bulur. Aynı 
senede çıkan sadeya~ın kıy
meti 170,000 lirayı geçer. " 

Kadri Kemal Kop 
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ltalyadan 4-5 bin lira değe
rinde bir makine getirilmek 
istenmiş, satıcı firmada, ma .. 
kina bedelinin takasının yu
murta ile yapılması teklifinde 
bulunmuştur. Bu sebeple ilk 
parti ihracatın 3-400 = sandığı 
geçmiyeceği söylenmektedir. 

Alakadarların temin etliğ-ine 

göre, bu sene, bütün dünya 
piyasalerinde yumurta az ola
cak, her taraftan taleplerle 
karşılaşacaktır. Yalnız, tacirleri 
düşündüren bir mesele daha 
vardır. Son nizamname frigo
ya giren ihraç edilecek yumur
taların hava boşluklarının do
kuz milimetreden fazla olma
masını emretmektedir. 

Mesela, ispanyadaki son ha
diseler dolayısiyle, ihracına 
hazırlanılan külliyetli mil<tarda 
yumurtanın buzhanelere girme-
si mecburiyeti hasıl olmuştur. 
Bu yumurtaların hava boşluk
ları zaten 8 • 9 milimetredir. 
Bir müddet sonra frigolardan 
çıkarıldığı zamansa, boşluklar 
belki, 10- 15 milimetreyi bu
lacak ve tabii, nizamname mu. 
cibince, ihracına müsaade edil- ' 
miyecektir. Halbuki, Yunanis
tan, Çekoslovakya, ispanya ve 
Almanya piyasaları, çürük ve 
bozuk olmaması şartiyle, bu 
mallara hava boşluğuna bak· 
mıyarak pek ala talip olabilir. 
Bu ve buna benzer vaziyetle· 
rin hadis olması ise, her zaman 
için mevzuu bahistir. Bilhassa 
talebin fazla olacağı tahmin e
dilen bu mevsimde, hava boş
luğu meselesi yüzünden külli
yetli miktarda malın ihraç 
edilememesi piyasayı epey 
müteessir edeceği için, ala
kadar tacirler, nizamnamenin 
bu husustaki kaydının tadil ve 
tashih edilmesi için tekrar ve
kalete müracaat etmeği de dü-
şünmektedirler. Hiç olmazsa, 9 
milimetreden fazla hava boşluklu 
yumurtaların ikinci kalite mar
kajile ihracına müs.aade ~dil
mesinin memleket ıktısadıyatı 
namına çok faydalı olacağı ka
naati umumidir. 

ihracatçılar, ihracına müsa
ade edilmemekte olan az kirli 
yumurtaların da hususi bir 
markajla ihracına müsaade e
dilmesi için \'ekiilete bir mü
racaat yapmışlardır: B~ mü
racaat vekaletçe tetkık edılmek-
tedir, 

Afyon mubayeatı 
başla yor 

Ziraat Bankası, şubeleri va
sıtasiyle avans mukabilinde 

rinin kısmı azamının bozuk ol
duğunu, Yunan üzümlerine 
az perim verildiğini, Türk ta
cirlerinin bu vaziyetten istifa. 
de ederek Almanyaya mühim 
miktarda üzüm ihracatı yapı

labileceğini, ğönderilecek bü
tün malların alınmasına hazır 

bulnduğunu bildrmişlerdir. 

ihracatçılara 
Kolaylıklar 

iktisat Vekaleti yaş meyva 
ihracına bu sene bilhassa ehem• 
yet verdiği için, ihracat işlerini 
teşkilatlandırmak üzere hazır· 
lıklara başlanıştır. ihracat ya-
pacaklara azami kolaylık gös· 
terilecek, icap ederse mali 
yardımda bile bulunulacaktır. 

Yalnız, yardım edilecek mües
seseler esaslı teminata ~ rapte
dileceklerdir. 

Hububat tacirleri 
Hububat tacirleri dün Türk 

ofiste toplanarak aralarında 
görüşmüşler ve hariç memle
ketlerle olan bazı ticari an
laşmalar hakkında ofisden ma
lumat almışlardır . 

30 temmuz Perşembe 

ISTANBUL 

18: Taksim bahçesınden na
kil, 20 : Sıhhi konferans: Dr. 
Salim Ahmet Çalışkan, 20.30 
Stüdyo orke•lraları, 21.30 son 
haberler. 

Sıat 22 den sonra Anadolu 
ajansının gazetelere mahsus 
havadis servisi verilecektir. 

PRAG 
20.30: Karışık orkestra kon

seri, 21.55 : Plak bestelenmiş 
( Eski şarkılar, 22.10 : Lisztin 
eserlerinden • Mazeppa" adlı 
şiirli musikili piyes, 23: Haber
ı.,r, 23, 15 : Çek salon orkes
tra••· 

BUDA PEŞTE 
20. 10: Piyano-şarkı, 20.40 : 

Konferans, 21.10: Orkestra ta
rafından operet • Prinz Bob • 
23.25 Çingene musikisi, 24.10: 
Dans plakları. 

BÜ KREŞ 

18: Karışık konser. 19: Söz. 
ler, 19.15: Konserin devamı, 
20: Konferans, 20.20: Flüt 
konseri, 21.10: Salon orkestrası, 
22.44: Şarkılar, 23.10: Plak, 
23.45: Ecnebi dillerile haberler. 

MOSKOVA 

17.30: Operet musikisi, 18.30 
Karışık konser, 19: Piyes, 20: 
Olimpiyatlara dair yabancı dil
lerle neşriyat. 

VARŞOVA 

20: Radyo piyesi, 20.35: Leh 
şarkıları, 21.05 : Brazilya inti
baları (musikili), 21.35: Ko
nuşmalar, 21,55: Fitclbergin 
idaresinde senfonik konser (Pa
derevskinin eserlerinden. 23.15: 
Dans plakla•ı. 24: Dans musı-

ViYANA 
20: Haberler, 20.10: Viyana 

musikisi. 21 : •üç yıl. adlı pi
yes, 23: Habeder, 23.10: Şram
mel musikisi, 24.25: Avusturya 
musikisi. 

30 Temmu~ 

~Hükay® • 
CİNAYETTEN SONRA .... 

"l<arşımda oturan Amerikalı \ 
dedi ki: 

- Müsyü, siz Anni Savda- 1 
nun başından geçenleri bilir 
misiniz? Bu Anni, ne güzel, 
ne çirkin, biraz da erkek ya
pılı fakir bir kızcağızdı. Yaşı 
geçip gidiyor, hiçbir isteyen 
çıkmıyordu. O da ne yapsın, 
taliine boyun eğmekten başka 
çare olmadığını anlamıştı. 

Günlerden bir gün trenleri
mizden birine binmiş, belki bir 
mürebbiyelik bulmak ümidile 

garp şehirlerinden birine gidi
yordu. 

Yola çıkınca, en korkunç 
cinayetlere en aşağıda beş sü
tun yer tahsis eden gazeteler
den birini açtı. Kadının biri, 
birkaç senedir gazetelere ver. 
diği küçük ilanlarla dul ve 
güzel bir kadın olduğunu. cid
di bir erkekle hayatını teşrik 
etmek istediğini, serveti bu
lundugunu bütün Aınerikaya 

yayıyor, bu suretle topladığı 
aşıkları birer birer öldürüp 
ortadan kaldırıyormuş. Aranıp 
bir türlü bulunamıyan bu onbeş 
defa katil kadıdın ismi ne olsa 
begenirsiniz? O da Anni Sav
dan değil mi? 

Trende giderken gazetesini 
okuyan zavallı kız da öyle dü
şündü: 

- Tuhaf 
onun da ismi 
Benim gibi 1 

tesadüf, dedi, 
Anni Savdon 1 

Fakat bu kadının cinayet
lerinden de tüyleri ürpermişti. 
Nasıl olur da, bir kadın, ismini 
taşıdığı bir değil, onbeş er
keği sıra ile öldürebilir? Hal
buki kendisi, zavallı Anni bu 
kocalardan bir tanesini bula
bilse, kimbilir onu ne kadar 
mes'ut etmeğe çalışacak. 

Tirende, ayni kompartıman
da bir başka erkek yolcu daha 
vardı'ki pek fena bir adama 
benzemiyordu, hatta sık sık 
kendisini süzdükçe dikkat bile 
etmişti. 

ilk istasyona geldikleri za
man, bu yolcu cebinden bir 
düdük çıkardı ve uzun uzun 
örttürdü. Derhal sağdan sol
dan beş altı polis peyda oldu
lar. 

Pek o kadar fena adama ben
zeıniyen yolcu, Anni'nin karşı
sına dikildi : 

- Sizi, dedi, kanun namına 
tevkil ediyorum. 

Kelepçeyi geçirdiler, zavallı 
Anni'yi sürükleyip götürdüler. 
Polis yanlışlık yaptı~nı anl
ayıncaya kadar, aradan üç, 
dört gün geçti. 

Bazı dostların teşebbasü, ta
nınmış bir avukatın müdaha
lesi neticesinde zavallı Anni 
Savdon'u serbest bıraktılar. 

Fakat ertesi gün, ne sürprizi 
Bütün gazeteler resmini bas

mışlardı. Cani kadın yerine 
yanlışlıkla tevkif edilen adaşı 
diye cinayet tahkikatına mü
telerri olan bu kısmı da bal· 
Jandıra ballandıra anlatıyor

lardı. Zavallı Anni hakikaten 
talii olmadığına bir kerre daha 
hükmetti. 

Çok geçmeden odasına bir 
fam dö şambr girdi, arkasın

dan da üç adet yüklü posta 
müvezzii! Otelin kapıcısının, üç 
küçük hizmetçisinin ta$ıdıkları 

da ayrı! Mektuplar, paketler, 
yığın yığın! 

Fam dö Şambr izah etti: 
- Mis Sa~don, Bugün sizin 

namınıza postadan ç:kan mek
tuplar! dedi. 

Zavallı Anni şaşırmıştı. Mü
vezziler odanın ortasına 420 si 
taahhütlü olmak üzere, tam 
3527 mektup bıraktılar. Anni 
taahhütlüleri imzalamak için 
üç saat kalem oynattı. 

Nihayet yalnız kalıp ta ilk 
mektubu açtığı zaman titredi, 
Bütün bu mektupların hepsi aşk 
mektuplarıydı ve yazanlar Anni 
ile izdivaca talip olduklarını bil
diriyorlardı. Bazı evli kocalar 
bile Anni ile evlenebilmek için 
karısını şimdiden bırakmağa 
hazır olduklarını temin edi
yorlardı. Bazıları da şu cüm
leyi kondurmuşlardı: "Gazete
lerde çıkan resimlerinizi gör
düm. Ne kadar güzelsiniz. 
Bana ne ideal bir zevce ola-
bilirsiniz .• 

~merikan hlkiiy6si : 

Taahhütlü mektupların çoğu
nun içinde para çıkıyordu. Bu 
paralar, Mis Anni Savdon'u tali
binin sabırsızlıkla beklediği yere 
kadar >rötürecek yol ınasrafıy
dı. Bazı mektuplarda da talip
ler : " bekleyiniz, geliyorum " 
diyorlardı. 

Bunların içinde daha ne aca· 
ip olanları da vardı. Mesela 
birisi şöyle diyord~ : "içimde 
kat'i bir kanaat var ki, siz asıl 

aranılan katil Tnnisiniz. Sakla
mayınız. On beş centilmenin 
katili olmak ne muazzam şey. 
Hepsinin birer birer başlarını 

kestiniz, değil mr? Sonra da 
hepsinin cesetlerini mutfağını

zın oca~nda yaktınız. Kim 
bilir, küllerini nereye savur
dunuz? inşallah evlenirsen, 
bunları ta~ı tatlı bana anlatır· 
sınız, ohtıa7 mı cicim?,, 

Anni ilk önce başını salladı: 
- Bu adamların hepsi de 

çıldırmışlar, dedi. 
Hepsinden de nefret etti. 

Anni, namuslu, temiz, sıkin 

bir kızdı. Bu çılgınlıklarla gö
rülecek bir iş yoktu. 

Sonra düşündü. Acaba bu 
kadar izdivaç teklifi arasında 
aklı başında bir adamın da 
mektubu bulunamaz mıydı ? 
O müliı.haz ile eline geçeıı 

mektupları başka bir zaviye
den okumıya başladı. Bunlar
dan bir tanesi mütevazı, ma· 
kul ve samimi görünüyordu. 
Bu adrese bir mektup yaz
dı. Bu mektubuna cevap geldi. 
Hiç umulmadık şarait içinde 
başlayan bu muhabere. en so
nunda izdivaçla neticelendi. 

Zannettiğinizin hilafına ola
rak söyleyebilirim ki, bu izdi
vaç pek mes'ut bir netice ver
di. Erkek merd bir adamdı. 
içki kullanmıyordu, kadın pe· 
şinde dolaşmıyordu. Karısına 

sadıktı. Ailenin iki ğüzel çocu
ğu da dünyaya geldi. Anri 
Savdon arlık misteris Antoni 
Blek olmuştu ve böyle oluşu• 
nada iftihar ediyordu. 

Günlerden bir gün kocasına 
sordu: 

- Sahi Antoni, o zaman 
bana mektup yazmak fikrı 

nerden gelmişti sana ? 
Kocası şu cevabı verdi ; 
- Başka türlü de bir kadına, 

talip olmağa cesaret edebile
cek miydim ya? Ben bir kadın
la karşı karşıya gelince, çocuk 
gibi kızarırım. Konuşurken ke· 
kelerim. 

Şimdi bu halimle ben nasıl 
olur da bir kadına izdivaç tek
lif edebilirdim? fakat düşün
düm, senin vaziyetin başka tür
lüydü. 13ir defa ilk safhada. 
yüzyüze gelmiyorduk. 

Sonra o vaziyette senin tek
lifimi reddetmiyeceğini zan· 
netmiştim. 

m l!J 
Amerikalı kıssadan şöyle 

bir his<e çıkardı: 

- Kim bilir, aramızda ne 
kadar çekingen erkek ve kız 
!ar var. Hayat onların saade
tini hazırlamış amma, onlar oıı 
cennetin kapısını bir türiü 
bulamıyorlar ve ömürleri he
der olup gidi yor. 

Beykozda bir eğlence 
tertip edildi 

Halk partisi Beykoz nahiye
si cumartesi günü iskele ga
zinosunda yazlık bahçe eglen
tisi ve konseri hazırlamıştır. 
Sabaha kadar devam edecek 
olan bu eglentinin güzel ve 
muntazam olması için herşey 
yapılmış ve hazırlanmıştır. Şir
ketihayriye de bu eğ'lenti mü
nasebetile cumartesi yapacağı 
mehtap gezintisini pazartesi 
gününe tehir ettirilmiştir. 

r Abone Şartları 
) 

TÜRKİYE iÇiN 
ı Seııelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 • 
3 • 3~5 • 
1 

" 
125 • 

HARiÇ iÇİN 
1 Senelik 25VJ Kr. 
6 Aylık 1300 • 
3 • 701) Q 

1 .. 
1 

Nuruosmaniye, Şeref Sokağı j 
n:ı.t:FON , 111817 L ______ _ 

k 
el 
iı 

n 
o 

h 



~ 'J,'lAiit.~ 

Olimpiyat köyünde Türkler 
Burası her milletten en iyi 

dolu 
yetişmiş gençlerle 
hurisiz bir cennettir 

Kafilemizin Berline ve köye girişindeki 
intizamdan Almanlar sitayişle bahsettilero 

----~---- --r~ Türk milletine has olan vakar 
ve ciddiyetle merasimi ikmal 
eltiler. Gerek istasyondan çı
k•ş ve ierek kampa giriş ta· 
mamen askeri yürüyüş ve ku
manda ile yapıldı. Bu hal ve 
bizim bu tarzı hareketimiz 
Almanların çok hoşuna gitmiş 
olacak ki ertesi gün çıkan Al
man gazeteleri bizim intizam 
ve ciddiyetimizden uzun uza
d!ya bahsetmişlerdi. 

{!] m 

Olimpiyada giden gareşçUerimizden bir grup 
Şimdi köyde yerleşmiş bu

lunuyoruz. Herkes kendine aid 
işlerle meşgul. .. her türlü isti
rahati temin etmek gayesile 
en asri bir tarzda inşa edil. 

miş kampın çok muntazam 
evleri, ormanları, bahçesi, ha. 
vuzları, idman sahaları, liyat
ı-osu, şinaması, bütün dünyanın 
nazarı dikkatini celbediyor. 

Berlin (Hususi Muhabirimiz. 
den) - Açık Sözün sayğı de· 
ter okuyucularına on birinci 
Olimpyatlara ait spor hare
ketlerini kudretimin yetti2i ve 
elimin eriştiği kadar yazmağı 

üzerime aldığım zaman, bunun 
ne kadar mühim ve zor bir iş 

olduğunu maalesef kcstiremc· 
mişlim. Çünkü daha lstanbulda 
iken başlıyan sürekli mesainin 
hareketimizle hitama ereceğini 
iimid ediyordum. Daha vapura 
bindiğimil gün başlıyan bilet 
Üzüntüsü, denizde geçirdiğimiz 
dalğalı ve namütenahi sallantı, 
değil yazı yazmak, başımızı 
kaldırmağa bile imkan bırak
mamıştı. 

21 temmuz sabahı saat dört 
buçukta Göstence rıhtımına 
kolaylıkla yanaşan "prenses 
Marya., bizi hemen bavulları
mızla Rumen gümrük memur- • 
!arının önüne attı. Malüm olan 
gümrük muamelatından sonra 
orada haylı birbirimize girdik. 
Çünkü bize ancak Büyükde
rede motörle yetiştirilen bü
tün seyahatimize ait biletler 
vapura bir çanta içinde çima 
ile atılmış idi. O heyecanlı da
kikalardan sonra biletlere te
sahüp edince her halde tas
nif Le yanılmış olacağızki Kös· 
tcnce - Bükreş hattına ait olan 
kollektif bileti, vaziledar ar· 
kadaşlardan birisi vagon res
toran bileti diye cebine at
mış... işte bu bllet meydana 
çıkıncıya kadar orada bir 
müddet bocalandı: 

Altı buçukta Köstenceden 
hareketle on dörtte Bükreşe 

muvasalat edildi. 
Bükreşte seyyahlarla iştigal 

eden Vagonli memurlarından 

biri ve iki mihmandar emrimi
ze tahsis edilen üç otobüsle 
bütün Bükreşi • dört saat için
de gezdirdiler, [Bu gezinti ha· 
vanın bunaltıcı sıcaklığına rağ

men oldukça neşeli geçti. 
21 Temmuz akşamı l3ükreş· 

ten hareket eden trenimiz iki 
gece rahat ve uykulu bir yol
culuktan sonra 23 Temmuz 
sabahı Alman hududuna girdi. 
Hudutta ufak bir merasim ya
pıldı. Trenimiz sekize doğru 
Fredrig Banhof Ştrase istas· 
yonuna iirdi .. 

Bando ile karşılandık. Milli 
marşımız dinlendi. Olimpiyat 
komitesi katibi umumisi Dok
tor Kari Dim Alman ve Türk 
dostluğunun çok eski olduğunu 
ve bilhassa silah arkadaşlığı

nın unutulmaz hatıralarla dolu 
bulunduğunu, Alman milletinin 
olimpiyatlar münasebctile Türk
leri aralarında görmekten pek 
büyük bir haz duyduklarını 
söyledi. Buna kafilemız Baş· 
kanı Süreyya Gençağa cevap 
verdi . Otokarlarla belediye 
dairesine gidildi, orada da be
lediye reisi yukardaki nutka 
Yakın sözler söyliyerek hepi. 
ınizi selamladı ve Berlin şelı-

rine ait yazılan muhtelif eser• 
!erden birer tane arkadaşlara 
hediye olarak verildi. 

Artık istikamet, aylardanbe· 
ri gönderilen bültenlerde re. 
simlerini gördüğümüz Olimpi· 
yat köyüne doğru idi. Geniş 
ve asfalt caddeleri büyük ve 
muntazaıı> binaları ile Avrupa· Bugün bir Amerikalı idareci 

Olimpiyada iştirak eden güreşçiluimizdM buraaan lıarelutle-
ltrinden evvel son defa Finıôndigalılarla karşılaşanlar 

nın en meşhur şehirlerini çok ile konuşurken "Almanlatın bizi 
geride bırakan Berlinden uzak- utandırmak için buraya ça~ır-
laşmağa başladık. dıklannı bugün anladım. dedi. 

Burası, dünya şüunu ile al;\. 
kası olmıyan münhasırftn bir 
gaye uğrunda çalışan ve dün
ya üzerindeki milletlerin en 
iyi vetişmiş gençlerile dolu." 
Hurisiz bir cennet. 

Takip ettiQ-iıniz şosenin iki 
taralı kısmen ormanlık ve kıs-

men spor ve tayyare uçuş sa
halarile örtülü idi. Şehirden 
otuz beş kilometre mesafede 

bulunan Olimpiyat köyüne yak
laşırken, kampın önünde işti. 

rak edecek milletler-in bayrakla· 
rını çekmeğe mahsus olan dl· 
reklerden üçüncüsüne bizim 
bı<yrağımız çekilmişti. 

Burada da arkadaşlar ikişer 

olarak kamp kumandanına tak· 
dim edildiler. Milli marşımız 

dinlendi. Bize tahsis edilen 
eve kadar önde bando olduğu 

halde gidildi. Gerek istasyon
da ve gerek burada arkadaş
ların intizam ve eiddi yeti tak

dire şayandır. Almanların, di
•ipline ve ciddiyete karşı olan 

rabıta ve meciübiyetlerini bilen 
arkadaşlarımız kendilerine ve 
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Yeni 
Vapurlar 

Denizyolları işletmesinin on 

milyon liralık tahşisattan alaca

ğı on vapur hakkındaki muh
telif teklifler tetkik edilmiştir. 

iktisat vekaletile denizyolları 
mütehassıslarının raporlarını 

vekdlete arzetmek üzere, de
nizyolları umum müdürü Sa· 
deltin, bu akşam Ankaraya 
hareket edecektir. Raporlar 
vekaletçe tetkik edildikten 
sonra, mesele heyeti veki lede 
görüşülecek sonra da vapur. 
ların hepsi uyuşulen gruba 
sipariş edilecektir. 

YOLCULAR-Kaputaj hattı 
dahilinde işliyen"vapurlara teş
yi ve istikbal için giren yolcu 
mıktarı, izdihama mani olmak 
için, 1 ağustos tarihinden iti
baren poli!çe tayin edilecektir. 

S. Çlftcioğlu 

Güreş müsabakası 
SAMA TY A NAHIYESIN -

DEN - Yönkurulumuzun hi
mayesinde tertip olunan güreş 
müsabakaları havanın bozuklu
rıu dolayısile 26 - 7 - 936 pazar 
günü yapılmamıştır. 

Bu müsabakaların 2 8 936 
pazar günü Yedikule lspitalya 
bahçesinde Mül4yim, Tekir
dağlı Hüseyin gibi en tanın. 
mış pehlivanların iştirakile ya
pılacaktır. 

Beykoz spor kulUbU 
Boğaziçinin en eski bir spor 

teşkilatı olan Beykoz spor ku. 
lübü yazlık maçlarına başla. 
mıştır. Kulüp çayırda çok gü
zel bir saha da hazırlamıştır. 
Her halta maçlara devam 
edilmektedir. Bu hafta da Fe
nerbahçe ve Topkapı takım

larile çarpışacaklardır. Spor 
kulübü Beykozdaki tekkeyi 
ala~ak burada bir de güreş 
yerı yaptırmıştır. 

EMiNÖNÜ HALKEVINDEN 
30/7 936 Perşembe günü saat 
(18) de Evimizin Ca~aloğlun
daki merkez binasında yeni 
başlıyacak olan lik maçları ve 
diğer tertip edecerıimiz spQ.r 
faaliyetleri hakkında görüşmek 
üzere aşağıda adları yazılı ku
lüpler başkanlarile ve yeni sa. 
lahiyetnameyi taşıyan bir mu
rahhasın gönderilmesini dileriz, 

Aksaray - Altın Hilal, Darüş. 
şefeka • Küçük pazar, Bozkurt. 
Alemdar, Langa - Şark Şimen. 

diler, Bakırköy - Bakırköy Is. 
tiklal, Fethiye - Akın Spor, 
Fatih - Yeşildirek, Halıcıoğlu. 
Valde Spor. 

1 

Halk Edebiyatı Ansiklopedisi Not 
Detteri 

1 LLOYD 
1 TRİESTİNO 

1 

Türkiyat Enstitüsü neşri • lstanbul, Burhanellin 
Matbaası, T 93 5, Birinci Fasikül 40 kuruş 

lseo 
lslanbul Üniversitesi Edebi· 

yat Fakültesine merbut Türki

yat enstitüsü, şimdiye kadar 

Türkiyat meselelerine ait, ge
rek tercüme, rerek tetkik ola

rak yaptığı kıymetli neşriyat 
ile, ve çıkarmakta olduğu 
•Türkiyat. ve "Türle Hukuk 
ve iktisat tarihi,, adlı mecmu
alarla memleketimizde mevcut 
enstitüler arasında ilmi mesa· 

isi noktasından en zengin ola-
, nıdır. Epi zamandan beri ha
zırlanmakta olan, ve Krunuvusta 
ve yeni devir Türklerinin halk 
küitürile alakadar coğrafya, 
elnoQnfya, etnoloji, Tarih ve 

edebiyat lügati olarak neşre
dilmiye başlanan Türk halk 

edebiyatı ansiklopedisi, sadece 

mevzuunun ve ihtiva edeceği 
bilgilerin şimdiye kadar yapıl
mı~ bütün tetkiklerden istifade 
edilerek, türkiyat mevzularına 
ait zengin bir hazine olmıya 
çalıştığı muvaflakıyeti haricin
de, mtmleketimizde kollektif ça

lışmanın ilk ilmi ve muvaflaki. 
yetli eseri olmak itibarile ayrıca 

nazarı dikkati celbeder. Bası
lışı, tekniği noktasından garpta 

islami bilgilere ait Almanca, 

lngilizce ve Fransızca olarak 
neşredilmekte olan "lslam An

siklopesi,, ne yaklaşan bu ese· 

rin çıkmış olan bu ilk fasikülü 

- söylemeğe lüzum yok, eser 
alfabetik tertiptedir - H. Ni. 

halın Aba (baba manasında) 
Abdülkadirin Abasi ve Abay, 

A. Caferoğlunun Molla Abbas 

makalelerile, imzasız olan Aba, 

Aba Açı, Abaçı, Abadi, Aba 
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BORSA - PİYASA 
29 Temmuz Salı 

Para Borsası 

Paralar 

Alış ~ -
Londra ,27. 631. 

Nevyork 122. 126. 

Parla 163. 167. 
Mll&no l'°- 196. 
Brökıel 80. 8'1. 

Atina 21. 23. 

Cene.Tre eıs. 820. 

Solya 22. 2s. 
Aınsterd.. 82. . ... 
Prag as. , ... 

22. 24. Viyan' 
r.!adrll 13.SO ıs. 

Berlln 28. 30. 

Vartova 20. 23 

Budapeşto 22.. 2f. 

Bük ret 13. 16. 

Belgrat ft. 52. 

Yokohama 32. 34. 

Stokholm 3L 31. 

Altın 969. 970. 

Banknot 24?. 243. 

,5:ekler 

Kapan19 

Londra 63ı.oo 

Nevyork 0,7950 

Paris 
12.06 

Mll&no 10.0887 

BrUkıel 4,7230 

AUna 14.3620 

Cenevre 2,43775 

Sof ya 63,SS5 

Amsterd. 1,1726 

Prag 
19,2237 

Viyana 4,1675 

Madrit 5,8275 

Berlin 1,,715 

Varşov:ı 
4.2340 

Buda peşli 4.3293 

BU kreş 108.0342 

Belgrat 3f.7~3• 

Yo\loha• 2.7056 

Moıkova 24.8295 

Stokiıolm 3.0785 

isti kreızı eır 

Törk 

" 

Borc11 1 
1 
o " 

" ııt . " 
Eraanl 
Sıvaı Erwruml 

n . " 
lıtikrazı dahili 

Petln 
Vadeli 
Potin 
Vadeli 

Esheım 

lr Bankası MU. 
N. 

" " Hamlllae " . 
Alladol11 O/O 60 
Merkez. Bankaıı 

Tahvııat 

Ana~ol11 V adell 1 
» il 
» ili " • 

Açılıt --

21.65 
21.65 
20.25 

20.10 
96.00 

oo.o 

00.00 
oo.oo 

Kapanış --

Hastaneıer 

Etral ffutuul 42426 I 
Gülha..., Hutaaeal 2osıo 
Haydarpap Nilmuae Haoıa .... ı 60107 

Zeyaep Klınll Haat .... ı, 

Pert- 30 Temmuz, saat 17 
Burgaz, Varna, Köstence, 
Odesa, Batum, Trabzon, 
Samsun, Varna, Burgaz 

1 

Kudu• Halltaaetıl, Çapa 22142 

Oalrlldar '8107 

I Emraıı aı.ııva va ,_. biye QUIRINALE 
Haat...,e-.1 Balnrkily 16-60 C 31 
Haseki Kadınlar Hastanesi uma Temmuz uat 9 
Akuror 2455 Galata rıhtımından 

ı cu:reba Huta11esl, Şehremini 23017 1 Pire, Brindisi, Venedik, 
Cerr•hpaşa Haataneei; Cer• I Trie~te 
rahpaşa 21693 \ ı---:;::---:~=-----

Telefon numaraları Campidogllo l Sıhlıl imdat alomobill 4499 J Cumart. 1 Ağustos, uat 17 
Hasta Nakliye otomobtll: 2041 Burgaz, Varna, Köstence 

Sulina, Kalas lbrail Suli~ 

Han, Abahay An, Abak, Aba
kan, Abakay, Abakay Kattır, 
Abakı, Abak Ke•ey, Abakl~ 
Abalak, Aba Sopı Aba Tös, 
Aba Tura, Abav, Abaza, Aba
za destanı, Abaza Hasan, Ab
bıu 1, Tufarganlı Aşık Abbas, 
Bayt Abbas, Zegeoli Abbas, 
Abbas kulu ağa, Abbas paşa 

türküsü, Abdal adlı. Prol. Fu
at Köprülüye ait makaleleri 
ihtiva etmektedir. Bu Fasikü
lün, şüphesiz, en şayanı dik
kak makalesi, Abdal adlı ve 
Fuat Köprülü tarafından ya· 
zılmış olan makaledir. " 

"Gündür,, 1 ı ı K " ' ' il na, osteoce, Varna, Burgaz 
" " (Gece) 4499 11 Fenicia 

Türkler arasında ve en ziya- •• " • . ,, c 
d Qf... T. ki Ş (Gece ve Gündüı.) e gUZ ıir erinin ark ve 

1 

Devlet Oemlryollan Müracaat 
Garp şubeleri arasında çok kalemi, Haydarpaşa 
l<ullanılmış olan bu kelime ş.,k Demlryolları Müracaat 
umumi kullanışta şaşkın, ser- 1 kalemi Sirkeci 

6086 ı ı umart. 1 Atuatos. saat 17 

1 
Seliinik, Midil!i,. lımir, Pire, i 

42145 Patras, Brındısı, Vcnedik, 

23079 

ı Trieste : 

Asslria 
sem, ahmak, budala mana\a.. Denizyollan acente ı 
rındadır. Bir kısım serseri, di- Akay Kadıköy Lskelrsi baş 

lenci dervişlere verilen bu isim memurluğ11 

Anadoluda asırlarca büyük bir 
1 

ehemmiyet kazanmış ve Rum 
aptalları adını da almış bir 
derviş zümresine verilen bir 
isim olmuştur. Tauvvuf ıstı

lahından alınarak lran ve Türk 
klasik şiirlerine giren bu keli· 
me, Türkler ve bilhassa Şarki 
Anadolu ve lran Türkleri ar:ı
sında şahsi ismi olarak kulla
nılmıştır. Pek şayanı dikkat 
olan bu kelimeyi, ve bu keli
menin şümuhine dahil muhtelif 

lstanlıul 
Kadıköy 

Çart- S Ağusto•, ıaal 17 
43731 ' ' Burgaz, Varna, Köstence, 

Sulina, Kalas, lbrail 
itfaiye 1,-----------

Merano 2-1222 
60002 

Y_eşilköy, _Bakırköy, Bü-
yukdere, Usküdar illai- j 
yeleri 60625 

Paşabahçe, Kandilli, Erenköy 
Kartal, Büyükada, Heybeli, Bur· 

! gaz ve Kınalı mınlakalan için te-

1 
leron santral memuruna •yangın., 
demek kafidir. 

Tiyatrolar. Sinemalar 

manaları göstermek üzere, ap- H A L K o p E R E T 1 
dal'ın tasavvuf, dini ve içtimai Taksim bahçesinde 
tarih, Etnoğrafya ve tarih Bu akşam 21,45 de 
noktalarından yapılan izahları DENZI HAVASI 
bu mesele hakkında tamamile Büyük Operet 3 perde 
yeni \>e orijinal malümatı ihtiva Pek yakında Babal:k 
etmektedir. Falr 75, 50, 30 meşrubatla 

"Türk kültürü bakımından beraber 
çok mühim oldu"u halde, ge- Pazartesi Kadıköy Süreyya 

" bahçesinde BAY. BAY AN 
rek garpta, gerek şarkta şim- '===-==,========= 
diye kadar çok az tetkik edi- 1 
len bu "apdal,, meselesi, bir 
tasavvuf tabiri, din tarihine ve 
umumiyetle ictimai tarih bakım
larından ayrı ayrı araştırmalara 
muhtaç olmakla beraber. bir
birine çok bağlıdır; ve Avrupa 
etnoğrafcılarının mesela Ana

dolu apdalları hakkında açık 
ve doğru bir fikir edinmeğe 1 
muvaffak olamamalarında, mü· 
şahcdelerin azlıği kadar, l>u 
muhtelif rabıtaları ayıramama
larının da büyük tesiri ol
muştur.,, 

Devredilecek 
beratı 

ihtira 

"Kanaatları serbest surette 
dönen tayyarelerde ıslahat,, 
ve "Devvar satıh!ı tayyare
lerde ve tayyarelere ait isla
hat,, hakkındak; 19 Sonteşrin 
1932 tarih ve 1517 numaralı 
ve l Ağustos 1934 tarih ve 
1860 numaralı ihtira beratının 
ihtiva ettikleri hukuk bu kere 1 
başkasına devir veyahut icara 
verilmesi teklif edilmekte ol· 
duğundan bu hususta fazla 
malümat edinmek istiyenlerin 
Galatada, Aslan han 5 inci J 
kat 1-4 numaralara müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

Çok mühim bir makalesi hak
kında biraz malümat vermeğe 
çalıştığımız Fuat Köprülünün 
bu metodunun kıymeti yanında Koyun sütünden ' 1 
asıl ona medyun oluşumuz böy- hakiki Urfa 
le bir ansiklopediyi çıkarmış N 
olması dolayısiledir. Türk halk , Uryağ 
edebiyatına ait değerli maluma- 1· 1 stanbul Balık Pazarı cad-
tı ve bugüne kadar henüz işlen- deai Makıudiye hanı kar-

Perş. 6 Ağt•stos, saat 17 
Galata rıhtımından 

Pi;e, (Palras), Napoli, Mar
silya, Cenorn 

Caldea 
Perş. 6 A~ustos, aaat 17 
Kavala, Sdanik Golos 
Pi~e, . Palras, Aysaranda: 
Brındıs., Ankona Venedik 

ı ı Trieste' 
1 

CELIO 
" Cuma 7 Ağusto•, saat 9 
" Galata rıhtımından 
1, Pire, Brindisi, Venedik 

Trieste ' 
-~~~~~--

Al ban o 
Perş.13 Ağustos, aaat 17 

Burgaz, Varna Köslence 
N . k ' ' ovorosıs , Batum, Trab. 
~~msun, Varna, Burgaz 

QUIRINALE 
Cuma 14 Ağustos, saat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Brind_isi, Vencdik, 

Trıestc --Bolsena 
ı ' Cumart. 15Ağustoı, saat 17 
il Seldoik, Midilli, lzmir, Pire, 
il Patras, Brindisi, Veııedik 

Trieste ' 1 

Aventino 
Cumart. 15 Ağustos, saat 17 
Burgaz, Varna, Köstence, 
Sulina, Kalas, lbrail Sulina · 
Köstence, Varna, 

1

Burgaz ' 

Abbazla 
Çarş. 19 Ağustos, saat 17 
Burgaz, Varna, Köslence, 

Sulina, Galalz, lbrail 

CAMPIDOGLIO 
Perf. 20 Atustoı, saat 17 

Galata rıhtımından 
Pire, Napoli, Marsilya, 

Genova 
' 

memiş malzemeyi de ihtiva ede· şısında 76 numarada 
cek olan bu eserin bir an evvel Assiria 
tamamlanmasını temenni eder· 1 Mevsim dolayısıy[e yağ- · Perş. 20 Atustos, saat 17 
ken, biz de kollektif çalışmanın !ar pahalılaşıyor. On gün Kavala, Selanik, Golos, Pi- 1 

müddetle bu yağın kilosunu r~,. Patras, Aysar anda, Brin-
ilk muvaffak ve orijinalnümu- 1 dısı, Ankona, Venedik, Tri-
nesini verdi~nden dolayı da perakende 85 kuruşa an- 1 este 
Fuat Köprülüye teşekkür etme- cak burada bulabilirsiniz. ı 
liyiz. 4 İill•Y•ai~ııilaiiıriiıımİİİııİİzııİtİİİelim!!linİİİaİİLIİlıiiidİİırİı. -ııl ıl CELIO 

M
------- · ~ - ı · 1 ' Cuma 21 Ağustos, saat 9 

uğla Vilayeti Nafıa Pir~aıs~~ncl;~~1mve~~'dik 

Mu
.. Tu~~ ' 

dürlüğünden: Fenıcıa 
1 - l\Iuğla Cümhuriyet meydanında mevcut kaide 

üzerinde Atatürk Anıtı için bir kongur açılmıştır. 

2 - Bu kongura bütün heykeltraşlar girebilir. 
3 - İstekliler meydanın umumi vaziyet planı ile 

anıt kaidesi planlarını Muğla İlbaylığından parasız olarak 
alabilirler. 

4 - Anıt üç buçuk metre uzunluğunda Askeri lJnü
formalı Atatürk Heykeli olacaktır, 

5 - Heykelin duruş vaziyeti heykeltıraşın düşünü• 
şüne göre serbest bırakılmışıır. 

6 - Anıt Bronzdan dökülecek montajı heykeltraşa 
ait olacaktır. 

7 - Müsabıklar teklif mektuplarıyle resim ve tabii 

cesametin 1·5 küçüklüğünde alçıdan modellerini nihayet 

1 Eylüle kadar J\Iuğla İlbaylığına göndermiş bulun

malıdırlar. 

•Teklif mektuplarında eserin bu şartlar içinde yap.il• 

ması için istenilen para miktarı sarahaten yazılmalıdır.> 

8 - 1 Eylülden sonra gelecek teklifler kabul edil· 

miyecektir. 

9 - Teklifler J\Iuğla 1lbaylığındaki Encümence 

birleşecek hakenı hey'etince birinci seçimi yapıldıktan 
sonra abideler komisyonuna gönderilecektir. 

10 - Abideler komisyonunı;a k~s?I ~at'iyet edince 
eseri beyenllen san'atkara 150 lı.ra, ıkıncıye yüz, üçün
cüye yetmiş beş lira mükafat verılcccktir. 

11 - Eseri birinci derecede. beyenilen san'atkar!a 
2490 sayılı kanunun lıükümlerıne göre mukaveleye 

girişilecek, ikinci ve üçüncü~ün es~rleri alıkonularak 
diğerleri isterlerse sahiplerine ıade edilecektir. (4174) 

ı ı Perş. 27 Ajustos, aaat 17 , 
Burgaz, Varna, Köstence 
Odesa, Bahım, Trabzon' 

Samsun, Varna, Burgaz ' 

QUIRINALE 
Cuma 28 Ağustos, aaat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Brindisi, Venedik, 

Trieste 

Albano 
Cumart 29 Ağustos, saat 17 
Selanik, Midilli, lzmir, Pire 
Patras, Brindisi, Venedik' 

Trieste ' 

Merano 
' Cumart. 29 Ağustos saat 17 
Bu~gaz, Varna, Köstence, 
Sulına, Kalas, lbrail, Su!ina, l 
Köstence, Varna, Burgaz 

Mezkur vapurlar mahalli 1 

maksutlarının başlıcası için 
l 1 ltalya'da Kara ve Deniz 

servislerile telaki ederler. 
: Tadilat veya teahhürattan 

Kumpanya hiç bir suretle 
mes'ul tutulamaz. 

Fazla malüınat almak için 
' Galatada Merkez Rıhtım ha· 

1 nında uLloyd TrJeıtlno,, Umu
mi Aeentahaına (TeL 44877-8-9) 
ve Beyotlunda Ga1ataıaray 

civarında Yolcu Dalrealne(TeL 

1 44'86) nıUrac.ıt olunur~ 
- - - - - -
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(ahta kurusu, sinek, sivrisinek, güve, arı, karınca, örümcek 
'ICe bütün haşaratı kökünden keser, yuvalarına ve eşyaların 
üzerine ve odaların havasına ve tahtaların, duvarların 
kenarlarına, aralarına bolca F A Y O A serpiniz ve 

· tahtakurusu yuvalarını 

F A Y D A iLE TAHRİP EDİNiZ 

-111 
~ 
.ıı: 
o .. 
::ı 

Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat ede· 
ceksiniz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yemekle. 
rinizi, erzaklarınızı telvis eden hamam böceklerini, apte· 
sanelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, tırtılları, 
kümes hayvanatında, köpeklerde bulunan pireleri, hayvan· 
larda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerin· 
deki tırtılları behemehal F A Y O A ile imha ediniz. 
Nümunelik 20, ufak 30, yarım kilo 50, bir kilo 80, beş 

kilo 350 kuruştur. FAZLA PARA VER M EY 1N1 Z. 
Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye fazla 
para koparmak istiyenlerden sakınınız. F A Y O A 
imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. H A S A N 
markasına dikkat. 

ISTANBUL, BEYOGLU Hasan deposu : ANKARA, 
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BUT UN 
TÜRKİYE 

ucuz 
YALNIZ BU 

!RA ';> . Bı ÇAGıNl 

KULLANIYOR 

istanbul Belediyesi iliinları il • 1 
Senelik l\luhamuıen Muvakkat 

Bulgurluda çınar altı sokağında 66 
N.Iı kahve karşısında 42/96 metre 

murabbaıyol arttıctı 937 mayıst 

sonuna kadar. 
Clgaloğlunda hadım hasanplşa 

medresesinin 1 N.!ı odası 937 veya 
938 yılı sonuna kadar 

Kirası Teminatı 

8 0,60 

24 1,80 

Yukarda semti senelik muhammen kirası 'e muvakkat temina. 
tı yazılı olan mahaller kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açk arttır· 

maya konulmnştur. Şartnameleri levazım Müdürlüğünde görülür 

1 tekli olanlar hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz ve 
ya mektubile beraber 12 Ağustos 936 Çar)amba günü saat 14 de 
daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (4269) 

• •• 
İlk mektepler için lüzumu olan 200 tane büyi'ık boy 300 tane 

cırla boy 300 tane küçük boy ki hepsi 800 tane ikişer kişilik sı

ra kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Numunesi maarif amba· 

rında görülür. Ve şartneniesi parasız olarak levazım müdürlüğün
den alınır. Eksiltme 3 Ağustcs 936 Pazartesi günü saııt 16 da 
daimi encümende yapılacaktır İstekli olanlar bayındırlık direktör· 
lüğünden bu iş için vesika almaları şarttır. 

Eksiltmeye girmek isteyenler 470 liralık muvakat teminat makbuz 
veya mektubunu havi zarflarını yukarda yazılı günden saat 15 şe 
kadar daimi encümene verilmelidir. (İ) (4075) 

• • • 
• İtfaiye amiri ve efradı için yaptırılacak kasketile beraber bir 

caket pantolundan ibarec 418 taktın elhise açık eksiltmeye konul• 

muştur. Bir takım elbiseye 10 lira fiat tahmin olunmuştur. Nümu• 
nesi ve şartnamesi levazım mfıdürl üğünde görülür. İstekli olanlar 

kanonun tayın ettiği vesika ve 314 l!ralık muvakkat teminat 
ttıakbuz veya mektubile beraber 31 Temmuz 936 cuma günü saat 
15 de daimi encümende bnlunmalıdır. (B,) (4070) 

Dahiliye mütehassısı 

Pazardan ba5ka günlerde (2 

den 6) ya İstanbul Divanyolu 

( 104) yeni numaralı husust ka• 

binesinde hastalara bakar. 

Salı cumartesi sabııh (9/121·2 
saatleri hakiki fukaraya malı· 

sustur. Herkesin haline göre 

muamele olur. 

Yazlık telefon Kandilli 38 
Beylerbeyi 48 

• İstanbul 4 üncü İcra Memur• 1 
!uğun fan : Mahcuz olup paraya 
çevrilmesine karar verilen Bir 
adet İdeal marka kapaklı yazı 
makin1si İstanbulda yeni posta• 

hane arkasında aşır efedendi 
caddesinde İhsaniye hanında 11 
Numaralı odada 1-8-936 tarihi• 
ne mtisadif Cumartesi günü saat 
9 dan 10 na kadar birinci açık 

arttırma ve peşin para ile satı• 

lacağından taliplerin belli gün 
ve saatinde mahallinde hazır 

bulunac:ık memnrnna müracaat• 
ları 935/255 dosya numarası 

ile iU.n olunur. 

Sultanahmet Beşinci Sut Hu• 
kuk Hakimliğinden: Akıl has

talığına. düçar olma ı sebebile 
hacr edilerek kendisine anası 

Sabriye vası tayin edilmiş iken 
Sabriyenin tahakkuk eden ve
fatına mebni bu def.ı. vezneci· 
1 erde camcı Ali mahallesinde 
deruni Mehmet sokağında 7 /9 

~ o .,, pudrasını 

tecrübeyi 
yapınız 

Tokalon pudrası, terkibindeki im· 
tiyazlı yeni (Çıfte köpük) cevheri 
sayesinde cildin parlaklığına nihn· 
yet veriyor. Bu basit prova ile biz
zat tecrübesini yapınız. 

Parmaklarınızdan birini •fini Mat. 
yeni Tokalon pudrasına bulaştırınız 
da su bardağına batırınız. Parma
ğınızı bardaktan çekince ne ıslamış 
ne de parlamış olmayıp kuru ve 
•mat. olduğunu göreceksiniz. Pud· 
rada (Çifte köpük) olduğu için ru
tubete mukavemet eder. Bunun için· 
dir ki Tokalon pudrası 8 saat sabit 
kalır ve böylece bütün suvarede 
sıcak salonda dans edebilir~iniz. 
Teniniz, ilk girdiğiniz taze ve ner
min şeklini muhafaza eder. Yeni 
•fini Mal,. 'J'okalon pudrası ne yağ
murdan ve rüzğardan ne de terle· 
meden müteessir olur. Burunun par· 
laklığına nihayet verildiği garanti 
edilmektedir. 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

no:lu evde mukim karısı Kadri- H . o·· 
yenin aynı adreste mukim ve Dr. ayrı Uler 
tekrar tıbbı adlice muayenesi ô ğ ı eden sonra 
icra kılınan Ahmet oğlu Besim'e Ağacami karşısında 
mahkememizce vasi tayın edil· Tel. 

43586 
mi ş olduğu ilan ol~u~n~u::r ·:_ _ _ _l~~!!lll!lll _____ ll!lll __ _ 

. r ... Bayanlar; .._. 
ÇANTA, ELDiVEN ve ÇORAPLARINIZI. 

Satın almadan evvel; her halde: Yeni aç .tan 

A 
mağazalarını ziyaret ediniz. En son moda ve zengin çeşitleri 

arasında aradığınız modelleri bulacaksınız. 

FiYATLAR MUTEDILDiR 
Beyoğlu istiklal Caddesinde Hacopulo Pasaiı karşısında 283 

- -- ---- ·------::--
...................... lllllİll .............. . 

KUMBARA DESTEKTİR 
KUMBARA DESTEKTiR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda : 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

iş Bankası asgari 25 lira mevduat. 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

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

f!irincige 1000 Lira 
ikinciye 250 
TOkişiye TOOyüzerliradanTOOO 
20 ,, SOellişer ,, 1000 

1175 ,, TOonar ,, 1750 
Ceman 207 kişiye 5000 

ikişer bin liralıklar: 
Diğer beş keşidenin her birinde 
kişiye iki bin lira veriliyor. Bu keşideler 
her sene Şubat, Haziran, Temmuz, Eylül ve Bi· 
rinci KAnun aylarının ilk gUnlerl yapılmaktadır. 

Değerı 

Lra K. 

341 43 

260 26 

94 42 

400 00 

1166 00 

Peryparası 

Lira K. 

Direktörlüğünden : 

24 60 Yedikule: Çırağıhasan mahallesinde Ha
cıevhaddin caddesinde eski• 50 yeni· 84 
No. lu ve 2181 • metre murabbaındaki 
arsanın tamamı. 5927. 

19 55 Büyükçarşı: Kazızlar orta sokakta 34 Na. 
hı dükkanın tamamı. 5908. 

7 00 Bayazıd Tavşantaşı mahallesinde Fırın 

sokağında eski 2 yeni 6 No. in evv~lcc 
dükkan şimdi odanın tamamı. 5925 

30 00 Kumkapı: İskele caddesinde 154 metre 
Kürkçübaşı Sü!eymanağıı camii arsasile 
mevcut enkaıı. 979. 

87 45 Taşkasap: r.foıtngürani mahallesinde Hay• 
reddinpışa sokar:ında 4 No. lu bcrmucibi 
çap 1555 metre terbiinde olan ve tram• 

Türk Hava· Kurumu 

Büyük Piyangosu ı 
vay caddesine yakın mesafede bulnnan 
evvelce bostan şimdi arsanın tamam" 5650 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir • 

4. cü Keşide 11/ Agustos/936 dadır. 

Büyük ikramiye 35,000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikra
miyelerle (20.000) liralık bir mük~Hat vardır 

1 2080 75 

1 

156 10 Sultanabmet: He! vacıbaşı İskend"ra~a 
mahallesinde Mehmet paşa karakolu cı· 
varında 594,50 metre murabbaında ki 
İskenderağa camii arsasının bütünü. 915. 

Yukarda yazılı mallar satılmak üzere 15 • gün müddetle açık 
arttırmaya çıkanlmıştır. İhalesi 17 /8/936 - Pazartesi günü saat 15 de 

- İstanbul Vakıflar baş Müdürlüğü komisyonanda yapılacaktır. İstek• 
!ilerin ııı.ahtO.lat kalemine muracaatları . (4343) 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden yazı işleri müdürü 

Etem izzet Benice 
Basıldığı yer: Matbaai Ebüzıiya 
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