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HUkOmet köylUye, mUstahail çiftçiye 
toprak dağıtıyor. Fakat bu giln memleket
te hAliiı topraksız köylü bulunduğunu gö
rüyor ... ve bu mUstahsil vatanda91n en 
çabuk yoldan taprak sahibi edilmesin! 
latlyoruzl 
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al8de toplantı devam ediyor 
ükUmetin takip ettiği yüksek siyaset ı 

bir defa daha tasvip olundu ! 
Kemalist 

rolü ve 
Türkiyenin 
Avrupa 

Yazan : Burhan Belge 

Siyasi mevzulara temas eden makalele
rile, içtimai mevzuları tahlil eden yazı· 
larile değerini yapan arkadaşımız Bur
han Belge, son Montrö zaferi münase· 
betile doğan yeni vaziyeti şu makalesile . 
sütunlarımızda ehemmiyetle tahlil etmiş 
oluyor. Yeni Türkiyenin dış siyasada 
dostluklara ve beynelmilel münasbet 
kaidelerine bilyUk bir ehemmiyet vermek 
suretile oynadığı büyük rolü bu makalo 
acık bir şekilde tebarüz ettirmektedir. 

Büyük toplantı dün başladı 

·Başvekil ismet inönü ve Rüştü Aras 
- Partide alkışlarla dinlenildi 

Montrö'yü yurda fi• millete 
kazandıranlar : Aras ve 

Menemencloğlıı Boğazlar anlaşmasına 
tetkik 

bütün vesikalar şu dakikada 
Meclis bugün toplanacak. 

dair 
ediliyor, 

Montrö zaferini yalnız Bojj'azların kapanması şeklinde an·. ı 
anlar aldanacaklardır. Montrö, Osmanlı imparatorluğu ile 

emalist Türkiye arasındaki en son münasebeti, yalnız em• 
iyet bakımından dtjj'il, ayrıca ve asıl menıleketimizin tarih 
indeki ekonomik, politik ve kültürel misyonu bakımından 
koparıp atmıştı r. 1 
Osmanlı imparatorlujj'unun Boğazları gerçi kapalıydı. Fa• 

1
. 

at, bugünkü manasında "emniyet" imparatorluğun hangi 
ududundan baksanız yahut imparatorluğ'un hangi müdafaa 
unetini ele alsanız, mefkud idi. Eğer bunun aksi varit 1 

•aydı, ittihat veTerakki ve Meşrutiyet, imparatorluğu, bat· , 
aktan kurtarabileceklerdir. , 
Oımanlı imparatorluğ'u, ekonomi bakımından, bir açık 1 

ıar idi. Yarım aaır içinde, bu pazar, tamamen fukaraıa,nılt 1 . 
e birkaç ham madde ve gıda maddeaini bile, denizaşırı 

.•mleketlerin yük.ek değerde mahsulleri karşısında, ııtaıuaz I' 
r hale gelmişti. 
Osmanlı imparatorlujj'u, politika bakımından, büyük dev• 

tler ara11ndaki rakabetlerin ve kombineıonlarıa bir "obje" ıi 
L Büylil( Savata giriş tarı:ımızla aavqtan çıkıt ve taksime 

encümenlerde 
Ankara, 30 (Tele fonla Açık 

Söre) - M ontröde k1ızanılan 

büyük ve yüksek değerdeki 

siyasi zaferimizin şerefli mu· 
hasebesi bu gün (dün) !ev• 
kalade bir toplantı yapan 
Büyük Millet Meclisinde mü· 
zakere mevzuu oldu. Ankara 
çok heyecanlı bir havayı nesimt 
içindedir. Millet Meclisi saat 
tam ikide toplandı. Reislik 

• kürsüsünde birinci reis Ab-
dulhalik Rcnda mevki almıştı. 

Aras Monlrô Jon ü ~il saygı , 
serJgi arasında ..• 

Toplantıya başlanırken yok
lama yapıldı ve bunu müteakip 
başkan Abdülhalik Renda Mon
trö konferansında hükumetimi
zin elde ettiği çok önemli ve sına aid olan vesaik ve onun 

mütemmimi olan layihalar gel· 
kıymetli neticeleri bildirmek ve miş ve evrakı varide meya· 
yüksek tasvibe arzetmek için nında olarak hepinize takdim 
Kamutayı toplantıya çağırmış edilmiştir. Eııcümenler bugün 
oldu~unu kaydederek ~nları bwıuola meşgul olacaklar. y 8. 

a.öy!tdl. rın sabahleyin 1 ept ini vere· 
-- Bugünkü ruznamede mü- cekler ve derhal sizlere tevzi rayışımız, bunu ki.fi derece gösterse gerektir. 

Oımanh imparatorluğu, kültüi' bakımından,teokraoinln kara 
vvetl ile tanzimatçılığın aaflıtı araoında kalmıt zavallı bir 

emlekettL 
1 
Muvaffakigelle ıaldp elliği •İgo•~I mill.ı vekilltfl /ofa/ından ollcıJlor orasında lıegeconlo loH;İp zakere edilecek madde yok- edilecektir. 

edilen lıülcümel reisi ismet lnönı1. deulel reisimiz bı1gük ı•fin mültefit lıu•urlarında.. tur. Yalnız Montrö konferan- 1 Deuamı 2 inci sayfada 

Kısaca, Oımanlı imparatorluğunun, artık ne kendine ne de 
·mlirgecilere yarar bir tarafı kalmı,tı. Ondan istifade etmek 
İn onu parçalara ayırıp bu parçaları, bir yandan para ve 
ir yandan kolonilizatör nüfua dökerd< aömürge ilan etmek 
• doğrudan doğruya istiımar etmekten başka çare yoktu. 

vres muahedeaile, yapılmak istenen de, nihayet bu idi. 

Lozan, Sever'! tadil etti. _imparatorluğun diğer parçaları, 
rlü ellerde kaldı. Fakat Turk olan parçayı, Türk, şeflerini 

e ordularını çıkarmak ıuretile kendiıine tahsis ettirmiye 
uuffak oldu. 

O gündeoberi Türkiye, kendisine "Kemalist Türkiye" diyor. 
e "Kemalizm" derken, ekonomide, politikada ve kültürde 
ad bir yurdun ve bir milletin inşa edilmeıi usulünü kaı

~diyor. 

Kemalizm, bugün, 17 ya,ındadır. 
. Bu on yedi yıl içinde, Atatürk'ün kumandasında, modern 1 
r devletin temellerini atmıya manffak olduğumuzu hiç 1 
:ınae inkar etmemektedir. Bunu en m.,nfl ve septik kafaların 
ıle kabul etmesi için, Berlin kongreıi ııünlerini Montrö günler l 
e mukayeae etmek kafidir. O uman da, büyük devletlerin ı 
•nfaatleri aruında bulunuyorduk. Fakat "efendiler, ıiz 
tediğioiz kadar aranızda kavga edebilirelniz. Fakat ben, 
ğaıları kendi k~ndime de kapatabilirim ı. gibi bir ıözü 
cak Montrö'de, yani Dumlupınar ve Lozan'dan ıonra ılSy· 

:re bildik. 
Devamı 2 nci sayfada 

İstanbul Halkevinden çalış
kanlık gayreti bekliyoruz! 

öylüler sağlık ve 
toprak istiyorlar 

Yeşilköy nahiyesinin Firuz köyıtnde likmektep yavrrıları 
[

1
! latanbul kllylerl buııOn 11ğhk, teprak, ekon.,ml ye kiiltür yardı· 

~trıa b çok mubtaç bir vaslyettedlr. Bu yardımın mühim bir kıımını 
•o al halkevl üseri.ae almaJuln·. Bu mevzuu tahlil eden yazımız 

buıınn yedinci aablfemladedir. ) 

ispanyada iki taraf da son \r-·- N 2 3 1 
kozlarını oynıyorlar ! 1! I Q • • 

Kat'i muharebe 1
1
· ı T~yyareye karşı 

başlam!lk üzere : ! dakikada 800gDlle! 
ihtilalcilerin müthiş bir bozguna j 

1 

uğradıklarıı haber veriliyor 

Faşist ihtilal kuvvetlerinin 
kumandanlarından G. Mola 

Kısaca 
Memlekete temiıı:Hk, JrÜ:ıellik 

veren, halka temizlik. ihtar eden 
bir devlet dairesinin önünden et .. 
bette •iz de geçmit olacak.sınır. 

Bir P~n!e ki g~·~.rclnler bütün kı' 
mcv•ımınde hukuk yerlerine tü
nemiıler, o kırm11:1 beyaz yollu 
dıf perdeyi klif yeşili gilbrelerile 
doldurmuşlar, ııvamış1ar. 

O resmt daire ki yurda temizlik. 
güzellik vermek vazifealle karşı 
karşıyadır. Acaba şu bariz pisliğe 
naııl tahammül ediyor? Ve biz 
onun önünden geçerken o piı, 0 

iğrenç manzaraya nasıl tahammül 
ediyoruz t. 

itte ey aziz okuyucu,, Ben bu 
ıuali kendi kendime soruyor, 
fakat kat'i cevabını bir türlU ve
remiyorum. Acaba ey ıevgiH o
kuyucu sen nasıl bir cevap verir· 
sin buna? .. 

Hatice Hatip 

Parb, 30 (Hususi· Radyo)
lspanyada dahili rejim müca· 
delesi birçok noktadalarda 
bütün şiddetile devam ediyor. 
Fakat kat'i muharebeye henüz 
iki taraf d11 girişmek cesaret 
ve zamanını bulamamııtır. Her 
ırün ölenlerin sayısı çok fazla 
dır. iki taraf da muvaffak ol
mak gayesile çırpınıyor. 

Madrid, 30 (A.A.) - Gece. 
ta Madrid üç kararname metni 
neşretmcktedir. Bu kararna
meler şunlardır : 

ı - Harbiye Bakanı, asile
re karşı askeri harekatın icra 
edildiği mıntakaları " Harp 
mıntakası • ilan edebilir. 

2 - Endüstriyel kredi ban. 
kası, hükümetin resmen müda
halede bulunduğu işçi yevmiye· 

(Devamı 2 nci sayfada) 

l
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~ YAKINDA: ~ · 

ı ı · Yeni romanımız j 

f Sen Benimi' 
1 Babam 1 

1 OeQ!~i n! 1 
1 Mill\e~~:~~~~yük 1 
~ Yazan: ~ 
1 Suat Derviş f

1 
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I Fakat, her yeni silaha karşı daha 
ezici bir silah icad ediliyor 

E.,a,tngiz &uretıe ölen Madam 
Ester 

Bir Facianın 
Çözül em iyen 
Kördüğümü! 

Evvelsi gün Cihangirde Tü· 
fek ci sokağ'ında 12 numaralı 
Ihsan apartımanının ikinci ka
tında müthiş bir aile faciası 
olmuştur. Bu dairede Galata 
Osmanlı bankası muhasebe 
müdür muavini Levi ile ihti
yar annesi Ester oturmakta
dır. Levi ayda 250 lira kadar 
para alan ve aile vaziyeti de 
çok düzgü~ olan bir gençtir. 
Anne oğul biribirini çok se. 
viyorlar. Ve bir gece bile 
birbirlerinden ayrılmıyorlarmış. 

Levi bankasınında çok ça
lışkan bir memuru imiş. Yalnız 
geçenlerde banka kapıcıların· 
dan birisini hiç lüzumsuz yere 
tokatlamıştır. Banka arkadaş• 
lan Levinin sinir buhranı ge
çirdiğ'ine hüküm etmişler ve 
ona senelik mezuniyetini ge
çirmek için izin vermişlerdir. 
Söylendiğine göre Levi bir genç 
kızla da alakadardır.Fakat an
nesi bu kızla evlenmesine mü• 
saade etmiyormuş. Evelsi gün 

Deflamı 2 nci sayfada 

Yazan : Nızamettin Nazif 
Bundan yirmi, yirmi beş gün j 

evvel, Fransız parlamentosu 1 

yüksek heyecan günlerinden 
birini daha yaşadı. Drayfu• ha
disesinin Kayo ve Malvi gibi 
çok tanınmış siyasi şahsiyetle
rin hiyanetle ittiham edildikleri 
günlerin Panama ve Staviski re
zaletlerinin 6 Şubat hadisesini 

• 

• 

w.üte.akip Oaladiye kab•n~sine 
yapılan dehşetli bücuınların ha
tıraları yanında bu toplantı 

günü mutlaka bir tarihi hu
susiyeti ifade edecektir. 

Zira o gün Eko dö Parl 
gazetesinin en tanınmış muhar· 
riri olan, sağ cenaha mütema

Devamı 2 nci salıi {ede 

• 

\ 

istikbal h~rbinin tek hakimi denilen /ayyareye karıı da yeni · 
ve yepyenı ve en son foad edilenden ..., edilecık olandan da 

dalıa değerli silahlar ynratıldıiına gare •..• 



2 

• 

• 
Çarpışan iki Siyaset 

Londrada yapılan üç lokarno 
evleti • lngilterc, Fransa ve 
elçika • içtimaından sonra Al
anya ve ltalyada yeni ve 
eş taraflı bir içlimaa davet 
dildi. lngiltere bu içlimaa !tal
anın iştirakini temin etmek 
çin Akdeniz devletlerile yap
ğı yardım paktını bozdu. 
Binaenaleyh ltalya diploma-

isi önünde lngiliz diplomasisi 

çıkacak herhangi bir harpten 
lngilterenin kazanç temin et
masine imkan yoktur. Kendi
sinin iştirak etmiyeceği bir 
Avrupa harbi bile lngiltere 
için zararlı olabilir. Ancak 
harpten evvel, lııgilterenin 
hangi vaziyetlerde harp ya-

1 pa bileceğinin evvelce tasrih 
edilmemiş olması, Büyük har· 
bin sebeplerinden birini teşkil 
etliği okadar çok tekrar edil
miş bir sözdür ki mes'ul ln
giliz adamları bu defa lngil
terenin sulh siyasetini daha 

ir defa daha boyun eğmiş bu 
nuyor.Eğerltalya,bundan sonra / 
abeşistan üzerindeki hüküm

anlığının da tanınmasını şart 

!arak ileri sürmezse, yaz son
arın& doğru toplanacak Lo· 
arno içlimaına iştirak edecek
ir. 

Almanyaya gelince, Lokarno 
'çtimaına iştirak etmek için 
bu devletin de bir şart ileri 

ürüp sürmiyeceği malüm de
·ıdir. Bazı Fransız gazeteleri, 
lmanyanın Sümürge mesele-

lerini ileri süreceğini yazmak
adırlar. Ancak Alman gazele
eri bu nokta üzerinde sükütu 
muhafaza ediyor. Herhalde şu 
uhakkakdır ki Gelecek Lo

karno içlimaına iştirak nokta· 
sında ltalya ile Almanya birlik
te yürüyeceklerdir. Davete ya 
beraber icabet edecek, yahutta 
birlikte gitmiyeceklerdir. 

vazıh bir şekilde izah etmek 
lüzumunu hissetmişlerdir . Bunun 

içindir ki lngiliz Dış Bakanı 
Eden, geçen gün Avam Ka· 
marasında lngilterenin ne gibi 1 
vaziyetlerde harbe gireceğini 
anlatmıştır. Eden 'e göre, İngil
tere eğer kendisine bir teca. 
vüz vuku bulursa veyahut ta 
Belçika ve Fransa istilaya uğ
rarsa o zaman harp edecek
tir. Bu demektir ki lngiltere 

başka vaziyetlerde mesela 
şimdi azıcık sağlamlaşan orta 
Avrupa istatukusunun muha
fazası veyahut ta son zaman
larda azıcık çürümüş gibi gö. 
rünen Şarki Avrupa vaziyeıinin 

korunması için harbe gitmi}"c
cektir. 

işte bu, şark sulhunu garp 
sulhundan ayıran on sene ev
velki Lokarno zihniyetidir. Ya
ni garpte sulhu koruyalım da 
şark ta ne olursa olsun. Bu, 
Hitler Almanyasının da siya
setine çok uygun bir zihniyet
tir. Böyle bir siyaset Fransız· 
Rus paktJ ile telif edj)emez. 
Birinci Lokarno, Fransa ile 

Lehistan arasıodaki yoUarın 
ayrılış noktası olduğu gibi, 
1936 senesinde yapılacak bÖ}"· 
le bir Lokarno Rusya ile Fran
sa arasındaki yolların ayrılık 

noktası o'abilir. Halbuki Fran-

Yeni bir Lokarno içtimaının 
toplanması lüzumu, Avrupada 
büyük devletlerin iki zümreye 
ayrılmalarına mani olmak mü
lahazasile lngiltere tarafından 
ileri siirülmüştü. Halbuki ltal
ya ve Almanya tarafından ta
kip edilen haltı hareket gös
teriyor ki lngiltareye ve bel· 
İ<i de halya ve Almanyanın 
kendi arzularına rağmen bu 
zümreye ay rılış bugünden vu· 
kua gelmiş bulunuyor. Harpten 
evvelki zümrelere ayrılış, böy• 
le bir netice}"e varılsın diye 
yapılmış bir kombinezon de
ğildi. Hadiselerin aldığı cere
yan, Almanyayı Avusluryaya sanın Rusyayı feda etmeğe 
bağladı, •onra ltalya bunlara hazır olduğu anlaşılmıyoı Di· 
iltihak ederek müselles iltifak ğer larftan Lokarno içlimaına 
meydana geldi. Bu!la karşı da hiç gitmemek lngiltcreyi gü-
Fransa ve Rusya ıınlaşular. , cendireceğinden Fransanın işi-
lngiltereye gelince ; on sene ne elvermez. Bugünkü vazi-
kadar iki kombinezona karşı yelle şu siyaset cereyanları bir-
bitaraf kalır gibi bir vaziyet birile çarpışıyor: .. 
aldıktan sonra nihayet Fran•a 1 - Bir taraftan Şark sul
ve Rusyanın tarafına iltizam hunu Garp sulhundan ayırmak 
etti. istiyen Alman siyaseti. Buna 

Bugünde aşağı yukarı aynı ltalya yardımcı dır. lngillere 
vaziyet karşısındayız. Fransa de taraflardır. Bunlar bir lngi
ile Rusya arasında 1894 itti- !iz, Fransız, Alman ve ltalya 
!akını andıran bir pakt vard.r. anlaşması yapmak istiyorlar. 
Diğer taraftan ltalya ile Al- 2 - Şarkı Garpten ayırmak 
manya arasındaki tesar.Ü· istemiyen Fransa ve Rusya. 
dün hergün biraz daha art· bu devletler de lngiltereyi 
makta olduğu da görülmekte- kendi aralarına almak istiyor-
dir. Bu vaziyet altında lngil· !ar. Mümkün olmadığı taktir-
terenin oynıyacağı rol ehem· de Rusyanın da dahil olacağı 
miyet almaktadır. lngiliz siya- umumi bir Avrupa lokarnosu 
setinin samimi bir sulh siyaseti temin etıneğe çalışıyörlar. 
olduğuna şüphe yoktur. Çünkü Diplomat 
.,,,ıuu11•rııııı111ıınıııı11ımuınıınıı111111•11tu•nıırııııııııı111ımın11111111111~tt~uı111uıı111111111111111 .... ı11011111111 

Fevkalade 
Toplantı 

Bir 
Facia 

1 inci sayfadan devam 1 inci sayfadan devam 

Boğazlar rejimi hakkında apartıman komşuları 24 saat-
Montrö'de imıa edilen ınuka- tanberi Levinin dairesinden 
velenameye dair Başbakan Is- kimse çıkmadığını gorunce 
met lnönü ve Dış işleri Bakanı şüphelenmişler ve polise haber 

vermişlerdir. 
Dr. Tevfik Rüştü ArA• taraf- Polis daireyi açınca Madam 
farından verilen izahat dinlendi 

Montrö' de alınan muvaffa. Esteri yatağında ölü bulmuş-
tur. Madamın hiçbir yerinde 

kiyetli neticeler sürekli alkış· yara ve bere eseri yoktur. Yaf. 
larla taktir ve hükümetin takip nız baş altındaki yutıkta kan 
ettiği siyaset tasvip olundu. lekeleri görülmüştür. Ester de 

Montrö konferansına aid banyo dairesinde cansız ola-
olan vesaiki matbu olarak he- rak görülmüştür. Bunun da 
pinize takdim ettiın. Bugün de hiçbir yerinde yara ve bere 
zabıtlar gelmiş ve takdim eseri tesbit edilememiştir. Bu 
edilmiştir. Diğerleri de dün şüpheli vaziyet karşısında po-
dağıtılmıştı. lis Müddciumumiliği haberdar 

Mü.aade ederseniz Moutrö etmiş ve tahkikata başlanmış-
tır. Tabibi adil Enver de ceset

konferansına aid layıhayı tel- feri muayene elmiş ve ikisini 
kik için Milli Müdafaa ve Ha- de Morga kaldırmıya lüzum 
riciye encümenleri müşterek göstermiştir. Bu facianın esra
çalışsınlar. kanunu o suretle rını Tıbbıadli müessesesinin ve-
letkik etsinler.. reeeği rapor çözecektir. 
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No. 23! 

Tayyareye karşı 
dakikada 800 gü·ııe 

1 r1111101uın11111111111111m11111111111111111111ıııı1111~ 

il Berlinde 1 

1 Siyasi l ı 
IGörüşmeler mi 1 

31 Temmuz 

Son Dakika 
Ankara - memleket ve dünv'a 

Yunan komşumuzda 

Zabitler diktatörlük 
mü ilan edecekler? 
Casusluklarından şüphelenen bir 

çok ecnebilerden bahsediliyor 
f 1 inci sayfadan devam] 

yil meb'uslardan M. de Kerillis 
Fransa hava nazın Piyer Kotu 
"Fransız vatanına karşı ender 
görülmüş bir hafiflikte bulun
mak" ve "Fransız vatanının 

müdafaa vasıtalArından ve mü
him askeri sırlarından birini 
bir yabancı devlete ifşa et
m<kle., iltiham etmiştir. 

dan maksadım "halihazır harb 
tayyareciliğinde. bir "23 nu
maralı top., kudreti mevcut 
olduğunu ve düne kadar rahat 
ve asude bir sulh saadeti id
rak etmiş bulunan lsviçrenin 
bu nevi toplarla müselliıh 800 
adet harb tayyaresi yaptır

makta bulunduğunu dostları
ma bildirmekten ibarettir. 

! londra, 30 {Radyo) - ~ 
1 
Ungiltere hariciye nezareti ~ ) 

1 

~u'Tluıni ktitibi ile /ngiıterenin ~ 
~ Berlin elçisi bugün Berline ; 
~hareket ettiler. Bu seyahatin ~ 

1; bir gezme mahiyetinde olduğu ~ 
' ~ söylenmekle beraber, bazı si- ~ 
j ~yasi konuşmalar ~ukuu.nu~ ~ 

Atina, 30 (Hasusi) - Trakya ve Makedonya kolordularına 
mensup zabitlerin dıktalörlük ilanı için aralarında imza topla. 
dıkları hakkında çıkan haberleri Harbiye müsteşarı tekzip et
mekle beraber tahkikat yapmak üzere Makedonyaya gitmiştir. 

• • • 
Casuslar işine gelince 

.Alina, 30 (Hu•usi) - Bir gazete, casusluk yapmakla şüp. 
helı bırçok ecnebılerın hudud haricine çıkarılaeağın ı yazıyor. 

• • • 
Fransada geni bir harp Parlamentonun iki celsesini 

başta n başa kaplıyan ve uyan
dırdığı hassasiyetin serpintileri 
hala devam eden bu ilhamın 
mevzuunu belki bilenler vardır. 

1 

Evet şu anıda dünyanın dört 
nala silahlanmakta olan dev
letlerinden biri de lsveçred ir 

1 

ne garibtir ki bu dehhaş topun 
mucidi de ebedi sulhun sembo
lü olan bu memleketin bir va-

~da muhtemel oldugu bıldı- ~ 

~riliqor. ~ 
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mektebi 
Fakat bilmiyenlere öğret

mek için hadiseyi bilenlere bir 
defa daha ve kısaca hatırlat
mak müsamahaya değer sanı

rım. 

) l•ndaş•dır: 
Acaba Alman tayyareciliği-

1 
nin Garpla ve Şarkta emniyet 
kombinezonlarına bir türlü im
kan bırakmıyan "harp kudreti 

Mebus Kerillisin iddiası şu. 

dur: 

iddiaları,. 23_ numaralı topun 
endaht ve tahrik kudretinin üs
tünde midir, altında mıdır? 

Dünyanın büyle bir suale fiili 
cevap verilmesine sahne olma

' masını temenni etmek lazım. 

Dünyanın tayyare hücumla- 1 
rından ve hava harplerinden 
ledehhüş elliği ve her devle
tin hava silahları üzerinde son 
derece hassas olduğu bugün· 
lerde Fransız erkanı harbiyesi 
sırf bir tesadüf eseri olarak 
fevkalade mühim bir harp vası · 

tası elde edebilmiştir. Bu vasıta 
bir tayyare topudurki dakikada 
11800. mermi atar ve evve!i 
Almanyada, sonra Sovyetlerde 
ve daha sonra mütekamil bir 
şekilde Lehistan hava kuvvet
lerinde tabiye edilebilmiş olan 
topların topuna birden işbu 
top faiktır. Ve Faşist !talya 
hava kuvvetlerinin tetkikinden 
:-ıazi 'ler Alman yasının hava 
silalarında vehmolunan esra
rengiz fevkaladeliklerin yay
dığı dehşetten sonra Fransız 

Erkanıharbiyesi ancak bu topa 
<ahip olduğu anda rahat bir ı 
nefes alabilmiştir. 

Amma muhakkak olan bir 
şey varsa, o da Negüs'ün Adi· 
sababadan trene bindiği ve 
Kudüs tarıkile Londraya ulaş
tığı andanberi dünya istihba- 1 

rat şebekelerinin hep hava si
lahları esrarını keşfe çalışmak
ta oldukları ve dünyada para · 
getiren yegane ticari maddenin 
"tahrip ve imha kudreti., nden 
ibaret bulunduğudur, 

Garp devletleri hem içeride, 
hem dışarıda aradıkları ve 
beğendikleri emniyeti yalnız 
hava silahlariyle temin edebi
leceklerine inanıyorlar. ispan
yada Faşizm ile halkçılığın 

kavgasında zaferin bombası 
ve tayyeresi fazla olana mev
ut bu'unmadığını kim iddia 
edebilir? Ve yine dünyaya bir 
sulh empoje etmek için ha va 
silahı bol ğunu ve faikiyelini 
elde tulm k l<lzım geldiğine 
kani oldukları için değil mi
dir ki d ünya diploma s'si bütün 
zekasını hava si lahı fabrikaları

bol randman imkanını verecek 
zamanı kazanmıya sarfetmek
tedir. 

insan z~kasının bu şeytani 

çalışması dünyayı nereye gö
türecek? 

1914 de 42 lik, 75 lik, Berta, 
tank, alev ardar da saf barba 
girmiş ve Rihlhofen gibi sek
sen tayyare düşürdükten son· 
ra düşüp ölen harp pilotlarının 
ellerind e tayyare yalnız bir 
cehennemi carıbazlık vasıtası 
olabilmişti. 

Ras Nasibn'nun Galla ' lı fe· 
daileri kaplumbağa yakalar 
gibi ltalyan tanklarını yakala
dıktan ve bir istila harbi taşa 
demire bile şekil değiştiren 
gazlerle bir neticeye ulaşlı· 
rıldıkdan sonra gelen bu dev
rede ise bütün hesaplar hep 

Paris 30 (A. A.)- Harbiye Bakanlığının bir tebliğine naza· 
ran B. Daladier'in başkanlığında loplan~n milli müdafaa daimi 
komitesi, bir "milli müdafaa yüksek kolej'. tesisine karar ver· 
~iştir. Bu yüksek mektepte Erkünıharbiye zabitleri ile bazı si· 
vıl devlet memurları, milli sevl..ulceyş meseleleri v~ milli mü-

ı dafaa ile alakadar siyasi, ekonomik, finansal ve nüfusa ait u
mumi büyük meseleleri tetkik edecekler ve bu hususlardı\ ders 
göreceklerdir. 

• • • 
Fransada kadınlar da mebus intihap 

edecekler ve edilecekler 
Par is, 30 ( A. A. ) -:- Saylavlar kurulu, . bir reye karşı 488 

reyle kadınlara her seçımde seçmek ve seçılmek hakkı vermeyi 
istihdaf eden bir kanun teklifini tasvib etmiştir. 
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hava silahlarına dayanıyor. 

Tayyarelerin büyüklüğü uçuş K ı · t T • 1 k 1 1 

sahasının uzunluğu, silahlarının • ema ıs ur ıyenın 
ve motorlarının kudreti. 

işte medeniyete medeniyet I "• A 
katmak vazifesile nurlanan in- ro u ve vrupa 
sanlığın zekası bu lanetli yolda 
saatte 500 millik bir süratle uçup 1 inri sayfadan devam 
duruyor. Bundan başka "Kemalizm" in muvaffak olmuş bir dava 

olduğunu, bugün irili ufaklı bütün Avrupa devletleri bizden 
23 numaralı topun ardından önce tasdik ediyorlar. Ve biıiınle olan münasebetleri bunu 

33 numaralının çıkmadığı ve gergi gibi isbat etmektedir. ' 
erkanıharbiyelerin, büyük silah Bizim, Lozan 'dan sonra, büyük devletler arasında yegane 
fabrikaları mühendislerinin dos dostumuz Sovyet Rusya idi. Bugiin, Almanya, F rans, ve İngil• 
yalarında 101 ve 1001 numa• tere, yeni dostlarımız arasında sayabilereğimiz isimlerdir. 
ralı esrarengiz keşiflerin çok- 1 Af 

1 
manya, dış ticaretimizde başlıca yeri tutmaktadır. 

tan yer almış bulunmadıkları Endüstri programımızı realize etmek bahsinde bu c!ost 
nereden belli ? 

Bu hal i'e dün bir devlet 
sırrı vermekle ittiham edilen 
Fran<ııa Hava Nazırı bugün b·r 
bozuk oyuncak hediye etmiş 
gibi masum sayılamaz mı ? 

Harp vasıtaları yarışında 
böyle cehennemi bir sür'at 
varken haddin varsa rahat 
nefes al. 

Nizamettin Nazif 

memlektin pek büyük yardımları dokumıştır. Unutmamak la· 
zımdır ki, bir memleketin endüstri yapması demek, istihsal 
vasıtalarını yani, makineleri, endüstri ile yaşıyan memleket• 

1 

)erden getirmesi demektir. Geçen asırda, büyük devletler 
böyle birşeye müsaade etmezlerdi. Bugün halbuki, biz bu 
çok değerli yardımı Sovyet Rusya ile Almayadan gördük. Ve 
bu yardımdır ki, diğer büyük d ' vletlere, Türkiyenin mutlaka 
sanayileşeceğini ve bunun muvaffak olamıyaca&ını ummanın 
manasız bir hata olduğunu isbat etm'ştir. 

topun ilk nümunesini, motör
leri ve olomobillerile büyük 
bir şöhret kazanmış olan His
pano-Süiza fabrikasında dö
külmüş ve fabrika ctchşetli 
masraflara tahammül etmiş, 
mühendisler azami gayretler 
göstermişler ve ancak yapılan 
23 üncü nömuneye erkanıhar
biye tam manasile arzu edilen 
şartları haiz addederek bu
nun yalnız Fransız ordusunda 1 

kullanılmasına ve başka hiç 
bir devlete bu nevi toplardan 
satılmamasına karar vermiş, 

halbuki halk cephesi iktidar 
mevkiine geçince radikal sos
yalistlerden, radikallıktan zi
yade sosyalizme mütemayil 
olan M. Piyer Kot hava kuvvet
lerinin bütün mekanizmasını 
istediği gibi idareye başlamış 
ve ilk işi hava kuvvetlerinin 
kumandasını kendi taraftarla
rına tevdi etmek olan na zır 
Kot az sonra Fransa müdafa
asının en mühim vasıtasını hem 
de en mütekamil şeklile Sovyet
lere satmakta bir beis gör
memiş. 

İspanyada iki taraf da son 
oynuyorlar! 

Modern ve istihsalin her sahasında ileri bir tekniğe malik 
bir Türkiye! işte, Akdeniz politikasında kendisine yeni bir 
dost tedarik etmesini, lngiltereye, asıl asıl bu ha)<ikat ilham 
etmiştir. 

Önasya'da nüfusu gittikç artan, bir Avrupa devleti gibi 
endüstri ve ileri teknik şartlarına malik bulunan ve üstelik 
bütün civar memleketler üzerinde manevi bir teair bıraktığı 
şüphesizleşen bir Türkiye, Avrupanın Asyaya doğru, Balkan• 
far üzerinden uzanmış bir istitalesinden ba,ka birfey değildir. 
Kaldı ki, böyle bir devlet, Akdeniz muvazenesinde sözü a-it· 
tikçe daha fazla geçen bir barış unsuru olacaktır. 

kozlarını 
(Birinci •ahi/eden devam) 

ferinin verilmesi için endüstri 
müdahale komitesine 250 bin 
peçetalık bir kredi açacaktır. 

3 - Şimendüfer idaresi yük
sek memurlarından 15 kişi az. 
!edilmiştir. 

Büyük harp 
Hendaye, 3o (A.A.) - Henüz 

katı hiç bir harekat yapılma
mıştır. Madridin şimalinde ya
pılması mukarrer olan büyük 
muharebe, her halde gecikmi
yecektir. Gerek şimalde ve ge
rek cenupta tali derecede bir 

mektedirler. Asiler Huelva'yı 
ele geçirmiş olup Albıcete ile 
Madrid arasındaki münakalatı 

tehdit etmekte ve bütün Ga-
lice'e hakim bulunmaktadırlar. 
General Molanın kuvvetleri 
Sierra Guadarama mıntakasın
da hükumetin bir tayyaresini 
düşürmüşlerdir. Asiler, Porte
kiz hududunda Ayamante'yi 
ele geçirmişlerdir. 

Hükümet kuvvetleri 

Hava nazırı Pi yer Kot bu itli
lıama cevap vermekte zorluk 
çekmedi dedi ki : 1 takım çarpışmalar vukua gel

mektedir. •- Halk cephesi hükümeli 
insanlığı kana boyayacak bir 
harbe girdikten sonra Fransa-

1 

nın zaferini temine değil insan
lığı bütün medeniyeti ile mah· 
vedecek bir harbi kökünden 
kazımağa çalışmaktadır. 

Madrid, 30 (A. A.) - Gui
pozcoa eyaletinin cenup mın· 
takasında kain Tolo•a mevkii, 

hükumet kuvvetlerinin eline 
geçmiştir. Renteria yakınında 

Sovyetlere bu topun verilm~si 
Sovyetlerin bir taarruz karşı· 
sında kolaylıkla muvaffak ola
bilecekleri kanaatini şarka 
doğru saldırmağı düşünenlere 

aşılamak ve anlatmak gayesini 
istihdaf etmektedir. Eğer ben 
mevcut sullıün devamına hiz
met edeceğine inansam bu 
topları Almanyayada sattır
maktan çekinmem. 

Her iki tarafın tayyare· 
leri de büyük bir faaliyet gös
termişler. 

şiddetli müsademeler olmuş ve 
birçok kimseler ölmüştür. 

Mücadelenin siyasi 
manasına gelince Gerek asiler ve gerek hü

kümet, mukabil tarafın ecneLi 
memleketlerden tayyare ve Paris, 30 (Hususi Radyo) -
s:lah almakta olduklarını iddia Komonist mebuslardan Vey· 
etmektedirler. yan Kuturye, ispanyadaki çar-

Seville, 30 (A.A) - A•iler pışmanın Cumhuriyetle Faşiz. 
telsizle neşretmiş oldukları min çarpışması gibi çok yük· 
bir beyannamede vaziyetin sek bir ehemmiyeti haiı oldu. 
salah bulmuş olduğunu bildir- ğunu söylemiştir. 

J Filistinde yine kan 

Mısıra ddha fazla azadlık verilir, lrak'ın pipe - line'ları 
(\kdeniıde tehlikeye girerken, lngiltere, "Kemalist Türkiye" yi 
daha fazla "ıhma!,, daha doğrusu daha uzun müddet "inkir,, 
edemezdi. 

Kaldı ki, aynı Türkiye, Avrupaya doğru "Balkan Birliği. 
Asyaya doğru da Irak- İran. Afganiatan barıt kombinezon· 
!arının içinde bulunmaktadır. 

Yarın, ayni hakikatleri, Suriyeye mutlaka daha fazla ser
bestlik vermiye mecbur kalacak ol•n Fransız dostlarımız da 
göreceklerdir. "Uzun Ermenistan. hayalinden vazgeçeliberi 
dostluğumuz gittikçe artmiş olan Fransa, umuyoruz ki, kendine 
son aylarda verdiği yeni düzenle, "Kemalist Türkiye,. yi daha 
iyi anlıyacak bir vaziyete girmiştir. 

Evet, Fransa ile olan tic1rctimiz birbirim:ze "complemen
taire,. olacak maddeleri henüz bulup ortaya koyamamıştır. 
Fakat biz eminiz ki, Fransız devlet finans ve ekonomi ada .. 
!arı biraz kafalarını yoracak olurlarsa, gerek Fransa· Türkiye 
gerek Türkiye.Suriye ticare tini çok daha ileri götürmek için 
pek de o kadar çaresiz olmadıklarını göreceklerdir. 

s a 0 
Montrö, tutumu her bakımdan kuvvelli olan "Kemalist Tür• 

kiye., yi milli müdafaası bakımından da eksiksizliğe, kusursuz· 
hığa ve tam emniyete kavu~turmuştur. 

Lozan'da, "Türkiye kendi kendisini kurtarabilir mi?,. diye 
bir şüphe vardı. Oradaki kararlar, varlığımızın kalesinde kas· 
den açık bıraktırılan gedikle, nevima "şarta muallak,. kılınmış· 
tı. Montrö, Lozan'ın içine ukıştırılan kayıtları ve tartları çekip 
çıkarmıştır. 

Ônasya'da gittikçe gelişen modern Türk devleti 1 Bu, Kara• 
denizle Akdeniz ve Asya ile Avrupa arasındaki yolların üze• 
rinde oturan şahsiyetli bir kuvvet demektir. Bu kuvveti, dostça 
tanımak, arlık en septik büyük yahut küçük devletler için de 
bir zaruret olmuştur. 

Türkiye, bütün bu dostluklara layık bir memleket olduğunu Rei•in bıı teklifi Kamutay 1 • 
heyeti umumiyesince tasv!p Mara,al Fev~ı Çanak-

edildi, ve yarın (bugün) saat kalede 

Bu tarzı hareket ne derece
ye kadar doğrudur ve ne de
receye kadar yanlışt:ı"? Müs
bet veya menfi bir mütalaa yü
rütmeği bir memleket veya bir 
ideal müdafaası vazife ve sala
hiyetlerini yüklenmiş olanlara 
bırakmak daha doğ"ru olur 
sanırım. 

Dün de yirmi iki arap 
öldürüldü bugüne kadar ki hattı hareketi ile göstermiştir. Bundan sonra da 

aynı tarzda hareket edecektir. 

14 te toplanmak üzere müza· Çanakkale: 30 (A.A.) - Ge-
~reye nihayet verildi. nel ~urmay başka<ıı mareşal 

• Fevzı Çakmak, refakatinde 
Partı grupunda Albay Nizamettin Ataker, Or-

Ankara, 30 (A.A.) - C. H. komutan General Fahrettin Al-
psrtisi Kamutay grupu heyeti tay ve Tüm komutanı Hüseyin 
Başkdnlığmda: Hüsnü Kılkış bulundnğu halde 

C, H. partisi Kamutay grupu dünkü gün Anadolu sahi linin 
bugün Kamutay umumi heyeti gezmiş ve bugün karşı sahile 
lçtimaından sonra Ha<ıan Hak- geçerek askeri kıtaatı teftiş et-
kının ba~kanlığında toplandı, mişlerdir. 

Benim, bu sabrlırı yazmak-

Sürpriz kuponu 
Bu kuponu kesip saklayınıı l

r Açık Söz'ün 'ı 

\. No. 103 .J ı 
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Kudüs, 30 (A.A.) - Arap
lar tarafından dün bir kafi leye 
karşı yapılan hücum esnasında 
yirmi iki arap ölmüştür. 

lngiltere tarafından F ı l i slinde 
tahkikat icrası için bir komisyon 
vücude getirilmiş oldugu haberi 
yahudiler arasında memnuni
yetle karşılanmıştır.Fakat arap- j 
far mütemadiyen greve devam 

etmek tehdidinde bulunmakla-
dırlar. 

Dün beşinci defa olarak 
petrol borusu hasara uğralı)-
mıştır. 

Londra, 30 - Filistin me
selesini lngiltere namına tah
kik için bir heyet t~kil edil
di. Yakmda Kudüse gid ecktir. 

Osmanlı imparatorluğu, büyük devletlerin çarpışan menfaat· 
)erini kendi Üzerinde toplayan bir "obje. idi. 

Kemalist Türkiyeyi, büyük olsun küçük olsun, bütün dev· 
!etlerin menfaatlerini çarpışmaya doğru dr,ğil anlaşmıya doğrıı 
götüren, idaresine hakim bir devlettir. Yani "obje,. değil 
"süje., dir. Bizimle dostluk yapmak yahut dostluklarını mu• 
hafaz etmek istiyenlerin gözünden, işin bu noktası kaçma· 

malıdır. 
Burhan Belge 
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Temmua. 

ır,P-AN, 

Dünyanın sonu .• 
ngilizler tranoatlantik sürat rekorunu Fransızlardan almak 

iki yıl u§raşlılar, milyonlarca lira döktüler. (Kraliçe 
) adında müthi' bir gemi yaptılar. lngiliı mühendiılerinin 
•erleri tecrübelerinde muvaffak olamadı. Sürat şampi· 
utuna mahıuı mavi kordeleyi Fransızların (Normandi) 
İsinden alamadı. 
ngiliz gruru bu hazimeti hazmedemiye~ekti. Nitekim öyle 
. Dünkü telgraflar haber veriyorlar ki lngiliz Maliye 
areti yeni bir tranıatlantik yapılması için lazımıı-elen mil· 
arın verilmesini kabul etmif. Yeni transatlantik bu ay 
e yapılmıya başlanacak ve kral taç giyme meraıiminin 
lacatı gelecek yıl atuıtosunda denize indirilecektir. Yani 
yılda bir memleket yapılaeak demektir. 
atmma gelmi,ken kaydedeyim, bizim Şirketi Hayriynin 

İ mini fabrikası da küçücük bir Boğaz vapurunu ancak bir 
yapabilecek. Bu mukayeseye ne lüzum var. Mesele 

lizlerin inat ve a:zametlerinin yeni bir kudretini anlatmak. 
ngiliz gruru denizler hakimiyetini kaplırmıya tahammül et· 
iti gibi yolcu vapurları ıüratinin bir başka millet bandırasına 
eıine de tahammül edemiyor ve hiç lüzum yokken bizim 
mızla on beş yirmi milyon lira harcayıp yeni bir tranoat· 
ik yapıyor. Buna bakınca Akdenizde fıalyan han kuv
rinin tazyiki ile sar11lmış gibi görünen fngiliz hakimiye
eıkiıinden daha çetin ve münakaşa edilmez bir şekilde 

ellenmesi için lngiliz hazinesinin neler neler yapacağını 
irmek güç birfey değildir. 
ünya ıiyaıi ve iktisadi müthiş bir rakabct mücadelesi 

riyor. Bu siyasi ve iktisadi mücadele askeri safhaya inti
ettiği gün dünyanın ne hale gireceğini de keotirmek güç 
ey değil. 

Pol is 

eykozda denize 
düştU, boğuldu 
ün Beykoıda kundura fab
sında çalışan Basri çok
eri sar'a hastalığı çekmek
'· Basri dün deniz kenarı-
itmiş ve ani olarak has
ı tuttuğundan denize dii
boğulduğu yapılan tahki
an anlaşılmıştır. 

ÜŞTÜ - Şoför Melımed 
rının idaresindeki kamyon 
oparandan geçerken kam-

daki eşyaların üzerinde o
n Necdet yere düşerek 
kaşından yaralanmış \'C 

ahaneye kaldırılmıştır. 

ARALANDI - Samtyada 
an Arif ile Ahmet rakı 
!erken sarhoşluk eserile 
et bardağı Arifin başına 

uş fazlaca y~ralanan Arif 
aneye kaldırılmış, suçlu 
alanmış tahkikata başlan-
ır. 

ARPTI Tahta kalede 
•an seyyar yemişçi Mustafa 
atya caddesinden geçer-
1901 nuıparalı otomobilin 
masile ya.alanmıştır. 

ANCILANDI - Kasımpa-

a oturan Arif Bahriye cad

nde aşcı Kozanın dükka

ından aldığı patlıcanı ye· 
en sonra sancılanmıştır. 

adı sıhhi ile hastahaneye 
ırılmış ve tahkikata baş
ıştır. 

Küçük 
Haberler 

mirde açılan tuz fabrika
n küşad merasiminde bulun. 

üzere gitmiş olan İnhisar-
Umum müdürü dün dön. 
tür. 

Daı·üşşefekalılar mezun

ceıriyeti senelik kongre

] ağıstos cumartesi saat 
beşte Eminönü H~lkevinde 
acakiardır. 

Veremle mücadele cemi
l ağustos saat 14 de Kı· 

ınP.rkezinde senlik kon· 

Bürhan Cahid 

Adliye 

Veznedarı 
Öldürenler 

Muhakeme bitti 25 
Ağustosta karar ve· 

rilecek 
Dün Ağırceza mahkemesinde 

Galata Postanesi Veznedarı 

Hüsnüyü öldürmekten suçlu 
Abdullah, Yunus ve lfakatin 
muhakemelerine devam edildi. 
Emniyet ikinci şube Direktörü 
Hayri ikinci dafa şahit 

olarak dinlendi. Mahkeme 
geçen celsesinde Yunusla 
Abdullahın hadiseden son
ra Kadıköyünde bir kah ·:e
de bazı şeyler konuştuklarını 

bazı şahitler söyledikleri halde 

tahkikat dosyalarında bunların 
ifadeleri bulunmadığı için ikin
ci şube müdürünün tekrar din
lenmesine lüzum görmüştü. 
Hayri bu hususta başka şahit 

bulunmadığını söyledi. Mahke
me bu şehadelten:sonra muha
kemenin bittiğini ve kararın 
25 Agustosta verileceğini tef
him elti. Müddei umumi Yunus
la Abdullahın idamını ve ifa. 
katın beraetini istemişti. 

Bir komiser mahküm 
oldu 

Şehrimıze gelen muhacirlari 
bir otele götürmek istiyen 

Mehmet Aliye vazife başında 
hakaret etmekten suçlu üçüncü 
komiser Cemalin muhakemesine 
dün üçüncü ceza mahkeme
sinde devam olundu, suçlunun 
suçu sabit görüldü ve komiser 
bir ay hapse mahkum oldu. 
Cezası tecil edildi. 

* Yeni defterdar Kazım dün 
sabah işe başlamış ve lstanbul, 

Beyoğlu, Üsküdar tahakkuk ve 
tahsil müdürlerinin iştirakile 

sab~htan akşama kadar devam 

eden bir ictima yapmışlardır bu 
ictimada şehrimizde yapılacak 

olan yeni maliye teşkilat kad· 
rosunun tanzimi ile meşgul ol
muşlardır. 

• Şehremini Halkevinde dün 

akşam eski ve orijinal tema
şamızdan olan Karagöz için 

bir gece tertip edilmiştir. 

esmı devairin 
azarı dikkatine: 

I Gazetemizde neşredilecek resmi ilanlar 

11

n yegane merci " Resmi ilanlar Türk 
~ted Şirketi ,, dir. Şirketin merkezi 
Qkara caddesinde Kahramanzade ha. 
~nı üçüncü katıdır. Telefon numarası 
960 dır. ilanların bu btrikle gönderil
esi rica olunur. 

.. 

Hız ve gücünü vatandatın sevgisinden alan gazetedir 

Sahibi ı Etem izzet BENiCE 

üniversite: 1 

Profesörlerle 
Doçentler 
Arasında 
Ünivertiite rektörlüğü 

tahkikata devam 
ediyor 

Son zamanlarda üniversitede 
ecnebi profesörlerle Türk do
çentleri arasında bir geçimsiz· 
lik başgösterdiı;ine hükmet
mek icabetmektedir. 

Bundan bir müddet evvel 
Üniversitede yapılan bir top
lantıda yabancı profesörün 
Türk doçentlerinden istifade 
edilmediği ve bunun için Av· 
rupadan doçent getirtmek icap 
elliği hakkında bir teklifle 
bnlundukları şayiası çıkarıl· 
nıışlı. Bu şayia gerek rek
törlük ve gerekse yaban
cı profesörler tarafından su
reti kat'iyede tekzip edildiğin
den iki doçentin şayiayı çı· 
aardıkları zanni ukvvet bul
muştu. 

Dün de yazdığımız gibi üni
versite rektörlüğü şayiayı çı· 
karan iki doçent hakkında 
tahkikata başlamış bulunmak. 
tadır. Tahkikat henüz ikmal 
edilmediğinden bu doçentlerin 
adı da şimdilik gizli tutulmak
tadır. 

Sayı: 103 Her yerde S kuruı Telefon No: 20827 • Tolırnl adreıl: lstanb•I Açık S!h 

Belediye ----
Balkan 

' 1 Festivaline 
Hazırlık 

Seyahata çıkan 69 Türk muallimi Berlinde 
Alman Muallimler BirllÇıi e!zalarile birlikte 

Türk Öğretmenleri 
Beri inde 

Berlin, (Hususi) - Alman yada tetkik seyahatine gelen 
69 Türk muallimi Direstten Bu/ine gelirken Alman muallim
leri ve Ser/indeki Türkler tarafından çok büyük merasimle 
karşılanmışlar ve Seriinin en güzel otellerine misafir edil
mişlerdir. 

Muallimler Berlinde mesleki tetkikat yaptıktan sonra Ber· 
/in helediye dairesinds şereflerine büyük bir resmi kabul ya• 
pılmıştır. Bu kabul resminde Alman maarif erkanı ve Türk 
muallimleri bulunmuşlardır. 

Karikatür ve. mizah 
serglvleri proöramı 

hazırlandı 

lstanbulda yapılacak kırk 
gün kırk gece şenlikleri proli'
ramını hazırlıyan komite de 
dün belediyede bir toplantı 
yaparak şenlik sezonuna ithal 
edilen mizab ve karikatür ser
gileri programını hazırlamıştır. 
Bu programa göre sergide 
meşrutiyet devrinden bugüne 
kadar lstanbulda çıkmış ve 
ve Jön Türkler Pariste, Kahi
rede, ves2ir yerlerde çıkarılan 
gazetelerde teşhir edilecektir. 

Balkan festivali 29 Ağus
tosta başlıyacak ve 7 Eyhile 
kadar devam edecektir. Türk 
milli heyetleri çoğaltılacaktır. 
Çoruhtan gelecek olan heyet 
Horon oyununu oynıyacaklar
dır. Trabzondan da bir heyet 
gelecek ve muhtelif Laz oyunları 
göstereceklerdir. Bundan başka 
Balıkesir Pamukçu köyünden 

1 bir d;ı zeybek takımı gelecek
tir. 

ı GünÜn vod~ili ._ 
K o k o t yaöların 
rezaletıerl l 

Doktorlardan sonra yaıtlar 
da tasnif olunuyor! Şüphesiz 
onlar gibi yatların da fevkal· 
adesi bulunamıyacaktır tabii .. 
Ancak -bilmeyiz okudunuz mu?
herhalde kendisi yağından saf 
bir yağcı, bizim yağ işlerindeki 
fenni (standardizasyon), yani 
bir çeşide benıetme rezaletleri 
hakkında işitilmemiş, j!'örülme
miş, aklı don yaj!'ı gibi dondu
racak ve pek mide bubndırıcı 
ifşaatta bulundu. 

Meıter bütün şehirde eski 
kalada veya saç bulunmaz dc-

1 rece eski kafaya sürülecek if
fet ehli yağ kalmamış! Bütün 
yağlar Metr golduvin Mayer 
artistleri gibi boyPnıyorlarmış 1 
Türlü türlü kokular vermek 
için de türlü , tiirlü esanslar 
kullanıyorlarmış 1 

Demek bunca zamandır ena
yinin hem de tereyağlısı olarak 
yaşamışız!! Irzın :la namusunda 
zannettiğimiz yağlara bakın: 

Aşifteler gibi boyanıp, türlü 
türlü esanslar sürünerek, mem
leketin yağ namusunu beş pa
ralık etmişler: Kokotlaşmışlar 1 
Boyalar, esanslar, kokular, 
lüküs hayat 1.. Böyle yağı, 
hakikat, yeme 1 yanında yatl.. 

Pekala amma o halde yine 
hala (Urfa yağı), (Bursa ya
ğı) deniliyor da (Cihan yandı 
tere yağıl) , (Şışlili kaymak ta. 
bağı yağıl) denilmeyorl.. Demek 
eski (Kemeraltı) yerine (As. 
maltı) kaim oldu?I .. Bu ne iş? .. 

Fakat bütün bunlara rağ
men dedikodunun bir türlü 
ardı kesilmemiş ve bazı do
çentlerin dertlerini tahriri ola
rak gazetelere anlatmağa le· 
şebbüs ettikleri de görülmüş

tür. isimlerini vermiyen bu 
doçentler ecnebi profesörler
den istifade edilmediğini ve bu 
yolda bazı dekanlıklara da mü
racaat ettiklerini, yabancı pro
fesörlerin daima yardımcı Asis
tanlar getirilmesini ve üniversite 
ecnebilerin çoğaltılması fikrini 
güttüklerini hiç lüzum olmadı· 
gı halde halen bir çok fakülte
lerde yardımcı asistanlar bu
lunduğunu, halbuki Türk do· 
çent ve asistanlarının bunlar
dan çok iyi çalıştıklarını söy
lemektedirler. 

Merasimde maarif müsteşarı bir nutuk irat edere!< Türk 
meslekdaşlarını selamlamış ve geçmiş günlerdeki silah arka· 
daşlığını ve bugünkü dostluğu stayişle yadetmiştir. General 
Massud' da bir nutuk irat etmiştir. Buna Türk muallimleri na• 
mına muharrir ve muallim Zeki Cemal ve muallim Kı.ıımel 
cevap uermişlerdir. 

Konservatuvar projesi 
1 Yeni yapılacak olan konser-

Sütü bozuk bir şehrin yağ· 
!arından ne beklerdiniz ki, be
hey vitaminoman yağ sefihleri/. 

Bire şıllık, bire şırfıntı, bire 
aşifte, bire kaltak, bire kahpe 
yağlar! .. Demek adi sütçü kar
hanelerinde boyanıp boyanıp. 
ta, takıp takıştırıp ta o lüks, 
şık mağazalarda alenen evlilt 
ve ayal sahibi insanları nara ya· 
kıyorsunuz !. Belediyenin gözü 
Önür.de bu rezaletlerden utan
mıyor musunuz?. 

Bu iddianın ne dereceye ka
dar dogru ve yanlış olduj!"unu 
bilmeyiz. Ancak muhakkak 
olan bir şey varsa oda Üniver 
sitede yabancı profesörlerle 
bazı doçentler arasında bir 
anlaşamamazlık o!duğudı r.Yilk 
kes bir irfan yuvasında böyle 
bir geçimsizliğin yer bulması 
şüphesiz doğru değildir. Her 
halde rektörlüğün yaptığı tah
kikat hakikatı meydana çıka
racaktır. - --·- -

Talebe Birliğinin 
Romanya seyahati 
Milli Türk Talebe Birliği 

Başkanlığından : 
6-8-936 tarihinde Milli Türk 

Talebe Birliğinin tertip etliği 

40 kişilik Romanya gezisi~e 
iştirak edecek arkadaşların 

şeraiti öğrenmek üzere 2-8-936 
pazar günü akşamına kadar 
her gün saat 17-19 arasındn 
Birlik markezine müracaatları. 

Türk muallimleri şerefine Berlindeki Türk klübünde bir 
çay ziyafeti verilmiştir. Ziyafette Olimpiyat münasebeti ile 
Berlinde bulunan tanınmış zeval ile sefaret eı kô.nı oe Türk 
muallimleri bulunmuştur. Ziyafet çok samimi olmuş ve geç 
vakte kadar devam etmişlir. Muallimler Hamburga gitmişlerdir. 

Alman gnzeteleri Türk muallimlerinin seyahatı münasebe· ı 
tile Türk kültürü hakkında malıimat vermekte ve bir çok ma• 
kaleler yazmaktadır/ar. 1 
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MAARiF ı 

Açıkta talebe kalmıyacak 

Şehrimizde dört orta 
mektep açı ldı 

Beykoz ve Bak1rköyde de birer 
orta okul açılacak, mevcut 

mekteplere şubeler ilave edilecek 
Kasımpaşa ve Fatih orta ı vekillil!'ine Üsküdar Ortamek· 

mektep adlarıyle şehrimize ye· tebi müdürü Hüsnü, Süleyma. 
niden iki orta okul açıldığı· niyedeki Ortamektep müdür 
nı dün yazmıştık. Bu ders vekilliğine de Kumkapı Orta-
senesine yetiştirilecek orta mektep müdürü Baha tayin 
mektepler beşten aşağı oldu· edilmişlerdir. Bu zevat mek
ğundan Vekaletten gelen bir teplerin tesisi işlerile meşgul 
emirle dün iki orta mektep da· olmağa başlamışlardır. 
ha kurulmuştur. Beykozda bir Ortamrktep 

Bunlardan biri Üsküdarda daha açılması esas itibarile 
lhsaniyede ve diğeri de Süley- kararlaştırılmıştı. Yapılan tel• 
maniyede açılacaktır. Binalar kikat sonunda Beykoz Kasrının 
kiralanmıştır. lçlerir.de lazım· maktep olmağa elverişli bulun
gelen tadilat yapılmıştır. Üs- duğu anlaşılmıştır. Ancak ta
küdardaki Ortamektep müdür mire muhtaç olan bu bina ön-
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Barut fıçısı üzerinde 
aval aval 

uyuk.layan dünya! .. 
ispanyada gürültü var •. Harp, 

boğuşma, öldürme var. lspan
yol milleti birbirini boğazlıyor. 
Dünya efkarı umumiyesi obi
jektifini, projektörünü oraya 
çevirdi. Herkes, bütün dünya, 
ispanyadaki kanlı manzarayı 
korku ile, endişe ile seyredi
yor. Avrupanın en garbJ kö. 
şesindeki bu ölüm kaynaşması 
kalplerde ve kafalarda şüphe· 
nin hakikattan daha kuvvetli 
izlerini belirtiyor. 

lngiliz gazeteleri yazıyorlar: 
Ne oluyoruz. Bu boğuşma ln
giliz satveti için de bir tehli
ke olabilir. Gözümüzü açalım. 

Bir Fransız meb'usu haykı
rıyor: ispanyadaki boğuşma 
yalnız ispanyayı alakadar eder 
sanmayın. Oradaki kanlı ve 
ölümlü kavga cümhuriyetle 
faşizmin çarpışmasıdır. Gözü
müzü dört açalım. 

ltalya ve Almanya da öyle. 
Onlar da ispanyanın kanlı ha
vasının genizleri tıkaması İh• 

timalinden endişe ile bahsedi· 
yorlar. 

... Çünkü ispanyadaki kanlı 
gürültülerde hangi tarafın mu· 
vaffak olacağı ve bu muvaf. 
fakiyetin sonu nereye varacağı 
beynelmilel siyaseti doğrudan 
doğruya alakadar eden bir 
meseledir. Yani bir meselei 
uzma !.. 

Fakat bu hengamede biz 
ne alemdeyiz acaba? Tram
vayda iki münevverin konuş· 
masına kulak misafiri oldum. 
Gazete müvezzini içeriye girdi 
ve bağırmaya başladı: 

"- Yazıyor!.. ispanyadaki 
muharebeyi yazıyor 1 .. Münev
verlerden birisi gazete mü
vezziine çatık kaşla seslendi: 

"- Bize ne ispanyadan. O
radaki gürültü bizi alakadar 
etmez. 0 

Öteki münevver tasdik etli: 
"- Vaz geç çocuğum. Bırak 

boğuşsunlar. Bizim nemize ge
rek ondan .• 

Çocuk tramvaydan atladı. 
Onlar tıala konuşuyorlar : 
"-Şu gazeteler de tuhaf cı-

nım. ispanyadaki gürültüye bu 
kadar ehemmiyet vermek değ· 
mez ki ... " 

"-Tabii canım. Bizim ga
zeteler bunu fazla büyütüyor
lar I., 

Bu sayın münevverler bilme· 
lidirler ki ispanya bir Akdeniz 

1 

devletidir. Ve bugün ispanya
da faşizm galip gelecek olursa 
komşusu olan Fransada vazi· 
yet nice olur? Eğer oralarda ı 

da faşizm ayaklanıp muvaffak 
olursa ... 

Biz de bir Akdeniz devleti
yiz. Faşizmin maksat ve gayesi 
malüm olduktan sonra mesele 
kalmıyor gibi gelir bana. 
Şu kadar söyliyeyim ki.. Is

ispanyadaki kanlı boğuşma 
bizi de, Akdeniz Türkiyesini 
de alakadar eder. Zaten barut 
fıçısı üzerinde aval aval uyuk· 
tayan şu dünyada en uiak bır 
gürültü herkesi, hepimizi ala
kadar etmek gerektir. 

Anlaşıldı mı sayın münev-

veri - ??? T. Ş. 

vatuvar binası projesini hazır· 
lıyan mimar Pölzık Pariste 
ölmüştü. Verilen malumata gö· 
re mimar proıeyı tamamen 
bitirdikten sonra vefat etmiş

tir. Belediye projeyi Pölzi'kin 
ksrısından istemiştir. 
Yakında gönderilecktir. 

Diğer taraftan konservatu-
var binası yapılırken inşata 
ve projenin tatbikine nazaret 
etmek üzere belediye yabancı 
bir mütehassıs getirmeyi dü
şünmektedir. Projeyi hazırlıyan 
mimar Pölzikin karısı da mi
mar oldu~undan bu iş için 

1 
madam Pölzikin çağrılması 

kuvvetle muhtemeldir. 

Tarihi binalar 
Tarih! kıymeti haiz köşk ve 

kasrların bel~diye tarafından 

muhafazası icabetmektedir. Bu
nun için dün belediye reis 
muavini Ekremin riyasetinde 
umuru hukukiye müdürü, be. 
tediye avukatları ve emlak 
müdürü bir toplantı yapmış· 
bu tarihi eserlerin muhafazas; 
\'e korunması etrafında gö
rüşmüşlerdir. 

müzdeki ders senesine kadar
yeliştirilebilirse Beykozda mek. 
tep açılacaktır. 

Diğer taraftan Bakırköy hat. 
kı da şiddetle orta mektep is
temekte ve tahsisat olmadığı 
tJkdirde teberru suretiyle mek

tebin kurulmasını teklif etmek
tedirler. Halkın bu dileği ye
rine getirilecektir. Bakırköyde 
de münasıp bir bina aranmağa 
başlanmıştır. 

Bu suretle yeniden açılacak 
Orta mektep adedi altıyı bu
lacaktır. Fak~t bu mektepler 

de ihtiyacı tamamen karşıla

mıyacaktır. Bunlar için mevcut 
Orta mektep ve Liselerde ye

niden mümkün olduğu kadar 
şubeler açılması kararlaştırıl

mıştır. Açıkta talebe bırakıl
mıyacaktır. 

Muallim m ektebi 
Haydarpaşa lisesile Erkek 

Muallim mektebi Haydarpaşada 
ayni bina içinde bulunmakta· 
tadırlar. Muallim mektebinin 
ayrı bir binaya nakli kararlaş
tırılmış ve eski Çamlıca binası 
elverişli görülmüştür. Mektebin 
taşınmasına başlanmıştır. 

Yüksek Tedrisat 
müdürü 

Bir müddettenberi şehrimiz. 

deki Yüksek mekteplerde ve 
Üni,ersitede tetkiklerde bulu
nan Yuksek Tedrisat müdürü 
Cevat dün akşam Vdki davet 
üzerine Ankaraya dönmüştür· 
Cevat burada yaptığı tetkik· 
leri Vekalete arzedccektir. 

Tevekkeli değil şu kriz za
manlarında Be>•oğullarında 
birbiri peşine o süslü sus· 
lü, çıtır çıtır yağ barları, 

yağ kale şantanları açılıp 

durmuyormuş : 
Meğer onlar şu bildiğimiz 

eski sütcü karhnnclerimiş !. .. 
Umumi yağlar orada serbest 
serbest ticaret ediyorlarmış 1 ••• 
Şimdi ne halt oldukları belirsi7. 
yağlarla şu heroin, kokain de
ğil de vitamin alıp sefa ettik. 
lerini sanan enayi zamparalara 
güler misiniz, ağlar mısınız? .• 

Demek yalnız Konyada de
ğil, lstanbul halkı da gizli gizli 
ne oturak alemleri yapıyor-

muş 1... ' 
Şi!ııdi şu (günlük tereyağı) 

nın rezalet< de anlaşılıyor: 
Herifler nasıl da, kırk yıllık 

müslüman ödağar.ı dururken, 
(günlük) ten (günlük tereyağı) 
çıkarıyorlar?!. 

Y azıkl Demek bunlar da 
gavur olmuş yağlarll 

Ne diyelim: 
Ey namus/ Yağ, dileriz artık, 

yağ! ... Ya~t .. 
Şehrin göbegi 
neresid ir ? 

Bir gazetemiz, lstanbulda 
yapılan muazzam istiklal abide
sine en münasip yerin ueresi 
olacağını büyük nıünevverleıi
mize soruyor. Güzel san'atler 
akademisinin pek genç ve 
kıymetli direktörü Burhsn 
toprak her nedense şimdiden 
göbeğe bir ehemmiyet vere
rek diyor ki: 

- Bu muazzam eser mut
laka şehrin göbeğinde olmalı
dır. Bence burası, üniversitenin 
karşısındaki meydandır!.. 

Muhterem direktör şehrin 
göl.ıegini tayinde. zannedersek. 
yanılıyorı. Şehir nerede göbek 
salmış olabilir, bunu tetkik et
memiş olacaklar! Şehrin göbe
ği, olsa olsa, tam belediye bi
nasının olduğu yerde olabilirll 

Serdengeçti 

AÇIK SÖZ 
Onu seven 

okuyaı 

yayan 

tanıtanın 

dır. 
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Her gün bir yazı r 
Küçük Asgada Hitit 
Hafriyatının Tarihi 

ZİNCİRLİ HAFRİY A Ti [11 

Heykeltraş Eserleri 
Yazan: Şerif Hulüsı 

İ-ıalriyaltan bahsederken, a· 
bidelerin heykel ~eya ltabart· 
malarla tezyin edilmiş olduk· 
!arını gördük; Tezyinat olarak 
kullanılan bu eserlerin mimarı j 
rolleri olduğunu da ilave etme·- ı 
miz icap eder. 
· Ele geçen en eski heykel: 
Hitit tarihinin nisbeten yenı 
devirlerine aittir, bir saray ci· 
varında bulunmuştur ve bir 
kaide üzerinde ayakta duran, 
elleri öne uzanmış bir şahıs 
irae eder. Heykelin istinat et· 
miş olduğu kaide iri bir blok 
dendir. Ve ön cephesi orijinal 
bir motifi ihtiva eder: Ağız· 
]arı açık dikilmiş iki arslan, 
seyirciye doğru ilerliyorla~, 
kısa boylu ve diz çökmüş bır 
şahıs ta elile yelelerinden tut• 
maktadır. icra tarzı, motif, ve 
elbisenin teferruatı bu iki par
çanın ayrı devirlerde yapıldığı 
zehabını uyandırıyor: Ayakta 
duran ilah IX inci asra ait 
olduğu halde, kaide miladdan 
evvel 2000 senesine aittir. 

Aşağı sarayı tezyin edendi
ğer bir heykel, Arami kralı olup 
730-31 arasında hükümet süren 
ve üçüncü Tiglatfalasar'ın ve 
esali olan ikinci Panamuyu'nun 
vasiyeti ile ilah Hadad, namına 
yapılmıştır. Heykel oğlu Bar· 
Rekub tarafından Hadad, E~ 
Rakab 'el, Şamaş adlı ilahlar 
şerefine rekzedilmiştir. Eski 

arami lisanile yazılmış olan ki
taba Samal'a aid bir kısım 
tarihi malumat da verir. 

Aynı neviden, fakat üst kıs· 
mı kaybolmuş bir diğer hey· 
kel mevcuttur ve 790 senesine 
ait olup Ya'di Kralı Birinci 
Panamu'yu irae eder. 

Kabartmalara gelince, (Ort· 
hoslate) leri ve asıl kabart· 
malan birbirinden tefrik et
mek icabeder. Arslan şeklin
deki (Orthostate) Jere (D. Hi
lanis) de tesadüf edilir : bun
lar kaba bir şekilde yapılmış 
olup, biraz daha iyi olmakla 
beraber, Maraşta bulunan ar~ 
lanı hatırlatır; fakat, şekil ve 
tarzı icra itibarile daha muvaf· 
laktırlar. D. kapısının ve (Hi
lani 111 ) nin Arslanları, nisbet 
noktasından daha muvaffaktır 
ve vücudün hareket unsuru 
d aha ince ve zevkle i ş lenmiştir. 

Kapıların yanlarında bulunan 
kabartmalar için icra devresi 
tefrik edilebilir ve biri 1500 
den tahminen 1100 kad ar, di
ğeri IX uncu asırdan Vlll inci 
asra kadar. 

En eski devirlere ait inşaa
tın parçaları birinci devreye 
aittir : Assarhaddon'a ait stele
nin bulunduğu D kapısında 200 
metre murabbalık birasaha üze. 
rinde kırk adet orthostate 
mevcuddu dal'ler, altısı bir yü
de olmak üzere bir düzinelik 
gurup teşkil ediyorlar. Bu 
heykeller mevzu itibarile 

(1) 29 haı.lran ve 2 temmuz 1936 
tarihli aayılaumıza bakınız. 

Roman: 12 

av ve harp sahnelerini günlük 
hayata ve dini hayata ait saf
haları tasvir eder. 

Ok, mızrak ve kılıçla arslan 
ve daha birçok vahşi hayvan 
avı yapılmaktadır. Günlük ha· 
yata ait sahneler de musikişi

naslara, harp çalanlara, şarkı
cılara ve dansözlere rastlanır. 
Dini sahnelerde sadece ilahları 
tasvir etmekle iktifa ederler. 
Ftinde çekicile ilah Ramman • 
Teşub; elinde aynasile ilahe 
Ma; kanallı cinler ve korkunç 
hayvanlar. 

Bu heykeller kıısursuz de· 
ğildirler. Mükemmellikleri ve 
kusurları birkaç kelime ile hu· 
lasa edilebilir. icra tarzı ba· 
sittir ve kabartma taştan az 
bir şey ayrılmıştır. 

Aza nisbctleri, eşhasla ol
duğu kadar 'ha}·van tasvir· 
!erinde nisbeten iyidir. Şe

killeriıı kabalığı ekseriya kul

lanılan maddeden gelir, çok ı 

mukavim bloklar, kalın ve 
sert taneler, aletlerin kifayet
sizliği, ihtibari şeyler çok fazla, 
buna mukabil hareket hak· 
kında bilgi daima muntazaman 

tatbik ed ılmiş değildir; yalnız 

eşhasın değil, ayni zamanda 
hayvanların da iraelerinde gö· 
rülen çirkinlik ve icradaki 
acemilik buradan gelir. Ma
mafih, hey'eti umnmiyesi bir 
azemet, bir kuvvet tesiri verir. 

vıı inci ve ıx inci asır de
vamınca, icra tarz•, nisbetler, 
kompozisyon noktasından epi 
ilerlemiş eserler vücude geti· 
rilmiştir. Haraket lerdeki ace
milık azdır; elbiselerdeki tefer
ruat inceliğe kadar vardırıl· 

mıştır ve sahneler birbirlerine 
daha mantıki bir şek ı lde bağ· 

lanmıştır. Bu eserler Aramilere 
aittir; bu eserler bize anlatırlarki 
Kral Bar· Rekub aslan Hitit 
olup, aramı olmuş bir merkezde 
icrayı hükümet etmekle idi. 

Bir kısım heykeller, mımari 
ile alakadar heykeltır~ ı.n'ane· 
lerini havidirler (arslan, ve 
çift Sfenks şeklinde sütun ka· 
ideleri ) ve yukarıda zikredi· 
lenlerdekine benzer sahneleri 
irae ederler. Tarihi kıymeti 

itibarile enteresan olan mev
zulardan biri, Bar - Rekub'un 
etrafında yüksek memurlar, 
hediye taşıyanlar, musikişinas
lar bulundujju halde, ayakta 
bir resmi kabulünü irae ede
nidir. Biraz ötede, kral tahtına 

oturmuş, vezirlerden birinin 
raporunu dinlemektedir. Bu 
sahnenin üstünde mevcut bir 
kitabe parçası bize, kralın 

ve yine sahnenin ustünde bu. 
lunan sembolik dairenin (Baal 
Harran - ay) adını öğretir. 

Bu suretle, heykeltıraşlar - hey
keltıraşiye bundan evvelki de
virlerin eserlerinde mevcut ol
mıyan yeni bir nevi R'etirmiş

lerdir : tarihi nevi, yani mev· 
zua ilave edilen tarihi izah. 

Bunlardan başka Zincirli de 

Aşk Oyuncakları 

- Dinliyor musunuz? Eğer 
burada kalmağa karar verir· 
sem, elbette bir kolayını' bula
lacağım. Fakat burada kalmak 
içinde ne mecburiyet var sanki? 
Geçen sene üç hafta Makare. 
na surleri altında yatmıştım. 

Yarın da pek ala oraya döne
bilirim. Gündüz gider fabrika
da, yahut başka yerde çalı· 

şırım. 

Her halde muz satmakta e
limden gelir ya? şal dokuma
sını, kadın eteklerine saçaklar 
örmesını, çiçeklerden demet 
yapmasını, daha ne söyliyeyim, 
mükemmel Flamengo ve Svil
lana oynamasını biliyorum. 
Haydi Don Mateo biz aç kal· 
mayız. 

Yııvaş konuşuyordu, fakat 
kelimelerin her biri ayrı ayrı 

y AZAN : Pi yer Luis 

beynimde zonkluyordu . Sol 
elini pencereye dayamıg sağ 

elini de bol saçlı başına des
tek yapmıştı. 

Düşündü, içini çek ti ve sonra 
dediki: 

- Mateo, yarın değıl, öbür 
gün senin metresin olacağım. 

Titreyordum. 
- Aldatıyorsun. 

- Hayır doğruyu söylüyo· 
rum. 

- O halde niçin bu kadar ge
ciktiriyorsun canım, hayatım? 
sen billahi beni sevmiyorsun. 

- Ben sizi her zaman sev
dim Mateo. 

- O halde neden hemen 
şimdi açık kollarla gelmiyor
sun? Bak, pencerenin parmak· 
lıkları bile nasıl bana yol ver• 

Askerlik 

Oyalama müdafa· 
asında mıntaka 

taksimatı 

-AÇIK SÖZ-

Düşünceler : 

BEN KİMiN 
METRESİYİM 

Oyalama müdafaasında, 
uzun müddet mevzide ka· 
lınmaz. Geniş bir cephe 
tutulur. O halde, bir tüme· 
nin üç alayını müdafaa hat
tına koyması yerinde olur. 

Şansa güvenmek, ugura ve 
ugursuzluğa inanmak gibi ve· 
him neticesidir. Şans, sadece 
tesadüfün müvellididir. Güve· 
nilecek yeğane şey yapma ve 
yaratma kabiliyet" dir. l.=0iiii0iiii;;i;;;;Oiiiiiiii:iiiiiii:iiiiiii:iiiiiii:iiiiiii:iiiiiii:iiiiiii:iiiiiii:iiiiiii:iii_. Yazan: lskender Fahreddin 

Oyalama müdafaası esaslı 
direktiflere göre, idare olu
nur. Muharebenin gidişine 

ve neticesine yeni tesir 
yapmağa ihtiyaç olmadı· 
ğından, ihtiyat kuvvet ay· 
rılmaz. 

Yakın muharebe topçusu
nunda geniş bir cepheye 
yayılarak piyade ile birlik
te çalışmasını düşünmelidir. 
Bu vazifeyi görecek topçu
nun guruplara, hatta tek 
topa kadar atrı!ması doğru 
olur. Her ihtimale karşı, 

uzun menzilli ve ağır ba
taryalı gurupların topçu ku
mandanının emrinde bulun· 
ması iyi bir tedbird:r. 

Bu topçu, ateşin sıklaştı· 
rılması icabeden mıntakala.. 
ra yetişir. Topçunun bu şe
kilde kullanılışı, bir elden 
idaresini imkansız bir hale 
getirdiğinden ateş hazırlık· 

larına da tesir yapar. imha, 
tahrip ve tevkif ateşleri ye
rine "ihtiyaç ateşi. açar. 
Çünkü, bu birliklerin arazi
nin vaziyetine göre düşma
na bir hadde kadar sokul
duktan sonra çekilmeleri 
lazımdır. 

Müdafaa, ister oyalama 
şeklinde, ister kat'i neti
celi olsun, topçu için zor
luklar vardır. Oyalama 
mukavemetinden maksat, 
düşmana elverişli olan mev
zilerde savaşı kabul etme
mek ve yakın mesafelerde 
ciddi çarpışmamaktır. Böy
le bir müdafaaya girişen 

kumandan, daima çekilece
ğini düşünmeli ve düşman· 
la ilk çarpışmada alac&ğı 

vaziyeti, yapacağı hareketi 
bu düşiinceye uydurmalıdır. 

Oyalayıcı müdafaadan 
sonra çekilmede, bölüklere 
varıncaya kadar birer "ç~
kilme mihveri,, vermelidir. 

M. Ersü 

ipekli kumaşların 
evsafı 

Dün, ipekli mensucat sana
yii mümessilleri t icaret oda
sında toplanmışlardır. Bu top
lantıda, ipekli l<umaşların evsafı 
arasındaki fark ve ta hali [!er
den dolayı fiyatların muayyen 
bir nisbeti muhafaza etmesi 
kabil olamadığı için muayyen 
bir tipe ircaı ve bu suretle 
fiyatlarda aşağı yukarı bir 
nisbet tayini etrafında müza· 
kerelerde bulunmuşlardır. 

Dünkü müzakereler bir ne· 
tice vermediği için bir top. 
Jantı daha yapılacak, bu işi 
bir karara bağlanacaktır. 

bulunan stele leri de zikretmek 
icabeder; bunlardan bir tanesi 
arkasında bir uşağile, ayakta, 
kral Kalam mu 'yu; diğeri de, 
yemekle dolu bir sofa önünde 
bir koltuğa oturmuş olarak 
kraliçeyi tasvir eder. Eski de· 
virlerde stele de henüz malüm 
değildi. 

Şerif Hulüsl 

mek için duvardan açıldı. Ben 
buradan içeriye giriveririm. 

- Pazar akşamı girersiniz. 
Bu ){Ün günahlarım beni çin· 
genedeıı daha kara yaptı. 

Böyle uğursuz vaziyette ka
dın olmak istemem. Eğer siz
den gebe kalırsam, sonra ço
cuğum da uğursuz olur. Yarın 
kiliseye gidip günahlarımı çı· 

kartacağım. Pazar sabahı da 
tekrar gideceğim, saadetimiz 
için dua edeceğim. 

Bizim lspanyol kadınları bir 
taraftan da dini akidelerini 
hiç bırakmazlar. Allahın kili· 
seve giden sevdazede kızlara 
acıdığına inanırlar. 

Konça devam etti: 
- O halde Mateo, şimdi 

ayrılalım. Görüyorsunuz ki, 
odamda kimseler yok. Benim 
için ne sabırsızlık gösteriniz, 
ne kıskançlık! Pazar akşamı, 

gece geç vakit beni burada 
bulacaksınız. Fakat anneme 
birşey söylemiyeceğinizi, sa
bahleyin o uyanmadan çıkıp 

gideceğinizi şimdiden bana 
vadediniz. Annemden korktu• 

l!J l!I 

Tesadüflerden istifade etme· 
sini bilmeyenler kendilerini 
şansız, talisiz sayarlar. Vazi· 
yelleri iyi kavrayan adam 
daima şanslıdır. 

m m 
Eğer talie güvenmek yerin

de bir hareket olsaydı, bütün 
falcılar ve hokkabazlar şansın 
fırıldağını kendi hesaplarına 

döndürürlerdi. 
ı;ı lil 

Şansım yok, diyen adamla 
hiç bir işte beraber olmayınız. 
Çünkü o, şansının kısır ve ha
sis olduğunu söylemekle kabi
liyetsizliğini apaçık ortaya 
koymuş oluyor. 

8 l!l 

Askerlikte en büyük şans, 
derhal karar vermektir. Boş 
geçirilecek bir saniye, zafer 
şansını öldürür. 

ı;ı ili 

iş hayatında şans, tam daki· 
kasında ortaya atılmaktır. 

ı;ı l!J 

Muvaffak olmak istiyorsanız, 
şans denilen mevhumu inkar 
ediniz. 

r- "' 

1 
Doktorun 1 1 

0Qütteri 
Delilik geni,leyip 
çoğalıyor mu ? 

Halk arasında olduğu gibi 
doktorlar arasında da zaman 
zaman parlayan bir münakaşa
ya şahit oluyoruz: Akıl hasta
larının 3ayısı artıyor mu? 

Halk ekseriyeti , bu süale 
müspet cevap vererek "evet., 
diyorlar. Halka göre, delilık 

gün geçl kçe artmaktadır. Ba
zı doktorlarda bu kanaat üze· 
rine çivi çakmış bulunuyorlar. 
Akıl hastalıklarının çeşidi ve 
hastaların sayısı artmıştır, di
yorlar. 

Bizce böyle bir mesele mev
zu bahs değildir. Akıl hastala
rının sayısı artmamıştır. Gerçe 
siz buna itiraz edeceksiniz, o 

halde koskoca Bakırköy şifa. 

hanesi niçin ağzına kadar tık
lım tıklım doludur? 

Cevab verelim : 
Akıl ve sinir hekimliği he

nüz yenidir. Modern akıl ve 
sinir hekimlığinin mazisi pek 
gençtir. ilk zamanlar akıl ve 

sinir hastası olarak yalnız ha• 
fil delileri kabul ediyorduk. 
Sinirleri bozuk olup cinnet eseri 
göstermiyenleri, apdalları, bu

nakları ve daha diğer sinir 
hastalarını şifahaneye koymu
yorduk. Bunları deli dejtildır, 
timarhanede işleri yok, diyor
duk. 

Halbuki sinir ve akıl he
kimliği ilerledikçe ve halkın 
doktora müracaat teşebbüsü 

mühim nisbette çoğaldıkça 

vaziyet değişti. Eskiden has. 
talığımız kendi içimizde kalıyor 
doktora gitmediğimiz için mey
dana çıkmıyor ve biz sinir 
hastalıklarını tedaviye lüzum 
hissetmiyorduk. Bugün ise bü-

ğum için değil, bilirsiniz ki, 
ben hayatımda kimseye boyun 
eğmem. Fakt daha onun nasi
hatlarına ihtiyacım var. Yemin 
ediyor musunuz? 

- Nasıl emredersen, öyle 
olsun. 

- pek ala, sözünüzü unut
mıyacağım. 

Ba,ını eğdi. Saçları bir rayi
ha çeşmesi gibi aşağıya dö
küldü. Ellerimle tutdum. Ağzı
ma götürdüm, yüzüme sürdüm. 

Sonra bu saçlar parmakları
mın arasından sıyrıldı ve Kon
ça vadini kuvvetlendiren bir 
tebessümle pencereyi kapaya• 
rak içeriye çekildi. 

-8-
AŞK OYUNCAKLAR! 

Bitip tükenmek bilmeyen iki 
sabah, iki gün ve iki gece geçti. 
Hem mes'uddum, hem muzda. 
ribdim, hem endişeliydim. Ga
liba içımdeki karışık hislerden 
sevincimin payansızlığını idrak 
edemiyordum. yahud da bu pa
yansızlık kalbimi dar bulduğu 

Tefrika No. 12 

Vamık genç kadının böyle çarçabuk yanından ayrı· 
lacağını hiç te ummamıştı. Sağına soluna bakındı .. 

Arandı çırpındı Nesrin yoktu ... 
- Bakınız gökyüz~ne, ha~ı-. \ 

melendi f Eğer ateşın rengını 

tanımasaydım, bulutların ara
sından ışıldıyan yıldızların bir 
yığın kıvılcım halinde gökyü· 
zünü kapladığına inanacaktım. 
Neden bilmem, bendeniz yıl
dızları aydan ve güneşten çok 
severim. 

- Ne garip tesadüf 1 Tıpkı 
benim gibi, siz de aydınlıktan 
kaçıyorsunuz demek?... Zaten 
hakikati söylemek icap ederse 
bütün şarklılar bizim gibi ha· 
yalperver olurlar. Binlerce yıl 
güneşe taptığımız halde, ger· 
çek, geceyi gündüzden fazla 
severiz. 

Pencerenin önünde yanyana 
duruyorlardı. 
Vamık bey o güne kadar 

bu derece sevimli ve insanı 
büyülü gözlerile kendine bu 
kadar çekici bir kadınla kar· 
şılaştığını hatırlamıyordu. 

- Sizi bu salonda üç kere• 
dir görüyorum. Hanımefendi l 
itiraf edeyim ki, siz kadınların 
en güzeli ve en cana yakın 
ol anısınız 1 Bu pinti nazırlarla 
saatlerce nasıl vaktinizi öldür
dügünüze şaşıyorum doğrusu. 

- Evet .. Hakkınız varl Bu· 
na, sizin gibi bir çok kimsefer 
hayret ediyorlar amma... Ne 
yapayım? Bu muhitten ayrıl
mak elimde değil. Esasen kü· 
çüktenberi siyasete olan me
rakım da beni siyasi adamlarla 
düşüp kalkmağa sevkediyor. 

- Evlimisiniz Hanımefendi? 
- Evet. .. 
- Zevciniz burada mıdır? 
- A .. Tuhaf şey 1 Siz zev· 

cimi tanımıyor musunuz? 
- Hayır .. Tanısam sormaz

dım. 
- O halde yıne tanımamış 

olunuz .. 
Nesrin omuzunu silkerek 

gü ldü: 
- Benim kimin karısı oldu· 

ğumu tanımakla mühim birşey 
öğrenmiş olmıyacaksınız J 

- Rica ederim, beni merakta 
bırakmayınız 1 insan bir mec
lısle tanışdığı kadının koca

sını tanımazsa, bu hem cemi· 
yete hürmetsizlik, hem de bil· 
bass" zevcinize karşı bir neza
ketsizlik olur. 

- Adam sen de. Kocam 
şimdi kimbilir hangi kö~e<le 

uyuklayıp duruyor. Altmışın· 
dan sonra viskiye alıştı. iki 
kadeh içince kendinden geçi· 
yor ... 

- Hay hay.. bir iktiyarın 
rahatını bozmak doğru değil. 
Yalnız ismini söyleyin de kım 
olduğunu bileyim. 

Nesrin cevp vermedi .• 
lçıni çekti .. 
Vamığı manalı bir bakışla 

tün sıhhi kusurlarımız doktor 
elinde meydana çıkmaktadır. 
Bu sebeple biz sinir ve akıl 
hastalıklarının, yanlış olarak, 
çoğaldığına hükmediyoruz. 

için, orasını burkuyor, burku· 
yor, burkuyordu. 

Diyebilirim ki, bu kırk sekiz 
saat içinde, Konçita ile bera· 
ber geçireceğimiz gecenin he· 
men her dakikaşında bile ne
ler konuşacağımızı, nereler de 
susacağımızı, hanki dakikalar
da birbirimizin kolları arasın· 
da bulunacağımızı sanki ezber· 
lem iştim. 

Nihayet beklediğim saat gel
di. 

Sokakta, halta Konçita'nın 

planını bozmak korkusiyle 
pençeresinin altında bile dur
mağa cesaret edemiyeceğimi 
düşünerek, yürüyordum. 

- Mateo 
Oh, nihayet beni çağırıyordu 
Müsyü, hayatımın o saniye· 

sinde kendimi on beş yaşında 
zannediyordum. Arkamda bı· 
raktığım yirmi sevda yılı bir 
hulya gibi eriyivermişti. 

bir taşın üstüne çıkarak, bir 
elimlede parmaklığa yapıştım 

ve açılan aralıktan sahne aşık
ları gibi içeriye girdim ve 
Konçita'yı göğsüme bastım. 

süzdü sonra birden başını 
önüne eğerek bir gölge gibi 
pencerenin önünden uzaklaştı .• 
kayboldu. 
Vamık hayretler içinde sen• 

deledi. genç kadının böyle 
çarçabuk yanından ayrıl•cağı 
nı hiç de ummamıştı. 

Peşinden gitmek istedi.. ne
reye saptığını, hangi odaya 
girdiğini göremedi.. sağına 

soluna bakındı.. Arandı .. Çır· 
pırıdı .. 

Nesrie artık meydanda yok-
tu. 

- Bu kadın, kimin karısıy· 

dı.. Kocasının adını neden sak
lıyordu? 
Vamık onu çok aradı,. Ziya

fetten dönmeğe başlayan son 
davetliye kadar bekledi. Her 
kes tek olarak dönüyordu. 

O da sonuncu davetli ile •. 
N ~fia nazırıyle birlikte Sad· 
razamla vedalaşarak Balta li
manı sarayından ayrıldı. 
Vamık bey nazırın otomobi

line binmişti. Yolda gelirken 
dayanamadı : 

- Paşam! • Diye sordu- bu 
gece aranızda mühim bir 
şahsiyet gibi dolaşan ve 
her taşın altından çıkan, 
her söze, selahiyetle karışan 
genç bir kadın vardı. Kimdir 
bu hanım, Allah aşkına, pek 
merak ettim. Tanımak istiyo
rum onu .. 

Nazır tereddütle cevab verdi: 
- Vallahi ben de kimin ka

rısı olduğunu bilmiyorum. Çok 
zeki, çok anlayışlı bir kadın. 
Geçen gün de kendisini Yıldız 
sarayında ser tabip paşanın 

odasında gördüm. Zatı şahan1 

ile görüşmeğe gelmiş. Ben d1 

sizin gibi, kimin nesi oldu~ 
nu sormağa cesaret edeme
dim. Sadece ismini öğrendi111 

- Onu ben de öğrendi111 
Fakat o kadar işte.. Hayre 
etmemek kabil değil. Bu mu 
ammayı nasıl halletmeli? 

- A oğlum, işin gücün yok· 
mu senin? Belki de efendim'· 
tarafından Damat paşayı koni· 
röle memur edilmiştir. 

- Aman paşam, nasıl ol 
bu? Artık başvekillik kcmtr' 
lü bir kadına mı kaldı? He 
kabine reisini kontröl de 
demek? 1 Bu, Abdülhamit gi 
müstebit bi• hükümdar devri 
de bile görülmüş, işidi' miş d 
ğil. Sadırazam paşa buna 
lerek na.ıl tahammül ediyor. 

- Aman evladım, beni sÖl 
letme l Sadırazam paşa, buııl.1 
gelinceye kadar, daha nelef 
tahammül ediyor, nelere .. ! 

rn s 
Bir palamut yüzünder 

Kara mütareke yıllarında il 
laf devletleri lstanbulda med' 
niyet namına neler yapmışlarıl 

Elinde mendil ile akşam ii! 
tü evinin erzakını götüren A1' 
babalarını, parmağının ucuo 
birkaç balık takan zavallı iş 
leri (istirahat ammeyi ihlil 
maddesinden yakalayarak l 
rıhtım üzerindeki Arapyan b 
nına yahut Tepebaşındaki Kı 
ger oteline götürüp hapsede 
ler .. Ağır cezayı nakdi almadı 
sah vermezlerdi. 

11111111111111111111111111111111111111uıı1111111111111111ıııuıu11111111ııtııııııuııııııı1111111111111111u11111111111111111l111uıı1111ı• 1 

Bir kitapçık 
Küçük bir kitap .. • Okumayan 

pişman olur! • muş. A. Zeki 
Gülen imzalı bir risale.:ik. 
Posla bunu bana da getirdi. 
Üstünde ,. Okumayan pişman 

olur/ .. cümlesini kitapçığın 

ismi olarak görünce tuhafrrr:a 

gitti. Niçin pişman olayım ? 

insanın bilmediği şeye malik 
(J/madığl i~in pişman olmasr, 

zannederim ki imk.<insızdır. 
Ben ki bu kitabın içindeki 

yazıları, üstündeki imzanın 

sahibini tanımıyordum. Neda .. 
met bunun neresinde I 

Kitapçığı beraber aça/im. 
/şte ilk satırlar: 

"Semayla arzın arasına biz 

nereden serpildik? Bu çarklar 
niçin bir kavanozun içinde 

dönüyor? Tanrı insanlara ne• 
den kı 1 bir zekti vererek ha· 
kikatin içine girdirmedi?,. 

Başka sayfalardan birkaç 
satır daha: 

•Mektep/ En kıymetli cetJ
her mekteptir. Öğretmen bu 
cevherin yüksek güneşidir ? 

Ayakda, bütün boylu bo
yunca kendisini bana bırak-

. mışlı, Hem gevşiyor, hem top
lanıyordu. Dudaklarımız bir· 
leşmiş, gözlerimiz kapanmıştı. 

Puseııin, bazen nasıl insanı 

kendinden geçirten baş dön
dürücü bir sarhoşluk verdiğini 
o zaman anladım. Kimdik, ne 
oluyorduk, ne olacaktık? Şuu
rumuz bunları idrakten acizdi 
Hal olkadar kesafet peyda et· 
miştiki, istikbalide, maziyide 
unutmuştuk. 

- Fena oluyorum, dedi, 
rica ederim, dur ... Galiba ba· 
yılacağım ... Gel taraçaye çıka
lım... Ben hasıra uzanayım ... 
Nerdeyse düşeceğim. 

Bir kapuya doğru yürüdüm. 
- Hayır, oradan değil 1 O

rada annem yatıyor. Bu taraf. 
dan gel 1 

Yıldızlı bir gökyüzünün al
tinda taraçaya çıktık. 

Konça hasıra uzandı. Ben de 
yanına olurdum. Elimden tutdu. 

- Dostum, dedi, beni sevi· 
yormusun? 

Bir öiJretmen okodar kryrrr 
lidir ki onun kıymetinin O 
çüsüne paha yoktur. 

s rn 
Gözlerini yere çok diki! 

yer canlıları öiJülen bir 
ğirmendir. Engin feza denİ· 
ne de çok dalma. Orası Ta 
rının afsunladığı bir kitap! 
Ondan da bir şey anlıyatrr' 

sın. Her şeyin içini anla 
istersen oku ve ö~ren. 

(!J C!l 
Okumak her yolun met 

zidir lıer yola okumaktan 
dilir .• 

Daha fazla almıyacal 
Çünkü lahammüliiroüzü İ~ 
ltis etmiye hakkım yok. l 
rülüyor ki kitabın sayın 

hibi te/elsüf meraklısı. B 
/erce, yüz binlerce kere Jl 

lenmiş lıikırdıları, bozuk 
ifade ile yanlış ve /alsız c4 
leler halinde sıralamış. 

Cep takvimi şairlerini ~· 
kandıracak bir dehti daha 
taş etmiş oluypr. 

Süheyli Güldik~ 

- Şüphe mi ediyorsun? 
- Daha ne kadar zail' 

seveceksin? 
Bütün kadınların sordukl 

bu nevi suallerden yılar 
Çünkü insan mutlaka budl 
ca bir cevap vermeğe meÇ 
olur. 

- Çirkinleştiğim zaman 
beni sevecek misin? lhtiya 
dığım zaman, ama kanbur 
çıktığı zaman bile yine 
sevecek misin? Söyle caı> 

ruhum, her şeyim. Hattii 
lan da olsa söyle. SözleriO' 
kuvvet alnıağa ihtiyacım 

Allahım, bana öyle geliyor 
eğer aldanıyorsam, bütün 
yatım artık mahvolacak. Ç 
kü ben senden sonra kin• 
sevemem. Sen de beni bırs1 

san, ölüden farkım kalma:lo 
Gözlerini boşluğa di~ 

dudaklarını ısırıyardu. 
gülerek bana baktı: 

- Altı aydır epi toplan 
dedi, geçen yaz giydiğim ~ 
sayı şimdi iliklivemiyoru;ıı; 
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• istiklal Harbi sıralarında 
Edebiyatı Türk 

Mehmet Gaqyur Bleda Anlatıyor: 
Anketi yazan~ Ertuğrul Şevket 

Babıalinin tercüme piyasa· 
sını senelerce " Timürlenk • 
vari bak ile yeksan eyleyen 
Bay Mehmet Gayyur Bleda 
Ankaradadır. Senelerce gaze
telerde çalışmış bu arkadaşı 
araya araya Taşhanın arkala
:ındaki havuzlu kahvede kıs· 
tırdım. Ôni;ııde bir kutu şe· 
kerleme vardı. 

- Monşeğ, diye söıe baş· 
!adı. Ben ağlık şekeğleme yi· 
yogum .. Doktoğ kahveyi, çayı 
menetti. insan kıgkından songa 
çocuı;a bem.iyog. 

Gayyur JJ/eda Öğrendim ki; Gayyur Hasta. r 
D c.k or her şeyi menetmiş. Al· 
kol memnumuş. Mamafi o, bu- çocukluğumuzda bir varlık 
nun kolayını bulmuş. Likörlü j olan "Raifın annesi. nin kud
fundan yiyerek alkol ihtiyacını ı retli muharriri de milli müca-
gideriyormuş. dele edebiyatına mühim bir 

- Peki, dedim. Şeker do- hizmet etmemiştir. 
kunmaz mı? Gayyurun yaşını sormak is· 

O, gözlerini açarak bana tedim, fakat o, releri g !aştı· 
baktı. rarak devam ediyordu. 

- Hayig dedi. Çocukluğa - O vakitki Sadri Elemi 
bile şekeg iyi giligmiş. Dok- de okumak nasip olmadı, Re-
tog söyledi. Şekeri yidikten şat Nuriye gelince sevimli ve 
songa agzını big güzel yıka- k.ıdretli meslekdaşım hakkında 
dın mı, dokunma keyfine. büyük takdir hisleri beslemekle 
Ağzıma bir vanilyalısından beraber onu milli edebiyat 

attım. mümessili değil lü"kçcnin kuv-
- Gayyur, dedim. Milli mü- vetli bir Nasiri olarak tanımış 

cadele zamanında bir edebiyat vaziyetteyim. 
var mıydı? Karakteri neydi, "Meşale,, eiler Üzerlerinde 
sen bilirsin, hele hir anlat. fazla durmıyacağım. Onların 

Gayyur, bir kere kıpırdadı. içlerinde yetişenler Cumhuri-
- Milli mücadelenin en canlı yet devrine mal edilmcl<dir. 

günlerinde, beni ölüme pek Şaşırdım. 
yaklaştıran bir hastalığın ıztı- Hangi meşaleciler, dedim. 
rapları içinde kıvranıyordum. - Yedi meşaleciler. 
Aylarca süren bu hastalığım - E, ne mübasebct. Onla-
arasında okumağa pek az za- rın Milli wücadcle ile alakala .. 
man ayırabilmiştim. Mamafih, rı ne? 
mahdut olan sıralarında bir ilk dala istiklal harbi zama-
isim yavaş ya\•aş zihnimde yer 
etti, isim s~hibinin yazıları ba
na, en mili!, en hassas duygu
lar için cevap vermeğe müsteit 
görünüyordu. 

Yüzüme dikkatle baktı.' 

- Falih Rıfkıdan bahsetmek 
istiyoıum. 

Şurada doğru bir söz söyle
mek isterim. 

lhtiyarsız bir hareketle Ga· 
yura baktım. 

- Öteki yazılarında yüzde 
kaç iskonto edelim, dedim. 

- Hayır, diye söze başladı. 
Öylesi değil. işin do~rusn şu. 
dur: 

Gerek bi1.den evvelki fecri 
ali nesili Celal Sahir, Tahsin 
Nahid, Yakup Kadri, ŞJhabet
tin Süleyman; gerek bizim ne
sil. 

Yine Gayyura baktım. Kırçıl 
sakallarıyle yaş itibariyle Ya
kup Kadriden küçük gösteri
yordu. O, devam ediyordu. 

- Bizden sonra gelen ve biz
ce çok tecrübesiz addedilen 
Falih Rıfkıya mevki vermek is
tememiş!~ Falihin sağdan sol
dan uğradığı taarruzlara rağ
men gösterdiği sebat ve bu 
sebatla elde ettiği netice, 
Milli mücadele edebiyatında 
ona en mühim muvzulardan 
birini bahşetmiş olduğu gibi, 
zamanımızın en temiz siyasal 
muharrirleri arasına girmesi 
neticesini vermiştir. Sorduğun 
suale belki de aykırı olur, fa. 
kat bence mili! mücadele es
nasında bir edebiyat! harekeli 
görülmüş isede bir milli mü
cadele edebiyatı meı!l!eketimiz
de kendini göstermemiştir. Os
manlı edebiyatı ile Türk ede
biyatı arasınd:ı köprü kuran
lardan biri olan Akif'de "mil· 
licilik. değil "Osmanlılık. olan
ca kuvvetile timsallenir. "Ben 
ki bir Arnavudum,, diyen şa
irden fazla şey beklememek 
gayet doğru olmaz mı? 

Kahvede bir gramafon çal
mağa başladı .• Montrö muh
ve!esi,, imzalandığı gündü. 
Plaktan bir mızıka sesi geldi. 

istiklal marşı çalınıyordu. 
Gayyur, sendeliyerek bizimle 
beraber ayağa kalktı. Otur
duğumuz zaman tekrar söze 
başladı. 

- Halide Edip... Milli mü
cadeleden çok evvel daha 

nında yazıyorlardı. 

- Kim? 
- Yedi meşaleciler. 
- Yedi meşaleciler ha. 
Vayyy. Lozan muahedesi 

imza edildil!'i zaman nahifül
bünye olduğundan naşi mahal
ledeki erkek arkadaşlarıyle 

" Çatallili, çu tallili,, " tugra,., 
"mayna,, oynayamayıp kız ar
kadaşlar bile" ı'.yna,,, "saklam
baç ,, ve ip atlamakla İm

ran vakt eylediğini söyli
yen bay Yaşar Nabi de · ağa 
babamız yerindeymiş te ha be· 
rimiz yokmuş. 1 

Alakadar makamlara haber 
veriyorum; Bir yaş kaçakçılığı 
karşısında bulunuyoruz. 

Gayyur ha a devam ediyor
du. 

- Nazımın kudreti önünde 
"başını eğdi ,, eğilmemek ne 
mümkün. Fakat bu bahiste 
onun adını söylemeğe bile lü
zum görmem. 

- Peki Lozandan sonraki 
şairler, muharrirler. 

O aceleyle cevap verdi. 
- Lozandan sonraki edebi

yat hakkında sorduğun sual 
pek kolay cevap kaldırmaz. 
Yeni şair ve edipler demdkten 
ziyade yeni yazıcılar diyelim. 
Bunları bir kaç katagoriye 
ayırırım. 

1 - Akalliyet : bir şey du
yarak, milli hisleri inceliyerek 
eser vücude getirenler; Sadri 
Etem ve kısmen Reşad Nuri 
gibi. 

2 - Bildikleri ecnebi lisanı 

sayesinde kendilerine bir bil
ği temin ederek Garp fikrini 
adapte edenler, sayısı pek çok
tur. 

3 - Kuvveti tercümede bu
lanlar "elini göysüne vurdu, 
kabardı .• işte karşındayım. 

4 - Bir prensip dahilinde 
yazmağı itiyat edinenler, ki 
bunlarda muhtelif yabancı ede
biyatın tesiri altındadırlar. Na
zım Hikmet gibi. 

Bu, dört zümreden yalnız 
birinci mili! edebiyata hizmet 
etmiş, diğerleri milli kültüre 
bilgiler ilavesi ile iktifa etmiş
lerdir. O bilgiler faydalı mı 

olmuş, faydasız mı burasını 
inceleyeceğim. 

Gayyur, durdu ve yine te-
laşla~. 

- Ha, dedi. Aklına bazı 

isimler geldi. Bazı yazanlar 

hakkında fikrimi soracaksın .• 
Geç azizim, palavra edebiyatı 
denilen şey dünyada yoktur. 
Her tarafta "kap cı muharrir· 
!eri. vardır. Onların edebiyat 
evleri içinde işleri ne ?, 

Şairler, yani manzum dediği· 
miz şekilde yazanlar değil mi? 
Yeniler arasında başta Necip, 
Behçet Kemal ve Münir Müey· 
yet olmak üzere sana yirmi 
kadar isim sayabilirim. Bunlar 
oldukça kudretlidir. lst'kbal 
kendilerinden bir şey bekliye· 
bilir. Maalesef ağabeyleri gibi 
onlar da hodpesenttirler. Ve 
insanın kemal denilen şeye 

kolayca irişebileceği kanaatı 
ile bilgilerini, kudretlerini faz
Ialandırmağa lüzum görmezler. 
Her halde şu devirde henüz biz 
de-de bir pleyat yoktur. Yazan 
var, hatta oldukca güzel ya
zanlar bile görülüyor. Fakat 
hani eskileı in şaheser dedik· 
!eri yok mu? Onu meydana 
koy&cak kudret henüz doQ'
mamıştır. 

- Sen mütercimlikte eder
sin, dedim. Garbı elbet bilir
sin. Şu bizim güzelce dediğin 
yazılar olsun, yine garp tara· 
fından tanınmaz? 

Gayyur, uzun uzun güldü. 
Ağzına iki üç şekerleme daha 
attı. Yedi. Güldü ve söyledi. 

- Edebiyatımız harice yine 
tanıtmıyoruz? Garip sualine 
cevabı da belki garip fakat 
çok basittir. Çünkü eserleri
mizin kısmı azamı Adatepedir, 

Almancadan adapte ettiği· 

miz bir eseri Fransızcaya ter· 
cümeden ne çıkar, Belki Sadri 
Ethemin, Re.şat -Nurinin, Falih 
Rıfkının, belki de Halide Edi
bin bazi eserleri tercüme ka1-
dırır, fakat kimse duymasın on 
dokuzuncu asır sonu Fransız· 

cayı tasvir eden "bir yazın ta
rihi., ve emsali eserlerin tercü. 
mesi ne kadar manasız olur 
bilir misin? 

Ben doğrusu böyle bir ter
cümeye el vurmak zahmetini 
fazla buluyorum. Piyeslerimiz· 
de öyle, hepsi Fransızcadan, 

Almancadan adepte.. adepte 
eser olsa olsa bu diyarda o
kunmağa mahkum kalır. 

Ala, dedim. Ala, sence ede-
biyat ne demektir? 

O, hayretle gözlerini açtı. 

- Bence edebiyat mi.? 
Birden hayreti geçer gibi 

oldu, gülümsedi, şekerleme 

paketini önüme sürdü! 
- Bence edebiyatın ne de· 

mek olduğunu anlamak ister
sen Erik'in "Garp cephesini,, 
Moroa'nın bazı parçalarını, 

Gorkı'yi okumalısın. Bence ede
biyat "Seraser gül ve sünbül 
ve yasemin,, olmaktan çoktan 
çıkmıştım. 

- Orası malum, dedi. 
O, devam etti. 
- Nasıl eski şövalylelik 

devri tarihe karışmış, nasıl 
ü_rtaçağ. kalelerini barut yerle 
bır etmış, nasıl Aristokratik 
fazilet doksan üçün tokmağı 
altında tuzla buz olmuş, nasıl 
asırlarca birbirine göğüs veren 
sultanlıklar, çarlıklar, çasarlık
lar hiçliğe karışmış ise ve na. 
sıl bunların yerine say devri 
makina devri kaim olmuşsa es'. 
ki asırlardan intikal eden ede
biyattan da eser .kalmamış, o
nun yerine madenin canlılığını 
faaliyetini, iş kudretinin yük
sekliğini gösteren ve ahengini 
şimendiferin horultusundan 

' makinanın takırtısından çe-
kicin örs üzerindeki, keskin 
gürültüsünden alan bir edebi
yat yol almıştır. Ne mutlu bu 
yeni yolda çabucak ünlü istik
bali ışıklandıracak nuru şimdi. 
diden temin edeceklere. 

Gramafon çalmağa başladı. 
"Nerdesin sen gönlümün nazlı 

civanı nedesin. 
Havuzda balıklar ağır ağır 

yüzüyorlardı. Tavla şakırtı
sından başım şişmişti. Şekerle
melerden bir tane daha aldım 
ve sokağa fırladım. 

Yemek 

31 temmuz Cuma 

Ciğer tavesı patates püresi ile 
garnitürler. zeytinyağlı fasulya 

p'/ôkisi. yassı kadaif 

Pişirme tarifi: 

Ciğeri alırken, kasaba bon
file gibi ince dilimler halinde 
kestirmeli. BoJ 

temiz bir havlu ) ):;" 
su ile yıkayıp ~ 

ile kurulamalı /:;;?-§~ 
Ciğer dilimleri~ ) 
iyice kuruduk-
tan sonra iki tarafını una bu
layıp tavada gayet . az _ya'!" 
içinde üç dakika pişır':"elı ye 
kanlı kanlı sJfraya gelırmelı:. 

Bir kilo patates soyup gu
zelce yıkadıktan sonra, su ile 
ateşte kaynatmalı, patatesl~r 
iyice yumuşayınc•, püre makı
nesinden çekilmeli ve tencereye 
alıp, içine bir kaşık tuzsuz ~ere
yağı ve bir bardak süt ılav_e 
ederek yeniden kaynatmalı. Bı
raz da tuz ilave ellikten sonra 
indirmeli. 

Pureyi ciğerin kenarına gar· 
nitür olarak koymalı. 

• Yarım kilo iyi CİM ve ça
buk pişmiş fasulyeyi yıkayıp 
tencereye koymalı. Bunda!! 
sonra iki soğan doğramalı. kı· 
ne bir limonata bardağı zey
tin yağı döküp, hepsini birden 
çiğ olarak ateşe sürmelı. F~
sulyeler pişmeğe başlayınca bır 
havucu dilim dilim doğrayıp 
tencereye atmalı. Hep~; . d_e 
piştikten sonra tencer_e. ındırı· 
leceği zaman tuzunu ılave et
meli. 

indikten sonra üzerine may• 
danoz doğramalı , istiyenler 
havucu koyarken sarmısakda 
ilave edebilirler. 

• - 750 gram yassı kadaif 
alınız, sekiz yumurtayı bıraz 
çalkalayınız. Kadaifleri yumur
taya bulayıp bol yağ içinde 
kızartınız. Bir kilo kestirilmiş 
şekerin içine atınız. Fakı şurup 
soğuk olmalıdır. Bundan sonra 
kadaifleri tabağa sıralayınız ve 
en üstüne ceviz dökünüz. 
1 adel ciğer 25 kuruş 
1 kilo patates 10 ,, 
1 • fasulye, havuç15 • 
950 gram kadaif 15 • 
8 yumurta 12 " 

77 
Şeker ve yağ eve ait olmak 

üzere 77 kuruş. 

isle bir /isi• daha: Rosto, 
.Söııüş, Zeytin yağlı Fasulya 

Etin but tarafından kemiği
ni çıkarıp bağlayınız. Tencere
de bol su ile kaynattıktan 
sonra suyunu çektirin. Kendi 
yagile kı~a~tı~ _ so~udukt~n 
sonra iplerını çozup ınce dı
Iimler halinde kesip tabağa 

koynuz. 
• Bir kilo fasulyeyi ayıkla

yıp yıkayınız. iki soğan doğ
rayıp biraz tuzla fasulyeleri 
soğanla berab~r ovup tencere
ye koyunuz. Ust~ne bir limo
nata bardağı zeytınyagı koyup 
yarım kaşık salça ezip hepsini 
çiğ olarak ateşe koyunuz. Su 
koym~yınız. Kendi suyunu çe
kince suyunu koyup fasulyeler 
pişince indiriniz. 

ÇOCUK 

Bazı çocuklar biliriz. Bun-
lar hiç ağlamazlar. Halta yere 

, düşüp bir yer. 
leri acıdığı za. 

ı man bile hafif 
bir ağlama ge
çidinden bıış-

bir şey duyulmaz onlarda, fa. 
kat bazı çocuklarda vardır ki 
her hadise ve her hareket on
ları ağlatır. Kötü, şımarıkça 
bir ağlayış ki insanın sinirleri· 
ni oynatır, çocuk sevgisini 
sarsıntıya uğratır. · 
Çocuğu ağlatmak ve ağlat. 

mamak annenin elindedir. Ağ
Iavıcı olarak alıştırılan çocuğun 
b~ fena huydan vazgeçmesi 
kolaylıkla mümkün olamaz. 
Çocuğu ağlatmamanın kolayı 
ve yolları vardır. Bunları şöyle 
sıralayabiliriz: 
Çocuğu, her gördüğünü is

teyecek şekilde fena bir ter
biye yolunda göliirmek yan
lıştır. 

Çocuk ancak \'Lrileni alacak 
şekilde terbiye edilmeli. Fakat 
cocuğun ihtiyaçlarını kısmama
lı. Bazı çocuklar vardır, ihti
yaç karşısında bile birşey iste
yemez, verilmesini bekler ve 
rilmediği takdirde hiç ses çı· 
karmaz, içini çeker. işte bu 
raddeye kadar varmamalıdır. 
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- Bunları söyliyenler tama· 
mile yalan söyliyorlar. Babam 
bir kerecik bile olsun ağzın· 

dan böyle lakırdı çıkarma· 

mıştır. 

Ayşe mahkemede böyle ifa
de verdi. 

- Ayşenin tamamile Fer· 
dinin tesiri altında olduğunu 
söylemiştim. Ayşeden başka 

türlü bir ifade ~k.li bek
lenemez. 

- Anneniz kumar oynar 
mıydi ?. 

Güzin kat'! bir ifade ile bu 
suali reddetti : 

- Annem bir kerre bile ku.. 
ınar oynamamıştır. 

- Halbuki servetinin çoğu
nu kumarda kaybettiği şahit· 
!erin ifadelerinde var? 

- Tamamile yalandır. 

- içki içer miydi ?. 
- içki de içmezdi. 
- Erkek ahbapları ile te-

masları? 

- Kendisinin erkek ahbabı 
da yoktur .• 

Güzin bu cevabı verdikten 
sonra geniş bir nefes alarak 
sözüne devam etti : 

- Ne garip şeydir ki, an
nem yalnız ve sadece Ferdinin 
aşıkı idi. Onun için durmadan 
çarpan bir kalbi ve.. daima 
onu düşünen bir kafası vardı. 
Fakat, daha evvelde söylediğim 
gibi ya çok saftı, yahutta bağ
lılık ve aşk humması onu Fer
dinin gözden kaçmayan aksak
lıkları karşısında anlamamazlı· 

~a sevkeJiyordu. Benim de en 
çok kızdığım tarafı zaten buy
du. 

Hakim, çok sert bir duruşla 
ve kat'i söz bekleyen bir eda 

ile sordu : 
- En son ve kat'i olarak 

annenizi kimin öldiirmüş oldu
ğuna kanaat ediyorsunuz ? .. 

- Annemi Ferdinin ya biz
zat, yahutta keııdi adamların
dan birisile öldürtmüş oldu· 
ğuna kaniim. Bu cinayette ba
bamın zerre kadar suçu ve 
ilişiği yoktur. O tamamile ma
sumdur ... 

Bir ziyaretten dönüyordum. 

Diyen Güzin son söz olarak 
ilave etti: 

- Babam derhal serbest 
bırakılmalı ve onun oturduğu 
sandalye Ferdiye verilmelidir! 

Hükim bundan sonra: 
- Şehadetiniz bitmiştir. Gi

debilirsiniz .. 
Dedi. Fakat, Muzaffer: 
- Yüksek heyeti hiıkimeden 

bu iki noktayı şahitten huzuru
nuzda sormak ve alacağım ce· 
vapları zapta geçirtmek için 
müsaade diliyorum .. 

Dedi. Hakim, 
- Mühim bir şey mi? 

Diye sordu. O da : 
- Bence mühim .. 
Diyerek gözlerile duyduğu 

ısrarı ifade etti. Hakim, 
- Peki .. Son:nuz .. 
Müsaadesini verdikten son

ra, Muzaffer ilk sualini sordu : 
- Annenizden ayrıldığınız 

güne kadar onunla aranızda 

geçmiş hiç bir his mücadelesi 
olmuşmuydu ? 

- Hayır. 

- Annenizin bütün mücev-
herleri duruyormuydu ? .. 

- Evet. 
- Bunlara ne kadar bir kıy-

met takdir edilebilirdi ? 

- Annemin aşağı yukarı alt
mış yetmiş bin lira değerinde 
mücevheri vardı. 

- Annenizin bunları sağlı

ğında satmış olması ihtimali 
var mıdır? .. 

- Kat'iyen yoktur. Çünkü 
onun için hay~tta Ferilten son· 
ra en çok sevdiği şey mücev
hrrleriydi. Her ne baha.ıııa 

olursa olsun Feritten nasıl vaz 
geçtıııez5e mücevherlerinden 
de o şekilde vazgeçemezdi. 

- Anneniz bu mücevherleri 
nerede saklardı? .. 

- Güzin hiç düşünmeden 
cevap verdi: 

- Mücevher kutusunda sak. 
!ardı. 

- Bu kutunun durduğu yer 
muayyen mi idi? .. 

- Evet muayyendi. Daima 
yatak odasında, karyolanın sa
ğındaki komodinin üzerinde 
dururdu. 

!EEV AM EDECEK) 

1 J 
Kitap kuponu 

BiR CINA YET DAV ASI 

No : 102 
Bu kuponl:ın keıl., btrt'<ti· 

renler ro:nan gaı:'l~~ll bitti (1 
valt.it idarehane nh:,,_ g3nJ=ıri,> 

hlç para v~rml!.lı:.ı klt.1.:Jı 11 a• 
lac.ıklar.:hr. 

~------..) 
!!llllllllllllUlllllllllllllll!!llllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllll llll .. l llllllll\llll l lllllllllllll llllll \ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU'lllllllUllllll!lllll• ' •lllllll l UllllllllllllllUINI 

1=1G~ınıçDülk!=1 
~11111111111111111111111111111~111111ııuıııııııııııııııııııııııııı11uıııııııııııı11uııı1111 "'111111•111111111111t1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111 , 11~,,,,,,,,,,,,, ~ ııııııuııuu111> .. 

Fikirler: 

Anadolu 
Bir müddei evvel, iki ay sü·. 

ren ve gençler arasında önemle 
karşılanan bir anket açmıştık. 

Bu ankette gençlere; hayatta 
muvaffakıyetin sırlarını, ideal
lerine giden yolun sureti tanzi· 
mini, hayatın zorlu teessürlerin
den de müteessir olap olma
dıklarını soruyorduk. Gençle
rin fikirleri istisnasız şu mer
kezde toplanmıştı: 

a) Hayatta muvaffakıyyet 
çalışmak ve bilgiyi tatbikat sa. 
hasına koymakla olur. 

b) ideale giden yolun tan
zimi mükemmel bir plan dahi
hinde ve hayatta muvaffakı
yet sırlarına bağlı olarak ya· 
pılır. 

c) Hayatın zorlu tesirleri 
gençlik kalkan vazifesini gören 
iradesı karşısında sönüp yok 
olur. 

işte göğsümüzü gururla ka
bartan anket cevapları. Genç
liğe ne mutlu ki, içinde bir 
iane olsun derviş düşünceli, 

herşeyi oluruna bırakan kafa 
bulunmıyor. 

Yine bu ankette parıldayan 
bir hakikat daha görünüyor. 
Gançler ideallerini tek bir 
cepheden birleştiriyorlar : 

Anadolu! 
Evet Anadolu 1 Türkün ana 

yurdu. Şarkın biricik parlak 
güneşi. Yiğitlerin, leventlerin, 
zaferlerin yuvası Anadolu 1 
Varlığımızı varlığına armağan 

ettiğimiz güzel yurdumuz 1 
işte gençlik burası için, ora

ya koşmak, orasını bir kat da
ha parlatmak için idealini ha
zırlamıştır. ldaalin mukaddes 
yolu, terakkinin özlü planı 

ortasında şaşaalı Ankarasile 
dört bir cihana parmak ısır
tan inkilabile zırha bürünmüş 
Anadoluya yönelmiştir. Hepi
miz, bütün gençlik orası için 
kendini hazırlıyor. 

Türk genci, Anadolunun bir 

On iversitede 
Ecnebi ziyaretçileri 
karşılamak için bir 

büro kuruldu 
Diin üniversitede saat üç 

buçuktan altıya kadar süren 
bir toplantı yapılmıştır. Bu top

lantıya rektör başkanlık elmiş 
ve içtimada Etem Menemenci, 
Ômer Celal, doçentler ve ida
reciler bulunmuştur. 

Konuşulan meselelerin mer
kezi s kleti, Türkiyede ve şeh· 
rimizde ilmi tetkikler yapacak 

gurupları, seyyah talebe ka
filelerini ve ziyaretçi profe

sörleri karşılamak ve onlarla 
meşgul olmak için bir büro

nun teşekkülüdür. Bu büronun 
başında iki profesör buluna
cak ve ( 8) doçent te bunlara 
yardım edeceklerdir. Ayrıca 

talebenin de bu büroya dahil 
edilmesi onların da yardım 

etmeleri kararlaştırılmıştır, bun

dan sonra şehrimize gelecek 

her ecnebi ilim gurubunu bu 
daimi büro karşılıyacak ve 

IAzım gelen bütün kolaylıkları 
gösterecektir. 

katlı iki odalı evinin mor 
dağlara bakan penceresının 

kenarını, konforlu bir salonun 

musiki ile yıkanan bir köşe

sine tercih ediyor. Barların 
baloların baş döndürücü sar

hoş edici danslarını ayakları al
tına alan harman yerinde kalp

lere heyecan sunan bir ( zey
bek) oyuın:usuna el uzatıyor. 

Kalbi, kafası, bileği, baş
tan aşağı bütün varlığı Ana. 
dolu için faaliyette olan Türk 

genci tahsil senelerinin bitme
sipi bekliyor. Gidiyoruz, gide
ceğiz, bütün gücümüzle kendi
si için çalıştığımız Anamız A
nadolumuza sarılmaya gidece. 
ğiz. 

Yusuf Ziya Binath 

Şark gezişi 

On ağustosta yüz ki· 
şilik bir kafile hare

ket ediyor 
Ş>rk vilaycllerinin daveti 

iizerinı: büyük l;ir geziye işli
rnk edecek gençler şimdiye 
kadar kamp:a bulunuyorlardı. 
Bu scb•·pıen de müracaat 
edt•nlerin adedi ock azdır. 

Üniversite diinden itibaren 
Tıp Fakültesi Doçentlerinden 
Sadiyi bu işle meşgul olmıya 
başlamı~tır. Sadi kampta aske
ri vazifelerini ikmal eden ve 
şarka l; idccek lale benin isim
lerini kaydetmeğe başlamıştır. 
Yazım ağustosun sekizine ka
dar sürecek on ağutosta da 
100 kişilik bir kafile şarka gi
decektir. Ve bundan sonra di
ğer vilayet gezilerine iştirak 

edecekler hareket edecekler
dir. 

(!J (!] 

LISEL! GENÇLERE! 

Açık sözün yeni 
anketi 

Açık Söz, liseli gençler ara
sında yeni bir anket açıyor ! 

Bu ankete cevap verecek li
seliler, birer fotog-ra!Iariyle şu 
suallere cevap göndersinler : 

1 .-:- Liseden sonra, yük.ek 
tahsılın hangi koluna ayrıla
caksınız? Ve bunu ne gaye 
takıp ederek yapacaksınız? 

2 - Seçtiğiniz mesleği ev
velce layin etmiş ve bu voltla 
hazırlık yapmış mı idinii? 
. 3 - Yapacağınız yüksek talı

sıl devrelerinde kendinize gös
terilmesi lazım ne kolaylıklar 
istiyorsunuz? 

4 - Yüksek tahsil yapmayıp 
hayata atılacaksaııız buna ni
~iıı lüzum gördünüz? Yüksek 
tahsil yapamamakiığınızın se
bepleri nelerdir? Bunların yok 
edilmesini ve yüksek tah•il 
yapmanızı istiyor mu;unuz ? 

5 - Yüh~k tahsil denince 
hayalinizde ne canlandmyor• 
sunuz? Ve bunu kendin'ze mu• 
hakkak Iaum bir ihtiyaç ola
rak alır mısınız? 
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1 BÜTÜN MEMLEKET ••• 

Gaziantep ( Açık Söz ) - Yurdumuzun met
alı hiçbir şehre nasip olmıyacak kadar uza. 
an bir buçuk kilometre uzunlu{!undaki yol 
irmi metre genişlikte açılarak güzel bir bulvar 
aline sokulmuştur. Yukarıdalci Antebin met· 
alinden bir görünüştür, 

11tıı111111uıııııu1111nıııutı!lı,1111111111111111ıı••••Ul•llltt••ıt111111111ıııııoıııııııuıı 1111111111111111111111111nn11111111111111111u 

ir anne gayrimeşru 
oğurduğu çocuğu 

ple boğup öldürdü 
Balıkesirde ç;kan "Türk Dili,. yazıyor : Bir kaç gün evvel 

Bürhaniye kôylerinin birinde tüyler ürpertici bir vak'a olmuş, 
bir ana çocuğunu leci bir şekilde öldürmüştür. 

Bürhaniyenin Gömeç kamununun bir köyünden yirmi yaşla
rında kocasız bir kadın bir kaç gün önce gayrimeşru şekilde 
bir çocuk dünyaya getirmiştir. Fakat kadın çocuğunu çok geç· 
meden boğmuş ve kendisi de ortadan kaybolmuştur. Vakayı 

haber alan adliye derhal tahkikata başlamış, suçlu anne de ya· 
kalanmıştır. 

Yapılan tahkikat, kadının çocuğu iple boğarak ö:dürdüğünü 
ve kimseye göstermeden bir tarafa gömdüğünü meydana koy
muştur. Tahkikat derinleştirilmektedir. 

• • • 
Bir doğumda doktorun ha-
tası ölüme mi sebep oldu? 

lzmir, (Açık Söz) - Karşıyakada Zafer sokağında oturan 
kasap Mehmet karısı 41 yaşlarında Zeyneb, bir doğum esna· 
sında ölmüştür. Zeynebin kız kardeşiyle biraderi, müddeiumu
miliğe müracaat ederek kardeşlerinin doğum esnasında bir dok
torun mesleki hatası yüzünden ölmüş olduğunu ihbar etmişler, 
dava açmışları:lır. Müddeiumumilik derhal tahkikata haşlamıştır. 

Hadise tahkikatına memur edilen müddeiumumi muavini 
Orhan Köni dün doktorla birlikte Zeyncb'in gömülmüş olduğu 
Soğukkuyu'da Kahramanlar mezarlığına gitmiş ve cenazayi 
çıkartarak Memleket hastanesine naklettirmiştir. Doğum esna• 
sında forsepsi tatbikinde mesleki hata işlenib işlenmediği anla· 
şılll'ak iizere bugün hastanede otopsi yapılacaktır. 

Kalecikte ".Açık Söz,, 
Bu güzel köşe asri bir kasaba 

tipini andırıyor 
Ankara, (Açık Söz) - An· 

karaya trenle üç saat kadar 
uzakta bulunan bu kasaba, 
gerek şehir ve gerek~e kaza 
bakımından günden güne in
kişaf etmekte ve gelişerek 
ileri bir kasaba tipini almak
tadır. 3878 kilometre murab
baı büyüklüğünd~ olan kaza· 
nın son yazımda nüfusunun 
42000 olduğu ve yalnız kasa
bada 2116 sı kadın olmak 
üzere 4142 nüfusun oturmak· 
ta bulunduğu anlaşılmıştır. 106 
köyü ve 4 nahiyesi vardır. Ka
za dahilindeki telefon tesisatı· 
nın uzuıılugu 150 kilomelreyi 
bulmaktadır. Ankara ile kaza 
arasındaki telefon ko"nuşmaları 
muntazaman yapılmakta ve bu . 
konuşmalardan sık sık halk ta ı 
stilade etmektedir. Telefon 

1 
hatları hemen bütün nahiyelere 
ve hatta bazı büyük köy!ere 

1 

bıle uzatılmıştır. 

Ankara 'nın çok çalışan ve 
çok sevilen değerli valisi N. 
ı·andoğan'ın zamanında Vila
yet kazalarına verilen ehem. 
rniyel ve ilği neticesi bu kazada 
bayındırlık kalkınma ve iler
lemesi ilk bakışta göze çar
pacak bir genişlikte bulunmak· 
tadır. Bu cümleden olarak' 
Kalecik • Ankara, Kalecik • 
Çanııırı şoseleri B. Tandoga
nın unutulmaz himmetlerile 
yapılmış, Kalecik istasiyonu 
arasındaki şose de son zaman
larda tanzim ettirilerek yolun 
etrafında bazı noktalara ağaç 
diktirilmiştir. 

Bundan başka son zaman
larda Tunay köyünün Ankara 
• Gankırı hududunu teşkil eden 
mıntakasındaki Terme çayı ü
zerinde ve hususi idarenin yar
dımıyle 40,000 lira harcanarak 
kocaman betonarma bir köprü 
rü yapılmıştır. 

l!l aı 

Yukarda bugünkü durumu
nun kısa bir şemasını çizdiğim 

Kalecik kazasının bir de kasa
ba içini tetkik ettiğimiz vakit, 
kasabada yapılan işler ve 
elde edilen neticelerinde u
mumi bayındırlık ve kalkın

ma bakımından değerli ve 
parlak bulundukları görülür. 
Belediye kısa, fakat eıaslı ve 
programlı bir çalışma ile ka
saba yeni bir takım dükkan. 
lar yaptırmıştır. Bu dükkan
ların hepsi eyi bir plan üzerine 
kurulmuştur. Temiz ve sıhhi 

ekmek çıkarabilecek bir fırının 
mevcudiyet;, belediyenin bu· 
radaki çalışmalarını gösteren 
misallerden biridir. Ayni za
manda yeni bir de mezbaha 
yapılmaktadır. Bu mezbaha 
7000 liraya çıkabiliyor. Kasa
ba~ın medeni ihtiyaçlarından 

en mühimine cevap verebilecek 
şekilde bir de havuzlu park 
vücude getirilmiş ve gerçekten 
bunun için bir hayli emek 
harcanmıştır .. 

Mmumiyet itibarile gerek şe
hirde ve gerekse kazada ağaç
lanmağa çok ehemmiyet ve
rilmektedir. Bazı taralları çıp· 
lak bir step çehresi taşıyan 

Kaleciğin yakııı bir atida sa
yısız küçük koruluklarla beze
necegi ümiJi buralarda tetki
kat yapanların hemen kafala. 
rında yer tutmaktadır, 

Kadri Kemal Kop 

Aydının 
hayvan i~racatı 

Aydın, ( Açık Söz ) - Hazi 
ran ayında Aydın istasyonun-

dan 1140 oğlak, 129 öküz, 
1301 inek, 731 dar.a, 57 manda 
ve altı buzağı lzmir yolule Yu
nanistana sevkedilmiştir. ilimiz· 
den Yunanistana sığır ihracı 

hararetle sürmektedir. ilimiz 
celepleri birleşerek iki şirket 
kurmuşlardır. l~racatı, iki özel 
şirket yönetmektedir. 

Kırklareli 
Belediyesi 
Çalışmalı! 

Kırklareli (Açık söz) - Kırk· 
Jareli. Türkiyenin 1 görülecek 
şehirlerinden birisi olmuştur. 
Kışın havası sert olmakla be
raber yazın çok hoş ve çok 
eğlencelidir. Tarih şimdiye ka· 
dar Kırklarelinin bu neş'eli ve 
rifah '.devresini kaydetmemiş.. 
tir. Gerek burasının ve gerek
se ilçelerinin bugünkü vaziyeti 
tam manasile Cumhuriyete la
yıktır. Ve asrın 1 terakkıyatı-
na uymağa uğraşmaktadır. 
Yeni ilbay Hasib Koy· 
lan, selefinin bıraktığı yer
den başlıyarak az zamanda 
idare kabiliyetini göstermiş ve 
kendisinden beklenen icraat>ı 
büyük bir cidtliyetle sarılmış· 
tır. 

Yalnız buranın belediyesi 
henüz belini iyice doğrultama· 
mıştır. Eski ilbay Faik Üstün 
belediye işile bir haylı uğraş

tıktan sonra işleri düzenine 
koymağa muvaflak olmuş ve 
şimdiki ilbay dahi sürekli bir 
mürakabe lesi~ ederek bizzat 
uğraşmakta bulunmuştur. 

ilbay Hasip, işlerinin müsaa
desi nisbetinde merkezden ay
rılarak ılçelere gitmekte ve 
oraların da asrın icabına 

göre yükselmesine yakından 

alakalar göstermektedir: çok 
demokrat ruhlu olan ilbay 
halk ile her zaman temaslarda 
bulunarak onların dileklerine 
göre gereğen her türlü icraatı 
yapmaktadır. Onun kıymetli 

bir mesai arkadaşı bulunan 
Mektupçu lsmail Hakkı Kaya 
dahi cidden sıtayişlere layık 
bir amirdir. 

Şu mevsimlerde buranın be
lediye parkı, halkın en büyük 
ihtiyaçlarını tatmin eden bir 
yer olmuştur. Gün ortalarında 
sıcaktan bunalan halk ikindi
den sonra buraya akın ederek 
sabahtan akşama kadar çek
tıkleri yorgunluğun acısını çı· 

karırlar. Son derecelerde ne· 
zih bir aile toplantısına yarı· 
yan bu park şehrin bir cazibe 
mihveridir. Ve oradan aldık· 
ları zevklerle ertesi günü dip
diri işlerinin başına gidenlerin 
manevi bir gıda kaynağıdır. 

Mersinde 
Söz dinlemiyenler 
Belediye cezasına 

çarpılıyor 
Mersin (Açık Söz) - Bele

diye encümeni hayvanların ağ
zına aktarma takmadıklarından 
arabacı Çelebi, Hüseyin, Mus
tafa, lbrahim ile Mehmet birer, 
hamur ve esmer ekmek çıkar
dığından furuncu Abdurrah
manı beş, dükkanının önünde
ki kaldırımı temiz tutmadığın

dan durakı iki, mezbaha la· 
şında hayvan kestiklerinden 
Mehmet oğlu Kamil ile lbrahim 
oğlu Abdurrahman ikişer lira 
para ceıasiyle cezalandırmış
tır. 

Aydında bir tiren 
kazası 

Aydın, (Açık Söz ) - Ortak
lar istasyonu ile Aziziye istas
yonu arasında işliyen sefer ti
reni, genişleme ve açılma ame
liyatı süren Aziziye tonelinin 
tahribat yerinde derayman yap
mııtır. Devlet demiryollarınca 
alınan tedbir ve tertibat üze· 
rine makina öğleden sonra 
düştügü yerden çıkarılmış ve 
trenler yollarına devam etmiş
lerdir. Bu yüzden Denizli iz. 
mir postası 1,5 ve lzmir • De
nizli postası da 4 saat teah· 
hürle yollarına devam etmiş· 
lerdir. 

Trabzon-İran 
transit yolu 

Trabzon, (Açık Söz) - Er
zurum - Trabzon - lran transit 
volunun bütün gövdesinde in· 
şaata hareretli bir surette de
vam edilmektedir. Gümüşane, 
Erzurum vilayetleri dahilindeki 
kısımlarla Gürcübulak ve Ka
raköse arasındaki parçada 
(1,285,000) liralık yol inşaatı 
vardır. Bunlardan Gümüşane 
vilayeti dahilindeki (380,000) 
liralık inşaat müteahhidine 
ihale edilmiştir. 

Bir Bulgar 
Muharriri bir Türk 
Opereti yazdı 

Genç Bulgar yazıcılarından 

Gospodin Lubo
mir Todurof Ber 
!inde, Alman ya· 
zıcılarından Pa
ul Bayer ile bir· 
likte yeni biı 
Türk opereti yu 
mışlardır. 

Bir çok Al
man tiyatroları 

önümüzdeki ti
yatro sezonuna Bulırar müelHfi 

bu operitle gir- Lubomir 
Bmek üzere hazırlıklarda bulun-
maktadırlar. 

( Voal Düşüyor) adlı olan 
piyesi yeni Türkiymizden alı
nan hayat sahnelerinden ter· 
tip olunmuştur. 

Operetin musikisini meşhur 
Alman kompozitoru Glombig 
işliyerek bestelemiştir. Operet 
garpte beğenilen alaturka me· 
lodi karakterini muhafaza et
mektedir. 

( Folkişe Beobahter) gaze
tesi tiyatro münakkidinin neş
rettiği bir yazı da, operetin 
çok rağbete mazhar olacağı 
söylenilmektedir. 

Operetin Alman yad göreceği 
muvaffakiyeti şuradan anla· 
makta mümkündür ki, gerek 
operetin münderecat ve ge· 
rekse melodisi, Berlin siyasi 
müme.silimizin huzurunda rad
yo ile bütün Almanyaya neş· 
rolunmuştur. Bulgaristanın Bcr
lin maslahatgüzarı doktor 
lzlatarel ile Bulgar ateşemiliteri 
mirala Siragof da mümessili
mizle birlikte yapılan toplan· 
tıda hazır bulunmuşlardır. 

Antrepolar 
Gümrük antrepolarının li

mana devri hakkındaki tali· 
matname dün gelmiştir. Bu 
işle meşgul olmak üzere An· 
karada bulunan lstanbul Güm· 
rügü Başmüdür vekili Nuri de, 
dün Is tan bula dönmüştür. 
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BORSA - PiYASA 
30 7 1936 

Para Borsası 

Paralar 

~ ~atış 

Londra 627. 632. 

Nevyork 123. 126. 

Parls 16UO 167. 

Milino 190. 196. 
Brüksel 80. 84. 
Atlna 21. 23. 
Cenevre 815. 820. 
Sof ya 22. 2$. 

Amıterd. 82. 84. 
Prar ıs. 94. 

Viyana 22. 24. 
Madrit u.so ıs. 

Berlin 
Vartova 
Budape1t• 
Bük re, 
Belgrat 
Yokohama 
Stokhohn 
Alhn 
Banknot 

Londra 

Nevyork 
Parls 
MilSno 
Brüksel 
Atlna 
Cene'f'\G 

Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 

Madrlt 
Berli1t 
Varşo•• 
Budapetl• 
Bük re• 
BelKrat 
Yokohama 
.Moskova 
Stokholm 

211. 
20. 
22. 
u. 
49. 
32. 
; ı. 
'69. 
24?. 

Çekler 

30. 
23 
24. 
15. 
52. 
34. 
13. 
970. 
243, 

K;,,pnnıt 

631.00 

0,7945 
12.35 

10.0~38 

4,7080 
84.1094 
2,4325 

63,.159! 
1,1690 

19,2195 
4,ISSO 

S,8386 
1,9736 
4.2213 
4.3163 

l01.,s25 
31.6892 

2.6975 
24.9040 
3.07!0 

istikrazlar 

Tü.rk Borçu 1 Peşin 21.675 

" " 
1 Vadeli 21.50 

" " 
u Petin 19.9S 

H " 
il Vadeli H.9S 

~raanl 00.00 

Sıvas Erıurum 1 .. .. 11 9915 
lıtlkıaz.ı dahilt 

Esheım 

it Bank&ll Mü. 

" .. N. 00.0 

•• " Hamilin• 
Anadolu CIO 60 
Meıke& Bankııa 

Tahvll8t 
Açıh4 Kapanış -- --Anadolu Vadeli J -45,10 

" " il 4.i.10 
" " 111 

,, mUmeııil 46 18(1 

Ta r·i h de 
Efsaneler 

Periler Güzeli Da ne 
Güneşin, gök yüzünden yer 

yüzüne akan, dünyayı aydınlı· 
ğa bol!"an ışıkların Allahı Apol
lon, güzel Dane'nin kulağına 

şöyle fısıldadı ; 
- Sen gök yüzünün ve yer 

yüzünün en güzel çocuğunu 

doğuracaksın. Genç kız ğüzel· 
liğini şahane vücudünün her 
kıvrımında ayrı bir şehvet 

kaynağı halinde temsil eden 
eşsiz güzel Danae sevindi, ölü· 
lere can veren tebessümler da· 
ğıttı. Her gülüşünden inci ld· 
neleri saçıldı. Ve güzel Danae, 
güneşin allahı Apollona mağ
rur bir süal fırlattı : 

- Sahi mi söyliyorsun. De-: 
mek ki benim çok güzel bir 
çocuğum olacak!.. 

Argos kıralı Krisiyos'un 
periler elinde büyüyen kıvrak 
kızı Dane bunu sorarken göğ
sünden sevinç nefhaları perde 
ı-erde yükseliyordu. Fakat bu 
savinç uzun sürınedi, bu gü°zel 
peri yavrusunun inci saçan 
kahkahaları dindi. Çünkü 
Apollon lakırdısını şu acı cüm
le ile, şu uğursu",. haberle ta
mamlamıştı: 

- Evet güzel peri... Sen 
dünyanın en güzel çocuğunu 

bi>e hediye edeceksin. Fakat 
unutma ki o güzel yavru bü
yüyüp levent bir erkek olunca 
seni kendi kanınla boğacak! ... 
Seni boğup öldürecek. 

Eğer Apollon ilahi kudretile 
Dane ye tahammül aşılamamış 
olsaydı, peri südile gelişmiş 
olan bu en güzel kız korku
dan, kederken bayılacak ve 
belki de bir daha ayılamıya

<aktı. 
Apollon, menekşe tenli genç 

bir kızı, kanlı bir müjde ile 
ürkütüp üzdüğü için pişman 

oldu. Onu teselli etti. 

Yazan : Süheyla Güldiken 
ı~abedine götürdüler,~ oradaki 
güzel rahibelere mukaddes 
bir emanet gibi teslim ettiler. 

Cici, bir melek kadar, efsane
vi bir peri tebes•Ümü kadar 
güzel Dane artık mukaddes 
manastırın en mubarek misa· 
liri id~ Orada kalacak, kim· 
seye görünme~·ecek, onun ilahi 
güzelliğinin akisleri yalnız mu· 
kaddes manastırın duvarlarına 
yapılacakdı. 

Danae ağlıyor, hıçkıra hıç· 
kıra ağlıyor inliyordu. Çünkü 
o seviyor, sevdiği erkeğin 

kolları arasında kendinden 
geçmek, saadeti sevgilisinin 
aşk taşan nefesinden tatmak, 
hayalın sırrına onun sevdalı 

okşayışlarile ermek istiyordu. 
Fakat Apollonun kara müjdesi 
onun bu saadet hülyasını ebe
diyen mahvetmiştı. Ve Danae, 
babasına son bir defa daha 
yalvardı: 

- Beni buradan kurtarınız. 

Ôlüm okadar korkunç değil ki il 
Kızını ve kızının güzelliğini 

çok seven kral Akrosiyos bu 
yalvarışa kulak bile asmadı. 

Merhametsiz bir gülümseme 
ile ona ihtar etti ki: 

- Bu yalvarman son oldu. 
Buradan çıkmayacağını bilme
lisin 1 

altın pırıltıları içinde boğuldu. 
Güzel Dane de şaşırmıştı. Fa
kat bu şaşkınlık çok sürmedi. 
Biraz sonra mabedin mihra
bından bir ışık, gözleri ve gö
nülleri kamaştıracak parlak bir 
ışık dolmuştu. Bu, tanrıların 
tanrısı Zeüs idi. 

Ve Zeüs kucağında taşıdııtı 
cıvan, levent bir delikanfıyı 
periler güzeli Danae'nin yaııı· 
na bıraktı ve tekrar kayboldu. 

@ 8 
Güneşin ve bütün ışıkların 

tannsı Apollon çok doğru söy
lemişti. Çünkü Danae'nin do
kuz ay on gün sonra doğurdu
ğu erkek çocuk, bütün erkek 
çocukların en güzeli idi. Bu şirin 
yavru büyüdü. gelişti ve bir
gün irileşip ateşlendiği zaman 
düııyanıu en güzel erkeği ol· 
du. Fakat acaba Apollonun ver
diği korkunç haber doğrumiy
di ? Bu yaman erkek, annesini 
öldürecekmiydi? 

Bütün kainler bir araya top
lanarak bu kör düğümü, bu mu· 
ammalar muammasını çözmek 
için uğraştılar, neticede Apol
lona hak verdiler. Fakat ne 
yapmak lazımdı ? Güzel Da
ne'yi nasıl kurtarabilirlerdi? 

Dafne Manastırının ihtiyar 
fil 8 kahıni ortaya şu fikri attı: 

Göklerin ve yerlerin müthiş - Dane'nin güzel çocuğunu 
ulu tanrıya kurban etmekle 

fırlıoalarla sarsıldığı dehşet 
denile.ıı korkunç mefhumun büyük bir sevap işliyeceğimizi 

zanediyorum. 
göklere ve yerlere musallat 

Bu fikir derhal ıasvib edildi. 
olduğu bir karanlık gece de 

Kurnaz bir rahip Dane'nin on 
gök yüzünden yer yüzüne ve 

sekiz yasındaki güzel çocuguyer yüzündeki Dalne manastı-
rına bir altın yağmuru yağ. nu kandırıb mabede getirmeğe 
mıya başladı. memur edileli. Fakat biaaz son-

Bütün kahinler, bütün ra- ra bütün Argoslular şu müthiş 
hipler şaşırdılar. Fırtınaların haberi işitince hayret ve kor-
en kudurgan bir gecesinde ku ile titrediler:: 
yağan bir altın ya~murunu - Dane'nin çocuğu, büyük 
nasıl tabir edeceklerini, neye babası Kral Akrisiyosu bıçak-
yoracaklarını bir türlü kestire- lamış, öldürmü~tü 1 
mediler. Ve Dafne manastırı Süheyla Güldlken 

- Güzel Dane ..• Argos kralı 
Akrisyos'un periler elinde ci
vanlaşmış güzel kızı 1 • Sen 
üzülme ve inan ki büyük alla
hımız Zeiis her şeye hakim ve 
kadirdir. 
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Kötüleri kahreden, iyileri 
cennete koyan odur, Zeus'dır. 
Ve sen inanmalısın ki büyük 
allahımız Zeus seni koruyacak 
kurtaracaktır. 

B Gl 

Argos kralı Akrisiycıs peri. 
!erden daha fettan, melekler
den daha şuh ve her şeyden 
güzel kızının, kendi oğlu tara
fından öldürüleceği haberini 
dehşetle dinledi. Onu bu ölüm
den kurtarmak lazımdı. Onu 
evlendirmiyecek. çocuk anası 
yapmıyacaktı. Kral buna karar 
verdi ve kızına tek kelime 
söylemeden cariyelerine em· 
retli : 

- Ben istersem sizin hepi· 
nizi mukaddes Tanrımız Zeus 
uğruna kurban edebilirim, Bu. 
na inanıyor musunuz? 

Kralın karşısına çıldırtıcı çıp· 

laklıklarile dizilmiş olan güzel 
ve şakrak edalı cariyeler hep 
bir ağızdan bir lülüt sesi gibi 
cıvıldaştılar : 

- inanıyoruz haşmetli kral!. 
Sen ki, mukaddes Tanrının 

emrile "yeryüzünün büyük bir 
parçasına hükmediyorsun, bi
zim kanımızı Ulu Tanrı yolun
da dökebilirsin. 

Ve Argos kralı, bu cevap· 
tan sonra grurunun bütün aze
met ve haşmetini toplayarak 
şu emri savurdu: 

- Şimdi, diye gürledi, kızı

mı elleriniz üstünde taşıyarak 
Dafne manastırına hapis ede
ceksiniz. Hiçbir erkek yüzü 1 

görmiyecek bundan sonra!.. Ora
da o mukaddes mabedde kendi 
kendine, tanrısına düalar ede· 
rck ömrünü tamamlıyacaktır. 

Telefon 
Kulübeleri 

-··---
Geceleri de muhabere! 

kabil olacaktır 1 

Akşamları nihayet saat 21 de ! 
bütün dükkanlar kapandıJ!"ı 

için, halk, telefon umum! mer. 1 
kezlerinden geceleri istifade 
edeın..,mektedır. Bu hususu 
nazarı dikkate alan telefon 

idaresi şehrimizde de, A vru
pada oldu!l'u gibi muhabere 
kulübeleri tesis etmeıı-e karar 
vermiştir. 

Tapu 
Teşkilatı 

25 memur açıkta 
kaldı 

Tapu ve Kadastro genel di· 
rektörü Cemal iki günden beri 
burada tapu çalışmaları hak
kında alakadar memurlardan 
izahat alınış ve yeni teşekkülat 
kadrosunu alakadarlara diın 
teblig ederek Ankaı aya harr· 
ket etmiştir. 

Cemal, kendısile görüşen bir 
muharririmize şunları anlat· 
mıştır: 

• - Şimdılik lstanbulda 
Eminönü, Fatih, Eyüp, Üskü
dar, Kadıköy, Beyoğlu, Be· 
şiktaş, Sarıyer kazalarında Ta. 

Bu kulubeler, muhtelif mem
leketlerde başka başka şekiller
de olmakla beraber ekseriyetle 
camdan yapılmakta, böyle oı. 

dugu halde de ne içeriden ha

rice, ne de hariçten içeriye ses 
girmemektedir. Fakat, bu nev! 
kulubeler burası için muvafık 
görülmemiş, çelikten mamul 
olanları daha muvafık bulun-

ı pu sicil muhafızlarile muavin
leri \'e lüzumu kadar da ka
tipten mürekkep bir teşkilat 
yapılmıştır. 

muştur. 

Çelik kulübelerin beheri 500 
liraya malolmaktadır. Modeli 
de tesbit edilmiş olan bu ku
lübeler şimdilik umumi meydan· 
larda yapılmağa başlanacak ve 
her kulübe kuruldukça o civar· 
daki telefon umumi muhabere 
merkezleri kaldırılacaktır. 

Şimdi lstanbulda mevcut tı• 
mumi muhabere merkezlerinin 
adedi 296 dır. Bu nisbette ser
best muhabere kulübesi kurulma-
sı icabetmekteyse de, şimdilik 

çok masrallı olacagı için, an. 
cak umumi meydanlarda ve 
kalabalık yerlerde, daha mah
dut miktarda kulübe yapılmakla 
iktifa edılecek; bunlar zaman· 
la arttırılıp şehrin •.biıtün mu· 

1 

Teşkilatı yapmaktan maksat 
tapu işlerimizin mümkün ol
dugu kadar süratle yürümesinı 
temin etmektir. Mahalle ilmÜ· 
haberleri gibi üzücü bir takım 
merasimleri ortadan kaldırarak 
kanunu med~ni ve tapu sicil 
nizamnamesine tevfikan resmi 
senetle tevsiki suretile işleri 
gördürmektir. Yeni teşekküliit 
kadrosunda memurların terfian 
Anadolu tapu sicil muhalızlık
larına tayin edilmiş ve lstan· 
bulda tahminen 25 kişi kadar 
memur açıkta kalmıştır. Açıkta 
kalanlardan bir kısmı vilayet· 
!ere tayin edilip bir kısmı da 
tekaüt edilecektir. 

r Abone Şartları 

Birbirinden daha kıvrak, 

birbirinden daha çıldırtıcı elli 
cariye, sabah rüzgarı gibı bır 

an [ışıldadılar ve sonra yer. 
lere eğilerek kralın karşısın· 

dan uzaklaştılar. 

l habere ihtıyacını latmın ede-
1 bilecek bır hadde ç ı karı:acak. 

1 

1 

TÜRKİYE İÇiN 
ı Senelik l200 Kr. 
6 Aylık 600 " 

Şimdi bütün cariyeler. muh· 
teşem kıvrımlarıla, kendisine 
bakan gözleri efsonlayan gü· 
zel Danae'yi boz renkli misket 
şarabile yıkayorlar, uğurlayor

lardı. Biraz sonra da onu ef
latun tüllere sararak Dafne 

tır ' 
Ancak, b" ku : lıbe:ern laa· 

liyete geçmesi için yeni basıl

makla olan paraların tedavüle 
konması beklenecek ve bu 
paralar çıktıktan sonra faalı

yete geçecek olan telefonlar 
otomatik olacak, içerisıne mu
ayyen bir mıktar para atıla
rak muhabere temin edilcektir. 

3 " 325 " 
ı .. 125 • 

HARİÇ 
1 Senelik 
6 Aylık 

3 
1 

.. 
» 

İÇİN 
2500 Kr. 
130() " 
700 " 

Nuruoımaniye, Şeref Sokal' 1 
L TELEFON 20d17 _) 

l 

il 

l 

r 
d 
1 
l 

k 
r 

v 

o 
ç 
r 
l 

ç 
( 
( 
( 
k 
( 
lı 

ç 
il 

1 



31 Temmuz "' ... ..--.,-----~-.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------__,,.,~---

======' =================================== ================:-~~~:::;=:~~:::==:=::=============-==""'~ 
I• b J H Jk • d J k J k • • Rumellhisarının spor· 

1 
• 'ı-:--=--~---stan U a evın~ en ça iŞ an 1 ıstıyoruz Koyun sutilnden, 1 Devlet Demiryolları ve- Lı'manları cu gençleri hakiki Urfa 

- .. Rumelihisarı idman Birliği, ____ U. idaresi ilanları Köylüler sagv lık toprak ve kurumunun yıldönümü müna- 1 Nuryag"" -

işletme 

~ ·"\4.c _.... _, ' • _.,,.,..,. sebetiyle geçen hafta yapılması ı Haydarpaşada idaremiz matbaasında bir sene zarfın• 

ekonom·ı yardımı bekıı·yorlar mukarrer iken havanın muha- İstanbul Balık Pazarı cad- da birikecek olan takriben 60 ton ağırlığında kırpıntı 

lstanbul köylerinin etrafını çevreleyen çiftliklerin 
boş duran feyizli topraklarından 

köylülerimize istifade imkanları verilemez mi? 
Halkevlerinden geniş mahi· 

yette çalışkanlık istiyoruz. Boş 
durmak, iş yapmamak Halkev· 
leri için büyük ve ağır bir ku· 
surdur, ittiham sebebidir. Bunu 
geçelim ve gelelim lstan bul 
Halkcvine ... 

Derhal söyliyelim ki lstanbul 
Halkevinin köycülük şubesi 
pek ağır aksak gidiyor. 

Anadoluda büyük bir fera
gat ve idealle çalışmakta olan 
Halkevlerindeki gençlerimizin, 
köyloilerin ayaklarına kadar 
giderek. onların içtimai, sıhhi 
zirai ve ekonomik vaziyetle· 
rile çok yakından alakadar 
oluyorlur, mürşitlik vazifele· 
rini istenildiğinden daha mü· 
kemmel yaplıklnrını okoyup 
işittiğimiz haide , bizim Is· 
tanbul Halkevimizdeki gençle
rimizin böyle mühim bir işle 
uğraşmak yoluna girdiklerini 
henüz işidip görmüş değiliz. 

Halbuki, fstanbuldaki raha· 
lımızdan ayrılarak, ta Çatalca 
kaza.ındaki köylere kadar git· 
meyipte şöyle bir (Y eşilköy) na· 
hiyesi civarındaki birkaç köye 
kadar zahmet edilmiş olsa,köy· 
lümüzün henüz ne kadar irşada 
muhtaç, ne kııdar temiz ve saf 
olduğunu görür ve ondan son
ra da içimizde onlar için ça
lışmak hevesi doğar ve işe 

, başlarız .. Köylümüzün sıhhi va· 
ziyeti ihtimam ister. Çünkü 
Yeşil köy nahiyesi dahilinde 
çok çalışkan ve işinden anla
yan bir zat olmasına rağmen 
tek bir doktor vardır. 

Yeşilköy meyhane ve kah· 
vchanelerinin temizlik işlerine 
varıncaya kadar, bütün bir 
memleketin temizlik ve sıhhat 
işleri ile muvanaf olan Yeşil. 
köy Belediye Doktoru Bay 
Tevfik, taş çatlasa, bütün bu 
havalinin sağlık işlerini mÜm· 
kün değil, ıek başına başara
maz ..• 

Yeşilköy nahiyesine iki bu
çuk saat uzaklardaki (avcılar) 
köyünde geçenlerde çocuk 
ishal hastalığı belirdi. Bu has
talık çocukların içini kemirerek 
zavallıları ölüm döşeklerine 
Yalırdığı halde, hasla olan on, 
on beş yavrunun karşısında 
ana ve babaların elleri böğür
lerinde kaldı .. Çünkü, Doktor 
Tevfik, memleketin temizlik 
işlerinden yaka-.nı sıyırarak 
köylere kadar çıkmıyordu, 
hasta çocukları da arabalarla 
iki buçuk saat uzaklara kadar 
götürmek imkAnı yoktu ber~ket 
versin, ki yine bu doktorun, 
geceleri dahi uğraşarak ver· 
diği ilaç ve tavsiye sayesinde 
çocuklar ucuz kurtuldular, yok· 
sa, çatır, çatır ölmek işten bile 
değildi.. Yine bu civardaki 
Firuz köyünde ise, muhtar bay 
Hasanm söylediğine göre dok
torsuzluk yüzünden, hastalık, 
dört, beş yavruyu alıp götür. 
mü~tür. 

Köylümüzün ikinci ve mühim 
dertlerinden birisi de işleyecek 
toprağa malik ve sahip olma
yışıdır. 

Yurt ve memleket toprakları 
bire yirmi, otuz, hatta kırk ve· 
ren çok randımanlı olduğu haJ. 
de, ınalesef bu mahsuldar yer
ler işlenmeden, işletilmeden ka. 
lıyor bir misal vereyim: 
Bakırköy kezası dahilindeki 

köyler, kamilen çiftliklerle çev· 
tilidir. küçük Çekmece klyün. 
deki evlerin saçaklarına kadar 
bütün arazi bir çiftlik sahibi· 
nindir. 

Firuz köyünün flkmektep talebeler/ Monlrq zaferi münasebetile 
yapılan şenlikte milli oyunlar oynarktn 

sarruf etmekte olan Emlak 
bankası 3000 dönümlük (Turan) 
çiftliğini, Ankaradan aldığı ta· 

1 
mim ve emir üzerine müzaye· 
deye çıkarmış, köylüler der
hal bankaya müracaatla bu ara· 
ziye talip olduklarını tbildirmiş· 
!er ve kanuneıı sekiz sene tak
sitle ödemek şartile banka ile 
uzlaşarak sevinmişler, fakat mü· 
zayede aleni yapılmak icap 
ettiği için zengince bir zat 
ortaya çıkarak 17.000 lira ile 
(Turan) çiftliğini kendi üzerine 
ihale ettirmş, Köylüler bu 
defa ankaraya koşarak dert
lerini anlatmışlar ve bu satışı 
bozmu~Jar, fakat buna razı 

olmıyan zat işin sürüncemede 
kalması için, yatırdığı pey ak· 
çesini geri almamış ve mese· 
leyi muallakta bırakmıştır. 

Safra köyünde yaşayan top· 
raksız köylülerin ise 10,000 
dönümlük ( Ayamama ) çift· 
!iğini, sekiz sene ödeme şar. 
tile müzayedeye koydurmuş. 
!arsa da, bu sefer de karşıla

rına diğer bir zat çıkarak çift· 
Jiği 68,000 liraya kendi üzeri. 
ne ihale ettirmiştir. 
Ş i mdi, bu tarla ve toprak 

meselesi karşısında köylümü· 
zün istediği, ve bütün derdi 
sapanını daldırarak mamurlaş

lıracağı ve geçimini temi ede
ceği, metrukiyetlen kurtara· 
rak şenlendirip canlandıracağı 
dönüm mıktarındaki araziye; 
kendi parası ile alarak, (burası 
da benimdir) diyebilmesi kadar 
tabii, makul ve basittir, 

Biz ( Firuz ) köyüne gittik 
evvelce (Feruzköy çilliği) na-
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18: Senfonik musiki plak. 
19: Haberler, 19.15: Muhtelif 
plaklar, 20: Halk musikisi 
plak. 20.30: Stüdyo orkes· 
traları, 21.30: Son haberler. 

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

PRAG • 
20.20: Popsler orkestra kon· 

seri, 21.35: Enslrümatlar refa. 
katiyle halk şarkıları, 22: Eski 
Rusyayı gösteren tarihi piyes, 
23.15: Klarinet • piyano kon
seri, 23.35: Plak, 23.45: Rusça 
haberler. 

BUDAPEŞTE 

20.05: Salon orkestrası, 
21.10: Şen radyo piyesi, 22.50: 
Haberler, 23.10: Çingene mu· 
sikisi, 22.30: Çingene musiki. 
si, 21.30: Piyano musikisi, 
23.10: Haberler, 23.30: Srnest 
Dohnanyinin idaresinde Listz 
kon•eri. 

BÜ KREŞ 

mile anılan ru çiftliği, Bulga· 
ristandan gelen göçmenler 
50,000 liraya satın almışlar. 
Burada şimdi modern ve beş 
sınıflı mektebi, taştan evleri, 
bağları yeşil tarlaları ile 75 
hanelik bir köy kurulmuş, 75 
hanelik bu köyde, 120 çocuk 
mektebe devam ediyor. 

Halbuki, satın aldıkları çift. 
lik diye metrük ve bakımsız 
yerle, beşyüz senedenberi ço
rak bir halde duruyor ve bun 
dan ne millet ve ne de devlet 
bir fayda görebiliyordu. Ka
dınlı erkekli çalışan bu türk· 
ler, küçük Çekmece gölü sırt· 
larında 300 dönüm bağlı bir 
mamure meydana Cgetirmişler
fo.kat ne çareki, bütün dertleri 
tarlalarının kafi gelmediği ve 
etraftaki çiftliklerden yalvara 
yakara işlemek üzere kira ile 
tarla tedarik etmek peşinde 
koşmalarıdır. 

Bulgaristanın (Rusçuk) kaza· 
sından gelen göçmenler ise, 
Çekmeceden sonra Trakyaya 
uzanan asfalt yolun ilk merha· 
!esindeki (Çopanceşme) denilen 
maruf bir yerin tam karşısın· 
daki yine metruk, ve yine ba
kımsiz Mithat paşa, yahut Şam
lılar çiftli~ini doksan bin liraya 
alarak Ziraat bankasına 15 se· 
ne müddetle ve faizle borçlan
mışlar ve bu çiftlik dahilinde 
150 hanelik sevimli, havadar 
bahçeleri, yolları, mektebi, tar
laları ve meraları ile kırmm 
kiremitli ve ikişer katlı evleri 
ile . büyük bir köy meydana 
getirmişler ve getirmektedirler. 

Hastaneler 
Elfal Ha.tanesi 42416 
GUlhane Haetaneal 20St0 
Haydarpaıa NUmune Hastane.si 60107 
Kuduz Ha•tane.I, Çapa 22142 
Zeynep Klmtl Hastanesi, 
Oıküdor 
Emr•z1 okJfye ve Atablye 
Hastanut Bakırklfv 
H•aeki Kadıalar Hutaneıl 
Aktaray 
Gureba Hastanesi, Şe!ır;mtnl 
Cerrahpaşa Hastanesi; Cer .. 

60107 

ı6-60 1 
2455 

23-0ı7 ' 

rahpaşa 21693 

Telefo'.1 numaraları 1 
Sıhhi imdat otomoblll 4499 
Hasta Nakliye otomobili: 2041 

" 
"Gündilz,, 

" ~ (Gece) 4499 
,. Jt ,, 

(Gece •e Gilndilz) 
Devlet Demiryo!lan Müracaat 
kafemf, Haydarpaşa 
Şark Demlryo1ları Müracaat 
kalemi Sirkeci 

6086 

42145 

23079 
42362 Denlzyoltarı acente.al 

Akay Kadıkay ı.ı.eı .. ı baı 
memurlutu. 

fstanbu\ 
Kadıköy 
Y eşilköy, ,!3akırköy, Bü· 
yükdere, Uskiidar itfai-

43732 
itfaiye 

24222 
60002 

lefeti dolayısiyle tehir edilen de•I Mak•udiye hanı kar· k",. t ., 8 936 aı;ı ,,. • pazartesi günü saat 10 da Haydarpas,ada 
müsamere ve gece eğlencesi ımnda 76 numarada gar binası dahilindeki 1 ci işletme komisyonu tarafından 
1 Ağustos 1936 cumartesi ak- Mevsim dolayısıyle yağ· 

1 h 11 O açık artırma ile satılacaktır. Beher ton ka"><ıdın tahmı·a 
şamı "Hisar bağı,,ında yapıla· ar pa a ı aşıyor. n gün ı; 
caktır. müddetle bu yağın kilosunu bedeli 12 liradır. 

1 
perakende 85 kuruşa. an· Bu işe· girmek isti yenlerin 54 liralık mııvakkat te-

Kiralık ev 
Beşiktaş iskele ve tramvay 

arası denize nazır allı oda, bir 
büyük salon, bir küçük sofa, 
h~mam, terkos, elektrik, ha
vagazı vardır. 

Kömür iskelesi Mahkeme çık· 
mazı on bir numaralı eve mü· 
racaat. . 

İstanbul İkinci icra l\Ie· 
murluğundotn: Bir borçtan 
dolayı mahcuz olup paraya 
çevrilmesine kar~r verilen 
Beyoğlu Kasımpoşada Bü• 
yük Piyale mahallesinin 
Zincirli kuyu caddesinde 
eski 236 yeni 338 numa· 
ralı kayden 200 arşın mık. 
darında bahçeli ve altında 
dükkanı olan bır evın ta• 
mamı açık arttırmaya vaz 
olnnmuştur. Birinci açık 
aıtırması 3 Eylul 936 ta• 
rihine müsadif perşembe 
saat 14 den 16 ya kadar 
dairede icra kılınacak ve 
verilen bedeli mezkur gay• 
rimenkule takdir olunan 
(1100) bin yüz liranın % 
yüzde 75 ni tecavüz ettiği 
takdirde son artıranın üze• 
rinde bırakılacak ve aksi 
takdirde son artıranın taah· 
hüdü baki kalmak şartile 
artırma on beş gün daha 
temdit olunarak 21 Eylı'.ıl 
936 tarihine müsadif pa· 
zartesi günü saat 14 den 
16 ya kadar yeniden artır· 
maya devam olunarak en 
çok artıranın üs:ünde 
rakılacakttr. 

bı· 

Artırmaya iştirak ede
cekler işbu gayri menkule 
takdir olunan (1100) lira 

olan kıymetinin X yüzde 
yedi buçuğu nisbetiııde pey 
akçası veya ulusal bir ban• 
kanın teminat mektubunu 
vermeğe mecburdurlar. 

Artırma peşin para ile 
olup ihale tarihine k:ıdar 

gayrı menkulün nefsin 
den doğan vergi tan• 
zifiye ve tenviriye bedeli 
müzayededen tefrik edile
cektir- Yirmi 8enelik Taviz 
bedeli müşteriye aittir. 

1şbn gayri menkule mü• 
teallik şartname 13 Ağus• 
tos 936 dan itibaren divan• 
haneye talik edilmiş olup 
işbu gayri nıenkul hakkın· 
da daha fazla malftmat al
mak istiyenlcr şartnameyi 

veya 935/1836 N o. sile 
dosyasına müracaatla erbabı 
vukuf raporunu okuyabilir• 

ler. 
!cra ve mas kanununun 

126inci maddesine tevfikan 
hakları tapu sicillerile sabit 
olmayan ipotekler alacakla· 
rile diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin 
bn haklarını ve hususile 
faiz ve nıasrafa dair olan 
iddialarını ilnn tarihinden 
iti barcn 20 gün içinde ev• 
rakı müsbitelerile birlikte 
daireye bildirmeleri lfızım· 
dır. Aksi takdirde tapu si• 
cil!erile ubit olmayanlar 
satış bedelinin paylaşmasın· 
dan hariç kalırlar. Keyfiyet 
ildn olunur. 

cak burada bulabilirsiniz. mi'latlarile birlikte arttırma günü saatine kadar Koıııh• 
Yftğlarımız teminatlıdır. yona müracaatları lazımdır. Bu işe aid şartnameler Ko-

misyondan parasız olarak da~ıtılmaktadır. (39fl8) İstanbul Dördüncü İcra 
memurluğundan : Üç ye• 
µıinli ehlivukuf tarafından 
tamamına 7794 lira kıymet 
taktir edilen Fındıklıda Ka. 
zancı mahallesinin imam 
ve mürabata çıkmazı ve 
mezarlık sokaklarında eski 
29,12,10,7,10 mükerrer nu· 
marali bir tarafı imam so
kağı ve· bir trrafı dişçi bo. 
şe apatmanı ve bir tarafı 

Hasan dede vereseleri ar• 
sası ve bazen aşçi İsmailin 
hanesi ve bazan l\Iürabata 
çıkmazı sokağında 7 numa· 

: İstanbul Sıhhi Mües
Arttırma ve Ek .. seseler 

siltme Komisyonundan: 
İstanbul Leyli Tıp T.1lehe yurdu talebesi için mev• 

cut şartnamesindeki mevcut evsafa ve tutulan nümııne• 

!erine göre 2130 adet Fildekoz fanile ve 2130 adet Fil· 

1 

dekoz don açık eksiltme surctile alınacaktır. 

1 - Eksiltme C1ğalo!';lıın1a İstanbul Sıhhat ve İç
timai muavenet Müdürlüğü binasındaki komüsyonda 

ralı arka kapuda ve 10 mü· 
kerrer numaralı ahırı müş· 
temi! İmam sokağında 10 
numaralı hane ile mezkur 
sokakta 12 numaralı kapıyı 
müştemil :Mezarlık sokaği 

nda 29 numaralı arabalığın 
dört hisse itibarile bir his· 
sesi satılacaktır evsafı : Kö· 
şe başında ve meyilli ara· 
zide olması dolayısile kıs· 

men bir kat ve kısmen üç 
kat harap ahşap :hane : 18 . 
numaralı kısım : Ze· · 
min kat bir methal 
üzerinde bir oda bir mut• 
balı bir hela · ve di[:er bir 
oda olup bahçeye çıkılır. 

Bahçede bir bodrum var· 
dır. Birinci kat: Bir ko
ridor üzerinde bir hela, 
bir kiler, üç oda, bir sofa, 
ikinci kat: Bir sofa üze• 
rinde bir he1:1 üç oda. 
Üçüncü kat : Balkonu olan 
bir çatı arası ve bir oda. 

20 numaralı kısım : Zemin 
kat: İki oda altında snh· 
ranct olan bir mutbıı.h bir 
heJa. Birinci kat: Bir ko
ridor üzerinde iki oda bir 
hela. İkinci kat: Bir sofa 
üzerinde bir hela iki oda 
39 numaralı kısım: Kapalı 
bir dükkan olup altında 

bir mağaza vardır. Mezkflr 
gayri menkulün umum 
mesahası 289,5 m~tre mu
rabbaı olup 176 metre mu• 
rabbaı ahşap kısım 22 
metre murabbaının kagir 
kalanı bahçedir gayrı men• 
kul köşe başında ve me
yilli arazide olması dolayı 

sile kısmen bir kat kısmen 
üç kat olup harapdır mez
kftr gayrı menkulün dörtte 
bir hissesi açık arttırmaya 

vaz edilmiş olduğundan 

3·9·936 tarihine müsadil 
Perşembe günü saat 14 den 
16 ya kadar dairede birinci 
arttırması icra edilecektir. 

12/81936 çarşamba günü s:at 15 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen liat: Bir fanilanın liatı 60 kuruş ve 
bir donun fiatı da 51 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat: 177 lira 32 kuruştur. 

4 - İstekliler nümuneleri Çenber!itaş civarında 
Fuatpaşa Türbesi karşı sında Tıp Talebe yurdu merke· 
zinde görebilirler ve şartnameyi de parasız olarak alabi
lirler· 

5 - İsteklilerin cari seneye ait Ticaret Odası vesi· 
kası ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya 

Banka nıekt•.ıplarile birlikte vaktinden evvel komisyona 
gelmeleri. "4293,. .............................. , ..... 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
4. cu Keşide 11/ Ağustos/936 dadır. 

Büyük ikramiye 35,000 Liradır 
Ayrıca 15.000. 12.000. 10 000 Liralık ıkra
miyelerle (20.000l liralık bir mükafat vardır 

1s:anbul 6 ıncı İcra !ile· 

murluğundan: Bir borçtan 
dol ayı malınız ve hu kerre 
paraya çevrilmesi mukarrer 
muhtelif ev eşyasının 4·8· 
9:l6 salı günü saat 10· 11 
de Ayaspaşada Ankara p:ı· 

las apartmanı 14 nıımaralı 

dairesinde açık arttırma ile 
satılacağından taliplerin yev·ı 
mi mezkurda mahallinde 

bulunacak memuruna mu• 1 

~~aatl~rı- ilan olunu~ 

İstanbul 6 ıncı İcra l\Ie· 
murluğundan: Bir borçtan 
dolayı mahcuz ve bu kerre 
paraya çevrilmesi mukarrer 
muhtelif ev eşyasının 

4°8°936 salı günü saat 11-
12 de Ayaspaşada İstanbul 
palas 9 numarada ilk açık 
arttırma ile satılacağından 

taliplerin yevmi mezkı'.ırda 

mahallinde bulı:ndurulacak 
memuruna müracaatları ilan 

olunur. 

r~nın ve İrtifak hakkı sa• 
hiplerinin bu Jıaklarıııı ve 
hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını evrakı 
müsbiteleri ile b:rlikte ilfın 

tarihinden iti haren nihayet 
20 gün zarfında birlikte 
dairemize hildirmeleri IU· 
zı mdır. Aksi t:ıktirde hak• 
lan tap•.ı aicilli ile sabit 

ikinci Hukuk dairesin-
den : Davacı Gümrük ile 
dava olunan Tahsin, Halet 
ve Ayşe ve Çanakkalede 
maniiesto memuru Ekrem 
arasındaki alacak davasının 
tahkikatı sırasında miıdei 

aleylılerden Ekremin göste
rilen adreste bulunamadı· 
ğından teblig1t icra edile· 
mediği ve davacı Ekremin 
adresini tesbitten aciz kal• 
dıklarını heyan ile ilinen 
tebligat icrasını taleb etmi7 
ve talebi vaki kanuna mu• 
vafık görülmüş olduğundan 

Ekrem hakkındaki daveti. 
yenin usulün 141 inci 
maddesine tevfikan bir ay 
müddetle ilanen tebligat 
icrasına ve tahkikatın 1/10/ 
936 ~aat 14 de bırakılma• 

srna tahkikat hakimliğince 

karar verilmiş ve bu bap.a 
yazı lan davetname malı• 

keme divanhtnesine ils:ık 

edilmiş olduğunda mezkOr 
gün ve s3atte bizzat veya 
tarafından mus~.ddak bir 
senetle vekil gönderilmesi 
ve aksi takdirde hakkında 

muameleyi kanuniyeniıı 

icra kılınacağı malumu ol· 
mak ve teblil); makamına 
kaim olunmak üzere kcy f· 
yet gazete ile ilan c>lunur. 

(933/39) 

İstanbul Altıncı İcra 
Binaenaleyh bu köyde yaşa· 

makta olan köylüler, amelelik 
Ve hammallık etmek ve ebe· 
diyen bir karış toprağa sahip 
olmak saadetinden ve çoluk 
Çocuğunun tam manasile ka
rınlarını doyurabibcek bir ha· 
~· gelmekten mahrumdurl,ır, 

18.15: Radyo salon orkes· 
trası, 19: Haberler, 19.15: 
Konserin devamı, 20: Konfe· 
rans, 20.20: Çift piyano ile mo· 
dern musiki, 20.55: Konferans, 
21.10 Gounodnun "faust,, 
operası plak ile. 

yeleri 60625 1-----------
İstanbul İkinci icra dai• 

resinden! l\Iahcuz ve paar
ya çevrilmesine karar ve• 
rilen Çini soba. sandalye, 
büfe, kanape yeni ev eşyası 
ikinci açık arttırma ile 
10-8-936 tarihin e rastla• 
yan Pazartesi saat saat 10 
Bakırköyünde Asmalı sokak 
72 numaralı evde satılacak· 
tır. İsteklilerin mahallinde 

arttırma bedeli kıymeti mu· 
hammenenin % 75 ni bul• 
duğu taktirde müşterisi 
üzerind bırakılacakdır. Aksi 
taktirde en son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak Üze
re arttırma 15 gün müd· 
detle temdit edilerek 18· 9· 
936 taribine müsadif Cuma 
gunu saat 14 den 16 ya 
kadar keza dairemizde ya· 
pılacak ikinci arttırmasında 
arttırma bedeli kıymeti 

muhammenenin % 75 ni 
bulmadığı taktirde satış 

2280 numaralı kanun alı• 
kamına tevfikan geri bıra• 
kılır. Satış peşindir. Art· 
tırmaya iştirak etmek iste• 
yenlerin kıymeti mulıam
menenin % 7,5 nispetinde 
pey akçası veya milH bir 
bankanın teminat mektu• 
bunu hamil bulunmaları 
IAzımdır. Hakları tapu sicil• 
li ile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklarla diğer alakada· 

-olmayan !ar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç ka· 
lırlar müterakim vergi, 
tenviriye, tanzifiyeden mü
tevellit belediye rüsumu 
v~ vakıf icaresi ve yirmi 
senelik evkaf taviz bedeli 
müşteriye aittir. Daha fazla 

mal ılmat almak isteyenler 
ilan tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için 
dairede açık bulundurula• 
cak arttırma şartnamesi ile 
!>34·4099 numaralı dosyaya 
müracaatla mezk(lr dosyada 

mevcut vesaikı görebile. 
cekleri ilan olunur. 

~Ienıurluğundan: Kira be· 
delinin temini için üzerle· 
rinde hapis hakkı istimal 
olunan ve bu kerre paraya 
çevrilmesine karar verilen 

rbir adet ayaklı Singer ma• 
ıne bu civardaki (Safra) kö· 

liü (Ayamama) ve (Kapanarya) 

(çıftJikleri ve ( Firuz ) köyü de 
Saadet dere ) ( Turan ) ve 

( E.k şinoz ) ( Alibey ) ve 
( 'fahtakale ) çiftlikleri, Hal
kalı köyü ise, ( Menekşe ) ve 
(Nakkaş) çiftlikleri ile muhat
lı_rlar ki köy ve köylünün bu 
c:ftlikler ortasında geniş nefes bir ak. ist~diği şekilde çalışa· 

ınesıne ımkan yoktur. 
Bu çiftliklerden bazılarına ta-

MOSKOVA 
18.30: Karışık konser, 19.15: 

Riınski • Korsakovun eserle
rinden konser, 20: Piyano • 
viyolonsel, 21: Hafif musiki, 
22: Dans. 

VARŞOVA 
nakil, 

oper.ısı, 

24: Dans 

20.05 Salzburgdan 
Verdinin "falstaff 
23.10: Dans musikisi, 
p!Akla;ı. 

Paşabahçe, Kandilli, Erenköy 
Kartal, Büyükada, Heybeli, But· 
gaz ve Kınalı mmtakalan için te. 
lefon santral memuruna "yangın» 
demek kAfidir. 

Tiyatrolar. Sinemalar 
HALK OPERETi 

Taksim bahçesinde 
Bu akşam 21,45 de 

DENZI HA VASi 
Büyük Operet 3 perde 
Pek yakında Babalık 

Farer 75, 50, 30 meşrubatla 
beraber 

Pazartesi Kadıköy Süreyya 
bıhçesinde BAY. BAYAN 

hazır buluı,maları ilan 
olunur. (934/2183) 

kinesi 5-8·936 tarihine 
tesadüf eden Çarşamba gü· 
nü saat 11 den 13 kadar 
Beyoğl unda Katip M ustnfa 
mahallesinde Yeni sokakta 
30 numaralı dükkanda sa• 
tılacakttr. Almak isteyen• 
!erin o gün ve saatte ma• 
hallinde ha•ır bıılunacak 
memuruna müracaatları iU.n 

olunur. 
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İstanbul Altıncı İcra Me· 

Medeni memleketlerde daima birinciliği kazanan ve diplomalarla 
tasdik olunan ve dünyada misli olmayan 

~ murlu;\"undan: Kir~ bedelin in 
ten1ini için Ü7.erlerinde hapis 

hakkı istimal olunan ve bu ker• 
re Paraya çevrilm~siner ka;ar 
verilen Lavabo, Komodin, De
mir karyola, Gardirop, Singer 
dikiş makinesi, Dıvar saatı, Ya· 
ıılıane mas ı sı, Konstıl, Demir 
soba, Büfe, oda takımları \'e s:ı· 
ir ev eşy.asınt 5-S.936 tarihine 
ıııiıs'liif Ç~rsanha günü saat 15 
den 17 kadar Bevoğlunda Par• 
mak kapuda Afrika hanında 8 
numarada satılacaktır. Almak 
isteyenlerin o gün ve saatte 
mahallinde hazır bulunacak me
muruna mııracaatları ilan olu• 

PASLA MAZ 

TIRAŞ BIÇAKLARI 
keskin, çok hassas olup neşe ve tatlılıkla 100 defa tıraş eder 
• senelerce su içinde kalsa makinesile bırlil<te kat'iyyen paslanmaz. 

Taklitlerden sakınınız. Hasan ismine ve markasına dikkat 

Adedi 6, 10 adedi 50 kuruşa 

Hasan deposu: IST ANBUL, ANKARA, BE YOGLU 

Taksimde bahçesinde 
6 AGUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ 

SÜNNET oOGONO 
HergUn bahçeye müracaat. Tel. 41065 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
Yer altı Kablo ve saire tesisat ve tamiratı münasebetile İstan• 

bul Vilayeti hudutları içinde bir sene zarfında yapılması icap 
edt'cek tahminen 500M2 adi ve 300()M2 parke kaldırım ile 50M2 
Ç mento, 25M2 asfalt, 50M2 şose ve yaya kaldırım tamiratı bir sene 
müddet ve 2000 lira muhammen bedelle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 3-8-936 Pazartesi günü saat 15 de 1stanbul Telefon 
Müdürliiğü binası iç .nde yapılacaktır. İlk teminat 150 liradır. 
Fenni şırtname Malzeme Dairrsinden parasız alınabilir. Eksiltme
ye gireceklerin bu işleri yapabileceklerine dair İstanbul Belediye• 
s!n ien verilmiş ehliyet vesikası ve temiuat paralarile aynı günde 
saat 14 e kadar müracaatları. (4063) 

Satın almaz lan evvel; her halde: Yeni açıla~ 

B 
mağazalarını ziyaret ediniz. En son moda ve zengin çeşitleri 

arasında aradıjtınız modelleri bulacaksınız. 

Fi YATLAR MUTEDiLD i R 
Beyojtlu lstıklal Caddesinde Hacopulo Pasajı karşısında 283 

İstanbul Dördüncü İcra 
Memurluğundan: 

..... aaıKoyun«ıe usmaıi ağa mahallesinde söğüdü çeşme çıkmazın• 
da ll·No:lı hanede mukim iken halen ikametğahı meçlıul bulu· 
nan Hüseyin oğlu Mühendis Vasfı'ye : 

(21024) ikraz numarasile Vakıf paralar idaresinden istikraz ey• 
lediğiniz (790) lira mukabilinde Üsküdar Tapu idaresinin 211 K. 
~vvel 337 tarih ve 6230·muamele No• lı müdayene senedi muci• 
bince ve bir sene vade ile velaen ferağ olunan Kadıköyün'de 

• 
Osman ağa mahallesinde söğiitlü çeşme çıkmazı sokağında mükerrer 

nur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde (2 

den 6) ya İstanbul Divanyolu 

(104) yeni numaralı hususi ka• 

binesinde hastalara bakar. 

Salı cumartesi sabah (9/12 l ·2 

saatleri hakikt fukaraya mah· 

sustur. Herkesin haline göre 
muamele olur. 

Yazlık telefon Kandili! 38 
Beylerbeyi 48 

----
Üsküdar İkinci sulh hukuk 

mahkemesinden: Üsküdarda Sa· 
lacakda iskele civarında bir 
odada metrukiitı olduğu halde 
Haydarpaşa Nümune hastahane. 
sinde vefat eden balıkçı Hakkı 

reisin mahkemece yazılan balık 
ağları ve iki balık kayığı ve 
bir sandalı 11·8·936 tarihine 
müsadif salt günü saat 1 O da 
mezk<ır mahalde açık artırma 
ile satılacağından talip olanların 
satlş günü mahallinde hazır bu· 
lunmaları ve müteveffadan ala• 
cak ve borç iddiasında bulunan• 
!arın bir ay ve veraset iddia· 
aında bulunanların d<i üç ay 
içinde vesikalarile birlikte mah• 
kememize muracaatları ilan 
olunur. 

İstanbul İkinci İcra Memur• 
luğundan: Bir borçtan dalayı 

tahtı hacza alınıp paraya çev• 

rilınesine karar verilen ev eşya• 

sının 10/8/936 tarihine müsa• 
dif Pazartesi saat 13 de Beyoğ• 
!unda Fatma Hatun malıallesinde 

Bostan sokağında Taş Kışla 

karşısında .13. numrolu Bosfor 
Gazinosu namile maruf mahal 

dahilinde satılacağınd:tn talip 
olan !arın mahallinde hazır bu· 
lunacak memuruna muracaatları 
i!3n olunur. 

İstanbul Altıncı lcra Me• 
murluğundan: Bir borçdan do-

layı satılmasına kanır verilen 
Frijider Markalı bir buz dolabı 
3·8·936 tarihinde saat dokuzdan 

11 e krdar Beyoğlunda. Şişhane 
caddesinde Luna Bark karşısın
da, sütcü dükkanında açık art• 
tırma ile satılacağından, talip 
olanların yevmi mezkOrde mu
racaatları ilan olunur. (24660) 

11 numaralı iki kit'a v.rsa borç ödenmemesine binaen ana paranın 
21112/337 tarihinden itibaren % 9 faiz ve % 3 kumüsyon ve 
masraf ve sairesile birlikte tahsili ztmmında paraya çevrilmesi yolila 
icrai takibe konmuş ve o yolda tarafınıza müdayene senedi sureti• 
ne !eflile gönderilen ödeme emrine mübaşirinin verdiği tasdikli 
meşrubatta hali hazır ikametgahınızın meçhul bulunduğu bildiri!· 
miş olmakla bu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içind~ işbu 
borcun işleyen faiz ve sairesile esasının tamamına veya bir kısmına 
veyahut alacakhnın takih hakkına bir itirazınız varsa bizzat veya 
bir • vekili kanuni göndererek şifahen veya tahriren dermeyan et• 
•~niz ve işbu müddetin mürurunda on gün içinde tahakkuk ede· 
cek işbu borcunuzu ödemediğiniz takdirde ilan tarihi mebde olmak 
üzere otuz gün sonra icrai takibe selahiyet gelmiş bulunan mezkür 
gayri menkulünüzün satılacağına dair olan ödeme emrile müdayene 
senedi suretinin şahzınıza tebliği makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet :!:3 dosya numarasile ilanen tebliğ olunur. (4340? 

HOLANTSE BANK üNi ~: 
K-R-KÖV- 1=',.0...L,...._S 

ELVERiŞLi ŞARTLAR 

TARLADIR 

-· . 

.... ..:.• 

··" ('...._ --
~· Av - - ,;,, : • " .. ..ı..ıı:.ı.. ... ,.., 

,. 
~ . 

Kütahya Lisesi Direktörlüğünden: 
Pazarlık Usulile Eksiltme ilanı: 

1 - 21 temmuz 1936 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere 
7 temnıu7- 1936 tarihinden itibaren kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulan ve talip çıkmıyan Kütahya merkezinde yapılacak yanık 

Lise binasının inşası ihalesi 22 teınwuz 1936 tarihinden itibaren 
bir ay içinde pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu inşaat mezk<ır binanın (45002) liralık bedeli keştın• 
den şimdilik hulfısei keşif mucibince (29968) liralığından ibarettir. 

3 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
Eksiltme şartnamesi ~ 
M uka ve le projesi 
Nafıa işleri şeraiti umıı.miyes[ı 

Hususi şartname 

Keşif hulasa cetveli 
Projeler 
İsteyenler bu şartname ve evrakı 1,5 llra bedel mukllbilinde 

vilayet Nafıa müdürlüğünden &labilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (2250) lira muvakkat 

teminat v.ermesi 13.zımdır. 

5 - İsteklinin pazarlığa girmecden evvel Nafaa vekaletinden 
alacağı ehliyeti fenniye vesikasını vilayet Nafaa Müdürlüğüne 

göstermeğe mecburdur. 

=======:ı1 1 
A RI 

1 Fabrikanın yeni binasında hususi surette açtığl meşherin bir kere 
görülmesini rica ederiz. Karyolalar uı:uz ve sağlamdır. Somy~lerimi~ 
dünyanın en rahat somyelerı derecesınde olup en hassas kımselerı 
memnun edecek mükemmeliyettedir. 

H A LiL SE ZER 
Karyola ve madeni etr• fabrikasa 
Sirkeci, Salkımsöıtüd, Demirkapı caddeıi No. 7 

(Eski Ford Garajı binası) Telefon: 2163rt 
Satış yerleri:lstanbul,Beyojtlu ve bütün taşra Yerli MallarPazarlarında. 
fqtanbulda: Ala Atabek, Eminönünde Jak Kohen,Eski Selanik bonmar· 

şesi, lzmirde: Yeni Kavallarda Lüks mobilya salonu. 

İstanbul Dördüncü İcra 
Memurluğuhdan :· 

Zeyrekte Mollazeyrek mahallesinde kilise cami sokağında 60 
No. ıu evde oturmakta iken halen ikametgahı mechul bulunan 

Fatma'ya: 
24551 ikraz numarasile Vakıf Paralar idaresinden İstikraz ey• 

lediğiniz (270) lira mukabilinde tstanbul Tapu idare~inin 1·3·932 
tarih ve 444 muamele No. lu mukavelename mucibiuce birinci 
derece ve birinci sırada ipotekli bulunan Zeyrekte 11ollazeyrek 
mahallesinde Kilisecamii sokağında eski 48 mükerrer yeni 60 No. 
lu bir bap ah~ap hane borç ö:lenmemesine binaen ana paranın 

1·3-932 tarihinden itibaren %9 faiz ve % 3 komisyon ve masraf 
ve sairesile birlikte tahsili zımnında paraya çevrilmesi yolile icrai 
takıbe konmu$ ve bu yolda tarafınıza mukavelename suretinin 
leffile gönderilen ödeme emrine mübaşirinin verdiği tasdikli meş· 
ruhatta hali hazır ikaınetgahınızın mechul bulunduğu bildirilmiş 
olmakla işbu ilan tarihinden itibaren yirmi giin içinde işbu borcun 
işleyen faiz ve sairesile esasının tamamına "'Ya bir kısmına veya. 
but alacaklının takibi hakkına bir itirazınız varsa bizzat veya bir 
vekili kanııni göndererek şifahen veya tahriren dermeyan etmeniz 
işbu müddetin mürmunıın on gün tçinde tahakkuk edecek işbu 

borcunuzu ödemediğiniz takdirde il5.n tarihi mebde olmak şartile 
otuz gün sonra icrai takibe selalıiyet gelmiş bulunarak mezkt'.ır 
gııyri menkulünüzün satılacağına dair olan ödeme emrile mukave
lename suretinin şahsınıza tebliği makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet 35/2677 dosya numarasile ilanen tebliğ olunur. (4341) 

Sahibi vı: Umumi neşriyatı idare eden yazı işleri miidiirü 
Etem izzet Benice 

Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 
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