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Sahibi: Etem izzet BENİCE Sayı: 106 Elrlncl y•I Her , .. ôe saym 5 kuruş Telefon No. 20827 

Söz istiyoruz: 
Memlekette veremden ölenlerin sayı· 

sını, ihmal edilir kadar a~ zannetmeye· 
lim diyor ... ve Vereme karşı milletce 
"e devletce bir mücadele açılmasını 
istiyoruz! .. 

Ağustos'\ 
3 

Pazartesi 
1936 

Mektup adresi: Cağalojl•J, Şeref oo'<ak Telrraf ad r"51 • lotanbut: Açık Söz 

ispanyada ihtilalciler galip vaziyette! 
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AVRUPA 
TaliH insanlar, talili memle

ketler olduğu gibi, talili k;ta· 
lar da vardır. Bir zamanlar, bir 
kıtanın en küçük yarımadası 
İizerinde, dünya medeniyetleri· 
ilin en yükseklerinden biri ku. 
ruldu. Pelopenczya'da yaşayan 
insanın bundan 2000 yıl önce 
düşünüp bulduğu ile Roma ge· 
Çİndi, Rönesans geçindi, F ra:ı
ıanın, Almanyanın, lngiltereilin 
klasikleri geçindi, modern de
ınokrasiler geçindi .. 

En küçük yarımadasında do
hn meder.iyet, yeraltı dehliz. 
leri kadar karanlık tarih devir· 
!erinden geç111ekle beraber, 
şiındi Berlin'e doğru genç 
ellerde koşan ateş gibi. niha· 
Yet kıtayı sardı ve nura saldı. 

Bugün, memleketlerin ay· 
dınları. konuşurken, 

- Bir bardak su verir mi· 
s;n ? .. gibi, birinden bahseder· 
ken, 

- Humanite'sini çok par· 
lak olarak vapmışlır" derler. 

Bu basit sözlerin arkasında 
halbuki Peloponezya yarımada· 
Cığının, mücadele, ihtiras, zevk 
Ve bilgi dolu tarihi yatar. Bir 
insanlık, insanlığın bütün ihti
ras!~rından geçmek suretiledir 
ki, bizlere, bugün sakin ve Se• 
rin kütüpanelerin raflarında 
duran ölmez değerdeki mirası 
bırakmıştır. 

4te nasıl o küçük yarıma 
da kendi kıt'asını yarattı ise, 
Asyanın bir yarımadasından 
oafka bir şey almıyan Avrupa 
da Asyayı ve dünyayı yarat· 
maktadır, 

Gerçi bu iş bugün, Avrupa
nın yüksek refahı ve imtiyaz
ları bahasına cereyan etmek· 
\edir. Ve Avrupa, bu şerefli 
ınısyonunu ne anlamak ne de 
Yerine getirmek arzusundadır. 

Fakat bu egoizmi, Avrupanın 
Ya'nız bir zihniyetinde bulu· 
Yoruz: Faşizmde. Daha doj!'
ru,u, Avrupnın bu en dar zihni· 
reti dahi, davanın dünyayı ve 
insanlığı inşa etmek olduj!'unu 
inkar edemiyor. Yalnız nubu 
dercbeycesine, tahakkümlü , 
kumanda köprüsünü tcrketme
llıek kararile ve kendini ırk 
bakımından dünyadaki bütün 
diğer insanlardan yüksek gör
llıek nobranlığından fedakarlık
ta bu'unmamak temayülüyle 
hpmak istiyor. 
Avrupayı birliğe davet edi

Yor. Bu birlik, bizzat avrupalı 
Deuamı 2 nci sahi (ede 

Asiler yeni kuvvetler kazanıyor 

Fastaki ihtilalci ordu 
ispanya toprağına geçiyor 
İspanya 
çidinde 

parası düşmeğe başladı , 
Madrid' e doğru harekete 

şimal ge
girişildi .. 

Hükümelin sivil kuflflellerl ihlildlcilere karıı sevkediliyorlar 

/ispanyadaki fJazigelin bu 
günlerde ilaha mühim.;.~ kaı'i 
bir inkişaf aaflıasına gireceği 
dün gelm haberlerden de an• 
laıılmakl:ıdrr. /ki tarafın kan· 
lı 'Ve kıyasıya kavgasının da .. 
ha fazla İnsan ölümüne fll' 

hatııi milletler arım teşevvüş· 
lere yol vermeden, nasıl hal 
edilecekse edilmesi şayanı ar· 
zudur. 

ispanyadaki müphem flazi
yetin milletler arası durumu
nu tereddüde düşürdüeü bir 
hakikattir. Şimdi her kes Mad
rid ue Seflil radyolarının ha· 
ber düellolarından %iyade işin 
iç yüzünü anlamak istiyor. 

General Frankonun lspanyol 
lejiyonerlerini mütemadiyen tay
garelerle lspanyol lopra~ına 

laşıdı~ına hükıim edilebilir. 
Netice ne olacak ? Avrupa 
milletleri ispanyadaki dahili 
vaziyetin aldığı son ~kil kar• 
şrsında, hatta bitaraflık/arını 
muhafaza edemez hale gelmiş• 

Devamı 2 inci sayfada 

İspanya ihtilali ve İtalya 

Fransa bitaraflığını 
bozmak ü2:redir!. 

~Sebep olarak, ltalyanın Faşist Is· 
panyaya yardımı öne sürülüyor 

1 

40 gün, 40 gece 

Festival dün at yarış: 
lariyle açıldı 

ispanyada ihtilıilcilere karşı hükumet kuflvetleri silıih başmda 

Paris, 2 (hususi-radyo)· ltat. 
yanın lspanyol ih tilalcılarına 
karşı yardımı, bura siyasi maha. 
!ilinde hayretle dej!'ilse de, hiç 
te nikbinlikle tefsir edilmemek
tedir. 

Cevap alınır alınmaz diğera 
devletlere de müracaatta bulu· 
nulacaktır. Fransa kendini bi
teraflık beyannamesine artık 

bağlı görmemektedir. 

lngiltere ile 
Sovyetler 
arasında 
bir anlaşma 
iki taraflı deniz 
muahedesi 
Moskova, 2 (A.A. Tas}

lki taraflı deniz muahedesi 
meselesinde, 30 temmuzda 
londrada Sof/yeller Birliği 
ile lngiltere arasında bir an· 
laşma hasıl olmuştur. 

/n~tliz heyeti murahhasa· 
sı, Soflyetler Birliği deniz 
/.:.uvoellerinin hususi bazı 
şeraitini tanımış "" bir çok 
Sovyel isteklerini kabul et. 
miştir. 

Buna mukabil, Sovyel hü· 
kiimeti de anlaşmanın elde 
edilebilmesi için mühim bir 
çok lafJizlerde bulunmuştur. 

Belgrat yıldızı 
Bahriye Haçiçle 

konuştuk 
BlllOr sesli Primadon· 
na'yı Kızılay Kerme

sinde dlnllyeceğiz 

Belgrut yıldızı Ba~riye •Açık 
Söz. objektifi karşısında •• 

lstanbulda Kızılayın verece. 
ği kermese iştirak etmek üze
re geleceğini yazdığımız kıy
metli san'atkar, Yuğoslav dev· 
let tiyatrosu baş muganniyesi 
Bahriye Haçiç dündenberi ara· 
mızda bulunmaktadır. 

Kermese başka neş'e ve rev· 
nak vereceğine şüphe olmayan 
l3elgrat operasının Prima Don· 
nasını ne kadar candan ve 
yakından alkışlıyacaj!'ımızı tah· 
min etmek güç değ'ildir, 

Devamı 2 nci sahi/eda 

1 

Habeş - İtalya mücadelesi 

Negüs ordusunun 
başına geçiyor! 

-----·---·--
Jimparator dedi ki: "Müstakil Habe· 
ı şistana silah ve mühimmat temin 
~ttika Son mücadeleye girişeceğim!., . 

Öz yurdunda ölmek k~rarını «eren Negıis 

Londra 2 (A.A) - Sunday 
Chronicle gazetesi muhabirine 
beyanatta bulunan Necaşi, de· 
miştir ki: 

"Memleketimin istiklal mü
cadelesini katiyen terkedecek 
değilim. Cenevrede bir istikraz 
akdine muvaffak olamadım. 

Fakat başka tarafta bir is
tikraz akdine muvaffak olaca· 
j!'ımı ümid ediyorum. O mak. 
satla burada bir komite vücuda 

getirilmiştir, ve şimdiye kad:ır 
elde edilmiş olan neticeler, ümit 
verecek mahiyettedir. 

Bundan böyle Habcşistanm 
cenubu garbisindeki kuvvetle· 
rimizin yiyecek, içecek, silah 
ve mühimmat ihtiyaçları geniş 
mikyasta temin edilmiştir, Be
nim vazifem askerlerimin ya
.nıbaşın:la son bir mücadeleye 
atılmaktır. Her halde ecnebi 
bir toprakta ölecek dej!'ilim. 

Olimpiyadlar ar ık 
hızını aldı 

Yarın Türk ve Norveç fut
bolcuları karşılaşacaklar 

Olimpiyad müsabakalarına iştirak eden bir Alman atleti 

On birinci Berlin Olimpiyadlarında mılsabaka/ar hızını 
aldı. Dün birçok mühim mılsabakalar yapıldı. Yarın futbol 
müsabakalarında Türk takımı ile NorfJeç takımı karşılaşacak• 
/ardır. Dünkü müsabakaların bütün tafsilatı yedinci sayfadadır. 

rl\llllllUllUUll PEK YAKINDA: 11111111111ııı111111111ıı111ııııııınıı111111111"" 
Madrid hükumeti, yabancı 

devletlerden herhangi birinin 
ispanyanın içişlerine karışmaması 
hakkında umumi bir görüş 
birliği tesisi için lngiltere ve 
ltalyaya müracaatta bulunmuş. 
tur. Hükumet bu müracaabnda 
ispanyada dahili kavgayı kısa 
kesmej!'e azmetmiş bulunduğu. 
nu da ilave etmiştir. 

Paris, (Havas) - Hükumet, 
yabancı devletlerin iç işlerine 

müdahale edilmemesi hakkın· 
daki kaidelere kat'i suretle 
riayet lüzumuna dair genel bir 
görüş birliği tesisi için bütün 
devletlere müracaatta bulun. 
mıya karar vermiştir. 

Kısaca I" A k S" ' t k t· "k k b' 1 
Neredeyiz?. ! Çf ÜZ 11 San a fyme 1 YU S8 lr ! 

Dünkü at yarışlarından 

l<ırk gün, kırk gece devam 
tdecek olan lstanbul festiva· 
~nin dün birinci günü Velie· 

~ndi at yarışlariyle başladı. 
arı,lar mu.vaffakiyetli ve he

l'eçanlı oldu, şu neticeler 
•landı. 

-

heyecanlı bir görünüş 

Birinci müsacaka : 
Birinci koşu : mesafesi 2000 

metre olan bu koşuya 3 hayvan 
iştirak etti. Talatın Sarıkuş'u 
birinci, Necibin K. Derviş'i ikin
ci, Yusuf un Alceylan'ı üçüncü. 

( Deflamı 2 nci say/ ada) 

Deflamı 2 nci sayfada 

Belediye ni.ı:amları •raaında 
bir de ıöyle madde vardır : 

Pencerelerden sokaklara çirkef 
dökmek, süprüntü atmak yasaktır. 

Eıkiden 1 çok e•kiden değil, e-e
çen aıırlarda Avrupada hcullz 

· abdeıthane yokmuş. Evlerde otu~ 
ıııu1111111111111111111ıııuıu1111111111111111ıu111111111111ı111111111 111111111111111111111111111ıu11111111uıuımnıı.ııııu11u11ııı11111 • raklar kullanıhr ve bunların pia 

muhtevaları pencerelerden ıokak• 
""\ • tara dökülürmüş. Cim Londos 

Dinarlı Meh
mede galip 

Atina, 2 ( Hususi ) - Gün· 
lerdenberi heyecanla beklenen 
Cim Londos ile Dinarlı Meh
met arasındaki güreş müsaba
kası dün binlerce seyirci önün
de yapıldı, elli yedi dakika 
devam etti ve neticede Cim 
Londos galip a-eldi. 

Ankaradan 
Bahisler: 

Plan, hayat 
Yazan: 

Burhan Belge 
Dördüncü sayfada 

Dün bathca caddelerden birin· 
den ıeçiyordum. Ki.ibik bir apart• 
manın en üat k ahn'dan caddeye 
çirkef suyu döküldüğünü gorfince 
hatırıma on sekizinci asrın Fran• 
aaıı geldi. O zaman Parisiıt ana 
caddelerinde bile rahatça gczilc• 
meı.miş. Her ln pancerelcrden 
dökülecek pisliklerle kirlcntlmck 
ihtimalinden korkulurmuf. 

itte dün o kübik apartmanın 

üat katından dökülen çirkafln pla 
manzaraıı karııaında on aekiı.lnci 
••rıo Pariılnl hahrladım. 

Hatice Hatip 

~ edebi romanı tefrikaya başlayor ! i 
~ 

~Bu roman, bilhassa son üp ... 
Sual Derviş • Açık ~ 

'~yıl içinde kalemini Türk : 
= Söz • için hazrrladı~ı bu =-~: ~edebiyatının ayrılmaz bir ,. 

j~ kudreti haline yükseltmiş yeni romanda içtimai ha_11a· ~===· 
:~olan Sııat Derulşln so~ ese• tın çok heyeçanlı bir lelin· 

~ ridir. den sesler vermektedir. ~ 
. ·_; 
'~ 

1 Sen Benim Babam . Değilsin! 1 
Edebi, Roman - i 
Yazan: Suat Derviş 1 

= 
- Pek yakında - ı 
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ispanya ihtilalinin 

Tehlike noktası 
hpanya ihtilall Avrupa sul

hu bakımından çok tehlikeli 
bir safhaya ırirmek üzeredir. 
Bir taraftan sol lar, diğer ta
raftan faşistler arru.ında başlı· 
yan bu boğuşma lam iki haf
tadır devam ediyor. iki hafta
dan beri her iki taraf da ol
uuğu yerde sayıp duruyor. 
ihtilalciler Fas'ın tamamına, 
lspan} a yarımadasında da En
dülüs eyaletine ve şimalde 
Asturya taraflarına hakimdir. 

Diğer taraftan asılere karşı 

meşru hükümete yardım etmek, 
o devlete karşı dostane bir 
hareket sayılır. Yani Fransa 
ve Ru~ya ispanya hükümetine 
yardım etseler, devletler hu
kuku kaidelerinin çerçivesi 
dışına çıkmazlar. Diğer taraf. 
tan ltalya ve yahutta Almanya 
ispanya asilerine yardım ede
cek olursa devletler hukuku 
kaidelerine karşı hareket etmiş 
oluc. 

-AÇIK SÖZ-

Sayı: 106 Heryerde 5 kuruş Telefon No: 20827 • Telgraf adresi: /stanbul Açık Söz 

Asiler yeni kuvvetler kazanıyor / •• 

,Fastaki ihtilalciler İspan- 1 A TA
1
.!.URK 

Bugün stanbulu 
1 ya toprağına geçiyor şeretıe~diriyor 

Ankara, 2 (Telefonla)- Ata· 
türk, bu gece beraberlerinde 
içişleri bakanı Şükrü Kaya ve 
Londra Sefiri Fethi olduğu 

illide, lstanbula hareket etti
ler. Başbakan, Bakanlar, say
la vlar, ve halk tarafından 
uğurlandılar. 

(1 inci sahifeden devam) 

/erdir. lJu se~ptendir ki bugün 
yarın daha mühim ha~rler 

gelece~i anlaşılmaktadır./ 

Faslaki Leiiyonlar ispanyaya 
geçiyorlar 

Vaşingtan 2 ( A. A.) - Dış 

Bakanlığına Barselon konsolos. 
luğundan gelen bir telgrafta 
Barselcndaki Am~rikan otomo
bil fabrikalarına "Katalonya 
Faşist aleytarı komite,, tarafın
dan el konduğu teyit edilmek· 
tedir. Yarın akşam da, Başbakan 

ismet lnönü hareket ediyor. 

3 Ağustos 

Son 
Ankara - memleket ve dünva 

Faşizm ve Harp 
aleyhtarlığı 

- - -·-----· 
]uponyanın şimdiye kadar 
harp ilan edememesi Sov
yetler birliği sayesindedir 
Moskova, 2 { A.A. ) - Tas 

ajansı bildiriyor: Bugünkü ga
zeteler, beynelmilel harp ve 
faşizm aleyhtariılı'ı gunııne 

uzun makaleler tahsis el mek-
tcdirler. • 

lzvestiya ıca•elesi yazıyor: 
" Habeş harbi henü~ bitmiş

ekonomik ve ideolojik butün 
istikametlerde devam etmek· 
tedir. 

•• 

G 
h 
'rop 
dar 
1., 
"E,. 
• 
lür 
tıiı. 

ı •• ı 
h•p 

•l· 
lıirc 
n• 

ispanya yarımadasının orta 
kısımları ise hükümctin nüfuz 
ve hakimiyeti altındadır. Ge
rek nülus ve gerek mesaha 
itibarile hükümetin nüfuzu al
tında bulunan memleket 

0

par
ça<1 daha gt:niş olmakla bera
ber Fa~istlerin ilk hamlede ele 
teçirdıkleri arazi ispanyanın 
üçte birini buluyor. 

Bununla beraber, Fransa, 
ltalyannın da asilere yardımın
dan korktuğu için ispanya hü
kümeline silah satmaktan çe
kinmiştir. Diger taraftan bir
kaç gündenberi gelen telgraf
lar, ltalyanın Fasa tayyareler 
götürmek sureti!e Fa~istlere 

yardım etiğini bildriyor, Gerçi 
Roma •ükümeli bu yardımı 
inkar ediyor. Me' zuubahs 
tayyarelerin, evvelce ispanya 
hükümeti tarahndan s;tın alı

nıp, asilerin eline düşen ltal
yan tayyareleri oldu~unu bil
diriyor. Fakat ltalyadan gelen 
haberlere bakılacak olursa, 
Roma lıük ümetinin bu sözleri 
vakıaya uygun görünmüyor. 

Tetuan, 2 (A. A.) - Havas 
ajansının Tetean muhabiri. bu 
şehrin tayyare me~ danında ye
di tayyare arasında iki Yun
kers tayyaresi ile bir Marc
hetti görmüş, fakat hangarlar 
da ba~ka tayyara hu:unup bu
lunmadığını öğrenememiştir. 

Konsola•, Fart ve General 
Motors fabrikalarının hiçbir O· 

tomobili musadere edilmediği 

ni tasrih etmektedir. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim • lir. Uzak doğuda, geniş Çin 

Faşist Almanya, müstakbel 
taarruzuna şu \'eya bu suretle 
zarar verebilecek beynelmilel 
muahedeleri ve vecibP!erini 
parça parça ediyor. Almanya 
milletler cemiyetinden çıktı, 
Lokarno muahedesini bozdu, 
kolfektif emniyetle alay et• 
mekte ,.e faşist bir süel kova· 
lisyon teşkil eylemektedir. 

Ceute, hükümet tayyarele
r inin bombardımanlarından pek 
o kad;,r müteessir olmamıştır. 

Havas ajan<ı muhabiri, Ceu· 
ta ile Tetuan arasında ispan
ya! lejyon etranje rine mensup 
kimse:erle yüklü on kamyona 

Avrupıda milletler arası müna
sebetlerinin çok nazik bir saf. 
hada bu'unduğu bir sırada 

başlayıp devam eden bu kan
lı ilıtilal, son bir kaç gün için
de ispanya hudutlarını da aş· 
ınak istidadını göstermektedir. 

l\falümdur ki bugünkü Av
rupa rejim itibarile başlıca iki 
sınıfa ayrılmış bulunuyor: De- 1 

ınokrat ve Sosyalist Avrupa. 
Faşist Avr •pa.lspanyadaki rejim 
de sosyalizm ve faşizm arasında 
bır mücadele olduğuna göre, 
ls;ıanya ihtilaline karşı her mem. 
leket kendi rejimine göre vazi
y l almıştır. Faşist olan mem· 
]ek etler ihtilalcilerin mu valfak 
olmasını, sosyalist olan memle
ketler de sosyalistlerin galebe 
çalmasını istiyorlar. Bu yalnız 

kendi rejimlerine uygun olan 
bir rejim hakkında platonik bir 
sevgi değil, aynı zamanda men
feat meselesidir. Fransa ve Rus· 
ya d1lş1ln1lyorlar ki ispanyadaki 
Sosyalis t r t jimi muvaffak olur
•a, ispanya devleti Milletler 
ara<ı münasebetlerinde kendi 
taraf'.arında olacaktır, ltal
yada, Faşiıt'er galeLe çaldığı 

- Rabat'tan verilip te dün· 
kü gazetelerde çıkan bir ha
berde drniliyor ki : 

l 
tesJdüf etmiştir. Bu hadise gös
teriyor ki general Franco Fas· 
daki ! ~ iyonları hava veyahud 
deniz yoiu il~ l<panya'ya geçir
mek tas avvurundadır. 

t ıkdirde, l<panyanın, talıii bir 

müttefiki olacağına inanır. Pri
mo de Rivera l•panyada dik
tatör iken, Musolini ile müna
sebetleri ne kadar samimi idi? 

"Melila'dan. bildirildiğine gö
re, 21 ltalyan tayyaresinden 18 
tanesi sağ ve salim ispanya! 
!asına vasıl olmuştur. Bu tayya
reler Sa voia l\larrchetti tipin
dedirler .• 

ltalyanın lasiştlere yardımı 
tahakkuk edecek olursa, Fran
sanın da sosyalistlere yardım 
edeceğinden ve ispanya ihtilali
nin bir Fransız. ltalya davası 

mahiyetini alacağından korkul
maktadır. 

Bunun içindir ki ispanya ih
tilaline karşı bitaraf kalınaca. 
ğının bütün devletler tarafın

dan bir beyanname ile ilanı 
için Fransa tarafından bir te
şebbüs yapılmıştır. Bu teşeb
büs lngilterede iyi karşılandı: 

ltalyanın ve Almanyanın bu 
teşebbüsü na~ıl karşılayacak
ları malüm olmamakla beraber • 
böyle bir taahhüt altına girse-
ler de bu devletlerın faşist
lere gizliden gizliye ya· 

Vazi} et böyle olmakla bera- pacakları yardımın onune 
bır şimdiye kadar devlet. geçmek kolay değildir. Bir 
l~r her iki taraf ada yar- defa da böyle gizli yardım 
dımdan çekindiler. Gerçi şü.pheleri uyandı mı ; bunun 
devlct'er hukuki hükümlerine mılletler arası münasebetlerin· 
gört>, ıhti'alcılara yardım et- de yapabileceği fenalıkların 
mek, meşru devlete karşı ı sonu olmaz. 

h1rp ilan etmek demt>ktir. Diplomat .. 8;ig;·~i ....... ;;;ı<l;;; ........ 4o ... gü·~·:···· ............................ . 
Bahriye Haçiç 40 gece 

1 inci &oyjadan dtvan1 ' 
1 inci sayfadan devam 

Dün Bahriı e Haçisle seya-
1 a• yorguluğunu göre göre ve 
b le life kendimizi nıerhamet· 

sizlik zırhile kapladık ve ko· 
nu tuk. Bize şunları söyledi : 

- lstanbula bir yabancı artist 
ıeliyorsanmazsınız elbette! Bah

riye ismi bile bu güzel memleke
te ne kadar yabancı olmadığımı 
anlatmağa kafidir. 

Bana Belgratta iken Kızıla
yın lstanbuldaki Kermes'ine 
gelip gelmiyeceğimi sordular. 
Bu suale derhal müsbet cevap 
verdiğimi takd!r edersiniz. Fa
kat sizlerin nereden beni ara
yıp bulduğunuza şaşmadım 

dersem yalan olur. • 
Fakat sonra bu cüretimden 

kendim de sıkıldım. Memleke
tinizin beni, en kuytu ve mü
tevazı kö~elerde olsam bile, 
hatırlıyacağını sanmak kadar. 
tabii bir şey olamazdı.,, 

Bahriye Haçiçin uzaktan da
hi olsa bildiğimiz ve tanıdığı
mız sanatına karşı olan nıeftun
luğumuza karşı gösterdiği bu 
mütevazı ve bu kibarlık artis
tin bütün sanal meziyetlerine 
ilave edilmesi lazımgelen en 
güzel faziletlerdeni. 

Bahriye Haçiç sanki ken
disini bilmiyormuşuz zannedi
yordu, fakat ne kadar bildiği· 
m~i görerek inandı. 

Salome, Karmen Don Juan 
gibi belli başlı operaluda 
yclnız Belgratta değil, bütün 
Avrupanın sanat aleminde keıı· 
dini tanıtmış bir artistin Kermes 
haftasında bizi yüksek varlı
ğından mahrum etmeyişini 

memnuniyetle karşılamamak eli-

lkiuci koşu : Mesafc.•i 1800 
metre, birinci Emir Salilıin Ônü 
!arı, ikinci A. Ak.onun başkanı 
geldi. 

Üçüncü koşu: Me•fesi 2400 
metre olan bu koşuya 4 hayvan 
iştirak etti. Birinciliği eminin Ne
cibi, ikinciliği Yusulun Al Geyla
ni, üçüncülüğü Tevfiğin b. sa· 
dası kazandı. 

Dördüncü koşu : Mesafesi 
1200 metre alan bu yarışa 6 
hayvan iştirak etti. A. Aksonun 
Tamrusu birinci, A. Aksonun 
Markizi ikinci, Prens Halimin 
Copaini üçüncil. 

Beşinci koşu: Mesafesi 1400 
metre olan bu yarışa 5 hayvan 
iştirak etti. Birinciliği E. Salı· 
hin Ciülüzarı, ikinciiiği Maraşal 
Fevzı Çakmağın Bayburtu, ü
çüncülüğü B. Binsin Barligbti 
kazandı. 

Festival bundan sonra da 
program mucibince devam ede
cektir. ... - -- -
mızoe değildır. Bahriye Haçiç 
son derece güzel Türkçe ko· 
nuşmaktadır. 

Sözünü bitirirken dedi ki : 
- Bir insanda başkalarını 

memnun edebilmek için sahne
de höstereceği bütün san'at 
kabiliyetinin hudutlarına dahi 
bakmıyarak, o hevesle çalış· 
ması vardır. Bu heves içimde 
hakikalen o kadar hudutsuz. 
Sizlere Türkçe şarkılarda söy· 
liyeceğim. 
Eğer eğlencenize bir damla 

neşe katabilirsem, kendimi son 
derece bahtiyar addederim. 

0 0 
KERMES 

8 ağıslos cunıariesi 
Saat 10 da Kızılayın Bebek 

sergisi, saat 22 Taksim bah
çesinde Kermesin devamı ve 
balo, Lünepark, ateş oyunları. 

fsponyol parası dı1şügor 

c~belüttarak, 2 (A. A.) Pes
ta mühim surette sukut etmiş· 
tir. Sarrafl~r, normal fiyat olan 
b r lngiliz lirasına 36 pe•ela 
yerine bir liray 60 peseta iste· 
mektedirler. 

Fransa •/çisi ha,.ket elli 

Hendaye, 2 (A.A.) - Dü;ı 

Sen Sebastien'de bulunan Fran
sız sefiri Herbelle bu akşam 
beraberinde 60 Fransız mülte. 
cisi olduğu halde bir harp ge
misile Sain Jean de Luz'e gel
mişlir. 

Fransızlar tebaalarını loplıyarlar 

Tulon, 2 (A. A.) Trombe ve 
Brestois torpito muhripleri, bu 
akşam lspanya'ya hareket et
mişlerdir. 

Sidi lbrahim \'e Sidi Belabes 

ismindeki Fransız gemilerıne 
Alicante ve Valencia'ya gide
rek Fransız tabaasını almaları 

için telsizle emir verilmiştir. 
Mühim geçilte mitralyözler 

Madrid, 2 (A.A) - Guada
marra mıntakasında hükümete 
sadık bir kuvvete kumanda 
etmekte olan albay Puig, ileri 
bır mevziden dönerken asiler 
tarafından atılan mitralyöz 
kurşunlarile telef olmuştur. 
Kendisine refakat eden müf
reze, asilerin milraJyözcülerini 
öldürmüştür. 

Hükümeti mut/akanın bir 
muva/ fakiyeli 

Madrit, 2 (A.A.) - El • Sos
yalista gazetesinin hususi kay
naklan aldığı bir malümata 
göre, hükümet kıtaatı Guada. 
la1ara vilayetindeki Kastilloyu 
almışlar ve 86 asi öldürmüş· 
!erdir. 

Kaçak gentraller 
Madrid 2 (A.A) - Leon vi

layetinde asiler tarafından ya· 
kalanan general Garcia Karni· 
nero ve Rodriguez Ramirez, 
kaçarak Portekiz hududundan 
Madride gelmişlerdir. General 
1 er hükümetin emrine amade 
olduklarını bildirmişlerdir. 

l:Jir general ve a"iıalın 
etsel/eri 

Madrid 2 (A. A.) - Guada· 
lajara hücumuna iştirak eden 
hükümet zabitleri tayyare kış· 
!asında sivil geyinmiş olarak ge
neral Barreranın cesedini ve 
amiral ünilormasile de general 
Gonzalez Dara'oın cesedini bul
muşlardır. 
Valansiyadan ~klenen trenler 

Madrid, 2 (A.A( - Valansi
ya'dan hükiımete :sadık garni
zonun bir kısmını nakleden iki 
tren beklenmektedir. 

On beş ton dinamit 
Paris, 2 (AA) - Tonney· 

Şarant limanında kağıt yüklü 
bir lsveç vapurunda ispanya 
asilerine gitmek üzere 15 ton 
dinamit bulunmuştur. 

l
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Fabrikalar mühürlenmişt'r. 
Hükümel kıtaatı bir köyü 

işgal ettiler 
llarslon, 2 (A.A.) - Hıvas 

Ajansının Oragon cephesin
d.::ki hususi muhabiri, Albay 
Villalba'nın kumandasındaki 

· Cumhuriyet kuvvetlerinin Hu· 
eskaya 12 kilometredeki Bie. 
tano köyünü işgal ettiklerini 
bildirmektedir. 

Hükümet kıtaatının Hue· ka
yı bugün işgal edecekleri zan
nediliyor. 

Madrille tiyatrolar açıldı 
Madrit 2 (A. A.) - Tiyat

roların birçoğu tekrar açılmıştır. 
Havas ajansının Samosierra 

cephesindeki muhabir!, a•ilerin 
faaliyetinin ehemmiyetli surette 
azalmış olduğunu bildiyor. 

Asi zabitler yakayı ele 
vermiyorlar 

Madrid 2 (A.A) - Royter 
bildiriyor: 

Sokaklarda daima silahlı kim
seler dolaşmakta olmakla bera
ber, şehirde sükün caridir. 

Hükümet ve isyan kuvvetlr
rinin durumunda pek az deği· 
şiklik vardır. 

Enada, Majork ve d iğer şe

hirlerde a"ler şiddetle bom
bardıman edilmiş'erdir. 

Madride gelen haberlere Ö· 

re, bir çok asi zabitler ya inti

har etmiş veyahut son iki gün 
zarfındaki muharebede ölmüş· 

tür. 
Yabancı memleketlerden pos 

ta çantaları artık geliyor fakat 
biıyıik teahhur vard.r. 

Şimalde mulıarebe 

Bayonne : 2 (A. A.) - Asi· 
!er muntazam kıtaat ve halk 
cephesi gurupları tarafından 
işgal edilmekte olan Tolosay'ı 
çevirmişlerdir. Sansabastiyen'e 
60 kilometre me•aledeki Tola. 
sa mezarlıklarına kaJar mul;a. 
rebe cereyan etmiştir. 

Bayonne, 2 {A. A.) - Hu
duttan alınan malümata gi:ire, 
Guadalupe lopçusu asileri boz
guna uğratmıştır. Asiler Sen
sebastiyendeki Beasain üzerine 
taarruz teşebbüsünde bulun. 
duktan sonra geri çeki'mişler
dir. Bu bölgeye gönderilen ye
ni C~mhuriyct kuvvetleri asi· 
leri tarda çalışmaktadırlar. 

İspanya ihtilali 
ve İtalya 

fi inci sayfadan devam/ 

Hükiımet, çabuk netice el. 
de etmek için daha dün akşam
dan lngiliz ve ltalyan hükümet. 
!erine birer telgraf çekerek bu 
husustaki şahsi hattı hareketini 
bildirmiş ve lspanyol dahili mü
cadelelerilnikısa kesmeğe ve bey
nelmilel münasebetlerde muh
temel ihtilatlardan sakınmağa 
matuf tekliflerde bulunmuştur. 

lngilterc ve ltalya bu telgra
fa cevap verir vermez, hükü
met diğer alakadar devletlere 
de aynı suretle müracaat ede

cektir. 
Müzakereleri çabuklaştırmak 

arzusunda bulunan Fransız hü
kümeti, asiler lehine olarak 
yapılmış olan silah teslimatı 
sebebile, kendisinibir taraflı 
tatbik edegelmekte olduğu bi
tarafık bcyannamcsile artık 
bağlı addetmemektedir. 

Ümit etliği gibi çabuk bir 
surette kat'! teminat elde ede
bilirse, durumda seri bir salah 
hasıl olacak ve bu salah esa
sen bozuk olan Avrupa duru
mu üzerinde mümkün akisler 
faraziyesini .uzaklaştıracaktır. 

AVRUPA 
1 inci sayfadan deııam 

insan için kan dökme bahasına 
bile olsa, !a , izm bundan çekin
miyor. 

Halbuki, Avrupa, kendi me· 
deniyeti~i tahakküm yoluyla 
vermek devre.•inden geçmemiş 

ve bu usulü tatbik etmemiş de
ğildir. Bı:tün ondokuzuncu asır 
Avrupanın ve avrupalı milletle· 
rin öteki kıtaları ftthetmesi as
rıdır. Ve bunun neticesinde, 
avrupalı medeniyetin çırağı, Ö· 

teki kıtalardaki çırağları, ister 
istemez yakmak, kendi ateşini 

ister istemez ötekilerine de ver
me.k mevkiinde kalmıştır. 

Bugün, bir korkunç çatırdı 

ile, Asyanın yarımadası Av
rupa, denizlerin dibine çöke· 
cek o'sa, medeniyet orttdan 
kalkacak mıdır? 

Hiç bir zaman. 
Avrupo, çökerken, Britanya 

adalarını da beraberinde gö
türse bile, ortada, Amerika
daki Avrupa medePiyeti, Ja
ponyadaki Avrupa medeniyeti, 
Rusyadaki ve Türkiyedeki 
Avrupa med~niyeti kalacaktır. 

Zaten Avrupa medeniyeti, 
sadece Avrupının ve Avrupa
lıların ınedenlycli deA"Hdi. On .. 
da bütün bug ünkü ve bundan 

önceki insanlığın hakkı vardır. 
Bir kere o~u, biraz kurcala

yacak olsak, Grek dünya<ını ve 
hıristiyanlı1< ahlakını buluruz. 

Grek dünyasının bizzat ken
disi, Küçükasya'dan, Küçükas
ya medeniyeti Ortaasyadan 
gelmiştir. Hıristiyanlığın Avru
paya nereden geldiğini söyle
meğe lüzum var mıdır? Bir gün 
tarih ilmi bütün bu noktaları, 
Lavoisiernin suyun terkibini 
tesbit etmesi gibi tesbit ede
cektir. Çünkü, kendi yaradılı
şının sırrını arayan insan, ne 
şüphe ki bunu, hem ileriye 
doğru olan gidişinde hem 
de geride bıraktıgı hayatın 

bağrını deşe deşe arama-
ya, doğduğu ve bu sırrın 
hikmetini kaybettiği giin
denberi alışını ~tır. 

Ayrupanın, kendinden önce 
ne çok medeniyetler geldiğini 

ve kendi yüksek varlığını bu 
medeniyetlerin mirasına borç
lu olduğunu bildiği halde, in
san medeniyetini Avrupa ve 

Avrupalılığın monopolü altına 
alması türedilik ve gasıplıktır. 

Bütün sonradan görmeler, ya 
asıllarını saklarlar yahut ki 

tahrif ederler. 
Bütün bunları bir yana bıra· 

kalım. Avrupa, şunu tasdik et
meğe mecburdur. ki eğer on
dan birşey alınmamış olsa idi 
bu şeyi kendi tarafından geri 
alınması mevzuubahs olabilir 
miydi? 

Avruplda bütün terane şu
dur: 

- Biz dünyaya hakimdik. 
Kendimize layık bir ahlak ni
zamı yaratarak güneşin altın

da, eski yerimizi alalım 1 
Ve bu söz, bilhassa faşist 

zihniyetinde olanlardan gelmek
tedir. Bunlar devlet adamı ya
hud muharrir, tüccar yahud 
papaz. erkek yahud kadın, ne 
olurlarsa olsunlar, hep buna 
yakın bir görüşün ve mantiğın 
kurbanıdırlar. 

Demek oluyor ki, Avrupanın 
elinden bir şey alınmıştır. Av
rupa hegemonyasının zevali 
bundan ileri gelse gerektir. Bu 
şeyi şimdi istirdad etmek lft· 
zımdır. Avrupalılar ve avrupa-

ülkesinin hudutları, tiyatro 
dekorları gibi müteharrik 
bale gelmiştir. Faşizm Avru· 
panın göbeğinde bile, vazi
fesinin harp olduğunu açıkça 
ilan etmel<tedir. 

Harp hiÇbir zaman bu ka
' dar çabuk tempo ile ve bu 

kadar kışkırtıcı ve açık bir 
surette hazırlanmamıştı. Son 
tecrübe mütearrızlara karşı 

yapılan mukavemetin ne kadar 
tistıkrarsız ve zavıl olduğunu 
gösterdi. Sovyetler ülkesi en 
yorulmaz barış şampiyonu ol· 
makta berdevamdır. 

Alll'anya şimdi Danzing ile 
memel'in ilhakını hazırlamakta 
Avusturyada en mühim siyasal 
mevzileri ele geçirerek Çeko'• 
lavakyanın sevkulçeyş bakı· 

mınddn çevrilmesini başarmak• 
ta. Macaristan, Yugoslavya ve 
Yunanistana ekonomik surette 
nüfuz etmekte ve nu ekonomik 
nülurnnu doğuya doğru 

genişletmektedir. Alma;ıya 

Lchistanı filen kendisinin 
do,:uda bir devşirme askeri 
haline getirmiş \C Finlandiya• 
yı da şimalde bir Faşist ileri 
karakolu haline getirmeğ'e ça· 
lışmaktadır. 

Şu son günlerde faşizm Is• 
panyadaki faşist suikaslinin 
teşkiline doğrudan doğruya 
iştirak etmiştir. 

Sovyetler Birliği vazifelerini 
başarmak için, garbe ihtiyacı 

yoktur. Sovyet hükümeti, ba
rış davasını ve kollektif em
niyeti müdafaaya hazır olacak
lara elini uzatacaktır. Fakat, 
müstemleke ve yarı müstemleke 
uluslarına karşı açtıkları müca
delede elde etlikleri muvaffa
kiyetlerden cesaret alarak, da
ha ileri gitmeği düşünenlerin 
vay h11ine. Her türlü: 

Faşist taarruzu, karşısında 

kızılordunun yenilmez kuvveti
ni ve büyük Sovyet ulusunun 
ş•vk ve heyecanını bulacaktır. 

Doğuda Japon emperyaliz• 
minin şimdiye kadar harp ilan 
etmemesi büyük barış ülkesi olar '1 
Sovyetler birliğinin mevcudi· J 
yeti sayesindedir. Sovyctıer 

birliği taksim kabul etmez ba• ş 

Pravda gazetesi de şu sa
tırları yazıyor: 

Kuvvetlerin yeni bir harp 
için seferberliği, dip!omalik, 

rış ve kollektif emniyet il• 
milletler cemiyetinin sağlarıt 

bir barış müessesesi haline ge· 
tirilmesi için olan mücadelesine 
şiddetle ve değişmez bir s•ı

rette devam etmektedir. 

leros adasındaki barut 
deposunda yangın 

Atina, 2 (A. A.) - Bahriye bakanlığı aşağıdaki tebliği net 
retmiştir: 

" Leros adacığında kiiin 3 numaralı barut deposunda bit 
yangın çıkmıştır. Bu depoda Averof zırhlısına aid barut bu'.uıı
makta idi. Barut deposu kamilen yanmış ve biliihere yangınım 
önüne geçilmiştir. insanca hiçbir zayiat yoktur. Sanıldıgıns 
göre barut kendi kendine birdenbire ateş almıştır. Mamafih 
ayrıca tahkikata başlanmıştır. 

Gazetelerin verdiği malümata göre, bu depo.fa mevcut ofao 
bı:rut 1913 te satın alınmış ecnebi barutudur • 

• • • 
Dessie Habeş/erde mi? 

Roma, 2 {A. A.) - Dessie'nin istirdat edilmiş olduğu haberi 
kat'i surette tekzib edilmektedir. 

Resmi mahafil, dogu Afrikasındaki vaziyetin normal olduğuoa 
ilave eylemektedir. 

• • • 
Yunan filosu manevrada 
Atina, 2 (Açık Söz) - Ayın onyedinci pazartesi günü Yu• 

nan_ donanması ı;ıanevra~a~ yapmak üzer_e Akdenize çıkacaktır• 
Selanık Beynelmılel sergısının devam ettıği onbeş gün zar!ınd~ 
donanma Selanik limanında bulunacaktır. 

lıiık namına yapılmakta olan 
demagoji de, asıl bu arzunun 
mahsulü olsa gerektir. 

Peloponezya batarken Ro
ma'yı, Roma batarken Galya'yı 
barbarlık töhmetinde bırakmış
tı. Böyle b:r töhmet, medeni
yeti yolundan alıkoyabildi mi? 

Bu gibi hadiseler, tarihin de
rinliklerinde kaldığı için, kendi 
egoizmlerioi gelen insanlığın 

haklarından yüksek tutan ca
mıaların feryadlarını ve şama
talarını duyamıyoruz. Fakat 
Avrupada olup bitenler, göz
lerimizin önündedir. 

Avrupa, her taralı medeni 
ve mamur Avrupa, şamatacı, 

şirret, kendi öz çocuklarına 
bile merhameti ve sevgisi ol
mıyao bir kıta olmuştur. Daha 
Viyananın kanları kurumadan 
ispanyada kan gövdeyi götür
mektedir. Ve bir fena ana gibi 
Avrupa, her gün bir başka 

çocuğunun başını koparmakta· 
dır. Ve sanki Avrupa bir ko
lize ve ispanya bunun en son 
sahnesiymiş gibi, ispanyadaki 
insanlar, gladyatörler gibi bir
birlerini parçalamaktadırlar. 

Ve Neron'un ruhu, Avrupanın 
ııöklerinde taht kurmuş, bugün 

bu, yarın şu memlekete bak· 
maki~ ve baş parmağını aş:ı• 

ğıya eğmektedir. 

Hadisenin me\"Zuu Avrupa• 

nın tarih içinde tasfiyesi midif 
yoksa medeniyetin bütün dün• 
yaya ve bütün insanlığa mal 
edilmesi mi? 

Bu suale, gene en iyi, zama.~ 
ve tarih cevap verecektir. fa• 
kat, Avrupanın elinde, bir da• 
ha ele ıı-eçmez bir imkan var• 
dır ki, bu da, bu iki zaruretin 
arasını bulmaktır. Yani, A 11• 
rupa, medeniyetin bütün insan• 
lığın hakkı elduğunu kabul 
ederek insanlığın bu bütaıi 
devirlerde en büyük dava<ın1 

samimi olarak iştirak etme!İ" 
dir. O zaman görecektir Jd, 
bütün dünya, onun dostudur. 

Fakat binbir tezadı ve bif 
mozayiği hatırlatan politik çeh• 
resiyle, Avrupa bunu yapabi· 
lecek midir ? 

Şurası muhakkaktır ki, dötl 
öteki kıtada, medeniyetin çı• 

ı alan artık müstakil olara~ 
yanmakta ve dünya AvrupJ 
için değil dünya, dünya ;çili 
duymakta ve düşünmektedir· 

Kıtaların dedikodusunu şiııı' 
dilik burada bitireceğiz. 

Burhan Belg' 
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lstanbul mektupları 1 

Alın musikiyi 
koyun rafa! .. 

•inem, Eminem, Çakıl' Eminem, 
• • •••••• çukur Emlnem 1 

Gidin, nereye isterseniz Be
azıda, Fatihe, Aksar aya, 
opaneye, Beşikta,a, Üıkil
ara .. , Nereye gitseniz buııün
tde şu : 

Etninem Eminem Ça kır Eminem" 
• • • • , ••. çukur Eminem,, 

~rküsünden geçemiyecekıi
ıı:. Güftesi bestesinden, bcs· 
•si güftesinden ve makamı 
•psinden tatsız ve cırlak 

~an bu türküyü bakıyorum, 
ırçokları ne de tatlı tatlı, 

• de can kulaklarile dinliyor 
•bu dinliyenlerin duydukları 
19•nçtan ağızları kulaklarına 

11Emlnem Emtnem Çakır Eminem,, 
n . • , • , , , • çukur Emlnem,, 

ayarında ki güfte ve beste 
müsveddelerile kulaklarımızı 

doldurmıya çalışıyoruz. 

Amma diyeceksiniz ki böyle 
kıvır zıvır şeyleri dinliyenler 
yine bir takım kıvır ı.ıvır 

kimselerdir. Yağma yok Ba
yım 1 Bir gün akşam üıtü, 

yahut öğle vaktı veya sabah
leyin, yaı,ut da hatta gecenin 
hayli ilerlemiş bir zamanında 
gidin Beyazit meydanına, ya
hut bir mesire yerin~, göre .. 
ceksiniz ki: 

11Eminem Eminem Çakır Emlneın., 
u • •• , , •• , çukur Eminem,, 

şarkısını tatlı tatlı ve can 
•rıyor. Onun içindir ki gra- · · d 

kulağile dinliyenlerin ıçın e 
.afon plikçılarına bir hayli 1 • ı · b ne erım var, ne erım, ne ay· 
ar getirmekte olan bu plir.ı ı 6 larım, ne bayan1arım 
.ahveciler, kıraataneciler, ga- l!I l!I 

'.
00cular bir çırpıda, yani hiç Ah ne olur, belediye şu şe-
•nlendirmeden birbiri üstüne ı hir bandosile şehir orkestra-
•tor, onar defa çalıyorlar. sını arasıra Beyazıt, Fatih 
~rçol: şeylerde zevklerimiz, meydanları gibi yerlere, me-
UZellik duygu ve heyecanla- sirelere gönderip biraz çal-
tııız bir haylı değiştiği halde dırsa da hala bu gibi şarkı 
•dense istanbulun birçok müsveddelerini tatlı tatlı ve 
erlerinde musiki zevklerimiz can kulağile dinliyen bayla· 
~li olduğu yerde sayıyor. rım, bayanlarım da biraz ger· 
0 servatuvar, artık günlerini çeh.ten ınusiki zevki uyansa 

0ktan bitirmiş olan eski kla· ve artık böyle kıtıpiyozun 
~leri plaklara alarak müze- kıtıpiyozu şeylere toptan bir 
re kaldırırken biz hali bir paydos borusu çalınsa 1 

0k Yerlerde: , Osman Cemal Kaygılı 
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Müthiş sıcaklar devam ediyor 

ün hararet gölge
de 36 derece idi 
Ütün Halk plajlara, sayfiye 
erlerine, kırlara akın etti. Ak
şam dönüşü çok eziyetli oldu 
Altı, yedi gündür hük üm sü

.. n bunaltıcı s ı caklar, hala, 
tün şiddet ve dehşeti l e de
m etmektedir Dün denile· 

ilir k i, bu sen~nin en sıcak 
- nlerinden biriydi. Saat 16 
ddelerindc, Kandilli hava 
sat merkezi, gölgede hnra
t derecesinin 31 olduğ'unu 
İidirmiş ve en fazla derece

·~ de 33 olduğ'unu haber v~r
•ştir. Ôg-leyin, lstanbulda 36 
e~~~c7ye kadar hararetin yük-

ıg-ı görülmüştür. 

1-lafta tatilini hoşça heçirmek 
lırenler. akın akın, p1ajlara, 

."ara koşmuşlar, nisbcten se· 
n !buldukları yerlerde günü 
tçirınişlerdir. 
Sıcaklar, yalnız lstanbulda 

'~il, Ankara ve lzmirde de 
~baltıcı bir haldedir. lzmirden 
: er verildig-ine göre, Salha
; tramvay caddesinde olu· 
nlardan dört kişi bayılmış, 
~nlardan biri de, götürüldüğü 
cr~hanede ölmüştür. 

.ın, öğ'le üzeri insanı bayıl
tak dereceye gelen sıcak, ak-

şama doğ'ru biraz hafiflenmlş, 

azacık olsun nefes alabilmek 
imkanı hasıl olmuştur. 

Şunu da söyliyebiliriz ki dün 
nakil vasıtaları bu yaz mevsi
minde en fazla hasılat yapabil
mek fırsatına ermişlerdir. Şe
hir halkı yüzde altmış derece
sinde p'ajlara, kırlara, sayfi
yelere akın ettiği için vapur, 
tren, otobüs ve tramvaylar 
sal>ahtan, gece geç vakte ka
dar hıncahınçtı. Bilhassa Fi
lorya yolcuları dün azamı de· 
receyi bulmuştu. Okadar ki 
Filoryaya gidiş ve geliş sefer
lerinde trenlerde ayakta du
racak yer bulmak müşküldü. 

Bütün vagonlar balık istifi 
manzarasını gösteriyordu. Böy
le vaziyetlerde Şark şimendi
ferleri idaresi balkın rahatsız 
olmaması için tedbirler alabi
lirdi. Fakat her nedense kum
panya böyle bir tedbire müra
caat lüzumunu kendisi için bir 
külfet saymış olacak ki halk 
Florya safasına tevbe etmek 
mecburiyetini hissetti. 
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~:~~;uerin 1 Bir polis ;;r;i 
'>airelerin 11 nıahkemede 
. Maarif Cemiyeti, resmi 
ıı· 
. anların neşrine tavassut 
J'n, Heyeti Vekileden al-
! 1Al kararda aynen " ... ilan 

18 rın neşri hiç bir suretle 
hea~hüre uğramamak ve ~
u!zınece bu tarzda verilen 
. Qnlardan daha fazla ücret E 
1 14sınıı. mecbur kalınma- ~ 
~ak ve istenildiği zaman ~ 

•1~k~::il~~ay~:nver~:~~~ i 1 

~rş•~rıhıal~ze;Ö;eaıtta~:· 1 ı 
farını gazetemizde ~ 
neşrettirmek ve te- ~ 
~hhure uğratmamak 1 
ısteyen resmf daire- ; 

Şirketi" ne gönder
llıelidirler. 
b Şirketin adresi : lstan- ~ 

Ulda Ankara caddesi, Ka- E 
tarııanzade hanı 3 cü kat. ~ ı 

, l"•l•t•n : 20960 ! 
1f11ıı111117 = 
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Birinci Şube MUdUr 
muavini ru,vet suçu 
ile sorguya çeklldl 
Evvelki gün 2 nci ceza mah

kemesinde Theonof namında 
casusluktan suçlu bir adamdan 
l:iOO lira rüşvet istemek suçun
dan maznun Emniyet! inci şu
be müdür muavini Feyzi oğlu 
Sadullah ileplis memurların. 
dan Hasanın mahkemesine ba
kılmıştır. 

Dünkü celsede suçlu 1 nci 
şübe müdür muavini Sadullah 
hazır bulunmuş ve Hasan gel. 
memiştir. Mahkeme katibi Iü. 
zumu muhakeme kararını oku
muş ve mahkeme reisi, Sadul
laha bu iş hakkında ne diye
ceğini sormuştur. Sadullah : 

- Hayır ben böyle bir şey 
yapmadım ve memur Hasanı 
da Theonofa ğöndermedim de· 
miştir. 

Avukatları Sadullahın içtimai 
vaziyeti gözününde buluuduru
larak dvruşmasının gayri mev
kuf devamını istemişlerdir. id
dia makamı ise Sadullahın 
duruşmasına 1609 No. lu kanun 
mucibince mevkufen devamını 
ve bu suça ittiraki oldug-u halde 
serbest kalan Hasanın da tev-

Hız ve gücünü vatanda,ın sevgisinden alan gazetedir 

Sahibi: Etem lnet llENICE Sayı: 106 Her yerde 5 kuru1 Telefon No: 20827 - Telıtll adreıl: lstanbıl Açık Söı 

Kadıköy 
Nafıa: j 

1 Su şirketinin 
Mızıkçılığı 

1 Mukaveleye ria· 
yet etmediği sa

bit oldu 
Nafia Vekaleti Şirketler Baş 

Müfettişi lbrahimle bir Maliye 
müfettişinin Kadıköy şirketi 
hakkında yaptıkları tetkikler 
neticelenmiş, alınan neticeden, 
şirşelin mukavele hükümlerine 
riayet etmediği, taahhütlerini 
yerine getirmediği anlaşılmış

tır. Bunun için, mukavelenin 
fe shi tarafına gidilecektir. 
ş :rket, fesih kararı verilme

den evvel hükumetle müzake
relerde bulunmak çareleri ara
maktadır. Bu maksalla ge~·en

lerde A vrupadan gelen şirket 
mümessili, Nafıa vekaletile gö
rüşmek için Ankaraya gitmiş, 
fakat salahiyeti vekaletçe kafi 
görülmemiş, mümessil Menaşe 
de tekrar Avrupaya dönmüş

tü. 

Şirket merkezinin hükumetle 
müzakereye girişmek üzere 
yollıyacagı salahiyettar mü
messilter yakında gelecekler
dir. Şirketle hükümetimiz ara• 
sındaki müzakerelerin kısa bir 
zamanda bitirileceği tahmin 
ediliyor. Fak at, her şeye rag-
men, iirket mukavelesinin 
feshedileceğine ve Kadıköy 
su işlerinin !stanbul ve Beyoğ
lunda olduğu gibi Belediyeye 
devredileceğine muhakkak na• 
zarile bakılmaktadır. 

Radyo 
lstanbul radyo işleri 15 ey-

1 !filden itibaren Nafia vekaleti 
emrine geçecektir. 

Bir müddet evvel, Radyo 
şirketi hükOmele müracaalle 
imtiyaz müddetinin uzatılmasını 
teklif etmişti. Şirketin verdiği 

projenin tetkiki bir fen heye. 
tine havale olunmuş, heyet, 
projeyi tetkik bakımından fay. 
dalı bulmakla beraber çok 
masraflı olacağı neticesine va
rılmış; bu noktanın incelenme
sine lüzum görülmüştü. Veka
let, Şirkete henüz, tetkikatın 
neticesi hakkında bir tebligat 
yapmamıştır. Şirket te, yeniden 
müracaatın ve teşebbüste bu
lunmanın artık lüzumsuz oldu
kanaatindedir. 

kHini istemiştir. Mahkeme h~· 
yeli iddia makamının talebini 
kanuna uygun bulmuş ve Hasa
nın tevkifine, Sadullahın da du· 
ruşma müddetince meykuf kal
masına karar vermiştir . 
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saatin hadiseleri 

Bir kadın demire 
çarptı, ölüverdi 

Belediye lokantasının çanak ve 
• kaşıklarını çalan yakalandı 

Galatada, Azapkapıda, ls
kender caddesinde 9 uumaralı 
evde oturan Raşe!, dün sabah 
saat allı buçukta Köprünün 
Boğ'aziçi iskelesine gelmiş, 
orada, kalabalığı yararak iler· 
!emek isterken, başını bir de
mire çarpmıştır. Demir kadı· 
nın sol şakağına vurmuş, Raşe! 
hemen yere düşmüştür. Köprü 
üzerinde duran zabıta memur
ları, hemen koşmuşlar, 55 ya· 
şında olan Raşeli, iskelenin 
kaptanlara aid odasına kaldır
mışlar, fakat kadın orada ye· 
re konur konmaz ölmüştür. 

Oraya gelen bir doktor, 
ölümün kalp sektesinden vukua 
geldiğini söylemiş, fakat cese
din morga kaldırılmasına ka
rar verilmiştir. Tahkikat de
vam etmektedir. 

YARALANMIŞ - Cihan
girde oturan ahçı kızı Güller 
Susam sokoğındaki çeşmede 
su doldurmak yüzünden, aynı 
sokakta kalaycılık eden Hasan 
tarafından itilmek suretiyle ko
lundan ve vucudünden yara. 
!andığını iddia etmiş, suçlu ya
kalanmış, hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

DAYAK - Küçük Muslafa
paşada oturan Mustafa og-Iu 
Mehmet, Fenerde oturan ek
mekçi Kostiye borcunu verme• 
diğinden, Kosli tarafından 

yumrukla dövüldüğünü iddia 
elmiş, Kosti yakalanmıştır. 
ÇARPMIŞ - Anadoluhisa

rında, Kanlıca sokağında otu
ran 16 yaşıada Mural, sokakta 
bisikletle gezerken telgraf di
reğine çarpmış, kulağından 

yaralanmış, Üsküdar Nümune 
hastanesine kaldırılmıştır. 

ÇALMIŞ - Üç - dört ){Ün 
evvel, belediye lokantasına ait 
çatal, tabak vesaire çalan Nu· 
ruosmaniye caddesinde aşçı 
Hüseyinin yanında çalışan ve 
Mahmutpaşada Hamam soka. 
~nda 19 numarada oturan Hü. 
seyin Osman yakalanmış, hak. 
kında tahkikata başlanmıştır. 

KAHVEDE - Bostanbaşın
da oturan lbrahim, Galatada 
Serçe sokağında Halimin kah
vesinde oturmaktayken sabı· 
kalı Arap Şükrü tarafından ce· 
bindeki beş lirasının çalındı-

ğını iddia etmiş, Sükrü yaka· 
lanmıştır. 

DÖVMÜŞ - Pangaltıda, 
Kürkçübaşı sokağında 79 nu
marada oturan Ahmet oğlu 

Mustafa, Harbiye çeşmesinden 
su almak için beklemekteyken 
ayni yerde olnran Mustafa ta· 
rafından ağır surette dövül
düğünü iddia etmiş, döven 
Mustafa yakalanmıştır. 

ÇARPMA Beşiktaş ta 
oturan seyyar dondurmacı Meh 
met oğ'lu Nazmi'ye, P angıtllıda 
oturan şoför Osmun oğlu Ha
sanın idaresindeki 1953 numa
ralı otomobil çarpmış, hafifçe 
yaralamıştır. Şoför yakalan· 
mıştır. 

TABANCA - Evvelki ak
şam, Üsküdarda, Ahmetçelebi 
mahallesinin Yeniçeşme yoku· 
şunda 17 numaralı evde otu. 
ran Zeki ile aynı evde oturan 

şoför Recep arasında çıkan 

münazaa neticesinde Zeki ta
banca almış, Recebi kol ve 
göğsünden yaralamıştır. Recep 

te, yaralandıktan sonra, Zeki
yi altına .alarak yumrukla yü
zünden ve gözünden yarala
mış, ikisi de Nümune hastaha

nesine kaldırılmış, tabanca mü
sadere edilerek tahkika başlan• 
mıştır. 

YARALA Dl - Sarı yerde 
makinist yardımcısı Hüseyin 

oğlu Recep, bindiği bisikletle 

Sarıyerde mesarburnu cadde
sinde muhallebici Şevkinin 13 

yaşındaki kızı Makbuleye çar

parak sol bacağının kırılması· 

na sebep olmuş, kızcığaz Şişli 

Etfal hastahanesine yatırılmış, 

Recep yakalanmıştır. 

SABlKALILAR - Taksimde 

Kazancı yokuşunda oturan sa· 

bıkalı çarşı hırsızlarından Zehra 
ile kardeşi Raif, evelki gün 

saat 18,30 da, istiklal cadde· 
sinde Pınar mağazasına giderek 

çorap almak bahanesile tezgah 
tarı oyalamışlar, bu sırada, Ra. 
ile yedi çjft erkek çorabını 
koltuğu altına sokmuştur. Dük
kandan çıkarken ko!tuğu altın

daki çoraplar görülmüş, Raife 
yakalanmış, tahkıkala başlan

mıştır. 

Siyaset meydanile 
Er meydanı 

arasındaki yollarda 
Sıcak yakıyor, bunaltıyor, 

terletiyor. Muhtelis bir müte
ahhit göbeği gibi gittikçe şisen 
şu arz kürresi, şimdi bir dün. 
ya cehennemidir. 

Sabahleyin uykunuzdan kal
kınca pençereye çıkınız ve şu 
on yedi milyonluk Türkiyeye 
mahmur bakışlarınızı gezdiri
niz, Güneşin yaktığı, terlettiği, 
bunalttığı şu dünya cehenne
min bir köşesinde, dünya ce• 
henneminin güneşı kıskandiran 
pırıltılarla aksileşliğini göre. 
ceksiniz. Burası Türk vatanıdır. 

Bir lngiliz muharriri gazete• 

sinin ilk sayfasında şöyle ya. 
zıyor: 

"Boğazları kazanan yeni tür
kiye, Avrupada ve Akdenizde 
siyasi ve askeri bir kuvvet ol
duğunu ispat elti. Türkiyenin 
Montröde ka~andığı yüksek 
prestij, dünya sulhunu koru
mak, beşeriyeti yeni ihtirasla· 
rın oyuncağı olmaktan kurtar
mak istiyenlere cesaret verdi.,. 

Bir Fransız muharriri Mont
rö zaferimizin tahlilini yapar-

ken - kendisi de illıhar du· 
yarak - açıkça yazıyor : 

"- Siyasi işlerde, politika 
meselelerinde muvalfak olamı
yanlar Türk diplomatlarının 

Montröde gösterdikleri maha· 
retten istifade edebilirler. Çün· 
kü Türkiye dünya sulhu için 
kuvvetli bir unsur olduğunu gös 
terirken diplomasi incelikleri· 
nin nelerden ibaret olduğunuda 
herkese öğretmiştir Ders alma• 
lıyız Türkiyeden .• 

Hakkımızdaki bu çeşit "Hüs
nü şahadet., ler çoktur ve ica
bettikçe bunları sütunlara ge
çireceg-iz. Demek oluyor ki 
politika, Makyavelin yarattığı 

hokkabaz şakşağından ibaret 
dekildir. 

Tarihi vakıaları bi/miyenler 
ise d iplomasiyi sadece şaşırt
maca ve aldatmaca oyunu zan
nederler. Siyaset meydanile 
er meydanı arasındaki dar veya 
geniş yollarda meharetle yürü
mesini bilenler ve hele hüsnü
niyet denilen mefhumun realize 
edenler beynelmilel hadiselerin 

tehlikelerini ortadan kaldıra. 

bilirler. Bizim diplomat!ar, An
kara mektebinden yetişen şu 
bizim diplomatlarımız Montrö
de öyle yaptılar işle. 

Yine bir lngiliz muharriri bu
nu daha zarif bir cümle ile le• 
barüz ettiriyor : "Ben Türk 
diplomasisinde pratik, ölçülü ve 
istikbali gören bir enerji gör. 
düm .• 

Bu hakikate inanmayıp Tür
kiye hakkında şu veya bu dü
şünceler üzerinde projeler çiz
mek Istiyenler varsa Montrö 
konferansının müzakere zabıt
larını okusunlar. 

O kağıtlar da hüsnüniyetin 
kuvvetle ele le verdiğini öğre
necekler ve o zaman hakka 
hak vereceklerdir. Öyle sanı
yoruz biz. 

Geçelim bunu da... Avru· 

panın gürültülü, esrarlı , hava
sına Montröde aşılanan saf ha
vai nesimi ortalığı haylı yatış

tırdı. Avrupa Montröyi tenef. 
füs ediyor. 

D. D. 

Ekonomi 

Yağmurdan 
Sonra 
Buğday 

Ortada sadece 
kalite zararı 
me11zubahstir 

Geçen haftaki yağmurlardan 
sonra, alıcılar yağmurların mah
sule zarar vereceğini ve fiatlerin 
yükseleceğini ümit ettikleri için 
buğday piyasasında fazla talep
te bulunmuşlardı. 

Bir hafta kadar evvel 7 ku
ruş beş paraya satılan en iyi 
kalite Polatlı malları. şimdi, 6, 
kuruş 25 paraya kadar düşmüş
tür. Bu düşüş, bazı rivayetlere 
göre, yağmurun buğday kalite
lerine yaptığı tesirden '.otmuş· 
tur. 

Mamafi, alakalılardan bazı· 
ları bunun, evvelce ihtiyaçtan 
fdzla buğday alındığı için şim· 
di tabiatile talebin azalmasın· 
dan doğ'duğunu söylemektedir. 
Değirmenciler de, fiııtların 

bugünlerde daha ziyade düşe
bileceğini düşünerek fazla mal 
kiıldırmamaktadırlar. Bu vazi· 
ziyet piyasaya bütün bütün 
tesir etmiş, piyas~da tereddüt
lü bir vaziyet doğurmuştur. 

Yumurta ihtilafı 
Ordu vilayeti yumurta kont

rol komisyonu tarafından mua
yene edildikten sonra, az kirli 
damgası vurularak, ihraç edil
mek üzere lstanbula gelen bir 
parti yumurtanın, lstanbulda da 
muayene ed ildik ten sonra ih· 
racına müsaade edilmemişt i. 

Bunun üzerine, ordu kontrol 
komisyonu Türk Ofisi başkan
lığından aldığı bir tamime isti
naden hareket ett iğ ini, bu ta
mime göre bu nevi yumurtaların 
ihracedilebilecegini iddia elmiş, 
keyfiyet, lstanbul ve Ordu kon
trol komisyonları arasında ihti
laflı bir hal almıştır. 

Bunuıt üzerine, iktisat vPka
letince meselenin tetkikına baş· 
lanmıştır. Mesele, ancak, veka
letin kararile tenevvür \'e tava
zuh eyleyecek, im ihtilaf halle
dilmiş olacağı gibi, bu kararla, 
bundan sonra bu neviden ihti· 
laflar hudüsunun da önüne geç-

1 ilmiş ~caklı'.': ___ _ 

~diye 

Açıkgöz hamal 
başılar 

ikisinin vazifelerine 
nihayet verildi 

Belediye müstahdemin şube-
sinde bazı yolsuzluklar olduğu 
ihbarı üzerine şube kadrosun· 
da bazı değişiklikler yapılmış, 

belediye müfettişleri de tahki
kata başlamışlardı. Bu tahkikat 
neticesinde, bazı hamalbaşıla. 
rın fazla pay aldıkları anlaşıl· 
mış, araba vapuru iskelesi ha
malbaşısı Tcvfik'le Valde hanı 
hamalbaşısı Hakkının vazife. 
!erine nihayet verilmiştir. 

Tahkikata devam edilmekte
dir. Müfettişlerin tahkikat ta
mamlandıktan sanra \'erecek. 
leri rapor la vaziyet iyiceJaydın
lanacak, mes'ul olanlar tama. 
men meydana çıkacaktır. 

KiRMiŞ - Beyazıtta, Okcu
lar başında 100 numaralı dük
kanda tayyare bayiliği yapan 
Celal evvelki gece saat 24 ka
rarlarında, dükkanının iç tara· 
fında asılı yüz lira kıymetinde 
kıristal camın, dükkanı karşı

sında bilet bayilijti yapan Or
han tarafından atılan bir t,şla 
kırıldığını iddia etmiş, Orhan 
hakkında tahkikata başlaumış
tır. 

DÜŞTÜ - Kasımpaşarla, 
Dere içinde otran Süleyman 
karısı Saide, Osman Çavuş 
yakuşunda açık bulunan kana
lizasyonun üzerine konmuş 
olan tahtaların üstünden ge
çerken, kucağ'ındaki iki yaşın
daki çocuğ'u yılmazla beraber 
çukura düşmüş, çocuk başın-· 

ldan yaralanmış, hastahaneye 
kııldırılmıştır. 

3 

, Günün vodvili . 
. ~ 

Peki, bunlar ne? 

Dünyada sulh var deniliyor. 
Herkes aman harp olmasın 
diye telaşta.. Dün yazdığımız 
gibi, ( Bernard Şav) gibi sa
kallarını her türlü tutuşmaya 
karşı sigortalı vehmedenler de 
zaten harp imkansızdır fikrin
deler .. Dün, Alman propagan
da nazırı Göbels bile, dünya
nın asıl harp korkularının gö
beği olan Birlinde Olimpyst 
meşalesini (sulh meşalesi! ) di
yerek yaktı .. 

Pekala amma, d iğer ta.raf. 
. ta Flistinde Arap.Yahudi çar
ı pışıyor,Afrikada ltalyan-Habeş 
boğuşuyor; ispanyada !span
yol - lspanyolla gırtlaklaşı
yor; Çinde Yukarı Çinli -
Aşağı Çinli ile silah silaha .•. 

Dünyada sulh varsa bunlar 
ne? Bunlar harp değil demek! 
Zahar, dünya yüzünde harbin 
tamamile unutulmaması için, 
harbe ma ya tutuluyor!! 

FESTIVALLERil' 
SORPRiZı 

Dünden itibaren. şu talı ko. 
misyonlar, komiteler, raporlar. 
projelerle, hakikaten takdir et
memek imkanı olmıyan bir ener 
ji ve faaliyetle hazırlanan 40 giın 
40 gecelik Festival şenl iklerine 
girmiş bulunuyoruz. lstanbul 
içi n ne olursa o lsun hayırlı o
lan ve bu kadar hüsnüniyet lerle 
çalışılan bu i~te meyus olunma
sını hiç de istemeyiz. An cak bü
tün bu hazırlıkların gayesine 
masruf olmıyacagı, yaranın büs· 
bütün başka yerde ve bu türlü 
tedbirlerle şifa bulmaz o:dugu 
haakındaki telmihlerimize her 
halde gülünüyordu. Bizse, bi
lakis, hakkı açıkça söylüyoruz. 

Festivalin bu ilk haftası, ls
tanbul hal kına hazırlanan sürp· 
riz harikulade : bu (görünme
yen seyyahlar) haftası il 

Mostras 
meydanda ı 

Bir gazetede (Güneş banyo
su nası l yapı lm a lı? Deriyi had· 
dinden fazla karartmak zarar
lıdır) diye uzun uzadıya izah
lara kalk ı şıyor. Uzun söze ne 
hacet : i ş te Neg rı s ! 

israf! 
Buyrun: yeni bir buhran da

ha- mahut cşitilmemiş buhran
lardan: Piyasada pamuk ipliği 
azalmış! • 

Bütün işlerimizi bununla mı bal!' 
lıyoruz, nedir?I.. Amma iJrafl .• 

Çocul<Iarım ı z aç,kgöz 

Küçücük mülakatlariyle bü. 
yük romanlar yazmakta mahir 
Suat Derviş dün de küçücük 

I
' bir çocukla b ir mülakatında yine 

büyük bir roman meydana ge
tirmiş, konuştuğu çok zeki ço
cuğa soruyar : 

- Yavrum, sen çok akıllı 
bir çocuğa benziyorsun. Büyü· 
yünce ne nıesleğ'e girmek isti
yorsun? Cidden akıllı çocok şu 
cevabi veriyor : 

- EV\'ela doktorluk derdim. 
Sonra sekiz meslek deg-iştiri
rim. Fakat yine doktorlukta ka
rar kıldım 1. 
Şu asırdaki çacuk zekasına 

bakın: şü )hesiz onun değiştirdiı,:'i 
bu sekiz mesleğin de bütun er
babının zihinlerinden geçeni 
biliyor ! 

Tevekkeli dememişler : ço
cuktan al haberi 1 

Kabahat sıcaklarda mıi 
Dün bir muharrir de bir 

gazetede dünyanın son hn
şık lıklarına bakıp ta (sıcak 

günler!. diyor. ihtilaller, karı· 
şıklıklar. cinııyetler ve ağır 

suçlar hep sıcaklarda irtikaı. 
ediliyor! ) Eğer bu doğru 
olsaydı, evvela, hamamlarda 
kavgadan geçilmemesi lazım. 
gelirdi. halbuki, hamamlarda. 
halla modern deniz hamam· 
larında dahi hergün binlerce 
insan boğulduğu halde gık 
işittiniz mi? 

Serdengeçti 
ıı1111111111ıııuuııuıuuı111ııı1111mııııı•1111111ıuurıı••'••t111 

KIZGlN DEMiR - Kasım. 
paşada lsa çıkmazında 22 nu. 
marada oturan ve Hasköy 
Şirketi Hayriye fabrikasında 
çalışmakta olan demirci Meh
met oğlu Şerafeltin, evvelki 
gün, fabrikada, demir atelye
sinde kızdırdığı bir demiri 
kıskaçla diğer bir yere götü
rürken. önünde bulunan yağlı 
önlüğü tutuşmuş, Şerafeltin, 
iki elinden ve vücudünün muh
telif yerlerinden yanmıştır. 
Yaralı, Balat Musevi hastane. 
sine yatırılmıştır. 
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3 Ağustos 

Ankaradan bahisler: 

" Plan ile "hayat 
Askerlik: '°" Düşünceler : ' l'r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BEN KİMi '' ,, · Askerin siyasetle 
ilgisi yoktur 

Unutmamalı ki be, yıllık Sovyet 
pl6nlarında da nazariye ile ameliye, 
fikir ile hayat çarpıtmıttır 

Yazımın başlıj!'ı derin izah· 
lara varacak derecede mü
himdir. Orduyu, Ulusun ka
rarını tatbik vasıtasından 

başka hiç bir işle vazifedar 
görmedij!'imden bu kısa söz· 
)erim, nazarı esasların tekra· 
rıdır. Çünki ; askerlik ve si· 
yasetin birbirinden tamamen 
ayrı iki yol olduj!'una kuv
vetli bir kanaat besleyenler
denim. 

Yazan: Burhan Belge 

Planlı Ankaranın yayılışına yukarıdan bir bakıı 

Hepimiz biliriz.. Siyasetin 
gösterdiği durumlar, korun
ma çarelerini araştırmaj!'a va
rit ve herhangi iki devlet, 
birbirile süel andlaşmalar ya• 
parak diplome.si tesirlerini bu 
yolda gidermej!'e çabalarlar. 
Harp tarihi bu gibi andlaş· 
matara baj!'lı devletlerin düş
manlarına karşı yıllarca elele 
harp ettiklerini ve kuvvetli 
esaslara dayannııyan uzlaş. 

•Plan. Ankarayı, kale etra
fında çevrelenen eski parçalar 
da dahil olmak üzere esas maf
sallaşmaları belli bir uzviyet 
olmaj!'a mecbur etmektedir. 

Elli sene sonraki Ankara, 
Jansen'ın tasıı.rladıkı gibi olmı
yacaktır. Fakat 50 sene sonra 
Ankaranın nasıl bir MI alaca· 
~mı, en iyi, yine Jansen düşün
müştür. Ağaçların nasıl büyü
dükleri, ne türlü çiçek açtıkları 
ve hangi meyveleri verdikleri 
bilinir. 

Fakat her kaysı aj!'acı, fidanı 
dikilip yemiş verinciye kadar, 
büyüdüğü gibi büyür ve bir 
başka kaysı aj!'acına ancak 
kaysı ağacı olmak itibarile 
benzer. Yoksa ona hususi şek
lini veren onun individüel ve 
organik hayatıdır. 

Şehir planlerı da böyledir. 
Tıpkı p'anda olduğu gibi vü
cut bulmuş bir şehir, dünyanın 
hiç bir tarafında yoktur. Fakat 
bir şehri, plana göre yapmak 
kararı verilince de, o p'an, artık 
esalarında dej!'il ancak detayla
rında tadile uğrar. Esaslarında 
tadile uj!'rayan bir plan, ya fena 
heplanmış bir plandır, ki o za
man p!an olmak hassası ek
siktir yahut tecavüze uj!'ramış 

b:r plandır ve bu taktirde pla
nı yaptıran planı anlıyacak bir 
olgun1uj!'a gelmiş demektir. 

" Ankara plan ,. ında bu iki 
hatanın ikis:nden de, elden 
geldiği kadar içtinap edilmiş
tir. " Elden gddiği kadar ., 
diyoruz çünkü unutmamak la-
zımdırki, bu işlerin gayet 
acemısı bulunuyorduk ve 
" plan ,. ile " şehircilik ., mef
humları memlekete daha yeni 
giriyorlardı. 

Bundan başka, daha "p~an. 
tamam olmadan önce, Ankara 
bir hükümet merkezi olmuştu. 
Kendine göre bir organik ha
yat yaşıyor ve başıboş dahi 
olsa süratli bir inkişaf kabili
yeti gösteriyordu. 

Şehrin eski semtleri arasında 
b;r menfaat çarpışması başla. 

dığı gibi, civorında da birta· 
kım yeni semtler doğmakta idi 
Ve bu arsa spekülasyonu baş
lamış bulunuyordu. işte bu se• 
bepler, plana karşı olan reaks
yonlan doğurmuştur. 

Yukarıda da demiştik ki, "pliin 
ile "hayat,. arasında, dünyanın 
iıer tarafında ve hangi işte olursa 
olsun bir çarpışma vardır. 

Roman: 15 

Mesela bir memleketin bütün maların da faydalı neticeler 
işlerini kucaklamak üzere ya• vermediklerini göstermekte-
pılan beş yıllık Sovyet pliinla· dir. 
rında da, nazariye ile ameliye, Hal böyle iken, süel ve 
fikir ile hayat, insan tasavvu• sıyasal düşünceler birleşemez 
ru ile insan menfaati çarpış· ve böyle bir istek tatbik sa· 
mıştır. hası bulamaz. Çünki, harp, 

•Ankara planı. , buna rağ· siyasetin neticelendiremedij!'i 
men muvaffak olmuştur. Çün· ulusal bir dilej!'i, kılıç kuv
kü, sıkı bir el, planı parçala· vetile başarmak demektir. 
yıp atmak isteyen menfaatleri Devletlerin güttükleri menfa. 
zaptetmesini ve planın esası ba. atler birbirine uymayınca si
kımından koştuğu ,artlara ita• ya5et ve askerlikle sınırlarını 
at ettirmesini bilmiştir. Bu el, ayırmak ta iır.kansızdır. Buna 
hükümetin elidir. raj!'men bu iki vazife birbi. 

Ôyleki plana karşı, fert men- rinden uzaklaşır. Harbe va
faatları, ancak ufak tefek ka- ran durumlarda siyaset ro
çakçılıklar yapabilmişlerdir. Ve lünü bitirmiş demektir. Bu 
bütün gayretlerine rağmen pla değişmeyen prensipler yü. 
nı sabote edememişlerdir. zünden; her devlet, ordula-

Mesela •Atatürk bulvarı., nın 1 rının siyasetle uğaşmalarını 
iki yanındaki apartımanlarda yasak etmişlerdir. Ancak, 
gördüj!'ünüz en üst ve yarım devleti idare ve ordulara ku
katlar bir kaçakçılıj!'ın mükem· manda edenlerin başbaşa dü-
mel bir örnej!'idir. şünmeleri, çalışmaları, yurt 

Netice itibarile, •Ankara pla· işerlini elele başarmaları ge. 
nl Sa esi. d ı k t • ı· 1 rektir. Bismark ile 'Moltke • y n e mem e e e p an 
mefhumu., ve memleketin bir öy ledeğil miydi? .. 1918 yılın· 
çok kasabalarınada planın ken da, bu nazariyeden ayrılan 
disi girmiştir. Alman devlet ricalinin asker-

Burhan Belge lerle anlaşmamaları felaketli 
1111111111111111111111111111111111111111•••••111111111111111111111111111 

1 günleri yaratmadı mı? .• 

Jandarmaya 
Rüşvet 
Teklif etmi~ 

Adana, (Açık Söz) - Osma. 
niye kazasının Durmuşaj!'a kö
yünden Akkaş pj!'lu Dede na· 
mında birisi köy devriyesine 
çıkan Osmaniye merkez kara· 
kolundan süvari Mustafa oğlu 
Hüseyin Erdoğan ve Mustafa 
Kasım adında iki jandarmamı· 
za rastlamıştır. 

Jandarmalar silahlı giden 
Dedeyi, 8470 numaralı Alman 
tüfeği ve fişekleri ve üzerinde· 
ki tabancasile yakalamışlardır. 

Dede karakola, getirilirken 
bırakılmagı için rüşvet teklif 
etmiş ve jandarmalar da verilen 
bu para için ayrıca zabıt va· 
rakası tutarak makama teslim 
etmişlerdir. 

Yunanistan bazı elçilerini 
değiıtirdi 

Atina, 2 (Açık Söz) - Yu
nanistan Kahire, Varşova, Vi• 
yana ve Bern elçileri dej!'işti

rilmiştir. 

Geçmiş günlerin acı aki· 
belini daima göz önünde bu
lunduran Türkiye cümhuri
yetinin bu günkü durumu ise. 
devlet ve ordu idareleri ba· 
kımından yüksek bir örnektir. 

M. Ersu 

Grev çarşanbaya 
Atina, 2 (Açık Söz) - Umu· 

mi işçiler ve müstahdimler bir· 

liklerinin dünkü içtimalarında 

ilanına evvelce karar verilen 
yirmi dört saatlik umum! gre
vin önümüzdeki çarşanba sa

bahından itibaren başlamasına 
karar verilmiştir. 

( 
Abone Şartları 

TÜRKiYE IÇJN 
1 Senelik 1200 Kr, 
6 Aylık 600 ., 
3 n 325 ., 
1 n 125 ., 

HARiÇ iÇİN 
1 Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık 1300 ., 

!I n 700 " 
ı .. 

Nuruoımanlye, Şeref Sokaiı 
TELEFON' 208l7 

L~~~~~~~·-' 

Aşk Oyuncakları 

dansözlerin anaları ve kız l<ar
deşleri uyuklayarak oyunun 
sonunu bekliyorlardı. 

Konça, dansözlerin sevdalı· 

!arına bah,ettikleri büyük bir 
lütuf kabilinden, benim bu sa
lona girip çıkmama müsaade 
etmişti. Ne güzel cemiyet de· 
ğil mi? Gerçi asılsız bir serzeniş. Fakat 

buradaki hayatını bej!'eniyof 
musun ? Bütün bu it sürüsü ile 
düşüp kalkıyorsun tabit 1 

Kızdı, ayağa kalktı: 

- Bir kt-re bu sözünüzü ge· 
ri alınız Don Mateo. Benimle 
böyle konuşmaktan sizi men' 
ederim. Babamın mezarı üze
rine yemin ederim ki, ben şu 
dakikada bakireyim ve bundan 
şüphelendiğiniz için sizden iğ
reniyorum. 

Masamda yalnız kaldım. Bir 
az sonra ben de çıkıp gittim. 

- 12 -
Beklenilmiyen bir 

manzara 
Bütün gece rıhtım boyunda 

dolaştım, durdum. Denizin tü· 
kenmiyen serin rüzgarı ateşi 

y AZAN: Pi yer Luls 

mi dindirmeğe kafi gelmiyor. 
du. Bir taraftan da kendi aJ. 
çaklığıma kızıyordum. 

Artık bütün bu hadiseler. 
den 5onra benim için yapacak 
üç şıktan biri kalıyordu : ya 
büsbütün bırakmak, yahut zor
lamak, yahut ta öldürmek. 

Halbuki ben dördüncü bir 
şık ihtiyar ettim. Yani işin 

olacaj!'ına varmasını kabul et· 
tim, 

Her gece uslu bir çocuk gi· 
bi bara giderek eski yerime, 
oturuyor, onu seyrediyor ve 
onu bekliyordum. 

Konçada yavaş yavaş yu· 
muşamıştı. Artık bana yaptıj!'ı 
fenalığı bana yüklemiyordu. 
Sahnenin arkasında büyücek 
bir beyaz salon vardı. 

Burada, sıraların üzerinde 

Orada geçirdij!'im saatlerin 
fecaatını tasavvur edebilirsiniz. 
Beni iyi tanırsınız: bu kadar 
bayağı bir meyhaneye devam 
etmek azabına da nasıl kat• 
!andığımı tasavvur ediniz. 

Konça Perez gibi öteki 
dansözler de sağımda, solumda 
dolaşıyorlardı. Barda geçir· 
diğim bu feci saatlerin içinde 
en gönlümü oyalıyan tarafı 
Konçanın oynadığı dört dansı 
seyretmekten ibaretti. Kolisin 
bir kenarında duruyor ve 
halka bakmadıj!'ım için onun 
sırf bana mahsus olarak 
dansettiki holyasına dalıyo
rum. 

Konça'nın en çok muvaffak 
olduğu Flamengo idi. Bu 
dans değil, bu, bambaşka bir 

1 

Sözün belagatini, kafadan 
hançereye giden yolda arama
lıyız. Hançereden dile uzanan 
yol sözlere sadece ahengini 
verir. Ej!'er ikisi birleşecek 
olursa .. işte hitabetin sırrı bu· 
radadır. 

l!J eı 

Sözün gümüş, sükUtun altın 
olduj!'unu iddia edenler, dilsiz· 
lerin gırtlaklarında platin de
posu tahayyül ederler. 

l!J l!l 
Söz, erbabının aj!'zından çı

karken kafadan taşan fikirle· 
rin canlandığını hissederiz. 

rn m 
Bir bakıma göre empresyo

nizmin en muvaffak olduğu sa· 
ha hitabettir. 

eı m 
Kendi kendimize söylendi

j!'imiz zamanlar bize deli diyen 
bulunabilir. Fakat onların ken
di kendilerile bile hasbihal 
edemediklerini bildij!'imiz için 
bu garip hükümlerinde ne ka
dar haksız olduklarını söyle
meğe lüzum var mıdır ? .. 

r -"" 

1 
Doktorun ı 

Öğütleri 
Esneme 

Cij!'erlere Adi tedeffüsten zi· 
ya,de miktarda hava girecek 
surette asabi veya ihtilacı bir 
sebeple gayriihtiyari olarak va
ki olan kuvvetli ve uzun bir te· 
neffüstür. 

Esneme ile hareketine bataet 
gelmek üzere bulunan kan tek
rar muvakkaten kuvvet bula
rak macerai tabiisinde cevela
na başlar. 

Onun içindir ki uyumak ih· 
tiyacı, iç sıkıntısını, uzun bir 
nutuk dinlemek, çok süren bir 
kitap okumak esnemeye davet 
edebilir. Açlığı da esnemeyi 
davet eden sebepler arasın· 
da zikredebiliriz. 

Esneme bazan marazi olur 
ki, tedavi edilmek lazımdır • 
Bazı kimseler de yemekten 
sonra esneme başlıyarak bir 
iki saat devam eder. Bunlar 
midelerinde bir ağırlık hisse· 
derler. Bu gibilerdeki esneme· 
yi hazımsızlığa bir işaret te
lakki edebiliriz 

Bazı kimselerde esneme bir· 
denbire başlıyarak pek müba
leğalı surette, durup dinlen
meksizin birbiri ardı sıra vaki 
olur. Bunlar ne kadar esnemek 
istemeseler de muvaffak ola
mazlar. Yüzlerinde bir solgun
luk gürülür. Bu sırada soğuk 
ter va gasiyan gibi asar gö
rülürse, bir baygınlık vukua 
geleceği anlaşılır. 

Onun için esniyen kimselerin 
haline gülmemeli, bilakis onla· 
rın esneme ile zahir olan iztı· 
raplarına dikkat etmelidir. 

Esneme halinde alt çene 
aşağıya doj!'ru çekilerek, üst 
çeneden a-ergi gibi uzaklaşır. 
Onun için esneme vukuunda 
iki çeneyi büsbütün açmıya 

dej!'il, belki mümkün mertebe 
birbirlerine yaklaştırmıya ça
lışmak iyidir. Çünkü çok şid. 
detli esnemelerde hazan alt 
çsne mafsal kemij!'inin yerin· 
den çıktıj!'ı görülmüştür. 

Atinada KomUnistlerin 
sikin geçen gUnU 
Atina, 2 (Açık Söz) - Ko

münistlerin harp aleyhtarlıj!'ı 
günleri olan dünkü gün bura· 
da ve vilayetler sükünetle geç· 
miştir. Kaydedilen birkaç ha. 
dise ehemmiyetsiz şeylerdir. 

harikaydı. Kadın aşkını, güzel
liğini ve hışmını bunun kadar 
bütün kesafetile ifade eden 
bir şiir mecmuası olamazdı. 

Bir dansözün bu oyunu iyi· 
ce oynıyabilmesi için en aşa
ğıdan sekiz sene idman yap· 
ması lazımmış. Halbuki Konça 
sanki anadan doj!'ma dansöz
müş gibi, bu güç oyunu öyle 
sanatla ve öyle muvaflakiyetle 
başarıyordu ki.. 

Sonra azizim, Konça'nın dans 
ederken, seyretmeğe doyul. 
maz bambaşka güzellij!'i vardı. 

Bir ay böyle geçti. Konça 
sahnenin arka taraflarına girip 
çıkışlarıma bir şey söylemiyro
du. Fakat onu kapısına kadar 
götürmeğe hakkım yoktu. Ne 
geçmişten, ne bugünkü vazi· 
yelten şikayet etmemek şarti
le, Konça'nın yanında yerimi 
muhafaza edebiliyordum. istik· 
bale ğelince, bilmem o n d üşii· 
nüyordu, fakat benim bu acık· 
lı macera içinde hiç mi hiç bir 
fikrim yoktu. 

Şöyle uzaktan uzaA"a Toros 
meydanı civarında, anasile bir 

N 
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Tefrika No. 15 -
Nesrin Hanım .. Zavalh kadın.. Nihayet sen de mi 

buraya düştün? Seni de mi tevkif ettiler? 
Nesrinin arkasından bir İngiliz polisi yürüyordu. 
Bu nasıl nazırdı yarabbi?. 
Süreyya bu sözleri işitince 

beyninden vurulmuş ·gibi sen
deledi. O: (Ben şimdi telefon· 
la emir veririm... Bırakırlar • 
Bu ne rezalet?) diyecek sa
nıyordu. 

Bir nazırın: (Ben yardım e
decek vaziyette değilıml) de, 
mesinden zavallı Sürcyyanın 
okadar canı sıkılmış, okadar 
çok mahcup olmuştu ki •• 
Şüreya içinden : 
- Bir na11rın bu kadar a· 

ciz ve elinden bir şey gelmez 
bir korkuluktan ibaret olduj!'u· 
nu bilse idim, vallahi yüzümü 
kızdırupta buraya kadar gel· 
mezdim; 

Diye mırıldanarak nazırın 
odasından çıktı. 

Süreyya şimdi ne yapacaktı? 
Kime dert anlatacaktı? 
Polise gitti .. 
Ona kısaca şu cevabı ver

diler: 
- Cezayı vermeden kur

tulamaz. 
- Aman efendim bir pala

mut meselesi için de yüz elli 
lira ceza verilir mi? 

- işte o kadar .. Nizam böy· 
le,. haydi, marş! 

Süreyya bey polis idaresin
den de eli böğründe çıktı. O 
gün akşama kadar baş vurma
dık kimse bırakmadı., Hepsi 
faydasızdı ve zavallı adamcı· 

j!'az ortalık kararıncaya krdar 
Galataya geçemedi. 

Ne yüzle geçsindi.. kardeşine 
faydalı olamayınca, tekrar ona 
gitmekte ne mana vardı? 

Süreyya bey sağa sola baş 
vuradursun .. Arapyan hanında 
ikinci geceyi de ıztırap ve iş
kence içince geçirmiye mah
küm olan Vamık, saatler yü
rürken bonaldıkça bunalıyor

du .. 
O şimdi koyu bir milliyetçi 

olmuştu .. 
"Anadolu vaziyete hakim 

olsaydı, bu toprağın suçsuz 
bir genci -palamut yüzünden. 
zindanlarda inler miydi?,. di
yor ve yumruklarını sıkarak 
ilave ediyordu: 

- Ben bugüne kadar tıpkı 

körler ve sağırlar gibi yaşa. 

mışım... fakat, bundan sonra 
asla. Ayranım kabardı artık .. 
beni zor tutarlar lstanbulda 1 

sır kadın gölgesi ... 
Vamığın Arapyan hanındaki 

mevkufiyelinin üçüncü güniydi. 
Ona: 

- Yüz elli lira vermeden 
çıkamazsın 1 Demişlerdi. 

Süreyya, kardeşine bu pa· 
rayı tedarik etmekle meşguldü. 
Kimseden ödünç para almanın 
imkanını bulamamıştı. Bir gün 
sonra bedestende eşya sata
rak, bunun bedelile kardeşinin 
(palamut cezası) nı ödeyecekti. 
Akşam üstü .. Mevkuflar her 

günkü gibi, vahşi hayvanlar 
kümesine benziyen demir par· 
maklık arkasında sızlanıp du· 

yerde otnrduğunu biliyordum. 
Bu evde daha altı d~nsöz, aile 
ile beraber oturuyormuş. Bu 
kadınlar diyarında neler olup, 
neler bittiğinden haberim yok· 
tu. 

Mamalih bizim dansözleri· 
mizin oldukça muntazam bir 
hayatı vardır : Akşamın seki
zinden sabahın beşine kadar 
sahneye çıkarlar. Sabaha doıtru 
yorgun argın evlerine dönerler, 
ekseriya yalnız olarak öj!'leye 
kadar yatarlar. Ancak akşama 
doj!'ru biraz serbest vakitleri 
vardır. 

işte bu serbest vakitleri bi· 
raz endişe ile düşünmüyor de· 
ğildim. Çünkü Konça'nın aynı 
evde oturan iki dansöz arka
daşının daha pek şabemred 
bir erkek kardeşlerile pek sı

kı fikı olduğunu öğrenmiştim. 

Bu gencin adına Morenito [!] 
diyorlardı. Asıl ismını bir 
türlü öj!'renemedim. 

Ka.oça oğlanı ekseriya ma• 

[t] Küçük e•mer 

rurken, Vamık koridordan ge
çen bir gölt;e gördü. 

Bir kadın gölgesi .. 
Başını parmaklığa dayadı .. 
Dikkatle baktı. 
Göz göze geldiler .. Ve biri. 

birlerini çabuk tanıdılar. 
Vamık kendi kendine mırıl

dandı: 

- Nesrin hanım.. Zavallı 
kadın .. Nihayet sen de mi bu
raya düştün? Seni de mi tev
kif ettiler? 

Nesrinin arkasından bir ln
giliz polisi yürüyordu. Merdi· 
venden çıktıla. 

Vamık bey merakını yene
m !di .. 

Yanındakilerden birine sor
du: 

- Buraya kadın getirilir mi? 
- Elbette., Fakat, ?urada 

yatırmazlar.. Taksime götü
rürler. 

önde duruyordu. Tereddütle 
sesini çıkardı: 

- Buradayım .• 
Vamık korku içinde titre· 

miye başlamıştı. 
- Acaba beni de Harbiye 

mektebi bodrumlarına mı götü· 
recek'eı?I 

Kafasının içinde kıvrılıp ka• 
lan bu istifham bereket ver• 
sin ki Vamığın şüphelerini 
dej!'iştirecek kadar büyüme
mişti. lngiliz polisinin arkasın· 
da duran tercüman · Mı gır: 

- Geçmiş olsun begim, de
di, bir yanlışlık olmuş.. Tah· 
Jiye ediliyorsunuz 1 

Vamık Bey birdenbire şa• 
şaladı .. 

Sevinmişti .. Fakat, sevinci• 
ni izhar edemiyordu. 

Aceba kardeşi Süreyya iv 
tenen cezayı mı vermişti ? 

Tercüman şu cümle ile va• 
ziyeti izah etmişti: 

Aradan on dakika bile geç- - Bizim kumandanın ya· 
mişti. Bodrumun parmaklığı nına bir iş için gelen genç bir 
açılıyordu. Hanım sizi burada görmüş.-

Bir lngiliz polisi: tanımış. Kumandan cezanızı 
- Vamık Bey.. affetti. 
Diye baj!'ırdı. Vamık en /Bitmedi f 
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SAN~T 
KiTAP .. QEfiM. TiY.ATRO,MUS"il<t 

Çarpışan mısralar 

insanlar her sa~aşla, her 
çarpışmada - nasıl olursa ol
sun • bir heyecan, sürükleyici 
tatlılık bulurlar. 

Bana kalırsa fikir ve duy• 
gu knvgalarında da anlatılmaz 
bir heyecan var1 ve bu çesit 
çarpışmalar eğa anlarsak öte
kilerden hiç le aşağı kalmıyor. 

Sonra fikir kavgalarının 

bir iyiliği varsa o da istedigi· 
niz yazıcıları kendi kendinize 
dövüştürebiliyorsunuz. 

Son senelerin iki şairi var 
ki bütün dünya onları takdir 
eder ve sever. Bunların ikisi 
de Fransızdır. Birisi Kontes 
dö Noay, öteki de Pol Va/eri 
dir. 

Birincisi kalbin felsefesini 
bütün riyazi ve mantıki fikir
lere, kafa felsefesine tercih 
eder. Yalvarır. ağlar, güler, 
fakat yalnız kalbini konuş• 
turur. 

ikincisi gülmiyen, hesap 
eden ve soran hir adamdır. 

Düşünür, riyazi meseleleri 
halleder, okur, tekrar düşünür 
ve sonra şiirini yazar. 

Biri Allaha inanır, ondan 
korkar, 

Öbürü hiçbir şeye inanmaz, 
kuru kafaların önünde Şeks. 
pirvari düşünür, tabiatle, Al· 
lahla adeta alay eder. 
Şimdi bu iki kahramanı 

alınız, hayalinizde ikisini de 
karıı karşıya getirip mürıaka· 
ıa ettiriniz, bu fikir dövüşü-

sama çağrıyor, benim hesabı

ma besleyor, tabakamdan al· 
dığı sıgaraları Moranito'nun 
dudaklarına iliştirerek, çak tığı 
bir kibritle de yakıyordu. 

Güsterdiğim bütün sabır. 

sızlık hareketlerine karşı, o· 
muzlarını silkiyor, yahut soguk 
bir cümleyle mukabele ederek, 
ıztırabımı daha ziyada deşi
yordu. 

Morenito şimdi herkesin 
malıdır, diyordu, fakat e~er 
onu dost tutarsam, yüzüjtiim 
gibi yanımda taşıyacağım. Ôy. 
le değil mi Moro ? 

Hiç sesimi çıkarmıyordum. 
Şurasını de] söylemek lazım ki, 
Konçanın hususi hayatı hak
kında dönen şayialar onu eri· 
şilmez ve !dokunulmaz bir kız 
olarak gösteriyordu. 

Hani bu şayialara inanını· 

yor değildim. Çünkü yanına 
yaklaşan hiç bir erkeğin ba· 
kışlarında ona bir gece evvel 
tesahüp etmiş olmanın verdiği 
cüret ve manaya tesadüf el· 
memiştim. 

Fakat Konca'nın yüzünden 

nün zevkıne doyulur mu sÖ!J' 
leyiniz? 

Hayatını bir höcreye benst' 
terek, kendini de o hücrerıİP 
küçük penceresinin demirleri,, ı 
ne asılmış bir mahkuma ben• 
benzeten Kontes dö Noay'/O 
bir kırda olurmuş, deniz me· 
zarlığını seyreden, ölü inso.1' 
kafa/arife, onları kemireP 
kurtlarla, mavi deniz ve yefi~ 
ağnçlarla alay ederek, gag''. 
şuuri hayalının mevcudigetirı' 

i•pal etmek istigen Po/ Va/eri• 
nin kavgalarının insanı titrt' 
tecek kadar müthiş olacağın1 

görüyorsunuz değil mi? GönJI 
isterdi ki onları canlı ve sır 

hici olarak görelim, kulakla• 
rımızla seslerini işitelim, göt' 
lerimizle bu fikir ve dugr 
kavgacılarını görelim, kafa ffl 
kalplerimizle onları anlayalıffl• 

Fakat heyhat... Biri bilin• 

miyen, anlaşılmayan diyar/af' 

da geziyor. Öteki de ilmi ~i· 
lapların içinde saçlarını dahO 

fazla ağartıyor. 

Ve zaman, hep böyle saçlır 
rını kitapları arasında ağaf' 

tanların, ötP.ki diyarlara göçt' 
rek belki de yaşamanın sırrın' 
arayan insanları görerek f'. 
çecek. Mücadele, her ıar/4 
kavga, hayatın insanları Jai• 
ma daha fazla kıstırdığı tP 

büyük şartı olarak kalacak. 

Tarık z. Tunaylil 

her halde rahatları bozuı.ıı 
iişıklarile kavgalar mı etıııe' 
dim? Bunlardan hiç biri on1 

malik olmakla övünemediJef· 
Bilakis her yerden her zaııı•0 

işitirdim: •O Mozita'dır, o be' 
kese öyl" yüz vermez .• 

El [!I 

Bir gece bar sahibesinin iş•; 
reli üzerine, diğer üç d:ınsöıl 
beraber birinci kata çıktı. il'' 
na söylediğine göre bir ö~1 

uykusu uyuyacakmış. Eskide: 
de böyle bir saat kaybol•ı 
sesımı çıkarmazdım. Çün~ 
ne kadar yalancı ve ,,h~1 
olsa bile, yine en küçük söz"' 
ne inanıyordum. , 

- Çok dans ettiğim iz :1
9 

man, biraz uyuruz, diyord~ 
yoksa vallahi sahnede riiyai' 
görürüz. IJo 

Bu defa da yukarıya çıkmış~ 
Ben de daha temiz bir h•' 
almak için bardan çıktım. 0 

Dönüşte, koridorda kafad•. 
hafifçe bir dansözle karşıla;. 
tım. Ona barda Gallega diı0~ 
!ardı. Biaz da sarhoştu. .,e 
gör~nCC! j 

/ 8itmej1 
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gittiği yol 
Diyorlar ki : Harp. için iki sene 

daha beklemek lazımdır 
İngilte renin doludizgin 

Almanya ve İtalyanın 
hazırlığı karşısında 
vaziyetleri nedir ? 

Havalar çok sıcak ... Şu da
kikada Avrupanın bütün dip- ' 
lomatları plajlarda, su şehir
lerinde, Riviyerada ve meşhur 
kaplıcalarda vakans yapıyor

lar. Montrö konferansı da Tür
kiyenin zaferile kapandıktan ı 
sonra yeni bir siyast hadi-
se karşısında bulunmıyoruz , 
artık: Yalnız Avrupanın en 
garp köşesinde ispanyada da-
hili bir ihtilal var. Öyle bir • 
ihtilal ki hariçten gelen mües· 
sirlerin de bu kanlı kavgada 
rol oynadığı söyleniyor ve 
bunun alametleri de erbabının 
basiret gözlerine gösteriliyor. 

Dünya ve bilhassa Avrupa 
her zaman hadiselere gebedir. 
Ufukta henüz birşey görünme
mekle beraber belki de şu " 
günlerde ansızın patlak vere- .,.. 
cek olan bazı hadiselerin şa
hidi olabiliriz. Fak al böyle bir 
hadise olmasa bile şu yakın
larda beynelmilel mühim bir 
siyai hAdise ile karsılaşacağız. 

J 

ı 
• 

t 

Bir buçuk ay kadar sora, 
yani Eylulün son günlerine 
dojtru lsviçrenin Cenevresinde 
Milletler Cemiyeti tekrar top
lanacak, altmışa yakın devletin 
diplomatları yeni baştan sah
neye çıkacaklar. Sizin anlaya
cajtınız, Milletler Cemiyeti A
şamblesi eylul sonlarında top
lanarak şu meşhur veya mahut 
Habeş. ltalya işini görüşecek, 
yahud Habeş topraklarının 

<7örülüşündeki bütUn satvetine ratmen, lnglliz vatandaşlarının 
artık inanamadıkları ve en kısa zamanda takviyesini bekledikleri 

lngiliz filosundan bir parça 

mukadderatı hakkında nazari riye nezareti, lngiliz donanma- lngilterenin müdafaa ve taar-
hükınünü verecek. Bize öyle sına en geniş mahiyette bir ruz kuvveti azami bir derece-
geliyorki Milletler Cemiyeti satvet ve azamet vermek mak- ye ulaşmış bulunacaktır. 
assamblesi Habeş toprakları- sadile dünyanın en büyük harp işte bütün bu işler olup 
nın ltalya tarafından ilhakı gemilerini ısmarlamıştır. Bun- bittikten sonra harp veya sulh 
emrivakiine sah çekecektir. lar bugün lngiliz tersanelerin- sözleri lngiltere tarafından a• 
Çünkü bugün Avrupanın büyük de inşa edilmekte bulunuyor. şırı derecede bir kuvvetle söy-
devletleri ltalyayı Avrupa iki sene zarfında lngiliz donan- lenebilecektir. 
muvazenei düveliyesine tekrar ması bugünkünün iki, hatta Yani lngiltere bu müthiş si. 
almak azminde bulunnyorlar. üç misli bir kuvvet ve kudret !ahlanma sayesinde avruplda 
Çün1<ü ortada bir .\iman kazanmış olacaktır. yüksek bir hegomanyayi temsil 
meselesi, hergün biraz daha Kara kuvveti: lngiltere har- edecektir. işte o zaman siyası 
silahlanan bir Alman heyulası biye nezareti yeni silahlar, ye- hadiselerin gidişlerini değiştir. 
meselesi mevcutıur. ni tanklar ısmarlamıştır. iki mek veya tanzim etmek ik-
Eğer it al yanın güctnik vazi- yıl sonra lngiltcre kara ordu- tidarı büyük Britanya i mpara-

yeli daha fazla devam edecek su müthiş bir silah kuvvetine torluğuııun eline geçmiş bulu. 
malik olabilecektir. kt olursa Almanya tehlikesi de naca ır. 

devamlı bir vaziyet alabilir. Bu Hava kuvveti : Bugün bü- Fakat acaba o zamana ka-
gün gerek lngiltere, gerekse tün lngiliz Endüstrisi lngilfz or- dar öteki büyük devletler uy-
Fransa, şu Habeş meselesine du ve donanmasına iki bin tay- ku mu uyuyacaklar? 
artık tam ve k&ti bir son ve- yare hazırlamakla meşguldür. Bu sualin cevabını bulabil-
rilmesini, bu suretle de ltalya- Bu iki bin tayyare iki sene mek için biraz daha beklemek 
nın tekrar lngiltere ve Fransa zarfında tamamlanıp ordu ve lazım geldijtini, zannederiz ki 

donanmanın emrine verilince söylemeğe hacet yoktur. 
safında olarak Avrupa1 sta- !=========,================= 
tükosundaki yerine dönmesini 
istiyorlar. Eğer ltalya, Habeş 
davasında kendi ıstediği şe
kilde bir karar alamayacak 
olursa Almanyayı iltizam et
mesi muhakkaktır. 

Bütün bunların olup bittiğini 
farzettikten sonra acaba vazi
yet ne olacak, yani kısa veya 
uzun bir istikbal nasıl bir 
manzara gösterecektir? Fran. 
sız diplomat muharrirlerinden 
birisinin uzun bir yazısından 
hülAsa olarak aldığımız bazı sa
tırlarda ileri sürülen şu iddia
ları beraberce gözden geçire
lim. Bu muharrir hülasa olarak 
diyor ki: 

Harp ve ~ulh ihtimallerinin 
anahtarı bugün lngilterenin 
elindedir. Netekim 1914 henga
mesinin anahtarları da lngilte
re Hariciye Nezareti kasasında 
bulunuyordu. 

• lngiltere bugün müthiş bir 
ibret sahnesile karşılaşmış 
vaziyettedir. ltalyanın Habeş 
ülkesine yaptığı istila lngilte
renin gözlerini açmıştır. Bunun 
içindir ki lngiltere çok zayıf 
bir vaıiyette bulunduğunu id
rak etmiş v~ geniş mikyasta 
silahlanma hazırlığına girişmiş
tir. lngilterenin bugünkü silah
lanma hazırlığını şu şekilde 
hülasa etmek mümkündür : 

1 - Deniz kuvveti 
2 - Kara kuvveti 
3 - Hava kuvveti 

Deniz kuvveti: lngiltere bah-

Vehip Paşa 
meselesi 

Yunan hükumeti çıkar- ı 

mak IAzım gelip gel
mediğini görUşUyor 

Atina, 2 (Açık Söz) - Baş
vekıl Metaksas dün gece ga
zetelere verdiği lıir tebliğde 
Vehip Paşa meselesinin devle· 
tin kanunları dairesinde tedkik 
edilmekte olduğunu ve bu me
seleye yabancı hiç bir devletin 
müdahale etmemiş bulunduğu· 
nu bildirmiştir. 

Çeşmede anason 
Çeeşme, (Hususi) - Anason 

piyasası 20.25 kuruştan açıl
mıştır. Rekolte 60 • 60 bin ki
lodur. 

Bazı alıcılar piyasada ana
•on fiyatını düşürmek istemiş
lerse de lnhisarların vaziyete 
hakim olması karşısında mu
vaffak olamamışlardır. Rekol
tenin 15.000 kilosu merkez 
kazaya aittir. Bu seneki ana
son mahsülü en çok Alaçatı 
ile Barbarosta yetişmiştir. 

Diğer mıntakalara yağmur 
yajtdıgı halde burada yağmurun 
hiç bir tahribat yapmaması sa
yesinde yeni tütün mahsulü pek 
nefis olacaktır. Rekolte geçen 
senekinden fazla olup 7:8 yüz 
bin kiloyu bulmaktadır. Bu se. 
neki mahsul iyi kurutulabilirse 
çok yüksek fiata mü;;teri bula
bilecektir. 

Küçük 
Haberler 

• Millf Saraylar müdürlüğü 
Dolmabahçe sarayında.sarayın

da bazı tamirler yaptıracaktır. 

• lstanbul limanı Sahil sıh
hiye idaresi bazı eksiklerini 

tamamlamak için münakasalar 
açmıştır. 

• lstanbulda Eml&k tahriri

nin tamamlanması için kadastro 

heyetleri faaliyetlerine devam 
ediyorlar. 

• Şehir tiyatrosu önümüz

deki mevsim için hazırlıklarına 

başlamıştır. Bu kış Şehir tiyat

rosunun rcpcrtuarı çok zengin 

olacaktır. 

-- -··-- --
Mihalakopolos siya. 

saya dönüyor 
Atina, 2 (Açık Söz)- Av

rupada bulunan eski Hariciye 

Nazırı Mihalakopolos bu ayın 

yirmisinde Atinaya avdet ede

rek siyasi faaliyetlere karışa

cağı haber alınmıştır. 

-·-
Sigorta 

Förüks ve Türkiye Milli 

Sigorta şirketlerinin hesapla

rında yapılan tetkikatın 20 

Ağustosa kadar süreceği tah
min edilmektedir. 

Yemek 

5 Ağustos Pazartesi 

Bu sütuna hergün koyduğu. 
muz yemek listeleri okuyucu
la rı mı ıı çok 
yakından ala
kadar etmek
tedir. Bir çok 
okuyucularımız

dan bu hususta 
teşekkür mek
tupları almak
tayız. Bu arada 
bir oku yu cu
muz şöyle bir 
dilekte bulunu
yor: 

• Bu güne kadar yemek lis· 
tenizde hep alaturka ve ya•ım 
alafranga yemeklerden bahset· 
tiniz. Bununla beraber hergün 
yemek seçmek mecburiyetinde 
olan biz aileler için bu listeler 
çok faydalı olmaktadır. Fakat 
arasıra bize nefis ve lezzetli 
alafranga yemekler de tarif 
etmenizi dilemek_teyiz.,, 
Açık Söz bir okuyucusu ta· 

rafından haklı olarak yapılan 
bu ikaz karşısında üzerine dü
~en hizmeti yakında başarmıya 
başlıyacaktır. Ancak biz şu 
kadar söyliyelim ki alafranga 
yemeklerin yapılış ve hazırla
nış şekilleri biraz zorca ve 
masraflıdır. Diğer taraftan ala
franga yemeklerde kullanılması 
zaruri olan harçlar bizim bak
kallarda ekseriyetle bulunmaz. 
lstanbul tarafındaki okuyucu
larımız böyle haıır harçları 
Beyoğlu bakkallarından kısmen 

tedarik edebilirler. Anadolu 
okuyucularımızın ise böyle 
harçları bulundukları kasaba
larda elde edebileceklerini hiç 
zannetmiyoruz. 

Bu sözleri söyledikten sonra 
bugün de bir alaturka yemek 
listesi koyuyoruz : 

1 - Çılbır, imam bayıldı, 

meyve. 
Çılbırın nasıl yapıldıj!"ını bi

liyoruz. Fakat bir defa daha 
tekrar edeyim. Yumurtalar s:ı 

konulmuş bir sahana kırılmalı 
ve katılaşıncıya kadar pişiril

meli. Ondan sonra çalkanmış 
koyu yoğurt. suyu süzülmüş 

olan yumurtaların üstüne bol
ca dökülür. En sonra da kız· 
dırılmış yağ' dökülür. Biraz 
kırmızı biber, cılbıra hususi 
bir lezzet verir. 

imam bayıldının yapılışı her
kesçe malumdur. 

Meyveye gelince; şu günler
de en mebzul meyve kavun ve 
karpuzdur. Yerli üzüm daha 
piyasaya gelmemiştir. 

l!l CB 
GÜNEŞ BANYOSU VE DENiZ 

BANYOSU YAPARKEN 

Sıhhatinizin korunması ba· 
kımından deniz ve güneş ban
yolarından istifadeler temin 
etmeniz mümkündür. Yaz gün
lerinde, eğer sıhhi bir mahzur 
yoksa, mutlaka deniz suyunun 
maden! hassalarından istifade 
etmelisiniz. ; Fakat deniz ban
yosundan çıkıp kızgın kuma 
oturduğunuz zaman derhal 
vücudünüzü hafif yağlı krem· 
lerle tıla etmelisiniz. Bunu 
yapmıyacak olursanız deriniz 
zararlı şekilde yanar. Hafif 
yağlı kremler derinin kızgın 
güneş altında bozulması ihti-
mallerinin önüne geçer, 

ÇOCUK 
Musiki, çocuk terbiyesi ba

kımından büyük bir rol sahi
bidir. Çocuk işitme ve işit

1 

tiğini anlama 
çağına gelince 

onun kulağına 

mutlaka musi-
ki ile hitap 

etmiye ehem
miyet vermeliyız. Çocuğu 

hayata, yeni hayata alıştırmak 
bakımından musi: inin oynıya• 
cağı rolün büı uklüğünü bil
meliyiz. Eskiden çocukları, 

hafifmeşreplik korkusilc musi
kiden uzak yaşatırlardı, hal
buki bu, çok sakat bir düşün
cedir. Çocuğa ilk dinletilecek 
musiki parçaları, çocuk ter
biyesine göre, hususi surette 
hazırlanmış parça'ar olmalı-
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Geceleyin evlere dönecek olan- • 
lan yerlerine yetiştirecek her 1' 
türlü vasıta var. 

- Babanız şimdi mevkuf 
olduğuna göre siz ne yiyip 
içiyorsunuz?. 

Çalışıyorum. 
- Nerede?. 
- Bankada .. HatU\ babama 

da ben bakıyorum. Eğer ba
bamın parası olmuş olsaydı 
sanırdım ki, kızının kazanıp 

kendisine getirecejti tütıin, ek· 
mek ve yemek parasını kabul 
etmezdi. 

Avukat Muzaffer, bundan 
sonra hakime döndü : 

- Bendenizin şahitlerden 
soracaklarım bitti. 

YAZAN: Etem izzet BENICI! 

Dedi. Bunun üzerine bakim 
Cüzin'e: AvuKat Muzafter. dönüp profesör Cemile baktı 

- Gidebilirsiniz ... 
Diyerek mübaşire emretti: 
- Şahit Aliyeyi çajtırınız. 
Profesör Cemil bunun üze-

rine : 
- Eğer müsade buyurursa

nız şahitlerin hepsi bir arada 
çağırılsınlar. Vakit geç oldu. 
Muhakeme de uzuyor. 

Dedi. Avukat Şefik de bu 
teklife iştirak etti. Hakim Mu· 
zaffere baktı. Muzaffer de, 

- Bendenizce de bir mahzur 
tasavvur etmem. Gelsinler. 

Dedi. Bunun üzerine Hakim: 
- Ulviye, Sacide, Nevin, 

Latife .. 
Diye isimleri saydı ve mü. 

haşir koridorda seslendi. 
Şahitlerin dördü de yanyana 

dinleyicilerin ön sıralarında 
oturuyorlarmış. içlerinden en 
genci. 

- Haydi Ulviye hiilA bizi 
çağırıyorlar .. 

diye yanındaki en ihtiyarı 

dürttü ve hepsi birden kalktı
lar, mahkemeye çıktılar. Hakim 
bunları süzerken mahkemeyi 
dolduran bütün dinleyici kala. 
balıjtı da gözlerini şahitlerin 
Üzerlerinden ayırmıyorlardı. 

Şahitler garip bir sevkle san
ki boy ve yaş sırası üzerine 
yanyana dizilmişlerdi. En ihti
yarları Ulviye baştaydı. 

Hakim, ona: 
- Adınıı ?. 
Dedi ve böylelikle sorgu. 

sına başladı. 

ihtiyar kadın : 
- Adım Ulviye .• 
diye cevap verirken en genç

leri de : 
- Nevin •• 
Diyordu. Dördü de yaşlarını 

başlarını, ne iş yaptıklarını 

kaçar sene dir konakta ol
duklarını uzun uzun anlattılar. 

Hüviyet lesbiti sorgusu bit
tikten sonra, hakim Ulviyeye : 

- Vedadı tanır mısınız? 
Dedi. 
- Tanımam. Şukriyenin es

ki kocası oldujtunu. konağa 

bir iki kere geldiğini işittim. 

- Onun için konakta ne 
diyorlardı? 

- Her kafadan bir ses çı· 
kıyorilu. Ben Ferdinin halası 
olduğum için benim yanımda 
pek konuşmuyorlardı. Fakat, 
Güzini kaçıran oymuş. Şükri

yeyi öldüren de yine o o:muş. 
- Sen Şükriyenin öldürül

düjtünü nasıl duydun? 

- O sabah duydum. Galiba 
Sacide kalfadan. 

Hakim Sacide kalfaya sordu: 
- Sen mi haber verdin?. 
- Evet ben haber verdim. 
- Sen kimden duydun?. 
- Konajtın içine yayılıver-

mişti cinayet haberi. 
Ulviye halasının haberini 

nasıl karşıladı? .. 

Tabii pek üzüldü. 

Sen cesedi gördün mü ?. 

- Hayır görmedim. Ölüye 

bakamam. Sinirlerim çözülüve
rir. 

Hakim tekrar Ulviyeye hitap 
etli: 

- Cesedi sen gördün mü? 
- Hayır ben de görmed m. 

Şimdi ihtiyarım. Pek yufka 

yürekli olmuşum. Dayanama
dım. 

- Sen Ferdinin öz halası 
mı oluyorsun? 

- Hayır öz halası değilim 

amma, babasının leyzesinin 
kızıyım. Bana hala der. Elimde 
büyüdü. Beni pek sever. Ben 
kocam ölüp le yalnız böyle 
çoluksuz çocuksuz ve biraz da 
geçimsiz kalınca Ferdi beni 
yanına aldı. 

- Gelininiz öldürüldükten 
sonra ferdi ile hiç konuştun 
mu?. 

Konuştum. 

Ne dedi?. 
Oğ'um deliye dönmüştü. 

Bir şey diyecek hali yoktu. 

- Çok mu üzülüyordu?. 

- Pek çok. Fakat, ne ya-

pabilirdi? 
- Katil kimmiş, böyle bir 

şey işittin mi? 

- işitmedim. Fakat, işte ka
tilin eski koca olduğu söyle
niyordu. 

Hakim Ulviye hala ile biraz 
hafif konu~uyordu. Kadıncajtı

zın kulakları da ağır işidiyor 

olacakdı ki biraz da bağrı

yordu: 

- Sana katilin Vedat ol

duğunu söylediler mi, yoksa 

kendin gördün mü?. 

- ben görmedim. 

- Ya ne yapdın? 

- Sadece işittim 1 

- Kimden?. 

- Yine evdekilerden. 

Hakim Sacide kalfaya sordu• 

- Sen mi söyledin? 

- Hayır. 

Nevinden sordu: 
- Sen mi idin söyleyen'? 

- Ben degildim. 

Ayni suali Lütfiyeye de sor
du: 

dim. 

Sen söylemiş olmayasın? 

Ben böyle şey söyleme-

l.EEV A 'il ED'lCEK) 

Kitap kupona 
BiR CiNAYET D.\VA>I 
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Anadolu yakasında yeni evler 
Beykoz ve 

biter 
Paşabahçesinde yerden 

gibi evlar kuruluyor 

... agaç 

Boğaziçi günden güne sönü
yor, nüfusu azalıyor. Büyükde
re, Sarıyer gibi birinci sınıf sa
yılan köylerde hala boş evler 
ve yalılar vardır. Buna muka. 
bil Boğazın iki köy~ gün geç
tikçe kalabalıklaşmaktadır.Bey
kozla Paşabahçesi birer sana
yi köyü olduğu için bu iki köy
de boş ev kalmadıjtı gibi hiç 
yoktan yepyeni iki köy doğ
maktadır. Beykozun Ortaçeşme 
denilen Evkafa ait tepeleri üs
tünde seksene yakın yeni ev 
kurulmuştur. Bu tepelerde gü
neş her gün doğarken yeni bir 
ev görüyoruz. Arı gibi çalışan 
amele aileleri her gece bu te
pelere bir ev oturtuyorlar. 

Bazen bu ev başka bir y.er· 
de hezırlanıyor, gece arabalar
la nakledilerek kurulnyor. Be-

dır. Hemen hergün çocujtu
nuza bir iki parça dinletmeli
siniz. 

Bu programa devam ettik
ten birkaç ay sonra görecek
siniz ki çocuğunuz daha 
neşeli olacaktır. Ruhu dinle
diği najtmelerin tesirile inkişafa ı 

başlıya caktır. 

lediye buralarda ruhsatsız ev 
yapılmasını mennettiği için ev 
sahibi olmak istiyenler bu işin 
de kolayını bulmuşlar ve gece 
çalışmaya başlamışlardır. 

Bu evlerden bir kısmı Bey. 

koza akan çeşmelerin ayakla
rına doğru uzandığ için lağım· 
ların içme sularına karışmasın· 
dan korkulmaktadır. Bununla 
beraber kaymakamlık bu gibi 
mahzurların önüne geçmeye 
çalışmaktadır. 

Bu evler yapılar kanununa 
muhalif kurulduğu için yıktırıl
ması hakkında geçenlerde da· 
imi encümene müracaaat edil
mişti. Daimi Encümen 80 evin 
birden yıkılmasına muvafakat 
etmediği için idarei maslahat 
yolu tercih edilmiştir. Beykoz
daki gaz ve kundra fabrika
ları az yevmiyeli fazla amele 
kullandı~ı için ev kirası vere· 
miyenler kaçak birer baraka 
kuruyorlar. Paşabahçesine cam 
fabrikası yapıldığı için bir 
aydan beri Sultaniye tepeleri
ne de yeni evler kurulmıya 

başlamıştır. Dün şabah buraya 

kurulan evlerin sayısı tam 
otuz idi. Her geçen gece bu 
tepelere yeni evler eklemek· 
tedir. 
Şimdide Çubukluda Ruslar 

tarafından ııaz fabrikaları 
yapılmıya başlanmış ve iş 

hayli ilerlemiştir. Şimdiden 
buradaki tepelere kaçak ev 
kurulmasına baş·anmıştır. 

Boğazın bu mıntakası sana
yileştirildiği için bunların hep
si birer ihtiyaca cevap vermek· 
tedir. Fakir amelenin birer vu
va sahibi olması istenilen ·bir 
şeydir. Yalnız madamki bura· 
larda evlerin kurulmasına göz 
yumuluyor. O halde bunların 
müstakbel yol ve lagım teşki
latı da kendilerine işaret olun
malıdır. Yoksa lağımları açıkta 
kalan bu evler arasında tifo 
gibi bir salgın hastalık çıkarsa 
o vakitki nedamet ve mesai 
hiç para etmez. Belediye mü• 
hendisi yine idarei maslahat 
kabil!nden, gayri resmi olarak 
hiç olmazsa buralarda otura
caklara yol göstermelidirler. 
Belediye reisliğinin nazarı dik
katini çekeriz. 
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1.1<öy mektebi 
İşte böyle 
Olmalıdır! 

,Tarihde 
Efsaneler 

• • 

' 

Şarka giden yolun cenup \decıtıerlnden en 
mühimminl teşkil eden tarlhT ve kahraman 
Urfa'da yıldan yıla artan belli başlı çalışmalar 
vardır. Orada her yıl yeni bir eser vücut bul
maktadır. Bu resimde Urfa 'nın yeni yapılan 
mezbahasını görüyoruz. 
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. ; Gaziantep köylerin-
1 ı de yeni k.öy mektep

leri yapılıyor 
Gaziantep ( Açık Söz ) - ilbay Ali Riza Çevik köy mek

teplerine fazla önem vermekte ve bunların çoğalması ne gibi 
şeylere mutavakkılsa onu arayıp bulmaktadır. 

Bilhassa hudut köylerimizde Maarıf Vekaletinin planlarına 
uygun yeni okul binaları yükselmekte ve bunların tamamlan· 
masında maarilsever köylülerimizin büyük hizmeti ve ilgileri 
görülmektedir. 

Karacabeyin istekleri 
' Köylünün tarlasını ve ekinini 

Verem otunun zararlarından 
kurtarmalıyız 

Karacabey zirai kredi kooperatif idare heyeti azaları bir arada 

Karacabey ( Açık Söz) -
Bandırmadan sonra buralarda 
yepyeni Lir şehir olarak Ka· 
racabey göze çarpmaktadır. 

Son yıllar içinde bir çok bi
nalar yapıldığından ve dikilen 
ağaçlarda büyümüş oldukların• 
dan şehre bir güzellik gelmiş
tir. Bir taraftan da yeni bina
ların yapılmasına hala devam 
olunmaktadır. 

Karacabeyin ilerisi parlak 
olacaktır. Çünkü hükümet me
rinos koyunların yetiştirilmesi· 
ne büyük bir önem vermiştir. 
Bursada yapılmakta olan (kam 
gran) fabrikası merinosların 
yünleriyle işleyecektir. Bunla
rın yetişmesi ve türemesi için 
Karacabey ovalari çok elveriş
lidir. Sonra buranın toprakları 
çok kn1 vetli olduğundan şim
diki üriinler ıslah edilerek 
çeşitleri de çoğaltılacak olursa 
burası bir zahire anbarı halini 
alacaktır. 

Ve en nihayet yeni ilçeba· 
yın alacak oldu~u tarak du
basi le Karacabey boğazı te
mizlenip le lstanbul ve lzmir
den gelecek motörler şehrin 

civarına kadar serbestçe ya
na~acak olurlarsa o zaman bu 
leş• ! ovaların yetiştirdiği mah. 
sulAt ve hayvanat pek çok 
müşteri bulacak ve bu yüzden 
buraya bir servet akacaktır. 
Onun için şehrin en büyük 
noksanlarından olan su ile 
elektrik bir ayak önce yapılma

sına çalışmak gerektir. Bugünkü 
önemli meselenin htllli öyle zan 
nediyorum ki değerli ve çok 
kıymetli ilçebay (Remzi Uzak)a 
nasip olacaktır. 

Burada, M. Kemal Paşada 

olduğq gibi sinema ve saz ol
madığından hayat pek asude 
geçmektedir. Fakat, bu sükü
netin bir iki sene sonra eğlen
tili bir hayata dönmesi ihtimali 
de vardır. Her vasıta bir ihti
yaçtan doğar. Yukarıda söyle
diğim gibi ticari muameleler 
çoğalıp la buraya bir misafir 

akını başlarsa o zaman daha 
neş'eli bir hayat ta başlıyacak
tır. 

Son zamanlarda Karacabey 
arazisinde köksüz ve tek el
yaf şeklinde sarımtırak bir ot 
belirmiş. Halk ağzında (verem) 
otu diye anılan bu zehirli ot 
dütün mahsulü mahvediyor
muş ... Bakla ve soganlar Ü>e
rinde de dehşetli tahribat ya
pıyormuş ... şimdiye kadar alı

nan tedbirlerden müsbet l:\ir 
sonuç elde edilememiş .. çifçi 
bundan çok müşteki ve çok 
mustariptirler. 

Pek geniş olan bu muhit 
köylüsünü endişeden endişeye 
d~ş~r~.n bu acık~ı . durumun iç 
yuzunu anlamak ıçın ziraat me
murunu dinlemek lüzumunu 
duydum. Bay memur: 

•- Evet köylünün söyledik
leri dojj"rudur, dedi. Bu sene 
dut ağaçlarına arız olan Diyap
siz ve Pentagona ile bir hayli 
mücadele yaptık. Mücadele 
% 80 muvaffakıyetle 44 köyde 
tatbik edildi. Bundan başka 
yaban domuzu, tarla fareleri, 
çingane tabir edilen serçe 
kuşlarile de mücadeleler ya
pılmış, çok iyi neticeler elde 
edilmiştir. Yalnız bütün bu 
mücadelelerden maalesef tabia· 
ta karşı kunulamadı. Fazla 
yağmur, sam ve lodosun tesiri 
bilhassa hububat ve nakliyatı 
fazlasile zarara uğrattı. Bu 
y.üzden geçen yıla nisbelle 
mahsulAt azdır. Bay me· 
mt•rdan Karacabeyin geçen 
yılki mahsul mıktarını öğren

mek istedim. Hububat 12 mil
yon ton, bakla 57930 ton ve 
48 bin tondan :faıla da soğan 
olmuş ve ihraç edilmiş ... 

Blgada bir hırsız 
Biga, ( Husu•! ) - Biga ve 

civarında bir çok hırsızlıklar 
yapıp müteaddit defalar mah
küm olan ve daha geçen sene 
hapishaneden çıkan azılı hır
sızlardan Dimetokalı kör Sıtkı 
Gönen köylerinden çaldığı bi; 
araba ile dört beygiri, başka
larına satmak üzere iken za. 
bıtaca cürmümeşhut halinde 
Y•kalanmış ve tekrar hapse 
atılmıştır. 

Ankara, (Açık Söz) - All· 
karanın günden güne büyüyen 
ve bir Avrupa kasabasının 
manzarasını gösteren Kalecik 
kazası, çok yakın bir istikbal
de hakiki bir örnek olacaktır. 

Kaleciğin kasabaya bir kaç 
saatlik mesafede bir köyü var
dır; Sulakyurl. 

Bu köy son zamanlarda bir 
nümune köyü haline konmuş 
ve üzerinde ehemmiyetle iş· 
lenmeğe başlanmıştır. Eşlerinin 
yurdun her tarafında çoğal
masını· dilediğimiz, ülkü edin
diğimiz bu örnek köy ve köy• 
de kurulan okul, bence bize 
yakışan en uygun köy tiple
rinden biridir. Bu köyün nasıl 
kurulduğunu veyahut burada 
böyle bir mektebin nasıl vü· 
cude getirildiğini izah etmek 
istemem, fakat mektebin bu 
bu günkü, yani kuruluşunun 
üçüncü yılındaki durumunu 
kısaca anlatmak isterim : 

Sulakyurt nümune köyünde 
kurulan bu nümune mektebi, 
köyün coğrafi durumuna göre 
15 köyün ortasında ve 15 
köyün çocuğunun kolayca is· 
tifade ' edebilecekleri bir alan
da bulunmaktadır. Mektebin 
kuruluşundan maksat; mastah· 
sil köylü yetiştirmektir. Bana 
bu mektebin Türkiyede model 
bir mektek olabileceğini sÖy• 
!edikleri vakit evvela, düşün
düm, fakat sonra hakikatı 

öğrenince söyliyenlere hak ver
dim. Bakınız neler yapılmış: 

Kalecik'ten bu mektebin bu
lunduğu köye kadar. köy ka
nununa tevfikan ve bu kanu
nun hazırladığı imkanlardan is
tifade edilerek munlazamca bir 
şose yaptırılmış. Mektep yatılı 
ve gündüzlüdür; yakın köyler
den mektebe 40 kadar yatılı 

talebe alınmış, bu suretle tale
benin sayısı 160 şı bulmuştur. 

Bu mektep açıldıktan ve nü
mune köyünde bayındırlık iş
leri ilerlemeğe başladıktan 

sonra köyün nüfusu artmağa 

başlamış ve son yılda nüfus 
1400 zü bulmuş.. Çocuklarına 
hem nazari, hem de ameli zi
raat öğreten ve tam müstah· 
sil köylü yetiştirmeğe çalışan 

mektebin vaıiyetile köylüler 
yakından ilgilenmişler, mekte
bin bulunduğu alana meyveli 
meyvesiz yüzlerce ağaç diktir
mişler • Faka iş bu kadarla 
kalmamış ve köylülerin ilgi ve 
yardımları ilerliyerek, mektebe 
kendi isteklerile ve .. hiş bir 
teklif yapılmaksızın 25000 lira 
kıymetinde 30 kadar tarla ar
mağan etmişlerdir. 

Türk köylüsünün mertliğini 

gösteren misallerden biridir. 
Mektebin bu seneki çift mal
zemesini de Ankara vilayeti 
temin edecektir. 

Okula devam eden çocuklar 
okuyorlar; okuduklarını tatbik 
ediyorlar, bu tatbikattan elde 
ettikleri mahsulat mektebin ih
tiyaçlarına harcanmaktadır. Ve 
üç yıldır ki mektep bütün ih
tiyaçlarını bu suretle tedarik 
etmektedir. 

Mahallinde inceden inceye 
tetkikat yapan Ziraat Vekaleti 

ve vilayet heyetleri bu husus
ta mektebin muvaffakiyetleri 
karşısında takdirden kendile. 
rini alamamışlardır. Mektepde
ki dı)rt muallim, bu parlak in. 
kişafa hakiki müessisidirler. 
Onların bu ulusal rolleri çok 
yüksek bir değerdedir. 

Bu sene mektebe 2000 lira 
kıymetinde birde yataklı ve 
yemekhaneli pavyon ilave edi· 
lecektir. Şimdilik mektebin 
yataklı kısmına yalnız erkek 
talebe alınmaktadır. ileride 
mekteb muhtelit olacaktır.Mek· 
tebin bu günkü programına 
göre öğleye kadar ders ve 
ondan sonra tatbikat yapıl· 
maktadır. 

K. K. K. 

Karamanda yangın 
Karaman (Hususi) - Odun 

pazarında arabacı Ali ustanın 
dükkAnında dikkatsizlik yüzün
den bir yangın çıkmış fakat 
halkın gayretile sirayetine mey
dan verilmeden söndürülmüş
tür. 

Nasreddin Hocanın 
ahfadından birisi 

söylüyor Güzel Leda ve Tindar 
Bize lstanbulda gör· 
düğü kusurlu işleri 

anlatıyor 

Birkaç gün evvel Ya/ovaya 
giden muharrirlerimizden biri· 
si orada, bir tesadüf eseri 
olarak Nasreddin Hocanın sü
lalesinden bir Bayan ile ta
ntşmışlır. Nüktedan hocanın 

bu hafidi lstanbulun birçok 
şeylerinden şikayetçidir ve bu 
şikQgeilerini muharririmize 
anlatmıştır. Sözü muharriri
mize bırakıyoruz: 

Kadından yalnız merhamet 1 
beklemek,şelkat istemek,kadını 
bir erkek gözile sadece şeh
vet coşturan bir et yığını, uzvi 
bır külçe gibi görmeli... Ne 
boş şey bu!.. Tarihin kadını ı 
bu vehimleri inkar etmiştir. 
Tarihte kan döken, kan içen 
kadınların azgın ihtiraslarını 
affettiren sebepler yok mu 
acaba?,. 
Eğer bugünün kadını ken

disi gibi bir et yığını ve uı'i 
bir külçe olan erkekle hak 

Yalovada bir otelin bahçesin
de tanıştığım meşhur Nasred
din Hoca~ın ahfadından muh
terem bir bayan, kendisinin 
memleket işlerile çok alakadar 
bulunduğunu ve bunun için de 
gazete idarehanesine kadar gi
derek gözüne ilişen aykırı şey
ler hakkında şikiiyetletde bu
lunacağını söyledi ve beni bu· 
rada görmüşken dertlerini aç· 
mak istediğini ilave eyledi. Ben, 
derhal blok notumu çıkararak 
yanına oturdum ve söyledikle· 
rini sır asile yazmag-a başladım; 
söylediklerinde pek haklı gö· 
rülen bu bayan bana dedi ki: 

ı müsavatı, hukuk beraberliği 
istiyorsa, bunu, kadının gön
lünde ve göz bebeklerinin çe· 
kici akislerindeki ihtilalin er· 
kek hodbinliğine karşı kaynaş
ması şeklinde telakki edemez 
miyiz. 

- Galata rıhtımında umumi 
bir hela yapılmamış olduğundan 
keskin bir idrar kokusu ora
dan geçenleri pek rahat.ız 

etmektedir. Yabancı seyyah· 
!arın da uğrnğı olan bu yer
lerin herhalde onların üzerin. 
de pek fena tesirler yaptığına 
şüphe yoktur. 

Taksimdeki Cümhuriyet abi. 
desinin üzeri kuşlar tarafından 
kirletilmektedir. Bunu her za
man temiz tutacak bir hiz
metçi yok mudur? Sonra bu 
abidenin önünde vakit vakit 
ecnebiler tarafından yapılmak
ta olan törenlerde bizim me
murlarımız elleri arkalarında 

ve gayet laübaliyane bir su
rette durup dolaşıyorlar. Her· 
kesin hürmet eylediği bir abi
de önünde bizler neden bu 
kadar lakayt kalıyoruz? 

Yurdumuzun nasıl kurtarıl· 

dııtını büyük bir belagat ve 
büyü bir canlılıkla ifade 
eden bu abidenin önünden ge
çen her fert neden şapkasını 

çıkararak hürmetle geçmiyor?. 
Bu muhterem bayan sözle

rine devam ediyor : 
• - Gazete müvezzilerinin 

kıyafetleri de dikkat gozune 
alınacak şeylerdendir. Bunlar 
neden bir örnek kıyafetlere ko
nulmıyor da perişan bir üst 
başla dolaştırılıyor ? 

Bunlar, formalı elbiseler gi
yerek temiz bir kıyafetle bu 
vazifeyi yapsalar matbuatın 
ne kıymetli bir müessese ol
duğuna dair herkes daha iyi 
bir fikir verilmiş olur. 

Muhterem bayan burada 
sözlerine hız vererek: 

" - Hallaçlar pamuk atar
larken ayakkaklarını çıkarmı-

' yorlar ve pamuklara mikrop 
bulaştırıyorlar. Onun için bu 
esnafı birer tulum giymeıte 
mecbnr etmelidir. Sonra bir 
dükkan içinde kolacı ile ayak
kabıcı bir arada çalışıyorlar, 
satıcılar kese kağıtlarını yer
lere bırakıyorlar, kavun kar
puz satanlar halkı aldatıp ham, 
kabak ve tatsız şeyleri 
sürmeğe uğraşıyorlar, otel
lerdek helalar kokuyor , 
yemekleri yenmiyor, iyi servis 
yapılmıyor ve müşterilere kafa 
tutuluyor, fazla kazanç hırsile 
ihtik!rlar ve yüzde iki yüz 
nisbetinde kazançlar devam 
edip gidiyor.n Diyerek bunla. 
rın gazetelere yazılmasını ve 
bu suretle büyüklerimizin dik· 
kat nazarlarını çekerek bu gi
bi uygunsuzlukların kaldırıl
masını reca eyledi. Ben de 
kendisine bu arzularının yerine 
getirilecejj"ine ve gazetemiz 
sahifelerinin halkın dileklerine 
her zaman açık bulunduğunu 

söyleyerek kendisinden ayrıl. 
dım. • • 

Yeni bir eve tarh 
edilen vergi 

Üsküdarda lhsaniyede Köp
rülükonak sokağından 8 nu
marada okuyucumuz Fatma 
Seniye bize yazdığı bir mek-

l!I l!I 
Tarih bize Lokustu tanıtı· 

yor. Bu kadın, bütün hayatını 
erkekleri öldürmekle geçir· 
miştir. Hazırladığı müthiş ze· 
hirlerle imparatorların, jeneral
ların, en güzel erkeklerin gönül
lerini, göz bebeklerini ölümün 
insafsız eline havale etmiştir. 
Lokust muhakkak ki bütün li
ziyolojik hüviyetiyle bir kadın· 
dı. Onun bu vahşeti, affedilmez 
cinayetlerin başına geçirilmek 
lazımdır. Fakat bakınız bu ze
hirci kadın ııe söylemişti? 

Birgün imparator Neron 
onu yanına çağırdı ve emir 
etti: 

- Brilaniknsu öldürecek
sin. Onu kı vrandıra kıvrandıra 
öldürecek bir zehir hazırla 1 •• 

Ve Loku•t ı.ehrini hazırladı, 
Neronun huzuruna getirdi. im
parator sordu: 

- Zehrin tecsirindcn emin 
misin? 

Bu kadın Dökenin, can bo
ğan kadın, soğuk kanlılığına 
heybet verecek bir soğuklukla 
baş eğdi: 

- Tecrübe edebiliriz. 
Derhal bir esir gtirildi. iri 

vücutlu, pehlivan yapılı bir 
köle .. Ve zehir bu esire içiril
di. Pehlivan yapılı koca cüsse 
tamam bir buçuk saat kıvrana 
kıvrana, kendini yerden yere 
çarpa çarpa can çekişti ve 
sonunda kan kusarak öldü. 

Loküst bu cehennem man· 
zarasını merhametsizliğe hüvi
yet aşılayacak bir insafsızlıkla 
seyretti, sonunda gayrı ihtiyari 
şöyle dedi: 

- Kadın elinden gelen ölüm 
niçin tatlı olmıyor acaba ! .. 

[!] I!) 

Biz tarih sayfalarında prensez 

tupta bir vergi yanlışlığını 

anlatıyor, diyor ki: 
''Adresini verdiğim sokakta 

kargir bir hane inşa ettirmiş

tim. Evim 935 senesi mayısın 

birinci günü bitti. Usulen kıy
met takdir ve vergi tarh edil
mesi hakkındaki kanuna tev
fikan maliyeye müracaat et
tim. Yeni binaların üç se
nelik maafiyet kanunundan 
istifade ettikleri malümdur. 

Evim gözden geçirilmiş ve 
uzun bir müddet sonra 2688 
kuruş vergi tarh edilmiştir. 

Ben bunu verginin mikdarını 

bildiren ihbarname telakki ede
rek itirazı aklımdan geçirme· 
miştim. Halbuki 23-5-936 tari· 
hinde üç sene vergiden maaf 
olan mezkür hanenin vergisini 
istihsal için maliye memurları 
hacze geldiler. 

Müracaat ellik 1 Evimin daha 
evvel yapılmış olduğu kaydını 
buldular, Asla 1. Daha evvel 
yapıldığı hakkında isnat edilen 
vesikalar meydanda olmadığı 

gibi lstanbul ve Üsküdar Be
lediyeleri len ve sıhhat işleri 
dairelerinde mevcut evrak, ra
por, ruhsatiye vesair resmi 
kayıtlar, mahalle ahalisi hak
kımızı müeyyet iken ind! bir 
kararla hukukumuzun ibtal ci
hetine gidildi. 

Varidat müdürlüğünün ma
hallinde tetkikat icrası ve ko
misyona konulması liizımgele

ceği hakkındaki kararı da in
faz edilmemiştir ve şimdi bu 
evrakın da nerde olduğu bili
nememektedir .. 

Yazan: Süheyla Güldiken 
Lambalin'de tallı hikayesini o
kuyoruz. Fransız ihtilalinin bu 
güzel kurbanını öldüren erkek
leri affedebilecek acaba kaç 
kadın bulabilirsiniz? 

Prenses Lamba! kadın gü
zelliğini vücudunun her köşe
sinde, her hüceyresinde ihtişam
la trmsil ediyordu. Çok güzel
di. Çeken, se\'daya can veren 
ve çok güzel gözleri vardı. O
nun uzunca beyaz yüzünü gö
ren bir erkek-kadına karşı ne 
kadar taş kalpli olursa olsun-bu 
muhteşem ve masum güzellik 
karşısında kendinden muhak
kak bir kaç kere geçerdi. Fa· 
kat ondaki bu yüksek güzel
lik erkek denilen uzvi külçeyi 
kan dökmeden alakoyamadı. 
Fransız ihtilalinin en kanlı ve 
kızıl günleri yaşanıyordu. Bir 
gün bir kaç ihtilalci saraya 
baskın yaktılar. Prenses Lam• 
bal hafif hasla idi. yataİ(ta 

yatıyordu. Azgın ihtilalciler 
onu yarı çıplak yattığı yatak
tan kaldırdılar, sokağa çıkar
dılar ve binlerce ihtilalci öniin· 
de bu güzel kadını, kafasına 
çekiçle vurarak öldürdüler. 

Lamba! ölmüştü, fakat cina
yetin ve facianın en korkunç 
sahnesi şimdi başlıyordu. 

Sarhoş bir ihtilalci bu 
güzel ölünün göğşünü kes· 
kin bir biçakla yardı, kalbini 
çıkardı ve kim bilir kaç erke
ğin gönlüne aşk veren o kalbi 
izkarada pişirerek yedi. 

işte bunlar·öyle facialardır ki 
kadına karşı erkeğin ve erkeğe 

karşı kadının ihtiraslarını gös· 
terir. 

Efsaneler tarihine -geçelim. 
Tanrıların tanrısı Zeüs, henüz 
Isparta Kralı Tindarın güzel 
karısından daha güzel bir ka
dın yaratmamıştı. Ve Kral ka· 
rısı Leda, kadın gü1.elliğini bü
tün kAinata karşı tek başına 

temsil ediyordu. 
Fakat güzellikte hakiki bir 

eşsizliğe sahip olan bu en gü
zel kadın bile elini kan pıhtıla
rile yıkamaktan kendini ala
mamıştır. Kadın yalnız merha
metin, yalnız şefkatin timsali 
olarak düşünenlerin aldandık
larını şu efsanevi misal bile 
ispat etmiyor mu? 

Leda sadece gözlerinin çeki
ci kudretile değil, mevzun vü
cudunun bütün kıvrımlarında 

taşıdığı güzellik ve şehvet ha
mulesile de emsalsızdı. Ve tan
rıların tanrısı Zeüs bu güzel 
Ledayi bülbül sesinden yarat
mış çıplak gözlerinin akislerini 
ona gıda yerine içire içire bü
yütmüştü. 

Leda büyüdü, gelişti vücu
dunun güzellikleri çıldırtan var
lıklar halinde inkişaf etti. işte 
o zaman tanrıların tanrısı Zeüs 
bile kendinden geçerek hay
kırdı: 

- Ne güzel 
kadını! .. 

yaratmışım şu 

almış, ona kuş hüviyetini de 
aşılamıştı. Ve sayılı aylar geç
likden sonra gebe kaldı, iki 
yum ur ta doğurdu. Bu yumur
talar onun tanrıların tanrı~ın
dan olma birer çocuğu idi. Bu 
yumurtalarda biraz sonra bir 
yavru çıkardılar ki efsaneler 
tarihi bunlara Kostor ve Pol
lusk adlarını veriyor. 

Güzel Leda kendisinden 
dogan bu hayvani insan hüvi
vetlerden çok müteessirdi. Ze
usun kendisine reva gördüğü 
bu intikamı bir türlü afiede
miyor, ilk münasebet dakika· 
ları aklına geldikce çılgına 
dönüyordu. _ 

Artık fazla tahammül ede· 
miyeceğini anlamıştı. Kendi ba· 
şına yalnız kaldıkça höngür 
höngür aJı-lıyor ve: 

- Bu intikamı kanla temiz
liyemezsem çıldıracağım, diyor· 
du. Uzun uzun düşündü, başı

na gelen bu azabın hocası kızıl 
Tindarın aczi yüzünden ileri 

geldiğine hükmetti ve sonra 
kalli kararını verdi 

- Onu öldüreceğim !.. 
Ve güzel Leda, kendisinden 

yalnız merhamet, şefkat ve ma
sum bir aşk beklen•n Leda bir 
gece, uyuyan kocasının gırtla
ğına o nazik ellerile sarılarak 

onu boğdu, öldürdü. 

SUheylA GUldiken 
nıııııııııııtııı111111111111111111111111111111ı11ııı ıııuıııuııımıu 

Not 
Defteri 

Hastaneıer 

Etf11I Hastanesi 42.Sl6 
Gülhane Haatanesi 20510 
Haydarpaşa Nümune Ha.-tanut 60107 
Kuduz Ha.tanesi, Çapa 2'l1t2 
Zeynep KAmil Haıtanes1, 

60107 Oıküdar 
Emrau •kllye v• Aaablye 
Hastanesi Bakırköy 

Haseki Kadınlar Haıtane.sl 
i Akıaroy 

16-60 

!4SS 
Gureh• Haıtane111, Şehremtnt 23017 
Cerrahpa,a Hastıne:1i; Ce,... 
rahpaşa 21693 

il Telefon numaraları 
Sıhh1 imdat otomobili 449~ 
ihata NaUlye oloınobllh 20U 

''Gündüz. 

• • .. 
(Gece) 

• • • (G.ce •e Gündüz) 
De-vtet Demlryollan Müracaat 
kalemi, Haydarpa,a 42145 
Şark Demiryolları Müracaat 
kaleml Sirkeci 
Df'nlzyollan o.centeıt 
Akay Kadıköy ı.ı.,.lesl bq 
mtımurluAu 

' lstanbul 
Kadıköy 

23079 
42362 

437Y 

ltfalY\ 

24222 
60002 

Y cşilköy, Bakırköy, Bü
yükdere, Üsküdar ilfai· 
veleri 60625 

Paşabahçe, Kandilli, Erenköy 
Karla!, Büyükada, Heybeli, Bur· 
gaz ve Kınalı mıntakalan için le· 
efon santral memurun:ı •yangın,, 
demek kAfidir. 

Ve Zcüs ilk defa olurak Le- Tiyatrolar. Sinemalar 
dnye aşık olmuştu. Onu, ken- H A L K O p E R ET l 
di yarattığı mahlüku çıldıra- Kadıköy Süreyya bahçesi 
sıya seviyordu. Fakat Leda, Bu akşam 21,45 de 
Isparta kralı Tindara daha ön. BA y. BAYAN 
ce söz vermişti. Kralın olaclklı Büyük Operet 3 perd,. 
o. Evlenecekler, kraliçe ola- Fiatler 50, 30 
caktı. Evet .. Evlendiler ve gü- Pek yakında Babalık 
zel Leda Isparta kraliçesi ola- Salı akşamı Taksim bahçesinde 
rak saltanat ve haşmel kazandı. F u L o R y A 
Lakin bu ihaneti tanrıların tan. 
rısı Zeus affetmedi. RADYO PROGRAM! 

Bir gün yanardağlar Tanrısı 3 Ağustos Pazartesi 

Vülkene şöyle dedi: ISTANBUL 
- Ondan, benim güzel mah- 18: Şenfonik musiki, 19: Ha. 

lükum Leda'dan intikam ala- herler, 19.15: Muhtelif plaklar 
cağım. Fakat nasıl olmalı bu?. 20: Halk musikisi (plak), 20.~0. 

Tanrıların Tanrısı çok kız· Stüdyo orke~traları, 21.30: Soo 
mışlı. Vülken cevap veremedi haberler. 
ve Zeus o dakikada intikam Saat 22 den sonra Anadolu 
şeklini bulmuştu. Ertesi gün Ajansının gazetelere mahsus 
Büyük Ta_nrı bir Kugu kuşu 1 havadis servisi verilecektir. 
kılığına gırerek Ledanın ya- ==,..--==~===== 
ıtlla gitti. Bir ormanda güzel 
perilerle sohbetleşen Leda, 
yanıbaşında kanat ve gaga 
oynatan bu güzel Kuguyu o 
kadar beğendi ki. .• Onun kuş 
cilvelerine kandı, aldandı ve 
onunla münasebette bulunmak
tan bile çekinmedi. 

işle artık Zeuz intikamını 

AÇIK SÖ~ 
onu seven 

okuyan 

yayan 

tanıtanın 

dır. 

I 
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!' Bulgaristan komşumuz endüstri Istçınbul Sıhhi müesseseler 

Olimpiyadlar hızını aldı . 

Dün mühim Atletizm 
çarpışmaları oldu 

-- ---
10000 metrede Finlandiyahlar bü
yük bir muvaffa~ıyet elde ettiler 

Bertin, 2 (A. A.) - 2 ağus· 
tos pazar günü, spor ~aa~iy:t· 
!erinin ilk büyük gunudur. 
Bütün dünya milletleri arasın• 
daki centilmence mücadele, on 
beş gün devam edecektir. 

Bu sabah, 100 metrelik ko· 
şuya aid tasfiye müsabakal~rı 
yapılırken bütün dünY.anın goz· 
!eri Berlin'e çevrilecektir. 

28 millete mensup 68 koşu· 
cu bugün öğloden sonra saat 
ıs' te yapılacak olan d~mi fı. 
nallerd~ yer alabilmek için 12 
tasfiye yarışı yapacaklardır. 

Amerik~lılar, bundan evvel
ki on olimpiyadın yedisinde 
bu klasik yarışı kazanmışlar
dır ve Amerikalı Ovens ile 
Metcalfe ve Wikoff memleket· 
!erine sekizinci muvaffakiyeli 
de kazandıracak gibi giiriin
mekledir. Fakat herhangi bir 
sürprız vukuunu da hesaba 
kalmak gerektir. 

Diğer taraftan Japonyalı 
Y oshioka, bugün öğleden sonra 
yapılacak dömifinal müsaba
kasında yer alması ve yüz 
metrelik koşu dünya şampiyon· 
luğu için yarın saat 17 de Y.a
pılacak final müsabakasına ış

liriik etmesi ihtimali vardır. 
Filvaki Yoshioka daha evvelce 
10 3/10 saniye ile dünya re
korunu kırmıştır. Cenubi Af
rikalı iki atletin bilhassa 10 4 10 
saniyeyi realize etmiş olan 
Grimbeck'in bugün ve yarın 
kendilerinden bahsettirmeleri 
ihtimali mevcuttur. 

Yüksek atlama için Amerika· 
lıların iki büyük favori şam
piyonu vardır. Bunlar Johnson 
ile Albritıondur. Bu ikı atlet, 
2.067 metre gibi harika denile· 
bilecek yüksekliği realize et
mişlerdir. 

Bu iki fevkalade atletten 
sonra Fenlandiyalı Kotgas gel
mekte ve onu pek yakında 
J ıponyah Asakuına takip et
mcktedır. 

Bugün gülle atmak müsa
bakası gali bine ikinci bir altın 
madalya verilecektir. Bu mÜ· 
sabakaya 19 milletten 38 atlet 
i';tirak edecektir. Bu müsaba
kanın favorisi Amerikalı Tor
rence'dir. Amerikalı atletin ar
kadaşından pek az bir farkla 

Alman woellke, Fenlandiyalı 
Baerlund ve Estonya'lı Viding 
gelmektedirler. 

10.000 metrelik koşuda bu
gün üçüncü bir karar verile
cektir. Bu koşuya 21 milletten 
41 atlet iştirak edecektir. 

Bu müsabakayı Fenlandiya
nın kazanması ihtimali kuvvet
lidir. 

Çünkü bu, müsabakaya Fen. 
landiyanın asları olan Salminen 
Askola ve lsohollo iştirak ede
ceklerdir. lsohollo, büyük fa. 
voridir. Fakat Arjantinli zaba
la ile Oliva ve Amerikalı Lash 
ın sürprizler yaratmaları ihti· 
mal dahilindedir. 

Bugünkü programda 800 met 
relik koşunun tasfiye maçları 
da vardır. 

Kadınlar, cirid atma müsa. 
bakaları yapacaklardır • Bu 
müsabakalara on bir millet, 
iştirak edecektir. Almanya'nın 
Fleischer ve Krueger adların
daki şampiyonları ile altın 
madalyayı kazanması ihtimali 
galiptir. 

Bertin, 2 (A. A.) - Beynel
milel olimpiyat komitesi, bir 
karar sureti kabul etmiştir. Bu 
karara göre Alman Maislrosu 
Richard Strauss'un eseri olan 
olimpiyat marşını bundan son
ra yapılacak olan olimpiyatların 
resmi marşı olacaktır. 

Gülle ve yiiksek atlama 

Berlin, 2 (A. A.) - Sabahın 
ilk saatlerinden itibaren kesif 
halk kütleleri atlatizm müsaba
kalarında hazır bnlunmak üze
re stadyoma doğru gidiyor
lardı. 

Seçme müsabakaları başladı· 
!:ı zaman, tribünlerde elli bin
den fazla seyirci vardı. 

Gülle atma seçim müsabaka
larında kazanmağa muvaffak 
olan atletler şunlardır : 

Birinci gurup : 

Kuntsi. Fenlandiya • Zaitz
Amerika ·, Viding • Estonya ., 
Stoeck - Alman., Torrance. 

1 

Amerika., Francıs. Amerika. 
/kinci grup : 

Hoplick-Çekoslovakya-, wa
elke-, Darnayi-Machr·, Douda· 
Çekoslovak-. Baerlund·Fenlan· 
diya. Berg-lsveç-. 

Yüksek atlamada 1,85 metre
yi geçerek kazananlar şunlardır; 

Birinci RUrup 

Albritton • Amerika, Kuuse
Estonya, Brasser • Felemenk, 
Placwczk • Lehistan, Yata· Ja· 
pon, Gehmert. Alman, Trtori
b'o • Filipin adaları, Bodosa • 
Macaa, Otto • Danimarka. 

ikinci grup: 
Asakuma- jlpon, Eggenberg· 

lsveç, Tnacker·Cenubi Afrika, 
Melcalf e-Avusturalya, Kotkas
F enlandiya, Haley. Kanada, 
johnson. Amerika, Oedmark· 
lsveç, Weinkoetz. Alman, Ta
naka-J•pon, Newman • lngiliz, 
Kalima. Fcnlandiya, Turber • 
Amerika. 

Yüksek atlama 
Bertin, 2 (A. A.) - Yiıksek 

atlama müsabakaları, Ameri
kalıların kazanmış oldukları 
üç galibiyetle sona ermiştir. 

Birinci Cornelis • Amerika, 
2.032 metre atlamış ve dünya 
şampiyonu olmuştur. 

ikinci Albritton-Amerikalıdır. 
Rekor 2.03 metre. 

Üçüncü Thurber. Amerika, 
rekor 2 metredir. 

Finlandiyalılar 
Bertin, (2, A.A.) - 10,000 

metrelik koşu. Finlandixalıların 
büyük bir ınuvaf!akiyetini te
min etmelerine vesile vermiştir. 
Finlandiya atletleri, Amerikalı
ların yüksek atlama müsabaka· 
sında yaptıkları gibi, ilk üç nıev 
kii elde etmişl 0 rdir. 

Hiçbir erkek yüzü b~na te· 
veccüh etmiyor. Diğer genç 
kızların baloya ve gezmeğe 
çağrıldıklarını, hatta izdi va• 
ca bile talip çtkttğını gö. 
rünce adeta gıbta ediyorum. 
Fakat hiçbiri bana bakını· 
yordu, sebebini de biliyo
yum ... Çirkin bir tenim var
dı. Cildim siyah noktalarla 
ve açık mesamelerle dolu 
idi. Tevessül ettiğim bütün 
teddirlerin hiç biri fayda 
vermiyordu. Fakat, bir 
kimyagerin tavsiye ettiği 
yağsız beyaz Tokalon kre· 
mini tecrübe ettim. Bir kaç 
gün sonra, cild'.m daha be
yaz ve daha nermin bir 
hal kesbetti. Bir hafta ni· 
hayctinde bütün siyah nok• 
talar ve açık measmeler 
tam.tmen zail oldu. Cildim 
beyazlandı, ve yumuşadı. 
Artık kıskanç değilim. Şim• 
di tesadüf ettiğim bütün er· 
kekler bana güler yıi?: gös· 
!eriyorlar. Beyaz renkteki 
Tokalan kreminde taze kre• 
ma ve musaffa zeytin yağı 
mevcut ol ııp bunlar mesa• 
melere ni'ıfuz ve s:ıbun ve 
suyun İzale edcmedi~i gayri 
saf maddeleri tamamen gi· 
derirler. Aynizamanda cildi 
besliyen ve gençleştiren 
kıymetli unsurlar da vardır. 
Her kadın hatta yaşlı bile 
olsa az zaman zadtııda genç 
kızların bile gıbta edeceği 
açık, taze ve cazip bir cilde 
malik ola bilir. 

ı --

yolunda nasıl çolışıyor ? Arttırma ve Eksiltme 
' LLOYD 

ı ı TRİESTİNO 
O k Komisyonundan: 

rada sanayi, gümrü İstanbul leyli Tıp talebe yurdu hademeleri için mev• Asslria 
' Çarş. 5 Ağustos, saat 17 cut numune ve şartnamesi ne göre 94 takım elbise açtk 

f • ti • d k eksiltme suretile yaptırılacaktır. mua ıye erın en ÇQ 1 - Eksiltme: Cağaloğlunda İstanbul sıhhat ve içtimai 

Burgaz, Varna, Köstence, 
Sulina, Kalas, lbrail 

Muavenet müdürlüğü binasındaki komisyonda 12·8·936 . t'f d et 1 t' çarşamba günü saat 14 de yapılacaktır. 
ıs 1 a e -·- ~ ış 1 r 2 - l\Iuhammen fiyat bir takım elbisenin fiyatı 12 

Merano 
t Perş. 6 Ağ<•stos, saat 17 

Galata rıhtımından 
Pire, (Patras), Napoli, Mor-

Türkigenin Filibe baş kon
solosu lsmail Hakkı Tevfik, 
komşumuz Bulgaristanın umu ... 
mi iktisadi vaziyeti üzerinde 
tetlcikler yapmakta devam edi
yor ve hu araştırmalarının so· 
nunu k•içük risolelerle bize 
anlatıyor. Fi/ibe baş konsolo
sumuz geçenlerde Bulgarista· 
nın meyve ve sebze ticareti 
hakkında bir kitap neşretmiş· 
ti ki o faydalı eserden bazı 
parçaları •Açık Söz. okuyucu• 
/arına sunmuştuk. Baş konso
los lsmail Hakkı Tevfik son 
giinlerde de "Bulgaristanda 

1 endüstri durumu tJe ip~k ~n
düstrisi., adında 50 sa_qfalık 
bir kitap neşretmiştir. Bu ki· 
taptan da bazı mühim parça· 
/arı buraya alıyoruz: 

1878 yılını takibeden ilk yıl
larda Bulgaristanın zirai istih· 
salatında büyük bir tenevvü 
olmadığı gibi fevkalade bir 
ehemmiyeti mahsusayı hPJZ 
olan ve endüstride kullanılan 

endüstri nebata tında da hiç bir 
faaliyet yoklu. 

1897 yılından evvel endüstri· 
de kullanılan nebatata aid bir 
istatistik yoktur, hatta şeker 

pancarı ziraatı bile ancak 1898 
yılında ilk şeker fabrikasının 

açılışı üzerine başlamıştı. Yağlı 
hububat ziraatı, ay çiçeği ye· 
tiştirilmesi de anc3k 1920 yı· 

lındanberi ehemmiyet kesbet
miştir. 

1878 yılı hengamında 62 
adet endüstri imalathanesi 
mevcut olup bunlardan 43 ta
nesi münhasıran yerli iptidai 
mevadı transforme eden un 
fabrikalarıydı. Mütebaki 19 
fabrikanın kaffesi ancak yerli 
iptidai mevat kullanan gaytan, 
fıçı, çömlek, gül yağı fabrikaları 
ve tütün işleme ve sigara imali 
fabrikalarıydı. Bu devrin siyasi 
ve ikti~adi şeraitine nazaran. 
o zamanki fabrikalar münha
sıran yerli ıptidal mevat kul
lanmaktaydılar: Kalan diğer 
6 fabrika sabun ve ıtriyat fab
rikaları ve bunlardan ikisi yal
nız zira! mevaddı trans• 
forme eden bira ve ip fabri
kaları ydı. 

Bu 6 fabrika aynı zamanda 
ecnebi mevadı iptidaiye veya 
yarı işlenmiş maddeler kullan. 
mak ihtiyaç ve mecburiyetin· 
deydiler. 

1878 yılını müteakıp az bir 
zamanda yeni fabrikalar açıldı 
ve iptidai maddeler ithali his
sedilir bir tarzda arttı. Bu es
nada yapılan ilk resmi endüs· 
tri anketi endüstrinin büyük 
bir kısmının yerli iptidai mad· 
deleri imale hadim küçük en
düstri imalathaneleri olduğunu 
gösterdi. 

1886 yılında tanzim edilen 
ilk istatistik malumatına göre 
hu devre nazaran ehemmiyetli 
bir mıkdarda maddeler idhali
ni bildirmektedir. işbu istatis
tiğe göre: 
Bira için arpa 626 Lon 
Maya otu (ömer otu) 14 ,. 
Susam 369 ,, 
Pamuk 183 ,. 
Keten ve kenevir 

idhal edilmiştir. 
65 .. 

Bu tarihten 48 yıl sonra bu
gün bile mezkur maddelerden 
bir çoğu mühim bir mikdarda 
idhal edilmektedir. Bu arada 
idhal edilmiş bulunan pamuk 
ipliğinin mikdarı zikredilmedi, 
zira bu iplikler ev ihtiyacatı 
için ev tezgahlarında istimal 
edilmiştir. 

1878 yılını hkibeden 20 yıl
lık zaman zarfında Bulgar en
düstrisi istihsalatının hakiki 
bir inkişafa mazhar bulunması 
imkanı yoktu. Bu imalat ve 
istihsalata karşı Berlin Muahe
denamesinin tahdidat ve mec
buriyetlerinin doğurduğu ka. 
pitülasyon esasları içinde an
cak bir hin a e siyaseti göste
rilebilirdi, çünkü mezkur mu
ahede bir malın fiyatının % 8 
zinden daha fazla mikdarda 
gümrük resmi alınmasına mani 
bulunuyordu. 

Bu tahdidat altında ecnebi 
endüstrisinin rekabeti o zaman 
Türkiyede olduğu gibi Bulgar 
endüstri istihsalat ve imalatının 
dahi terakkisine hissedilir bir 

mertebede mani olmuştu. Bu 
duruma nazaran ecnebi iptidai 
maddeleri transforme eden en:' 
düstrinin teessüs imkanı bilhas
sa güçleşmişti. O vechile ki, 
yerli endüstriyi himaye maksa
dile neşredilen ilk kanunun çı
kışın kadar, bütün bu ahval 
dolayısiyle mevcut 130 sanayi 
müessesesi ihtiyaçları olan ip
tidai maddeleri kamilen mem· 
leket içinden tedarik eylemek- . 
tedirler. Neticeten, yukarıda zik 
redilen iptidai maddelerin ithal 
miktarı 1894 yılında da 1886 yılı 
idhal miktarından pek farklı 

bir hale gelmemişti. 1894 yılında 1 

ham pamuk, susam ve bira için 
arpa suyu mayası (malt) arpa 
yerini tutmak üzere idhalatı 
binnisbe daha fazla bulunmak
taydı. 

Gümrük muafiyetile idhal e- : 
' 

lira 25 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat (86) lira 36 kuruştur. 
4 - İstekliler numuneyi Çemberlitaş cıvarında Fuat 

paşa türbesi karşısında Tıp talebe yurdu merkezinde 
görebilirler, ve şartnameyi de parasız olarak alabilirler. 

5 - İsteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesika• 
sile ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektuplarile birlikte vaktinden evvel komisyona 
gelmeleri. ( 4212) ---------------... : Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi ı ı 

zengin etmiştir. 
4. cü Keşide 11 ı Agustos/936 dadır. it 

Büyük ikramiye 35,000 Liradır 

, , silya, Cenova 

Caldea 
Perş. 6 Ağustos, saat 17 

: Kavala, Selanik, Golos, ı 

r 
Pire, Patras, Aysaranda, ' 
Brindis', An~ona, Venedik, 1 

Trıeste t ----
l 

Cuma 7 Ağustos, saat 9 , ı 
Galata rıhtımından ' 

CELIO 

Pire, Brindisi, Venedik, 
1 Trieste 

Albano 
Perş.13 Ağustos, saat 17 

Burgaz, Varna, Köstence, 
Novorosisk. Batunı, Trab.. 1 

2on, Sam"un, Varna, Burgaz 

QUIRINALE 
Cuma 14 Ağustos, s:ıat 9 

Galata rıhtımından 
i t Pire, Brindi<i, Venedik, 
it Trieste 

Bolse na : Ayrıca: 15.000, 12.000. 10.000 Lirahk ikra
miyelerle (20.000) liralık bır mükafat vardır 

t ı Cumart. 15Ağustos, saat 17 
llı••••••••••••••••a•••••mımmll" t Selünik, Midilli, lzmir, Pire, 

edilen ibtida! maddeler pek ça· ı 
buk artmış ve 1909 da idhalat 
miktarı yerli ibtidai maddeler 
miktarını aşmıştı. B d 1 k F Ok 1 A 

11 Patras, Brindisi, Venedik, ı 
1909 yılına aıd ilk Bulgar 

endüstri anketi mezkur yıl 
zarfında endüstri imaliitha
neleri tarafından transforme 
edilen ham ve yarı mamul 
maddelerin mikdarını bildir
mektedir. Mezkur maddelerin 
kıymetlerine göre yüzde 58-6 sı 
dışarıdan gelme maddelerdir. 
Un fabrikaları bundan hariçtir. 
Bu yüzde 58-6 nın üçte bir 
kısmı zirai maddeler olup bun· 
!ar başlıca pamuk, kenevir, pa· 
muk ipliği, keten ve kenevir 
ipliği, arpa suyu mayası (mail) 
susam, kolza ve sairedir: Ay. 
nen bu maddeler 1886 da bu 
miktarda ithal edilmişlerdir. 

1921 yılına ait Bulgar en· 
düstri anketi doğru dürüst bir 
fikir vermemektedir. Çünkü is
tatistik direktörlüğü dünya sa
vaşının hemen sonlarında te
essüs etmiş ve bu tarihle an
cak bir yıllık faaliyet hayatı 
geçirmişti. 

Savaş bittikten sonra sa· 
bık muharipler arasında ikti
sadi münasebet son derece · 
gerginleşmiş ve dışarıdan mad· 
de idhali güç bir şekil almış 

bulunmaktaydı, Mamafi, bütün 
bu fevkalade ahvale rağmen 
1921 yılına aid istatistik meı· 
kur yıl esnasında Bulgar en
düstrisinin tütün, un ye grafik 
endüstrisi müstesna olmak Ü· 

zere ecııebi iblidai maddelerin 
kıymet itibariyle % 42 sini 
lransforme elliğini göslermek· 
tcdir. Bu maddelerin ancak 
onda bir nisbetinde ehemmi
yetsiz bir mıkdarını zirai mad
deler teşkil· eylemekteydi. 

1931 yılına aid endüstri 
anketi o yıl zarfında şerait 
normal bir halde bulunduğun
dan Bulgar endüstrisinin inki· 
şafı hakkında eyi bir fikir ve
rebilir. 
mezkur yıl zarfında ithalatın 
serbest bulunması ve döviz 
güçlüklerile tahdit edilmiş bu. 
lunması sebebile transforme 
edilen iptidai ve yarı işlenmiş 

mevadın kıymetlerinın %62,5 
nisbetindeki miktarı ecnebi 
mevattıın ibaret olup bu
nun üçte biri zirai menşe· 
dendir. 

1933 yılı hakkındaki istatis
tik! malumat henüz neşredil
memiş bulunmaktadır. Mezkıir 
yıl zarfında teşvik edilmiş bu. 
lunan endüstri müesseseleri, 
un ve tütün endüstrisi müs
tesna olmak üzere 820,500,000 
kıymetinde iptida! maddeler 
ve yarı işlenmiş maddeleri iş

lemişler olup bu yekunun% 58-
zini teşkil eden 482,000,000 
levalığını ecnebi iptida! mad
deler teşkil eylemektedir .• 

Kitapta Bulgaristanın en• 
düstri müesseaelerinden şöyle 
bahsediyor : 
Sebze ve Meyve konserveleri 

endüstrisi 

1931 yılında 1909 a nisbetle 
10 misli fazla sebze ve meyve 
transforme edilmiştir. 120 to
na mukabil 1277 ton. 

Diğer taraftan istatistik Di· 
rektörlüğü tarafından tan· 
zim olunub henuz neşredil
meyen malümata göre 1933 
yılı zarfında transforme edi-

ayın ır 1 en u u rtırma ı , ___ r_ri_es_te __ _ 

Ek "Jt K • d l ı Aventino 
1 Si me onıısyonun an: Cumart.15Atustoı,saat 17 

T T 1 , Burgaz, Varna, Köstence, 
Miktarı alıınin bedeli utan lk teminat ı .. 

ı , Sulina, Kala,, lbrail, Sulina, 
I)r.ı 11 Köstence, Varna, Burgaz Kurıış Lira 

Cinsi 

Çamaşır 40,000 parça 3 1200 90 Abbazia 
yıkanması Çarş. 19 Aj!ustos, saat 17 

Okulun 1Iayıs 937 somıııa kadar yıkanacak yu· 1 Burgaz, Varna, Köstence, 
Sulina, Galalz, lbrail karıda cins miktarı yazılı çamaşırlar şartnamesine göre 

5-8-936 Çarşamba günü saat 14 de ihalesi yapılmak üz~re CAMPIDOGLIO 
açık eksiltmeye konmuştur. İsteidilerin şartnameyi gör• Perş. 20 Ağustos, saat 17 
mek üzere Arnavutköy Sarraf burnumlaki o:-ula. baş '1 Galata rıhtımından 

ı Pire, Napoli, Marsilya, 
vurmaları ve ihale günii de 2490 sayılı kanununun 2 ve Genova 

j 3 üncii maddelerinde yazılı belgelerle Fırı hklıda Güzel 1
1

,·---·-A-
5
-
5
-,-_r_i_a ___ _ 

Sanatlar Akademisi binası içinde Yüksek l\lektepler Perş. 20 Ağustos, saat 17 

ı muhasebeciliğinde tophn~n komisyon~ gelmeleri. •4114• Kavala, Selanik, Golos, Pi-
ı ı re, Patras, Ay.c;aranda, Brin· 

len meyve ·:e sebzelerin j it disi, Ankona, Venedik, Tri· , 
mikdarı 1.358 ton olup bunun RESMi iLANLAR " este 
23 tonu dışarıdan gelmedir. , 

Bira endüstrisi 
1878 yılını takibeden ilk 

yıllarda ancak dışardan gelen 
arpa ve malt kullanılmaktaydı. , 
Tedricen bu endüstride bulgar ı 
arpası kullanılmağa başladı ve 
kezalik bira imali için hususi 1 

bir nevi tohum ekilmelfe ve 
Ömer olu ziraatı taammüme 
başladı. Bulgaristanda Ömer 
(maya) otu istihsali hakkında 
verilen malumata göre bu ne· 
batın ziraatına 1897 yılında 
başlamıştır. Bu ziraat dünya 
savaşında olr.lukça tevessü et· 
miş ise de 1920 yılında tama· ı 

men ortadan kalkmıştır. 

Yağ veren nebadat endılslrisi 

Y dğ veren nebatat ziraatı 

şeker pancarından sonra en 
ehemmiy<·tli bir istihsali zirai 
teşkil eylemekte ve mühim bir 
transformasyon vücuda getir
mektedir. 

1931 yılında 1909 yılına nis· 
petle 172 defa daha fazla mik· 
tarda yağ veren nebdtat to
humu transforme edilmiştir. 

CELIO Türk limited şirketi f · Cuma 21 Ağustos, saat 9 1 Galata rıhtımından 

Ankara Mümessilliği 
Resmi llClnlar Türk 
Limited Şirketinden: 

it 

Pire, Brindisi, Venedik, 
Triestc ' 

Fenicia 
Perş. 27 Ağustos, ıaat 17 
Burgaz, Varna, Köstence, Şirketimizin Ankara 

N ümessilliğine Bil:il Ak· 

b:ı tayin olunınuş'.ur. An
kara' Ja Devairden para 
ahzü kabzi, Şirket na• 

mına temas ve müzake
rede bulunmak seliılıiye· 

Odesa, Bat um, 
Samsun, Varna, 

Trabzon, 
1 

Burgaz • 

ti yalnız ınumailcyhe 

tev li edilmiştir. Keyfi· 

yet bilumum Resmi De- 1 

1 vaırın nazare dikkatine 1 
vazo! un ur. 

' 

1 

QUIRINAL.E 
Cuma 28 Ağustos, saat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Brindisi, Venedik, 

Trieste 

Al ban o 
Cumart 29 Ağustos, saat 17 
Seliinık, Midilli, lzmir, Pire, 
Patras, Brindisi, Venedik, 

Trieste 

Merano 
Cumart. 29 Ağustos saat 17 
Bu.gaz, Varna, Köstence, 
Sulina, Kala<, lbrail, Su!ina, 
Köstence, Varna, Burgaz Koyun sUtünd:::ı 

hakiki Urfa Mezkıir vapurlar mahalli 

N "' I' maksutlarının başlıcası için Uryag ltalya'da Kara ve D~niz 
1 s~rvislerile telaki ederler. 
stanbul Balık Pazarı cad· Tadılat veya teahhürattan 

desi Makıud!ye hanı kar· •· Kumpanya hiç ~ir suretle 

: 

1920 den 1931 yılına kadar 
geçen devir zarfında yağ veren 
ay çiçeği tohumu ziraatı 32 
misline yükselmiştir. Bu istih
salattan mühim bir kısmı da 
ihraç edilmektedir. 1933 de 
26,774 ton ihraç edilmiştir. Bu 
gün büyük bir kifayetsizlik 
keten tohumu istihsalatında 
görülmektedir. 

tısında 76 numarada 1 mes'ul tutulamaz. , 

1 Mevsim dolayısıyle yağ• 1, Fazla malGmat almak için 
lar pahalılaşıyor. On gün il ' Gabhda lllerke• Rıhbm ha· · 
müddetle bu yağın kilosunu , nında ''Lloyd Trieatino. Umu- : , 1 perakende 85 kuruşa an- 1 mi Acentahjpna (Td. 44877·8·9) 

ve Beyoğlunda Galata13ray 
cak burada bulabilirsiniz. civarında Yolcu Dairesine (Tel. 
Yağlarımız teminatlıdır. 44686) mü• acaat olunur, 

İllıliıiiiiiiiiiiıiiiı.iiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~· ı '-=:-=-----.:.--:=: - . 
Şe1<er endü•lrisi 

Bu endüstri Bulgaristan için 
yeni bir ziraat kültürü sahası 
açmıştır. 

ilk Bulgar şeker fabrikası 
1898 de faaliyete başlamış ise 
de mezkur yıl zarfında istatis
tik yapılmadığ'ından translor
me edilen şeker pancarının mik
tarı malum değildir. 

1909 yılında Bulgaristanda 
mevcut yegane şeker fabrikası 
bu yıl zarfında 20,620 ton ş«>

ker pancarı işlemiştir. 1931 de 
mevcut 5 adet Bulgar şeker 

fabrikasi 183,300 ton şeker 

pancarı işlemiştir. Bu mıktar 
evvelkinin takriben 10 misli 
raddesindedir .• 

Kitapta bundan sonra nebati 
mensucat elyafı endiistrisinden 
diğer endüstri şubelerinden 

etraflıca bahsediliyor. 

Edirne 4 Sayılı Jandarma Erat 
Okulu Komutanlığından : 

Edirne Jandarma okulunun 1/Eyltil/936 dan Nisan 937 
sonuna kadar 8 aylık ihtiyacı olan birinci nev'i ekmeklik 
un mıktarı 120000 kilodur. 27/7/936 dan başhyarak 15 gün 
devam etmek üzere müsavi aralıklarla 4 defa ilan edile· 
cektir. Eksiltme 10/8/936 pazartesi günü saat 14 de ka• 
palı zarf usuliyle ~irne Merkez Mal Müdürlüğü oda· 
sıoda yapılacaktır. lsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre 
teklif mektuplarile Sandık makbuzları veya banka mek• 
tuplarımn saat 14 den 15 kadar Komisyona vermiş olma• 
J:ırı şarttır. Daha ziyade malumat almak isteyenler Edirne 
Malmüdürlürlüğüne müracaatla şartnameyi okuyabilirler. 

Cinsi Tutarı Mıktan Tahmini F. 

Birinci 16800 .120000 14 Ku. 

nev'i Ek-
meklik un 

Eksiltme 
•4221., 
Muvakkat 

günü Şekli teminat 

10/8/936 Kapalı 1260 lira 
:ı:arf 
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KUMBARA DESTEKTiR 
KUMBARA DESTEKTiR 
İş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda : 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

iş Bankası asgari 25 lira mevduat. 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

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

!Jirinciye 1000Lira 
ikinciye 250 
lOkişiye lOOyüzerliradanTOOO 
20 ,, i50ellişer ,, 1000 
175 , 'lOonar ,, 1750 
Ceman 207 kişiye 5000 

ikişer bin liralıklar: 
Diğer beş keşidenin her birinde yalnız 
kişiye iki bin lira veriliyor. Bu keşideler 

her sene Şubat, Ha:ı:iran, Temmuz, Eylül ve Bi· 
rinci Kanun aylarının ilk günleri yapılmaktadır. 

- .M t; 1 K S Ö Z -· 

n 

Hasan Kolonyası ~5 derece halis limon çiçeklerin· 
den yapdmış misli ve menendine dünyada tesadüf 
edilmiyen ve bütün ıtriyat aleminin tasdikında 
bulunan bir şaheserdir. Hasan Yas emin, Leylak, 
Menekşe, Milflör ve sair çiçeklerden yapılmış ko· 
kulan insanı zevk ve cennet bahçelerinde yaşatır, 
Nesrin kolonyası Hasan kolooya$1ının yavrusudur. 
Limon çi_çeklerinden yapıloıış 75l derecede çok 
ucuz olması itibıırile harcı alemdir. Losyonları 
dahi piyasayı tamamile elinde tutmuştur. Hiç bir 
Kolonya ve Losyon Nes!'İnin güzel ve nefis koku· 
sile ve ucuzluğile rekabet edemez. 

s L LAR. 
Türkiye ıtriyatında büyük inkılab yapmıştır. 

Şimdiye kadar çıkan: 

LAie, Şlpr, Divinla, 
Meagis, Viyolet, 
Milflör, Leylak, 
Güller, Revdor 
Orlgan, Yasemin, 
Krepdöşin, Neroll 

Suar dö Paris, pompador, 
Aşk gecesi, dağ çiçekleri 

ADEMi İKTİDAR • 

Bahar çiçekleri, 
Kukaraca, Pupl1 
Zambak, Amber, 
Fulyalar, 
Cennet çiçekleri, 
Gençlik, Senkflör, 
Amorita, çiçek demeti 

Yakında çıkacak olanlar: 
-Şanel, Rumba, 

Karyoka, kadın eli, 

BASURA ÇARE 

ile derhal geçer. Erken ihtiyarlıyanlara 
gençlik, yorgun vücudlere dinçlik verir. 

aır. Ameliyatsız memeleri kurutur. 
Kanı, ağrıyı derhal keser. Bütün 

dünyada tanınmış bir ilaçtır. Yalnız ismine dikkat ediniz. 

İlan 
GalRtada Hüdavendigar hanın

da 71 numaralı yazıhanede mu· 
kim ve nakliyat ve ihracat işle
rile meşgul kırzade Şevki ve 
Şürekası kolektif şirketi: 

Alacakhlarile konkordato akit 
etmek içiu İstanbul icra tetkik 
mercii tarafından 18- 7-936 ta· 

rihinden itibaren ilci ay mühlet 
verilmiş olduğundan mezkur 
borçlu şirketten alacaklı olan ala• 
caklıların bilcümle vesikalarile 

birlikte bu ilan tarihinden iti· 
haren yirmi gün_ içinde İstan• 
bulda yeni Postahane cad· 
desinde Ananyadi hanında 1 İn· 

ci katta 2 numaralı yazı hanede 
Avukat ihsan Rüştüye her gün 

saat 14-16 arasında müracaatle 
alacaklarını kayıt ettirmeleri ve 
alacak vesikalarının sııretlerile 

birlikte getirilmesi lüzumu ve 
hilafına hareket edenlerin kon· 
kordato müzakeresine kabul edil· 
miyecekl~·\ ilan olunur. 

Mezkur yazıhanede 
mukim: . 

Komiser Avukat İhsan Rüştü 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
Ôğleden sonra Beyoğlu 1 

Ağacami karşısında No. 313 
Tel. 43586 

p .. Bayantar; ~ 
ÇANTA, ELDİVEN ve ÇORAPLARINIZI •ı 

, . ,Satın almadan evvel: her halde: Yeni aç:laıı. 1 :) 

mağazalarını ziyaret ediniz. En son moda ve zengin çeşitleri 
arasında aradıa-ınız modelleri bulacaksınız. 

CI) 

o 

FiYATLAR MUTEDiLDiR &IJ 
Beyoğlu istiklal Caddesinde Hacopulo Pasajı kafşısında 283 -' Q 

Telefon 
Direktörlüğünden: 

Hususi telefonunu para mukabili halkın konuşmas ı na açık bu• 
lundurmak suretile telefonu bir kar vasıtası olarak kullanan dük· 
kan, yazıhane, otel ev ne olursa olsun bu kabil yerlerden yaptırı· 

lacak beher konuşma umumı merkezlerde olduğu gibi 7,5kuruştur. 
Hilafında hareket ederek holktan fazla para aldığı sabit olan 

bu telefon sahipleri tımuml merkezler hakkında tatbik olunan ta• 
kibata maruz kalac&klardır- - (4358) 

3 Ağu•tos 

ÇARPINTIY ~ TERi KOKUYU 

L 
birebirdir. Bütün sinir nöbetlerine, derhal keser.Vücuda zarar vermez, 
teessürle bayılanlara hayat verir. elbise ve çoraplarınızı çürümekten 1 
Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. kurtarır. Eczanelerde 40 kuruştur . 

.... 
o 

• 

o 

BIRE, 
'1000 

'TARLADIR 

/ 
(. ' . .;,.... 

"". '1-11t • 

- . ~ '(" .... 

TIRAS 
"" 

BIÇAGINI 
,,., 

OUNYADA 

100 
,,. , 

iKiSi • • 

Sahibi ve Umumi neşriyab idare eden yazı işleri müdürü 
Etem izzet Ber:ıic;:e 

Basıldık! yer: Matbaai Ebüuiya 

• 


