
ÖZ 
Her yerde uy1.1ı Telefon No. 20827 

• 
Söz lstigoruz: 

Yazıhane önünde pay meselesinden gürültü 
çıkaran 150 hamal kulaklarından tutulunca 
derhal karakola götürülmüşler, Gürültü 
çıkaranlara ancak böylesi yapılır diyor. fakat, 
şu hamal başılık ve pay işleri ile de bir kere 
daha yakından meşgul olunmasını istiyoruz. 

Temmuz 

17 
Cuma 
1936 

Mektup adresi: C•i•loilu, Şeref sokak Telgraf adresi • l.tanbut: Açık Söz 

ing iliz kral 
öldürmek 

1 
• 
Sekizinci 
ted i ler ıs 

..................................................................................................................................................... , ...., - r 

Avru pa siyasi BOGAZLAR 
haysiyetini, kurtarıyor y -:--M· . k le 

Montrö konferansı orada toplananlara e n 1 u av e 
yalnız hiç kimsenin yapamadığını yap- . p rt • t 
m a k ,ereflnl vermekle kalmıyor, Türk 1 aza esı saa 
zek i ve politikasının dünyanın karı,ık . 
i•lerine örneklik eden taktik muvaffa· 15 t • 1 k 
kiyetl de bir kere ~aha tebarüz ettir· e ımza anaca 1 
mek fırsatı nı vermıt bulunuyor. Ata· 
tUr k'Un dehasından kopan bu yeni 1 

ö r n ek de Avrupa politikacılar ı için 
b~r _ibret de rs i olmal ı dır .\ 

- Montrö konferansı kendisinden beklenilen iyi neticeyi 
vermiyc mecburdur! 1 

Demiştık. Evvelki gecedenberi gelen haberler ve Montröde 1 
Açık Söz'ü temsil eden arkadaşımız Nizamettin Nazi!'in telgrafı ı 
gerçekten konferansın kendisinden beklenilen iyi neticeyi vere
ceğini gösteriyor. Bütün ihtilaflı meseleler halledilmiş, sıra yeni 
Boğalar mukavelesinin imzasına kalmıştır. Ensen Türkiye- lngil- 1 
tere- Fransa· Sovyet Rusya arasında tamamıyle halledilmiş ol
masına göre mukavelenin pazartesi günü imza edilmemesi için 
sebep kalmıyor. 

Konferansın bir çok fırtınalar ve buhranlı günler geçird:k
ten sonra bu ncliceyi vermesi Türkiyenin hayat ve emniyetine 
taal:ük eden !J;r davadaki hakkını ihkak etmesine fırsat verdi
ği kodar Avrupa diplomasisi için de çok yerinde bir jest 
ve hakşi~aslık .oldu. Montrö Konferansı orada top'ananlara yal
nız luç kımsenın yapJmadı~ını yapmak şerefini vermekle kal
mıyor, Turk zrk5. ve politikasının dıinyanın karışık işlerine ör-
neklık eden taktık muvaffıkıyetini d b" k d h t b ·· . e ır ere a a c druz 
ellırbek !ır~a!rn• ık·errnAiş bulunuyor. Atatürkün del.asından ko· 
p1n . u yenı orne ·le vrupa politikacıları için büyük bir ibret 
dcr<ı olmalıdır. 

Büyük Harpten sonra çıkan ve birbirini kovalıyan ihtilaller 
karşısında Monlrö konforansı ilk defadır ki rehber bir siyasetin 
fkdt tnd .. müs_bet ve <eri bir neticeye varmış oluyor. Bir ara-
1 • an ın eyrı ıçind<ki daima hazin neticeli siyasaya kapılarını 
~lTa1fında karanlık v fırtınalı bir ha• ~ rntan konferan yine 
.. on cran~n c "t" J"r,·· - ' ' 

ıh .,o ur< u,.umuz ana rııha sadakat göstermekle dünya 
su unun güvenı ·ıı ll d k halli bakı ve m. e. er. ar.asın a_ i niz~lı meselelerin 

Eğer b'?•~dan ~ok de. •erlı bır hızmet ıfa etmış oluyor. 
. • ulun mılletler ve Avrupa diplomatları bundan böyle 

emrı vaki veya b" 1 • • •• 
sındak' .. yarım tet ır er sıyasas ı yerıne Montro konferan-
k d"J 1 • ornek cezriliğl ve kaı şılıklı anlaşmadaki samimiliği 
b:~i ~ erıdne ölçü yaparla;sa dünyayı karanlık ve tehlikeli çem· 

•çın e durmadan sıkıştıran tehditkar havanın ve dikenli 
meselelerin y · · · k 1 B .. b . 
f erı ve ızı a maz. u ıtı arlddır kı, Boğazlar kon-
ransı yalnız T"" k. . b. . d h kk ur ıyenın ır emnıyet avasını halletmiş ve 

Projenin kat'i metni 
tesbit ediliyor 

Boğazlar konferansı miinakaşalarının son akislarinl! sahil. olan 
meşhur Leman götünden tarihe geçen bir görıinüı 

Montrö 16 (A.A.) - Havas maktadır. Çün~·· diin, harıı 
ajansı bildiriyor: halinde Boğazlardan geçış 

Pazartesi günü BoJtazlar hakkındaki esaslı meseleler 
konferansının nihayetleneceği üzerinde bir anlaşmaya vartl-
ve mukavelenin im2' edileceği mıştı r. 

kuvvetle sanılmaktadır. Konferans, daha. aşağıdaki 

Halen müzakere edilmekle ikinci derecede meseleleri hal-
olan meseleler hakkındaki 1 !edecektir. 
güçlüklerden artık korkulma- 1 (Devamı 2 ncl sayfada) 

u11111111111111111111111111111111uuıu11u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t11 ı ı11111ııı11111111111111u1111111ııı • 
~ • ını kendisine vermiş olmakla kalmıyor, anlaşma ve brışa 

&oturen bir prensip yolu da aydınlatmış oluyor. Bu yolun ışığını Habeş- ltalya 
veren Tüık zekası ve diplomasisi olduğu kadar onu gütmek • 

1 b~l:n:~~nr.bu netıceyi almak gururu;:e:nt;:z::fr~:·::r.:t 1 ltalyanlar çok müşkül 
ttmııııııı1111111ııo11ııııu111111111uıınııı1111ıımıı11111111111111111ııumııı11uım11ıuoııuu1111 11 ııııı 1111,

11111111111111111111111 vaziyettedir 
Fakat M~reşaİGrazyani,nin 
ölümü haberi tahakkuk etmedi 

"Açık Söz,. den okuyuculara 
Gazel•niz 20 T•mmuzdan ilibaren birçok güz./ yazı
larla buen•cektir. Bu tarihten sonra en güzel t•frika
lar'. ·.A.çık Söz. Je. le~zetle okuyacaksınız. Yeni yazı 
serımızın şurada hır bıltinçosunu ı;iziyoruz: 

Ankar ad an Bahisler: 

Yazan: Burhan Btlge 

lnkıllp Yıllarında T ürk Edebiyatı : 
Yazan: Ertuğrul Şevket 

A t k Oyuncak lara: 

Yazan: Piyer Luiı 

Tarihte Efsaneler: 

Yazdn: Süheyla Güldiken 

lstanbul Mektupları : 
Yazan: Osm~~ CPmııl 

Ben Kimin Metresiyim? 

Yazan: lskender Fahreddin 

Kısaca: 
Günün birinde 
Kulede mi 
Yıkılacak?. 

il Beyazıt kuleıl iıteyenlcre para 

1 
e &'f'zd!rlliyordu. Bazı uygunsux· 

1 
uklar olmu~, bunun üzerine ku• 
ede rezme yaıak cdllmı,. Bu, 

belki bir ahlak meıeluL Fakat 
Qa.Ücalcdehcdef vasıt adeğil, "ıas! 
d,.. Kuleyi kapamak belki çiftleri 
7eni bir köşe aramaya mecbur 
~j' amma, bunların birleımıe. ve 

Ufraalarını menetmez.. Onun 

içindir ki, bix kulenin kapatıl· 
masınt bir mÜcAdcle tedbiri diye 
kabııl etmiyor, bl'.ikis hüınüni· 
yctle gezmek ve Iatanbulu kuş· 
bakışı görme·c iıteycnlcr için za
rarlı buluyor ve kısaca tunu 5 öy
lcmc k istiyoruz : 

Ahlak,ızhk olu}'Or diye ku
leyi kapamak. lstanbul, lst:ınbul
lula~ ve l'Ctgiuler için bir mah
rumıyet~ enı,etmcktir. Kuleyi ka
patan. hır zihniyet gUnün birinde 
kuleyı yıktırabillr de, Fakat b 

.. d ı . • u muca e enın kudretine d .. 1 fına dclllet eder. eıcı 1 za-

Hcr i.,lmlz.dc zayıf olmaktan 
çckiameliyiz. 

"Hatice Hatip 

Habeşistandan dönen ita/yan askerlerinden bir müfreze 

Cil.ıuti, 16 (A. A.) -"Reuter "sar pek ehemmiyetsizdir. Bu 
ajansı muhabirinden,. gibi hadiselerin tekerrür et-

Adisababadaki ltalyıınların memesi için icabeden tedbir-
mün!erit bir vaziyetle kalmış ler alınmıştır. 
olduk brına dair olan havadis· ' 
!erin asıl ve esası yoktur. Ma. 1 

1 
r~şal Graziani'in öldürülmüş 
veya yaralanmış olduğuna da· 
ir olan haberler de asılsızdır. 
Mareşalın sıhhati tamamiyle 
yerindedir. Cibuti - Adisababa 
demiryolu Madjo ve Adisaba
ba arasında kesilmişse de bir 
kaç gün iç;nde lta~yanlar ta
rafından tamir edilmiştir. Ha. 

ltalyaya göre 
· Roma, 16 ( A.A.) - Müs
temlekat nazırı, Mareşal Gra-

1 Devamı 2 nci sahi/::!:,_ 

l
r Açık Söz'ün °' 

Sürpriz kuponu 
Bu kuponu kesip saklayınız 

( No.89 

:u11••1111111111ıu1111111111111111111ı1111111111111111ı11111111111111111ı1111111ııuıo1111111u ıuıırıııııuıuı1111111111uıuıoııııı111111111t11111111uıııııııııı111ıııu11ııınuuıııoıııııııııııııuııııH11t4H'!,_ 

1 lngiltere Kralını i 
1. öldürmek istediler! ; 
; o~~~~~~~~ ! 
1 Fakat kurşun isabet etmedi 1 
i Londra , 16 (A.A.) - Bu sabah krııl, fıaa bir revolver kurşunu isab.t etmiş ~ 
~ Hayd parkta askerlere geçit r .. mı yap. olduğunu söylemekte iıc de saray memur- ~ 
~ tırdıktan sonra at ile Bukıngham aarayına Iarı bunu kat'i surette tekzip etmekte- ~ 
i dönerken bir ıuikaste maruz kalmıştır. dirler. Kral bir saniye kadar mola ver- ~ 
~ Hadiseyi gözüyle görmüş olan bir şahit dikten sonra metanetini kat'iyen bozmı- ~ 
~ hükümdarın binmit olduğu atın yan tara- yarak yine at ile yoluna devam etmiştir. ~ 
:uıııımıı111ıııııuıı1111tımıııııııı111111111111111111111111ııııı 1 ııu•ıı11111uııııu111111111mınııııı111111111111ıuıu111ıtt1111111111111111111mıııı1111ıı1111unııuııımıuu.ıııııııııııınuıııııuıt1E 

Ankara Ağır 
Cezasında 

Suikast tafsilatı : 

S u i k a s t 
1
Kral soğukkanlı l ığı

Da va s ı nda 
1 

n ı muhafaza etti 

Y 
ı k Londra, 16 (A.A.) - Ôğre- kordonunu yararak krala doğ· en 1 arar nildiğine göre Kralın hayatına ru ilerlemiş olduğunu bildir· 

karşı suikast teşebbüsünde bu· k 
lunmuş olduğundan d~layı tev- me ·tedir. Ne olup bittiği he. 

Mahkeme dünkü 
celsede eski ka
rarında israr etti 
Ankara, 16 (Açık Söz, Tele

fonla) - Ağır ceza mahkeme
stıı"l uike l.'llWl hm ha -
kında verdiği 17 Şubat tarihli 
karar, Cumhuriyet Müddei
umumililtince temyiz edilmişti. 
Bunun üzerine Cumhuriyet 
Baş Müddeiumumiliğinden tem
yiz birinci ceza dairesine gön
derilen dosya bu dai rece tetkik 
edilmiş ve hakim ceza muhake
meleri usulü kanununun 321 
nci maddesi mucibince bozul· 
muştu. Ankara ağır ceza mah· 
kemesi dünkü celsesinde tem
yiz birinci ceza dairesinin bu 
kararını tetkik ederek eski 
hükmünde israr kararını ver
miştir. 

Birinci cals6 
Mahkeme saat onda açıldı. 

Reis azalar ve müddeiumumi 
yerlerine geçtikten sonra 
Yahya ve arkadaşla rı içeri 
alındılar. Yahya Aziz, Ari!, 
Şemsedd in, Şaban, lsmail, fj. 
ris ve Ali Saip salona girdi
ler. Kendilerini avukat Hiımıt 
takip ediyordu. 

Reis ilk önce Yahyaya Di
vanıharbin ne kadar ve niçin 
kendisine ceza verdiğini sor
du. Yahya, asker kaçaklı· 
ğından ve izinsiz hudut hari
cine çıktığından 10 seneye 
mahkum edildiğini ve Ankara 
hapishanesinde yattığını bil
dirdi. 

Bundan sonra reis maznun
lara, haklarında ~erilen berat 

kararının temyiz bir inci c~za 
dairesi tarafından bozulduf{ıı· 

nu ve ilamın okunacağını söy
ledi. Zabıt katibinin okudJ ıı 

ilamda nakz için lJ sebep 
gösteriliyordu. 

Nakz sebepteri 
l - Tak;bat ve. tahkıkat 

bazı cihetlerden ilerilctileıııe

ıniştir. aazı ş1hitler dinlenil
memiş, yUzleşliriln1emiş, l-.~n

oilerinden izahat alınmamı, tır. 
l::cnebi lisanile yazıldığı anla
şılan varakanın ne olduğu şa. 
hillerden ve Yahyadan sorul
mamıştır. 

2 - Çolak Aziz, Şevki ve 
komiser Mustafanın şahit sı!a
tile dinlenmeleri hakkında icra 

Devamı 2 nci sayfada 

nüz sarih surelte malüm de
kif edilen şahıs ecnebi değil-
dir. Kendısı siya<i tecavl'z ğildir. Mutearrız hemen tevkif 
cürmü ile itham edilmektedir. cdilnıişıir. Yere düşen silahın 

içınde dört kurşun bulunuyordu 
Mütearrızın Kralın ü'tüne 

at ş etmi~ oldugu tasrih edil
mektedir. Mülearrız birden
bire polis kordonu:ıu yarar:ık 
Krala d·lğru ılçrlcmiştir. Ay
ni anda bir kuma~ parçasına 

~ '' 'ıir y de yere du~
müştür. Bu bir revolverdi. 

Bunu yere dü~ürmüş olan ~a
hıs hemen tevkif edilmiştir. 

Vak'ayı gözlerile görmüş 

olan diğer bir şaluş mütear

rız şahsın ileri atılır atılmaz 

bir polisle bir kadın tarafın
dan yakalanıp tutulmuş oldu

ğunu tcyid etmektedir. Bu 
şaiııs yakalanınca çırpınmıy:ı 
başlamış ve silahı yere düş
müştür. 

Kral gördü 
Londra, 16 ( A.A.) - Kra-

la karşı yapılan suikast hadi
sesinde hazır bulunmuş olan
ların hepsi de mütearrızın re
volverini kralın atma dokun

durmuş oldutunu ve atın şaha 
kalkt ı ğını söylemektedirler. llu 
esnada kral arkasına dönÜ;l 
bakmıı ve mütearrızın bir po
lis tarafından yakalandığını 
görmüştür. 

Dört ku rşun 
Londra, 16 (A.A.) - Emni

yeti umumiye idaresi, neşret

tiği bir tebliğd~. bir revolveri 

hamil bulunan bir şahsın Bu
kingam sarayı yakınında polis 

Nasıl oldu 
Londra, 16 ( A.A.) ,- Bu 

guıı krala yapılan suikast te-
1 şebbüsü hakkında şu malümut 

verilmel.teclir: 

K• lbydparkta nıuhaiız 
kıtaatını teftişten dönerken 

bir şahıs poli• kordonunu ya. 
rarak at i:zerinôe gitmekte 

olan krala kücum etmiştir. Bu 
karışıklık esnasında attan bir 

kaç santimetre mesrfede elin
den yere birşcy düşmüştür. 

Bu bir t ,banca idi. Bu şahıs 
hemen t ·kif edilmiştir. 

Kral atını durdurmuş ve 
yere inecek gibi davranmış 

isı: de h;çbir söz •öylemeden 
yoluna devam etmiştir. 

Buckingham sarayında mü

tecnv!zin ata değmeden ta

bancanın yere düştüğü şöylen

mekle iktifa ediliyorsa da, 

vak'aya Ş3hit olanlar müteca
vizin ata dokundugu ve atın 

t 

da . şchlandılfın ı iddia ediyor
lar. 

Mütecaviz karakola götü
rülıirken diğer bir şahıs bunu 

polislerin elinden kaçırmaya 

teşebbüs etmiş ise de polisler 
düdiikle imdat istemişlerdi,. 

Yapılan tahkikhtta taban
canın s:kılmadıgı fakat içinde 

dört mermi bulunduğu anlaşıı: 
mışiır. 

1-------------- -....,, ... ,,....~ ... ----... ~--------------~ 

r - 20 Temmuz· Pazartesi 
başhyoruz 

-
i .... eE·N·······K·IN1·1·N······M·E·TREsl·v·1·M·?·· .. 1 
E11ıı111ıııoııu11ı11ıoııııı11111ıııoııın11J1111u1111n•ı•ıı11111ııııııııııııııt11111111111111111ııııııınuıııııı·ııuııuııııır+ı!" 

Ya~an: İskender Fahreddin 
Bıı ytni le/rikamızda lıem en çılgın ve heyecanlı aşk 
sa ... h1~eleri~i görccPk, lıem de henüz tarılıe germenıiş 
lıadu;e/crın /.:.cıranlık kö~elerine nt7/uz edeceksiniz! 
I>ir kadın tasavvur edin ki, fngilizlerin ( Entel/ieens 
~ervis) ini t.•e mütareke dct•rinin nazrrlarııu pcırma· 
gır.da oynatıyor.. Bomba, Jinc.nıit alıyor .. Silah taşı
yor .. Vuruyor, •·uruluyor.. Korkmıyor.. Mütemadiyen 
dôğılşüyor, çarpışıyor. Fakat, kiminle ve niçin? Bu 
kadının maksadı ne idi .. ? Ne yapmak istıyordu .. ? 
Aşıkları arasında onun kalbine kim girebilmişti? Ki
min hesabına çalışıyordu? 

Bu meraklı düğümler yeni romanrmıı:da birer birer çözü· 
liiyor. Bu eser, biitiin gençliRin, bütün 1'ürkün romanıdır. 

Sabırsızll kla bekleyiniz ! 

sa· 
lda 

Lya 

da. 
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Dünya memleketlerindeki 
politika f aaligetleri: 

Açık Söz. son zamanlar• ı 
da Almanyada ve Bulgari>• 
tanda politika faaliyetleri lıak· 
kında o memleketler gazetele
rinde yer alan yazıları şurada 
lıulcisa etmiş oluyor: 

-AÇIK SÖZ- 17 Temmuz 

on Da 
==================== 

ıL Ankara - memleket ve dünva 

Sayı: 89 Huyude 5 kuru$ Telefon No: 20827 Telgraf adresi: lstanbul Açık Söz 

Ankara Ağırcezasında /Yeni mukavele 

davasında Pazartesi im- ! 

k 
zalanacak 1 arar fi inci sayfadan devam] 1 

Suikast 
• 

yenı 

Mahkeme dünkü celsede esk; 
kararında ısrar etti 

1 inci sayfadan deııam 

l - - Lozan muahedesile ku· 
rulınuş olan Boğazlar komi' · 
yonu lağvı hakkındaki Türk 
talebi. Sanıldıgına göre lngil
tere bu meselede Türk noktai 
nazarını kabul edecektir. 

Yurtta Atatürk Günü 
Bolu, 16 (A. A.) - 17 Temmuz Cuma günü Bolu ve Ger~ 

denin, 18 Temmuz da Düzcenin Atatürk gününün yıl dünüın~ 
dür. Bugüne Bakanlar ve Bolu 'aylavları şar adına davet edıJ. 
mişler ve Bayındırlık bakanı Çetin Kaya ile yeni saylavı 
Cemal Hüsnü geleceklerini bildirmişlerdir. 

Soviget 
Türk 

Rus yadaki 
talebeleri 

Alman gazeteleri bugünler· 
de lngiliz avam kamarasında 
vukubulan nutuk düellolarını 

ehemmiyetle mevzuubahs ede· 
rek muhalefetin lngiliz kabi· 
nesini şimdiye kadar takip edi· 
len politik kursun (siyasi vcç· 
henin) reviziyonuna tahrik et
mek ümidini henüz terk et· 
mediğini Başvekil Baldvin ve 
Hariciye Vekili Edene vekale
ten hükumetin politikasını mü· 
dafaa eden Dahiliye Vekili Sir 
John Simonun amele partisi 
kritiğine karşı koymak için 
çok güçlük çektiğini, her 
ne kadar Baldviıı hükumeti 
daha hala galip bir ek· 
seriyete dayanmakla ise de 
bu halin kabine taraftarlarının 
bütün noktalarda ve bütün 
cephe boyunca aynı fikirde 
müşterek olduklarına kat'iyen 
delalet etmediğini, bilhassa 

ilgası politika bakımından 
Faansıı hükumetini daima en· 
diıe içinde bırakacaktır. Ilga 
kararı bilhassa saır cenaha 
mııtemayil teşkilatları ve on- j 
tarın başında ateş haçlıları ı 
istihdaf emişt:r. Vakaa zahiri l 
görünüşte bu nasyonal hare
kellerin rehberleri hükumete 
ve parlamentoya boyun eğ· 

mişlerdir. Fakat Fransız mil
letinin bütün sınıflarını ihata 
etmiş olan bir cereyanın kat'l 
surette sükunetbulınuş oldu
ğunu zannetmek doğru olmaz. 
Diger taraftan Blum hükume
tinin seleflerinden daha uzun 
müddet iktidar mevkiinde 
kalacağına dair alametlerin 
de mevcut olduğu unutulma
malıdır.,, 

makamının talebi kamına uy- Avukat müdafaasında lem- 2 - Türkiye Fransırların 
ve lngilizlerin ısrarı netice· 
sinde Türk erazisi üzerinde 
bütün yabancı tayyarelerin ııç· 
masının memnuiyeti hakkın

daki talebini kısmen lerket
miştir. Pek muhtemel olarak 
konferans ikisi ortası bir hal 
sureti k_abul edecek ve tay
yareler ıçın yalnız askeri nıın
takalar üzerinde uçma mtm
nuiyetı koyacaktır. 

Moskova, { A.A,) - Timiriazev Zıraat Akademi_siııd~ il_~ 
tetkiklerde bulunan talebeler arasında bi~ yıldanberı ıkı Tu~ 
gencı de vardır. Bunlardan lbrahim Akıl Çakman, akade 
azasından Yakuşin ve Jukovsk >'nin idaresi altında fidan kült~; 
şubesinde çalışmakta, Bahair Yasın ise profesör Çorkasov 
idaresi altında toprağın iyileştirilmesi ile meşgul olmaktadd'• 

Türk talebeler akademide üç yıl kalacaklardır. 

l larbiye Nazırı Duf Cooper'in 
şıddetli hücuma maruz kaldı

ğını, mumaileyhin Fransa ile 
sıkı bir teşriki mesai ıçın 

daima çalışmış olan kabine 
azalarından biri olduğunu, 

a~am kamarasındaki müzake· 
relerde lngiliz-Fransız teşriki 
mesaısınm ön planda gel
diğini, bütün bu istizahların 

arkasında kıvranan en bü
yük ist;fhamı " Almanya ne 
yapacaktır ? ,, suali teşkil 
ettigini, Hariciye Vekilliği za
manında Alman işlerile ya· 
kından temas etmiş olan Sir 
john Simon'un Almanya aley
hine bir lngiliz - Fransız ittifakı 
tasvip edilemez,, demekle 
müstakbel İngiliz politikası 
için doğru bir formül mey• 
dana koymuş olduğunu, lngi
liz devlet adamları için şimdi 

Alman cevabını beklemekten 
başka yaparak bir şey olma
dığını l.obrr.o devletlerinin 
daha şimdilik toplanmıyarak 

bu toplantının Temmu7.'un 
ikinci yarn:na kadar talik 
edilmiş olmasının da bu 
intizar vaziyetinder. doğdu

~unu yazarak şöyle diyorlar: 
•Belki bu tarihe k r Fran
sız ve Alman hükumetleri ara
sındaki münasebet ileriliyecek· 
tir. Her halde Almanya Blu
m'un Alman Frangız münase
batında y~ni bir safha açmak 
istediklerini memnuniyelle tes· 
bit etmiştir. Fakat şimdilik 

Fransız Hükümeli her şeyden 
önce kendi iç politika mese· 
lelerini tanzim ile meşguldür. 

Bunun için şimdi Fransız dev
let adamlarının esas vazifesi, 
evvelemirde Fransız ekono
misindeki istihale hareketini 
bütün sarsıntılardan korumak-
tır. Yarı askeri birliklerin 

mayan şekilde reddedilmiştir. yiz mahkemesinin da vayı usu· 

••• 
Bulgar gazeteleri de son ka

bine buhranı arasında şu su
retle müta!ca beyan etmekte
dir. 

Başbakan ve Hariciye vekili 
Gospodin Köse lvanof bu sa. 
bah Kral Boris'e bütün kabi· 
nenia istifasını vermiştir. isti
faya sebep, ötedenberi mem
leket durumunu normal bir 
şekle sokmak ereğile düşünü
len tedbirlerdir. Yeni kabine 
fevkalade bir program tatbik 
edecek değildir. Bunun gayesi 
halkla hükumet arasındaki 
uçurumu doldurmak ve eylul
den sonra yapılacak olan ge· 
nene! seçim hazırlıklarını ba
şararak bu işi tahakkuk ettir· 
mektir. Esasen bundan ev
velki Köse lvanof kabinesinin 
de teşekkülünün hikmeti bu 
idi, Fakat, umumi efkarın 

bunca beklemesine rağmen 

geçen kabine hiç bir şey ya
pamamıştı. 

Bulgar basını bugünkü ka· 
bine tebeddüllınü halkın bek
ledigi normalizasyon keyfiyeti 
için ilk adım olarak telakki 
eylemektedir, 

Yeni kabine şu şekilde te
şekkül etmiştir ; Başbakan ve 
Hariciye vekili Gospodin Köse 
lvanof, iç işler bakan. h·an 
Krasnovski, Kültür bakanı 

profesör Mişaykol, Finans ba· 
kanı Günef, Adliye bakanı 
Angcl Karagöztf, Sü bakanı 
General Lukof, Ticaret bakanı 
Vılef, Ziraat bakanı Radi Va
sile!, Şimendiferler Posta ve 
Tolefen bakanı Kojuharof. 

Yeni kabineye eski kabine
den alınanlar da vardır. Finans 
bakanı ve Sü bakanı bu me
yandadır. 

Şimendiferler bakanlıgına ge
tirilen Kojuhor'd a vaklile An· 
deri Toş~f kabinesinde yine 
şimendiferler nazı olarak bu
lunmuştu. Kendisi ihtiyat zabi· 
tidir ve Slovo gazetesinin di
rektörüdür. 

Yeni kabinenin basında hasıl 
edeceği akisleri mıiteakip bül
tenlerimizde vereceğiz. 

3 - Suçlu Yahya Kilisten lü müteallik nakızlarla bozdu-
geçtikten sonra Karamezar ğunu halbuki bunun için hak-
köyüne gittiğini iddia elmiş kın ziyaını.1 sübutu icabedece· 
ve mahkeme de bunu kabul ğini, ceza mahkemeleri usulü 
eylemişse de delillerini göster- kanununun 308 inci maddesi-
memiştir. nin o tesbite dayanan hü-

4 - Üzeyr tarafından Andrin kümleri muhtevi oldugunu 
müddiumumiliğine verilen isti· söyledi ve knnun ve Adalete 
dada adı geçen Hamdi celp muvafık bulunulmadığını ilave 
edilerek Üzeyr hakkımda anla- elli. 
tılan tertibat vapılıp yap ı lma- 168 inci maddeye göre itti-
dığı araştırılmamıştır. Halbuki ham edilen müekkillerine bu 
bu islidayı Hamdi ve arka- suçu isnat etmenin mümkün 
daşlarının, Üzeyrin kendi evine olmadığını uzun uzadıya izah 
geldiğini gizlemek maksadile ederek mahkemenin eski ka-
verip vermediği anlaşılmamış- rarda ısrarını talep eW. 

Mısır - lngiliz anlaşması . 
Kahire, 16 (A.A) - Mısır heyeti murahhasası azasından bil! 

zat yeni Mısır - lngiliz muahedesinin yirmi sene müddetle 
tedileceğini ve lngilizlerin muahedenin tecdidi için evvel~e .il 
sürdlikleri şartlardan sarfınazar etmiş olduklarını söylemıştır. 

ispanyada kargaşalıklar 
Madrit: 16 ( A.A) - Parlamento binasının etrafı polis kU~ 

vetlerınin muhafazası altındadır, 
Binaya girıneye yegane salahiyettar olan daimi encümen rrıc!" 

lisi reisi Barrio'nun izahatını dinlemiştir. Reis encümenin buguı 
öğleden sonra toplantıya davet edildiğini bildirmiştir. 

Zannedildiğine göre, örfi idare bir ay daha uzatılacaktır. • 
lngiliz amele ve komünist/er• 

tır · Bundan sonra bütür. 

3 - Türkiyenin harp esna. 
sında boğazları kapaması için 
Milletler Cemiyeeini konseyi 
gılıı mukavelename mumzileri
nin. de reyini isiiyeu J .ıpon 
tadıl talebinin yeniden bir mu
halefetle karşılanmıyacağı sa
nılmaklad!r. Çünkü konferans 

5 - Arif tarafından karde- maz- prensip itibarile dün bu tadili 
nunlar sırasile müdafaalarını kabul etmiştir. 

Londra, 16 (A. A.) Daily Herald gazetesi. milli amele koll" 
seyinin bir beyannamesini neşretmektedir. Konsey, bu bey.,,. 
namesinde komünist partisinin amele partisine iltihakına muarıl 
olduğunu bildirmektedir. şine işkence yapıldığı ve polis 

müdürü Sadrinin yalan şeha
dette bulunduğu iddia edilmiş 
olduğu halde takibat neticesi 
sorulmadan bu yoldaki mü
dafaa delilsiz olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

6 - Ajan izzet, Nuri ve 
Fahriyenin ifadeleri arasında 
mübayenet görüldüğü söylen· 
diği halde yüzleştiri 'memiş

lerdir. 
7 - Suçluların itiraflarında 

işkenceye matuf beyanatlarının 
kabulüne saik olan maddi 

deliller ve başlangıçtanberi 
karanlık şartlar altında istic· 
vaha tabi tululduklarına ail 
istiklal veçhinin ne olduğu ve 
kar anlık şartlardan ne kasde
dildiği açıkca gösterilmemiş· 

tir. 
8 - Üzeyir Yahyayı ka· 

nkola hüviyeti bilmediği bir 
adam olarak teslim etmiştir. 
Mahkeme esna3ında Yahyanın 

evvelce yanında çalıştığını 

söylemiştir. Bu hususta muh
tar lsmailin de ifadesine mü
racaat olunmamıştır. Bu tesli
min Hamdi ve arkadaşlarının 

Üıeyir ile mülakilerinden 
doğan bir endişe ile yapılıp 
yapılmadııtı araştırılmamıştır. 

9 - Cumhuriyet Müddei. 
umumiliğinin son iddianame

sinde sübut delili tesbit elliği 
ileri sürülen noktalardan bir 

kısmı karar fıkrasında cevab
sız bırakılmıştır. 

10 - Suçluların 108 nci 
maddeye göre tecziyeleri ta· 
lep ve iddia edildiği halde bu 
hususların mütaleasına lüzum 
ve muhal olmadığına karar 
verilmiştir. 

yaptılar. Sonra Ali Saip söz Romanya bugün, dün kabul 
alarak işi başından sonuna edilen anlaşmaya iştirak etıi- ıuııııııııııı111111111111111111111111uı1111111111111111111111ı11111111111ıı•ıııııt111111111111111uu111111ııuıııııu11ııııııoıuıunııt 

kadar olduğu gibi şimdi de ğınden konferansı haberdar 
mahkemenin vicdanına bırak· etmiştir. Vergi Yolsuzluğu 
tığını ve kararı bekledigini 
söyledi. Heyeti hakime kısa 

bir konuşmadan sonra saat 

17,17 de celseyi tatil edip 
müzakereye geçti. 

ÜçUncU celse 
Saat 19 da üçüncü ve son 

celse açıldı. Zabıt katibi nakz 

ilamına karşı yazılan 13 mad
delik esrar kararını okudu. Ve 
reis temyiz mahkemesinin boz
ma sebeplerinin hiç birisinin 
varit göremediğinden mahke
menin eski hükümde ısrara 

kabili temyiz olmak üzere itti
fakla karar verdiğini söyledi. 

Dava bu suretle nihayet 
bulmuş değildir. Cümhuriyet 
Müddeiumumisi bu kararı yine 

Halen bilinmiyen yalnız Yu
goslav hükumetinin kararıdır. 
Fakat siyasi müşahillerin de
diklerine göre Yugoslavya da 
muvafık bir hattı hareket it
haz edecektir. Çünkü dün va
rılan anlaşma hiç bir suretle 
Balkan devletletinin emniyeti 
için tehlikeli bir mahiyet ar
zelnıemektedir. 
. Nihayet Bulgaristan bazı ih· 
tıraz kayıtları serdetmişse de 
Yu~oslavlar tadından verilen 
ltmınat üzerine mutmain ol
duklarını bildirmişledir. 

_B. Titü.lesko Montrö'ye dön
mıyecektır. Titülesko, konfc. 
'.ans~a vaziyetin iyileşmesi 
uzerıne Montrö'de bulunma.ı
na lüzunı kalmadığı kanaatın. 
dadır. 

Montrö, (Telefonla Açık 

- --
PIAjlarda sıkı bir kontrola ba,ıandı 

Hükumet, resimlerinin mun
tazam surette tahsil edilip 
edilmediği yolunda şehrimiz
deki plajlarda yapılan tetkik
lerde senelerden beri resimler 
üzerinde mühim suiistimaller 
yapıldığı meydana çıkarılmış
tır. 

Pilajlara giren halktan (an-

söze) - Boğazlar konferansı 
saat 22 de yeni boğazlar mu
kavelesi projesinin bütün nok· 
taları üzerinde kat'i olarak 
mutabık kalmıştır. 

Tahrir komitası yarın pro
jenin kat'i metnini tesbit ede
cektir. Konferans gelecek u
mumi toplantı~ını cumartesi 
günü saat 15'de aktedecek ve 
mukavelenin imzası da Paıar
tesi saat 15 de vukub•ılacaktır. 

tre) bileti kesildiği halde içıf 
de alınan kabine parası içiıl 
biiet kesilmemekte bu suretlt 
de hükumet resimleri verilın' 
den halktan pa ra alınınaP: 
tadır. 

Allı.kadar makamlar seDr 
lerdenberi sürüp giden bu 'ıfl 
el koymuşlar ve bilhassa Filol" 
ya, Altınkum, Suadiye ve cal' 
debostanı plajlarının bu ~uret' 
le hazineyi müh' m zararlar• 
soktu:..lar ını tesbit elmişlerdili 

Tahkikat bitirildikten sonr' 
kanuni takibata başlanacaktıt' 
Bundan sonra bütün plajlar 
kabineler içinde resmi Rusu 
bıleti kesilecektir. 

temyiz edecek ve mahkemece 
temyiz birinci ceza dairesinin 
nakzına itba olunmadığına gö

re dava evrakı temyiz umumi 
hey'etinde tetkik olunacaktır, 

, r·~-============================================~ 

Yeni Romanlarımız 
Bayıldı 

Dünkü muhakeme esnasında 1 
suçluların arkasında duran bir 
jandarma salonun pek •fazla \ 
kalabalık olmasından ve şid
detli sıcaklardan birdenbire 
düşerek bayılmıştır. 

Jandarma derh al dışarı çı· 
kartılmış ve hemen ayıltılmış· 

tır. 
•··uı11111ıı111111111111111111111111111ııııııııu11111111u•wuııı111 

Gemlikte 
Tarihi 
Bir eser 

......................... ~--------------~------

Ben kimin metresiyim? 
Yazan: lskender Fahreddin 

• •·• 
Aşk her şeye galibsin! 

Yazan: Suad Oervlş 

lskender Fahreddin'ln romanı 20 Temmuzda başlıyor. 

Suad Dervltln romanı da onu takip edecektir. 
Bu iki büyük •öhretin en güzel ve en muvaffak romanlarııt• 

ilk defa Açık Söz'de okuyaca(iınızdan emin olabilirsi11lz. 

•111111lllllllU'lllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllll1illtllllll/ltılllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllU.I 111111111111111111 
11 - Soçluların itirafları 

bitaraf bir şahidin şehadeti 

gibi telakki edilmiştir. 
BU SENE İÇİNDE 

Habeş- İtalya 
İtalyanlar çok 

vaziyette 
ınüşküJ 

( 1 inci sahi [eden devam) 

zianiniıı ölmüş olduğuna dair 
olan haberleri tekzip etmek
tedir. Nazır, Habeşist1n Hi

divi'1in daha öu sabah Romaya 
bir telgraf çekmiş olduğunu 

t.ısrih eylemektedir. Diğer ta
raft n Mareşal, dün Fransız 

Habe:; demiryolu idare meclisi 
erkanından M. Gcrvol ile gö
rüşmüştür, 

Nazır, yağmacıların taarruzu 
üzerine bir kaç gün durmuş 
ohın miinakalatın normal bir 
suretle yapılmakta olduğunu 

ve vaziyette sükun hüküm 
sürmekte bulunduğunu ilave 
etmektedir. 

Fakat .. Şu telgraftan 
anıa,ılan manaya 

göre .• 
Londra, 16 (A. A.) - iyi 

malumat almakta olan maha· 

I 

fil Adis-Ababa'nın memleke
tin diğer ak3amile günlerce 

irtibatın kesilmiş olduğunu be
yan etmektedirler. Sel gibi yağ

murlar tayyare meydanlarını 
yolları geçilmez bir hale sok-

muş ve tayyarelerle kamyon
ları eylüle kadar atalete mah
kum etmiştir. Fazla olarak 

Habeş çeteleri Cibuti demir
yolunu 6 temmuz tarihinden 
beri kesmiş bulunuyorlar. Ser
vis ancak Adis-Ababadan bir 
trenin tahrikinden sonra te
min edilebilmiştir. Demiryolu 
üzerinde inşa•tın başlıcalarına 
dokunulmamıştır. Adis·Ababa
nın yakınında 

0

bir takım kar
gaşalıklar olmuş ve oradaki 
ltalyan mevzileri müteaddid 
teçavüzlere uğramıştır. 

ltalyan yüksek kumandan
lığı, tathir ameliyelerine giriş.. 
miştir. 

12 - Cereyan eden tahkikat 

şeklinin şehadete mutabık ol· 
matlığı öne sürülmek suretile 

Yahya, Arif ve Üzeyirin Da

hiliye müsteşarı Vehbi, Ankara 
valisi Tandoğan ve emniyet 
-umum müdürü Şükrünün hu
zurlarındaki ikrarları kabul 
edilmemiştir. 

13 - Yahyanın ifadesinde 
suikastın icrasını deruhte ede

rek anlaştıkları yolundaki İLİ· 

raflarını setre matuf ve bu 

haraketi tevile teşebbüsün 
maddi delilini teşkil edip et

mediği düşünülmeksizin karar 
verilmiştir, 

ilamın okunması bittikten 
sonra müddeiumumi söz ala

rak temyiz mahkemesinin nak
zı mutazammın ilamını şerhe

den mufassalan beyanatta bu
lundu ve nakza uyulmasını 

istedi. Reis saat 15 te toplan· 
mak üzer_ı: celseyi tatil etti. 

ikinci c6lse 
Saat tam 15 de ikinci celse 

açıldı ve Reis avukat Hamit 
Şevkete söz verdi. 

Gemlik, (Açık Söz) - Bi
zans devrine ait mermer üze

rine kabartma bir eser Gem· 
lik Halk Partisi tarafından 

Gazi M. Kemal okulu müze
sine armağan edilmiştir, lmpı
ratorlardan biri sol kolu üze

rinde uzanmıştır, ayakları ucun

da bir hizmetci kadın bekle

mektedir. E.erde iyice okuna

mıyan yazılar da vardır. Bun. 
lar okutulacak ve eser hak

kında tam bilgi edinilecektir, 

Bursa Halkevi Gemlikte bir 

tarih-dil üyesi bulundur"'akta
dır. 

Can kurtaran 
Can kurtaran arabaları ge

çerken tramvay !ardan başka 

nakil vasıtalarının tevakkuf et

medikleri görülmüş ve diin be

lediye alaltadarlara verdiği 

bir emirde bütün vasıtaların 

can kurtaran otobüsleri geçer• 

ken durmaları lüzumunu tek· 
rarlamıştır. Buna riayet etmi. 
yenler cezalandırılacaktır. 

Açık Söz'e roman yazacak olanlar: 
Edebi: 
1 - Akagündilz 
2 - Bürhan Cahid 
3 - Reşad Nuri 
4 - Faruk Nafiz 
5 - Cahit Uçuk 
6 - Nizamettin Nazif 
7 - Hilmi Ziya 
8 - Etem izzet Benice 
9 - Süheyla Güldiken 

• • • 

Tarihi: 
1 - Ziya Şakir 
2 - Aziz Hüdai Akdem;r 
3 - Ahmet Refik 
4 - İskender Fahreddin, 
5 - Reşat Ekrem Koçu 
6 - Süleyman Tevfik 
7 - Mabeyinci Sait 
8 - Münür Paşa 
9 - Nazif Süruri [Metruk 

YİNE PEK YAKIN DA 
Milli mücadeleden bugüne kadar Ankaradan bahisler .. 

Yazan: Bürhan Belge 

• • • : 111111111111: 

~ 3 ~üncü bir rom?.n da şu olacaktır 
E.11111111111=: 

Milli 

AŞK OYUNCAKLARI -
Fransada ve dünyada yılın en büyük şöretini kazanan 
bu roman " Açık Söz ., için tercüme edilmektedir. 

• • • 
Mücadelede Türk Edebiyatı 

Anketi yapan : Ertuğrul Şevket 

~'=======================================:?'° 

• 



17 Temm z 
==- -

Dalgalar! .• 
'k' b' akın insanı kavurdu. Bir sıcak dalgası Amerikada ı ı ıne Y dl l 

B .. .. . 1 . h b dalgadan babıe yor ar. utun Amerıkan g·aı.ete erı ep u 
Amerikadan gelen telgraflarda siyasi haberler aramayın. Hep 

sıcak dalııası. 
A · ı da ve guetelerinde böyle sıcak dalgıosına vrupa aıans aTın • . d 

t d ··f d · · Onların yeaane derdı 11yaset dalırası ır. esa u e emezsınız.. 

Hem öyle sıra dalaalar ki gemisini ka~tıran iflah olmuyor. 
Ve daha garibi şu ki her ~em~ek.etın .. dalgaaı başka 1 .. 
"B ı· d "elen dalga siıreklı hır muıtemlt>ke dalırasıdır er ın,. en & • • 

ki enginlerden geldiği için çok teblıkelı. 
Alpların e4'nubundan gelen kara renkli dalgalar Taymis 

kıyılarından söken dalgalarla çarpışıyor. Bazan bir taraf, 
hazan karşı taraf üstün çıkıyor. Fakat mütekai:ıil dalgalar 
mütemadiyen Avrupayı karıştırıyor. 

Pariı dalgası şimdiki halde için için kaynıyan bir ölü dal
ga halinde.. Ya kendi kendine durulacak, yahut tam bir 
siklon halinde coşacak. 

Arada bir Boğazlar dalgası var ki tam Karadenizin hırçın 
dalgalarile Akdenizin sürekli dalgaları gibi kah coşuyer, kah 1 

yatışıyor. Bereket venin Türkün keskin kılıcı Muıanın Nili 1 

ikiye bölen asası gibi bu karşılıklı dalgalara çetin bir men-
direk vazifesi gördü. Dalgalar keıildi. 1 

Fakat dünya mütemadi bir dalga halinde. 
Sıcak dalgası, siyaset dalgası, menfaat dalgası, aşk dalgası, J 

para dalgası. 
Bu kadar dalganın koparacağı anaforda gemiıini kurtarana 

kaptan <İerim. 
&Urhan Cahid 
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Polis Adlıye 

İki otomobil 
çarpıştı 

Sporcuya işken
ce yapanlar 

Bir çocuk ağaçtan bir Muhakemeye devam 
diğeri de tar aç adan edlldl ve 

~Uşerek yaralandılar yirmi şahit dinlendi 
Beşiktaştan Galataya gel- Dün Üsküdar Asliye Ceza 

mekte olan 2505 numaralı şo- mahkemesinde Beykozlu spor-
för Hüsameddinin idaresindeki cu Kelle lbrahimi allı saat ta-
otomobil Tophane caddesin- vana asmak suretile işkence 
de 1994 numaralı şoför Kazı-
mın idaresindeki otomobille yapanların muhakemesine de· 
çarpışmış ve her iki otomobil vam edilmiştir. Muhakemede 
de ehemmiyetli hasara uğra- suçlu olan bayan Kanita ile 
mıştır. Bu yüzden seyrüsefer diğer arkadaşları bulunuyordu 
işleri de bir müddet leehhüre Mahkemede 20 şahit dinlen-
uğraınışlır. h · 

KOLU KlRILDI _ Kaba- miştir. Bunların hemen epsı 
taşta oturan Akilin evine mi- Kelle lbrahimin lehine şeha· 
safir gelen Şem•inin 12 yaşın- det etmişlerdir. Bayan Kanita 
daki çocuğu çıktığı ağaçtan da lbrahimin aleyhine bir sar-
duşınüş ve sol kolu kırıl arak kıntılık davası açmıştır. Dün 
hastahaneye kaldırılmıştır. ayni davaya bakılmış ve iki 
DÜŞTÜ - Galatada Arap şahit dinlenmiştir. Kanilanın 

caıniinde oturan lncbolulu 
Eminin 13 yaşındaki kızı Ne- şahitlerinden gavur Hasan da 
bahat arkada~larile beraber !bralıimin lehine şehadet et-
evin üst katında oynarken 11 nıiştir. Muhakeme 2,5 saat 
yaşlarında Petro çocuğu ilmiş sürmüştür. 
ve yere diişürınüştür. Nebahat Mahkemede dinleyicilerin 
baygın bir halde lıastalıaneye yerlerini Sporcu gençler dol-
kaldırılmıştır. 

YARALANDI _ Paşabah- durmuştur. Muallim Rıdvan'la 
çedc oturan Abdullah ile Me h- ga1ete bayii Lütfü açılına 
met ka"ga etmişler, bu sırada hadisesi hakkında mahkemeye 
kendilerini ayırmak üzere ara- uııın izahat vermişlerdir. Mu-
larına giren Abdullah karısıHa· hakeme bazı şahitlerin çal!'ırıl
tice sağ kolundan bıçakla ya-
ralanmıştır. Tahkikata başlan- ma<ı için 25 Eylül'e talik edil-
~~r. ın~r. 

Sıtma 

Mücadelesi 
jç mıntakaya ayrııaı 
•aşerat imha ediliyor 

lstanbul Sıtma Mücadelesi 
büyük bir gayret göstererek 

'bütün şebekeyi üç büyük mın
takaya ayırmıştır. Mıntakalar 

Haydarpaşadan Pendiğe ka
dar olan sahil ve dahil kısmı iç 
erenköy Kozyatağı Merdivenköy 
Büyükada, Heybeli, Yalova, 
Filorya ve Çekmeceye kadar 
olan sahadır. 

Bu mıntakalar dahilinde ev
vela bostanlar, bahçelerde siv
tisinek sürleleri ve muhtemel 
t>lan her yer azami on günde 
bir tetkik edilerek haşerelerin 
olduğu yerlere derhal asitfinik 
\'e mazot dökülerek imha edil
mektedir. Bunlar arasında ilaç
lar döküldüğü halde hiç bir 
fayde temin etmeyen yerler 
ameleler tarlından açılıp te
mizlenip ililçlanınaktadır. 

Bu mıntaka dahilinde takri
ben 30 binden fazla ev bu
lunmakta.dır. Her ay mıntaka
lar dahılıne dökülecek mazot 
mıkt~~· 15 tonu bulmaktadır. 
Bu gunlerde amele Bosta . ncı, 

Suadıye, Moda ve küçükçek
mece taraflarında azamı bir 
gayretle çalışmaktadırlar. 

EMİNÖNÜ HALKEVİNDEN 
Eminönü Halkevi spor ko

mit.esi tarafından Karagümrük 
stadında yapılmakla olan gay· 
~i _ le?ereler futbol lurnovası 
onumuzdeki Pazar günü saat 
lb4 te devam edecektir. l\1üsa-

akalar prağramı : 
Saha komseri M. Sami Ka

rayel, 

Saat 14,30 da Kuşdili - Boz-

Liman : 

Tarife 
Komisyonu 
Çalışmaların yarın 
biteceği umuluyor 
Liman Tarife Komisyonu 

dün de Deniz Ticaret Direk
törlüğünde toplanarak tahmil 
ve tahliye ve antrepo ücret
lerini tesbite çalışmıştır. 

Komisyonun işini yarın bi
tireceği umulmaktadır. lktısat 
Vekaleti tarifeler müdürü 
Muh•in ve tarifeler mütehassı
sı Burhanellin yarınki vapurla 
lımire gideceklar ve orada 
tahmil, tahliye ve körfez va
purlarının tarifelerini tesbit 
ellikten sonra Salı günkü pos
ta ile şehrimize döneceklerdir. 
Komisyon tarife hakkındaki 
raporu gelecek halta içinde 
Vekalete gönderecektir. 

kurt hakemi Ali Muhsin, 
Saat 16,30 da Altınhilal • 

Fatih hakemi Şazi Tezcan. 
Bu haftaki oyunlar turnu

vanın dömifinali olduğundan 
çok heyecanlı olacaktır. 

Küçükpazar- Altınhilal ku
pa maçı gelecek haftaki final 
maçından sonra yapılacaktır. 

Eminönü Halkevi Spor ko
m.itası gayrıledere kulüpleri 
bır araya toplayarak bir bir
lık vücude getirmiştir. 

Bu birlik Halkevinde içti. 
malarına başlamıştır. Turnuva 
maçlarından sonra (Lik maç
larına) başlanacaktır. Gayrı 
{edereler birliğinin seliıhiyellar 
murahhaslarının önümüzdeki 
Perşembe günü saat 18 de Evi
miz merkezine gelmeleri ilan 
olunur, 

-AÇIK SÖZ 

,. 
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Maarır 

•• 
Oğretmenler 
Seyahate 
Çıkıyorlar 
Bu tetkik gezisi kırk 
sekiz gün sUrecek 
Tetkik seyahatine çıkacak 

olan Türk öıtretınenleri 70 ki
kişilik bir kafile halinde bu
gün Romanya vapurile Kös
tcnceye hareket edeceklerdir. 

Taşdelen ve Defneli suları 
Yerli Mallar Sergisinde Kadıköy Vakıflar Drektörlüğü ta

rafından Taşdelen ue Defneli sularını halka tanıtmak mak
sadıyle açılan pavyon çok rağbet görmektedir. Bu suların bir 
çok hastalıklara şifalı /esirleri vardır. Her iki suyun kaynak
larrnda yapılan tesisatla el dokunmadan memurlar la~afından 
sular damacanalara doldıırıılarak nıülıürlenmektedir. Evkaf ida
resi bu suları alanların mühürlere dikkat etmelerini tavsiye 
eylemektedir. 

/Şehir 
Belediye 

Caddeleri 

l 
Genişliyecek 

--- 1 
Ev yaptırmak istiyen

lerle ihtilAf çıktı 
Şehir planını yapacak olan 

mütehassıs Prost şehrimizd r 
yaptığı tetkikler esnasında 

caddelerimizi pek dar görmüş 
ve bunların genişletilmesi lü
zumuna işaret etmiştir. Bu ci
heti belediye de muvafık gör
müştür. Bu münasebetle yeni 
bina yapmak için vaki müra
caatlar da eski şekilde kabul 
edilıniyecektir. Fakat bu cihet 
bazı itirazlara yol açmıştır. 
Çünkü bina yaptırmak istiyen
ler yapı ve yollar kanununa 

Öğretmenlere muallim ve 
muharrir Zeki Cemal riyaset 
etmektedir. Seyahate iştirak 
edenlerin 34 dü kadın, 36 Si 

erkektir. Heyet iki gün Ro
ınanyada kaldıktan sonra 
Polonya tarikıyle Almanyanın 
Dresden şehrine gidecekler 
ve oradan da sıra ile Ren, 
Frangfurd, Haydelberg, Münib 
şehirlerine uğrayacaklardır. 

Öğretmenlerimiz Alınan mu
allimler birliğinin misafiri ola
rak kalacaklar ve oradan Vi
yanaya geçeceklerdir. Viyana 
Muallimler Birliğinin daveti 
üzerine üç gün Viyanada ve 
üç giin de Peştede kalacaklar, 
sonra şehrimize döneceklerdir. 
Bu seyahat 48 giin sürecektir. 

ımıı11111111 11 ıııııuuıııııııııııımıuıııııııuıııtııtuıı1111mııttı11nııııııııııııııı11111111111111111111111111ııııtmıııı1111111111111ı11ıo I 
Kırk gün kırk gece şenlikleri 

1 

göre bugünkü caddelerin ge
nişliği nisbetinde evlerine irti· 
fa tayin etmek istemekte, fakat 
belediye müstakbel şehir pld-

Modada deniz 
yarışları yapılacak 

o Ege vapurunda ve Deniz Klübün-
( de balolar verilecek; Müzeler 

kimyahanesi gece de ateş oyunları yapılacak 

inşaat bitti, yakında 
faaliyete geçiyor 
Askeri Müzenin karşısında 

Müzeler kimyahanesinin inşaatı 
bitmiştir. Yakında faaliyete 
geçecektir. Burada havanın, 

güneşin tesirile bozulabilecek ı 
olan eski eserler ve mumya· 
!arın fenni bir şekilde ınulıa-

lazaları için icap eden ilaçlar 
ve gazlar bulunacak ve istih. 
sal edilecektir. 

lstan bulda 40 gün 40 gece ı 
eğlence programını hazırlıyan 

komite çalışmalarına devam ı 
ediyor. 

2 Ağustostl\ Modada yapı
lacak olan deniz bayramı için 
komite dün de bir toplantı 

yapmış ve bu bayrama ait 
olan hususi programı tamamen 
hazırlamıştır. Deniz yarışla
rının fevkalade olması için 
her türlü vasıtalara baş 

vurulacaktır. Yarışların hem 
karadan ve hem de denizden 
kolayca seyredilebilmesi için 
tedbirler alınacaktır. Yarışla

rın yapılacağı Moda kulübüne 
iktisat Vekili ve Deniz kulü
büni!h hamisi Celal Bayarınlda 
gelmesine intizar edilecektir. 

Yarış proğramın Akay, Şir
keti Hayriye ve Denizyolları 

idaresinin can kurtaran san
dalları da dahil edilmiştir. iz. 
mirden meşhur Gim ve Gika 
kardeşler de kolralarile bu ya
rışa iştirak edeceklerdir. Yarış· 
ların en mühimine de'liz kızağı 
yarışları teşkil edecektir. 

Sporcu deniz kızağında ayak· 
la duracak ve süratle hare
ket eden bir motora bağlı ipi 
lutarak düşmemeğe gayret 
edecektir. 1600 metre mesafe
yi birincilikle kazanana hedi~ e 
edilmek üzere bir deniz kızaıı-ı 
kupası hazırlanmaktadır. 

Deniz harp mektebi, Deniz ti
caret lisesi ve dii!'er gedikli kü
çük subay okulu da deniz yarı~
larına iştirak edeceklerdir. Yarış 
gecesi sahillerde ateş oyunları 
yapılacaıı-ı gibi Ege vapurunda 
ve Moda denız kulübünde bü
yük birer balo verilecektir. 

Mü1elerde en çok bozul
mıya maruz olan eşya arasın· 
da kurşun liihidler, mumya
lar ve deri üzerine yapılmış 

olan eski haritalardır. Kurşun 

mühür ve lahidler toprak altın. 
da iyi muhafaza edildiği halde 
hava ile temas eder etmez ağız 
üzerlerindeki yazılar boıulınıya 
ve inhilal ederek az 2aınan 

içinde yok olmaktadır. Bir zaman
lar Yedikule sahillerinde de
nizde bulunarak müzeye alı

nın kıymetli eski Bizans kur ( 
şun mühürlerinden bir çokla- 1 
rının yazıları bozulmuştur. Ye
ni kiınyahane bu gibi bozul
maların ününe geçecektir. Mü
zedeki muınyalarda en çok bo. 
zulına tehlikesi gösteren eser
ler arasındadır. 

Adalıların şika- + Dizanteri 
yetleri Var 

Tayyarecilerimiz 
Rusyada tahsillerini bitire

rek şehrimize dönen 6 genç 1 
tayyareciıniz dün öğleden sonra 
lnönü kampına iştirak etmek 
üzere şehrimi2den hareket et
mişlerdir. 

Akay idaresi yeni yaz tari· 
fesi için Adalar ve Anadolu 
iskeleleri halkının yaptığı şi
kayetler üzerinde tetkikat 
yapmaktadır. Şimdiden Cu
martesi günleri için 20,30 
Pendikten kalkarak Kartal, 
Büyükada iskelesi, Burğaz ve 
kınalıya uğradıktan sonra 
köprüye gelmek surelile tari
feye yeni bir sefer ilave edil
miştir. Akay idaresi diğer 
hatlar üzerinde de tetkikat 
yapacak ve tarifede lazım 
gelen tadilatı yapacaktır. 

DURMAK 

Son günlerde dizanteri vak
alarına tesadüf edilmektedir. 
Sıhhat direktörü Ali Rıza bu 
hususta diyor ki: 

"- Hastalık salgın bir hal
de değildir. Ara sıra tesadüf 
olunuyor. icap eden sıhhi ted· 
birler alınmıştır.. 

sovyet sefiri 
Sovyel Rusyanın Ankara 

Biiyük Elçisi Karahan Yoldaş 
birkaç güne kadar bir buçuk 
ay mezuniyetle Avrııpaya gi· 
decoktir. 

•• • 
OLMEKTIR! 

Dünyanın bu karışık günle
rinde, Yurd kaygusu, bir çok 
vatandaşlar gibi bizim de uy· 
kularıınııı kaçırmaktadır. Ba
zılarımız, bu kadarını yersiz 
ve ortalııtın korkusu olduğu
nu düşünebilir ve bize daha ge
niş olmak tavsiyesinde bulu
nabilirler. Böylelerine verile
cek cevap kısaca şudur : Ken. 
dinden başkasına güvenilemi
yeceğinin anlaşıldığı bir de
virde, en doğru hareket uya
nık ve hazırlıklı olmak, gafil 
avlanmamaktır. Ve bana öyle 
geliyor ki gaflet çok defalar 
geç kalmış olmakla tarif edil. 
miştir. 

On beş, yirmi yıldır, fen ve 
sanat, sivil ve süel sahalarda 
o kadar geniş değişiklikler 
yaptı ki eski teknik, eski ,-a
sıla ve eski adamdan meydana 
gelen bütün, artık güvenilmez 
olmuştur. Hakikaten, yarını de-

ğil, hatta bu günün icap ve im
kanlarını kavrıyamıyan da de
ğer bulunabileceği nasıl kabul 
edilebilir? işte bizim korkumuz 
düpedüz bu halden, havacılığı 
hala şişirilmiş bir gösteriş ba
lonu \'e parlak sözler götüren 
bir edebiyat mevzuu sananların 
ve bundan dolayı da işi cid
diye almıyanların tek tük de 
olsa bulunmasından doğmak
tadır. Bence geç kalmak her 
sahada büyük bir tehlikedir. 

Bu anda şunu hatırlıyorum: 
Türkiyenin bin tayyareye olan 
ihtiyacını, kaç yıl önce, söy· 
diğimiz zaman,_ ~ir. çokları bu 
silahın tesiri gıbı bın tayyare· 
nin iınkilosıılığını münakaşaya 
kalkmışlardı F~~a.t, bu vasıta· 
nın yüksek tesırını anlamaları 
ve bizim gibi komşuları için, 
bu adamların, ltalya-Etyopya 
harbını beklemeleri ve lngil· 
tere'nin Akdenizde dayanabil. 

mesi için Kıbrıs'ta 700 bom
bardıman tayyaresi yapmalı
yız diye haykıran lngilizleri 
duymaları lazım gelmiştir. 

Gerilik ve yavaşlık her za
man tehlikeli olmak istidadın
dadır. Ve bu halden korkmak 
aceba doğru değil midir.? 

Yorucu da olsa, dinlemeğe, 
okumağa ayrılması lıizımgelen 
vaktin daha uzun tutulma•• 

gerekiyor : buna, fevkalade 
ihtiyacı olanlarsa pek çoktur. 
Çalışmak, kafa yormak da yo· 
rucudur. fakat ne yapmalı ki 
yaşamak fertler için olduğu 
kadar Milletler için de feda
kdrlık istiyen bir durum al
mıştır. Her fırsatta anlayış ve 
görüşlerimizi takviye zorun
dayız ; bu yaşamak ve muvaf. 
fekıyet şartı olmuştur. Dur
mak, işle ve anlayışta geç 
kalmak, mutlak olarak ö:mek 
demek lir. 

ş. H. Ergökmen 

nını gö2 önünde tutarak geniş
leyecek caddelerde alakadar
ların istedikleri şekildeki in
şaata müsaade etmemektedir. 

Bunun üzerine allikadarların 
müşkül vaziyette kaldıklarını 

ileri sürerek Şürayı Devlete 
müracaat edecekleri söylen
mektedır. 

İTFAiYE MEKTEBi - Ye
ni itfaiye mektebinin inşası 
Agustos sonunda bitecek ve 
Eylülde derslere baş:anacaktır. 
Mekteple yangın söndürme 
ve zehirli gazler mevzulu 
dersler verilecektir. Şimdilik 

mektebe yalnız itfaiye efradı 

devam edecek, gelecek yıl 
hariçten de talebe kabul olu
nacaktır. 

RUHSATiYE HARCI-Mu
vakkaten dörtte bir alınması 

kararlaştırılan pazar ruhsatiye 
h arçları hakkında kafi kara. 
rın şehir meclisine bırakılma-

! sından sonra belediye bir for-

ı 
ınül !bulmak üzere tetkiklere 
başlamıştır. Bu tetkikat neti
cesinde bulunan şekil meclise 
arzotunacak, bu suretle uzun 
şikayetlere yol açan ruhsatiye 
harçlarının mikdarı şehir mec
lisi kararıyle tesbit edilmiş ola
caktır. 
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ASRİ MEZARLIK - Bele
~iyenın 936 bütçesi gelir gel
mez mezarların asrileştirilme
sine başlanacaktır. Evvela 
Karacaahmetten işe başlanacak 

1 ve Paristeki Purlaşez mezarlı-
ğına benzetilmek üzere tan
zim edilerek güzel bir park 
haline getirilecektir. 

KÖPRÜ - Karaköy köp
rüsünün dubalarında tamirat 
yapılması kararlaştırılmış ve 
işe başlanmıştır. Bu halta için
de köı-rünün açıldıl!'ı duba da 
değiştirilecektir. Bunun ıçın 

köprü önümüzdeki Pazartesi 
günü açıldıktan sonra Salı 

sabahından itibaren Cumaya 
kadar kapalı kalacahtır. 

KANALiZASYON - lstan. 
bul mınlakasının kanalizasyon 
yapısına de\'am olunuyor. Ve
fadan Unkapanına kadar ya
pılan inşaatın hıtaınına kadar 
itfaiye yokuşu caddesi nakil 
vasıtalarına kapalı kalacaktır. 

T A N refikimiz 
"Milliyet., ve "Tan., halinde 

Siirt Mebusu Mahmut Soydan 
tarafından tesis edilmiş bulu
nan ve on bir senedir çıkan 

bu arkadaşımız eski Vatan ga
zetesi Başmuharriri Ahmet 
Emin Yalınan'ın kurduğu bir 
şirkete satılmıştır. Dündenberi 
Ahmet Emin Yalman'ın riyaseti 
lahririyesi altında çıkan Tan ar. 
kadaşımızın tahrir ailesinde bu 
münasebetle bazı del!'işiklikler 
de yapılmış bu meyanda Ali 
Naci Karacan'ın Direktörlük 
va2ifesi nihayet bulmuştur. 

Uzun bir ayrılık devresinden 
sonra "Kaynak., adındaki haf
talık mecmuayı çıkararak tek
rar gazetecilik hayatına dön
müş olan Ahmet Emin Yalma
nın bu teşebbüsünde muvaffak 
olmasını dileriz. 
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Beyaz bayraklar! 

Hayret! Zecri tedbirlerin 
(beyaz bayrak) ç~klii!'i gün 
(Adi!ababa) da beyaz bayra: 
çekti .. 

Olmaz lesadtif. Tam zecri 
tedbirlerin kaldırıldığı gün, 
radyolar dünyaya bu heyecanlı 
haberi bağırıyorlar. Habeşler, 
şu zehirli gazle ölenlerin ce
s~tleri kararıp kararmadığını 
anltmaya imkan bırakmamış 
olan Habeşler, Adisababaya 
bır gece baskını yapmiş, yeni 
Habeş imparatorunun \·ekili 
General de dahil olarak nıu. 
hafızları kılıçtan geçirmişler! 

insan heyecan ve hayretin. 
den duraklıyor: 

Bu haber doiru olabiliı mi? 
Zira. ôtednberi, Habeşistan
dan Avrupaya ıı~urulup duran 
haberler arasında akla karayı 
seçmek mümküm olamamıştır. 

Belki kalb veya vicdan değil, 
fakat akıl, ananeperest bir 
lngiliz gibi, hemen mukabil 
projesini dayıyor : Adisaba
bada, muharip bir harekat 
merkezinde, nasıl olur da bu 
kadar gafleette bulunulur, ter
tibat alınmamış olur? Ola
cak iş mi? Her türlü tehlikeye 
karşı kat kat ve en modern 
askeri tetkikata göre nöbetçi· 
ler konulmamış mıdır? .• 

Vızır vızır ... 
O halde? 
Fakat, düşünüyorınusuz ki, 

baskın gece yapılmış! Gece, 
Habeşliler dei!'il bir kaç kişilik 
çete halinde ordularıyle hare
kete geçse, göze görünür mü". 

Gece, Habeş ordusu değil 

Adisababaya, koca Anupayı 
çiğneyerek Londraya bile girse 
kim farkında olabilir ki? Fa
kat yalnız gece! Habeş or
dusu, bir ecnebi ordusu gibi, 
yalnız gece döğüşıniye mecburi 

Bu, onlara, siyah insan ol
malarının bahşeltigi yeğane 
faikiyetl 

Koca dünyada onlara yar
dımcı da yalnız geceler kal
mıştır! 

BURSADA OA .. 

Nitekim buna benzer. Mul
lıiş bir baskın da Bursada ol
muş, Posla - telgraf ça\'uşlu
ğundan mutekait Hüsrev ıs. 
minde bir adam, gece e\·e 
hırsız gırdi zannile karan. 
lıkta pencere başında otur. 
makta olan karısını tabanca 
ile arkasından vurmuş! Feci .. 
Şimdi bu adamı bu kadar ah
makça bir yanılmaya düşür
mek için zavallı karının nasıl bir 
kadıncağaz oldugu anlaşılmıyor 
mu; her halde Habeşi! 

Haliçte bir ıacıa• 

Kerata gazete müvezzii işitti
niz, ser<)eri köpek işiltiniz, ser
seri torpil işittiniz 1 serseri 
vapur işittiniz mi? 

Haliçte öteye beri ye serseri 
dolaşan bir vapur görülınuş, 
düdükler öltürülmüş, hayret
ler içinde kalınmış, nihayet 
vapur kendi kendisine Ayvan
saray önünde başlan kara edin
ce anlaşılmış kı (Sürmene) 
vapuru ismindeki bu vapur 
tayfa~ız, dümenci•iz, kaptan
sız kendi kendine, başıboş 

dolaşıp duruyormuş! Ta pa
zartesi günündenberi bu ser
seri vapur Haliçte dolaşıp 

durmuş meğeri.. insanın bu 
zavallı vapura yüreği sızlama
ması kabil değil.. 

Bunca senelik emektar va· 
pur palamarlarından boşanıp 

ta Haliçte böyle serseri ser· 
seri dolaştığına göre, zavallı 
vapur, hani şu birkaç gün e\·
vel bir lngiliz tarafından li· 
ınanıınızdan kaçırılan ,·apu
run kocasıydı demtk!! Hal, 
demek oluyor ki, onun ara
sında da öyle! 

Bu hazin aşk maceralarına, 
böyle koca vapurların güpe 
gündüz Haliç gibi bir yerde 
işletilmemiş şekilde serserileş
Liklerine bakıp ta ibret alma
lıdır doğrusu! Aşk böyledir •• 
Her halde liman idaremizde· 
kilere numunelik aşk olsuni 

Fransa elçisi 
Montrö konferansına iştirak 

eden Fransanın Ankara elçisi 
Ponso bu ayın 24 ünde şehiri· 
mize gelerek Ankaraya gide
cektir. Ponso ile Fransanın Su
riye Fevkalade Komiseri Kont 
De Martel de Ankara yolile 
Suriycye geçecektir. 
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4 AÇIK SÖZ- 17 Temmuz 

Her gün bir yazı 

lnsanın •• •• omru: 
Çok yaşamak 

Yazan: Dr. Ruscuklu Hakkı 

ASKERLiK: 

Kara boğazla· 
rına taarruz 
Dağ muharebeleri ne kiı· 

dar çetin ise, cephenin her 
hangi bir kısmını karşıla· 

Kadın, iate
ıek te, isteme• 
ıek te sırtı• 

mıza yüklene• 
ceğiz. Bu, öyle 
bir hayat yü· 

i T ARiHTEN YAPRAKLAR ] 
KUYUCU MURAT PAŞ.A 

fnsan yapısı en aşağı yüz koruyacak müesseseler kur· yan kara boğazlarına taar· 
yıl dayanmak için kurulmuş. muşlu, Lağamlar, su yolları, ruz da 0 derece zordur. 
Çok yaşamak bu yüz yılı bi· büyük su sarnıçları gibi. Dağ boğazlarını düşmandan 

küdür ki tatlı ve acı raşeleri 
bizi felakete de, 1&adete de 
ıürükliyebilir. 

El 13 
tirmek olacak. Ne mutlu yüz Eski Yunanlılar ve daha sonra evvel tutmak ve boğazları 
yılın sonuna erene, bunun için Romalılar bu işlerde hayli ileri geçerek, uzaklarında yerle· Kadın, her gün biraz daha 

"Fena çelikten iyi kılıç yapılmaz,, diyerı 
Paşa,ağzısüt kokan çocuğu nasıl boğdu? .. 

bir usul, bir kaide var mı? gitmişlerdi. Yunanlılar künk· şerek bu önemli noktaları gençleşen, hergün biraz daha Birinci Ahmedin bu meşhur 
Gelişi güzel yaşı yanlar içinde lerle, kurşun borularla uzak- elde ve geriden gelecek güzelleşen ve muhakkak ki veziri, (barbar) denilecek de-
çok yaşıyıınlar görülüyorsa lardan tarlalara su getirirlermiş. kuvvetlere açık bulundur· her geçen gün biraz daha recede merhametsiz idi. En 
da bir çoğumuz bu işte sıh· (Herodot) 1300 metre uzun· mak lazımdır. Bu işe elve· hırçınlatan bir melek yapı· ufak, en ehemmiyetsiz hataları, 
hat bilgisinin yardımına muh· luğunda su yolları olduğunu rişli kuvvetler, süvari, bi- 11dır. kabahatları büyük bir şiddet-
tacız. Ferdi ve içtimai sıhhat söylüyor, Romada her gün sikletli, motörlü, zırhlı bir- El ı;:ı le cezalandırırdı. 
bilgileri çok yaşamanın en çeşmelere, hamamlara havuz· liklerle, otomobillere bin· Anadolu asilerine karşı gös-

1 1 
''00 00 ·k • Napolyona göre. kadın, kıt· müessir amillerindendir. ara ,:, , mı ap metre su dirilmiş piyadeler ve tay· !erdiği zulüm ve şiddet saye· 

1
• • S k ki ( J lığı hiç çekilmiyen, fakat Şüphe yok, varisinin bu hu· ge ırmış. o a ara gene a an· yarelerdir. sinde (muhyii saltanat} ve (sey· 

1 d k 1 
bolluğuna da tahammül edil· 

susta da tesiri var. Dedeleri- ara süprüntü ö türmez er· Dağ boğazlarına taarruz· fi devlet) unvanlarını kazan· 
b 

· p · h b ( · d miyen bir yaradılıştır. 
nizden birisi çok yaşamış, u mış. ompeı ara e erın e yı· da, zam:ını inceden inceye mıştı. 

k 1 d 
El El 

çok yaşamak için size kuv· ıntıları görülüyor, ev er e ve hesap etmelidir. Boğazı ile. Murat Paşa ; zulümlerini, 
vetli bir ümit verebilir mi? sokaklarda helalar varmış. riden tutmağa vakıt ve im· Kadına karşı zayıf davran- gadirlerini adalet ve merha-
Farzediniz, büyük büyük bir Fransada 1533 yılında evlere kan yoksa boğaz çıkağını mak hata11nı erkek her za· met perdesi altında gizlemeyi 
mirasa kondunuz; bunuu bü· heli!. yaptırmak için hükümet ve hakim araziyi ele ge· man ıeve ıeve, iıtiye iıtiye pek güzel bilirdi. Haftada bir 
tün hayatınızda sizi sefaletten ağır cezalar vermeğe mecbur çirmelidir. Zaman pek dar· irtikap etmiştir. gün mutlak (yasin) okur, nak· 
koruyacağına emin olabilir mi olduğu düşünülürse eskilerin sa ve düşman çıkağı ele El El şibendi şeyhlerini toplar, iba· 
siniz? ötede birini gördünüz, bu hususta ileride bulunduk. geçirmişse boğaz içinde ta- Kadın, iyi bir karı, iyi bir det ederdi. Kalenderoğlu ve 
eline geçen küçücük bir ser· ları anlaşılır. arruz hazırlığına müsait ana, çok iyi bir kardeş ola. Canbolat taraftarlarının tedibi 
veli güzel idare eder, rahatça Uluslar vardı, cılız, eğri büğ· yerde kalınır ve düşman bilir. Fakııt arkadaşlık .. bunu hareketine başlamazdan evvel 
geçinir. Bir diğeri büyük bir rü doğanları öldürürlerdi. Bu, ileriye atılır. Düşman boğa- asla ondan beklememelidir. yerlere kapanmış, yüzünü ve 
mirasın az zaman içinde altın· onlarca yasa idi. Bunlardan zı ileriden müdafaa ediyor- gözünü topraklara sürerek 
dan girer, üstünden çıkar. De· gelecek nesiller ırkı bozar diye sa iki yanına kuşatıcı taar- 1 o k İ 1 dua etmişti. 
delerden geçen sıhhat, yapılış korkarlardı. Gene bu korkuyla ruz pek tesirlidir. Yalnız, Ü Ü f U n Murat Paşa; zafer kazandığı 
dayanıklığı da böyle. Onu gü- herkesin sıhhatile mütenasip bir düşmanın boğaz içeri- o n.u u" t 

1 
e r .

1 
zamanlar çadırının önüne otu· 

zelce kullanabilirseniz ne ala. işlerle uğraşmasına dikkat eder· sine çekilmesine meydan H rup çubuğunu yakar; derin bir 
Esefle görülüyor ki anaların· lerdi. Ağır işlerle, reçberlikle vermemelidir. Ulak birlik· hendek kazdırır, ve hendeği, 
dan, babalarından veya uzak esirler uğraşırdı. lerin dağlarda büyük kıt'a· Rahat ve tatlı uyku düşmandan aldığı esirlerin ce-
cedlerindcn kendilerine beden Bunlara bakılırsa eski ulus- lar kadar muvaflakkıyet setlerile doldururdu. Kendisine 
dayanıklığı ve çok yaşarnak !arın ve bahusus eski Yunani· göstereceklerini asla hatır• Rahat, pürüzsüz, temiz ve (Kuyucu) denilmesinin sebebi 
kabiliyeti arta geçenler bu !erle Romalıların çok yaşadık· dan çıkarmamalıdır. tatlı bir uyku uyumak hepi· budur. 
servetlerini israf istidadında ları sanılır. Boğaz muharebelerinde mizin her zaman arzu ettiği Tarihlerimizde yazılı oldu-
oluyorlar. Ondan önceki zamanların keşif pek önemlidir. Daha "una göre: Bir gün cellat,· bir bahtiyarlıktır. Fakat çoğu· g 

Öyle olmasalar, sıhhat bil· tersine olarak orta kurundaki uzaklardan istrateı"i keşfine tesadu'"fen ası'ler arasına karı-muz bu saadete sık sık kavu· 
gilerinin yardımıyle ömürlerini kara cehalet, insanların çok başlamalı, düşmanın dağ şamayız. Uykunun gıdadan da- şarak esir düşen bir çocuğu 
tabii haddine kadar götürebi- yaşamasıııa müsait olmadı. Sıh- boğazları ilerisinde ve için- öldürmek istememişti. 

1 F d h b·ı ·1 · ı O d k' d ı · ha mühim olduğunu söylemeğe lirler ve rahat yaşar ar. er ı at ı gı erı unutu muştu. e ı urum arını, araziyı Murat Paşa., Yenı'çerilere, 
k d k. k"l · ki bilmem lüzum var mıdır ? 

iı'iyen tedbirleri ile ömrü kısal- a ar ı es ı erın yaptı arı iyice gözlemeli ve tesbit bu çocuğu öldürmelerini em· 
tan hastalıklardan hem kendi· su yollarına, bendlere, lağım- etmelidir. Bunun için tay- Uykusunu tam ve rahat uyu· 

1 b
- b" b k ı retli. Yeniçeriler: 

lerini korurlar, hem de çocuk· ara on on a ıyor ar, ne yare fotograllarından isli· yanların çok geç ihtiyarlıya· · · ld ki b'I · ı - " Celladın yapmak iste· 
Jarına ve torunlarına çok ya· ıçın yapı 1 arnı 1 mıyor ar- fade edilir ve kuvvetli bir caklarını da bilmemiz lazımdır. dı. Karanlık bilgisiz yıllar, elim mediğini biz de yapamazükl. ... 
şamak ve ihtiyarlıkta güçlü 

11 
'd' b .

1 
savaşla düşman boğazlar- Güzel kalmak, yaşlandıkları cevabını verdiler. Paşa kızdı, 

kuvvetli olmak kabiliyetini yı arı 1 ı otıar, ya anı eşmiş. dan sökülüp atılır .. Bundan zaman bile güzelliklerini kay· ki d- k 
ti insanlar. Sıhhat nedir, ha- uşa arına onere : 

miras bırakırlar. yat nedir, bilmezlerdi hiç... sonra, düşmanın gerilerde betmek istemi yen Bayanlar, _ Öldürün şu yumu~cağı ı .. 
Genel ıııyen yasalarına Sıhhat bilgilerinin yeniden tutunmasına da vakıt bı· uyku meselesine makyajdan ve Dedi. Uşaklar da aynı red 

Suları 
'
·ayet edersek kend· rakmamalıdır Da"'lık ara tuvaletten daha !azla ehem-r ı· doğduğunu görmek için orta · " • cevabını verince zalim ihtiyar 

ziyade sosyeteye hizmet kurundan farkı olmıyan bir zide bir çok boğaz varsa miyet vermelidirler. büsbütün kızdı. Yerinden fır· 
etmiş oluruz. Fert bundan kaç asrı geçmek lazım. Asrı· müstakilen hareket eden Rahat, pürüzsüz ve tatlı !adı, kürkünün eleklerini top-
az istifade eder amma ırk mızda yine, sıb':ıat bilgileri bir kaç ~kolla taarruz el- uyku meselesine gelince: bu- ladı, kollarını sıvadı ve zavallı 
yükselir. doğdu; daha doğrusu yeniden mek gerektir. nun için bazı kaideler ve şart- yavrucağı bir tavuk boğar gibi 

[Girit Cengi tefrikamız dün bitti. Bu sütunlarda 20 
T•mmuzdan itibaren /,kender Fahreddinin "Ben Kimin 
Metresiyim? ., adını taszgan ve mütareke tarihinin iç 
yüzünü Nesrin 'in sahsında veren bir eserini neşre baş-
lıyacağız. • J:Jen Kimin Metresiyim?. isken der Fahreddi· 
n~n en .. a.~zel v~ üzerinde uzun gıl!a~ çalıştıjt bir eseri" 
dır. Bulun karı/er tarafından buyuk bir zevk ve ht· 
yccanla takip edileceğine emin oldu~umuz bu eser• 
başlayıncaya kadar bu sütunlarda yine okuyucu/art• 
mızın lezzeile takip edeceklui bir iki tarihi ttüd 
neşredeceğiz. Bu etüdlerden bir tanesini, Kuyucu Mu· 
rat Paşayı bugün koyuyoruz./ 

korku hüküm sürüyordu. Ha- "Bir gece, eşkıyalar uıu0 

yat, adeta sönmüştü, alışve- bir yoldan geldiler. YanlarıP' 
riş durmuştu. da birçok kıymetli eşya vard• 

"Hükümetin gönderdiği j1n- Silahlarını çıkardılar; yediler. 
darma ve asker kuvvetleri içtiler, sonra derin bir uykuy• 
eşkıyalarla başa çıkamıyorlar· daldılar. 

dı. Dağın üstüne çıkmak değil, •Pusuda yatın cesur deli-
yamacına bile yanaşamıyor· kanlılar. eşkıyaları bastırdılal· 
lardı. Birer birer ellerini bığladılar· 

"Hükümet aciz kaldı. Bü. Ertesi gün hükiimdarın huıu· 
tün eşraf ve ayanı topladı. runa çıkardılar. Hükümd8'• 
Eşkıyaları islisal etmek, fena- hepsinin katlini emretti. 
lıklarına nihayet vermek için "içlerinde küçük bir çocuk 
ne yapmak lazım geldiğini vardı. Vezirlerden birisi çoCll' 
sordu. Ekseriyet, bunların bir 11-a acıdı. Hükümdarın önünde 
an evvel mahvedilmesini ve 5 

bu lıusu•ta fedakiırlıkdan çe- yerlere kadar eğderek: 
kinilmemesi fıkrin :le bulundu: - "Bu çocuk, henüz h•Y'' 

"Yeni kök tutan bir ağaç, bir tın ne olduğunu anlamatıt1~ 
adamın kuvvelile sökülebilir. zevklerini tatmamış bir zavs~ 
Fakat, bir müddet bırakırsak lıdırl Hayalını, canını bu b•' 
kökleşir. Ve sökebilmek için kir veziriniz~ bağı~lamanıll 
bir manda arabası ister... Bir · d · rıca e erım ... ,, 
çeşmr.nin musluğu bir (mil) ile Dedi. Hükümdar, kaşlarılll 
kapanabilir. Fakat sular taş- çatlı ve cevap verdi: 
mağa başladı mı bir (fil) ile de _ " Aslı bozuk bir kimseY' 
önü alınamaz ... ,, f~ 

"Nihayet eşkıyaları, tarassut merhamet caiz değildir. Bun 
etlirmeğe ve münasip bir fır. iyi adamlar arasında büyüst" 
sal düşürüp baslırmağs karar ler de günün birinde muti•~ 
verdiler. Harbe ve meşakkata cibilliyetlerini meydana vurur' 
a:ış>k )irmi delikanlıyı dağa lar. Bu gibıleri lalim ve te!' 
gönderdiler. 1 Devamı 6 nci sayfada ~ 
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SAN~T 
KiTAP, REfiM.TiVATROıHUJ"ilCt 

Garip şeyler 
Genel sıhhat yasalarına bağ- doğdu. Ve vavaş y;ıvaş şim- Dağ boğazlarına karşı lar vardır. Akşam yemeğinde boğdu, çukura attı. Ve sonra 

lanan uluslar hem sıhhatleri diye kadar insanlığın görme- taarruzu idare edecek ku· midesini tıka basa doldurur etrafındakilere: Stın 'atk<irların birbirlerini edilemiyecek bir fJaziget/İf• 
mükemmel oluyor, hem çok di"'i bir kemale erdi. lntan·ı mandanların cesaret ve doldurmaz uykuya dalanların methedip göklere çıkarmaları, San 'at kur zekasının, ona ()tf' " - Bu isyanı çıkaran, dev. yaşıyorlar. Sıhhati korumak. haotalıkları yendik. Bir çok azim sahibi olmaları muvaf. rahat uyku uyuyamıyacakları- 1 yahut birbirlerini zemmedip dig"i hediyenin faziletli btl etin başına bunca gaile açan ı 
hayatı korumaktır . insanlar zehirlenmelerin önünu·· aldık. fakıyetin esasıdır. nı hepimiz bilmeliyiz. Uykuya ateş püskürmeleri, bizde za· bekçisi olmak mecburiyetirı•ll' asilerin ele başıları da vaktile 
yeryüzüne ayak bastılar, ara· Yarım asra yakla•an zaman M. K. yatm;ık için hazım zamanını b" ı k · man zaman hortlayan bir mo- dir. Biribirimizi, hiç •ebep -: v oy e çocu idı ... ,. dedi. Ve ,. 
dan çok geçmedi bir arada içinde genel sıhhatle kurtarıcı beklemeliyiz. Bu müddet vasatı •fenalığın kök salmadan evvel dadır. Aramızda öyle san'al· bahane yokken çekiştirec•ı' 
top1anmak, toplu yaşamak bir inkılap oldu. insanların öm- Tirede olarak üç saat kadardır. Yata- önü alınmak lazım geldi· k<irlar 'Vardır ki san'ati ar· mir yerde, cerriyete kar~ 
kaygusuna düştüler. Toplan- rü de bundan müteessir oldu, ğa yatmadan önce kısa süren ğini ... ,. ilave etli. Bu merha- kadaşına bir rüşvet gibi piş· san'at ve kültür borcurrı",ı 
dıktan sonra da genel sıhhat şüphe yok. lntanlkarı, zehirlen- -- bir banyo almak, hiç olmazsa metsiz vezir, ihtimal Sadinin keş çekmekten hiç çekinmez- ödemiye çalışsak daha iyi o~ 
meseleleri ortaya çıktı. meleri tepeleme bedenleri Bütün nahiyele:re el, yüz ve ayakları yıkamak meşhur bir hikayesindeki bir /er. Bir san'at eseri diye yaz- 7 

ilk zamanlarda yedikleri pek desteklemek dayanıklı"'ı, ya· lazımdır. Bilhassa ayaklarını maz mı l " ebeler go·· nderı"ldı" beyti hatırlamıştı. dığı satırların arasına, sev- G - k k 1111 
Yufka l·dı' Ôlı"ı'lerı· me da da şamak ı"htı·malinı' arttırmış de· yıkamıyanlar n rahat eçen gun, yü se sana .. • y n 1 uyuya· Bu beyitin manası şuyd·ı: diği arkadaşını, hiç münase· h ki d b' k ı k 11•" 

k 1 d ilk tkı - ·· mektir. T"re (Aç k Sö) T' d ki 'k" d a arın a ırço ·söz er u , a ıyor u. yap ı arı, çuru- 1 • 1 z - ıre e mıyaca arı aşı ar ır. "Kurt yavrusu, insanlar içinde bet ve isabet yokken metheden d f Jı! 
yen cesetlerin fena kokula. Hastalık gider, yeri boş kal- son zamanlarda tesadüf edilen Gündüz, vakitlerini tenbel ığımız maru ve meşhur e 

d 
· B' · h 1 b l h l ki ı 1 büyüse de akıbet yine kurt ediplerimizden insan hazan ~il' rından dirileri kurtarmak oldu. maz, enır. ır ıntanl asta ığa u aşıcı asta ı ar a yapı an tenbel geçirenler geceleri rahat lerimizden birkaçının mu 

l'k önce ölülerin üstünü a"'aç tutuluruz, atlatırız, arkasından mücadele müsbet bir şekilde uykudan mahrum kalacakları. olur.... çok tiksiniyor. Zemmetmek 'Ve veresine şahit oldum. Jlfec/IS' 
" bir, bir daha. Onlar da geçer. neticelenmiş, sağlık durumu Bu hikaye cidden merak- çekiştirmek meselesinde bazı Jal 

dallarile örttüler ; sonraları 1 h 1 na şüphe etmemelidirler. ı d ki d ,. A ı d le bulunmıyan arkada•;ar Geçer amma her geçen bir iz tamamen norma bir a e gel- ı ır, na e e,.er. sın an sa.~'atkurların çok ileri git· /ııt 
mağaralara bıraktılar. Tunç bırakır. miştir. Ty-ede dispanser halka Fakat fikren ve bedenen ve aynen tercüme ediyoruz: tikleri, tıpkı düşmanca hare. bazılarını öyle çekiştiriyor 
ve demir devirlerinde ölüleri Uzviyetin kıymeti azalır. faideli bızmetler görmektedir. çok yorulan insanlar da gece- "Bir eşkıya çetesi; yük,ek ket ettikleri teessüflerimizi öyle köıü/."i!Jorlardı ki ... pi 
yakmağa başladılar. Mısırlılar Yer yer harab olur, ölür. Ôlü- Dispanseri hükumet doktoru leri rahat uyuyamazlar. Böy- bir dağın tepesine yerleşmişti. kabartıyor •• Esasen bizde bir· bu muhovereqi işitince sao'~11 
ve onlardan çok sonra lran. lsmail Hakkı idare etmektedir, leleri yarı ölü bir halde bit- K ı .. - - k d B /ıı me karşı koymak, çok yaşa- ervan arın onunu esiyor, çok zamanlar tenkidin mana. ten utan ım. ugün b' 
lllar ölu"lerini mumya! k Bir sene içinde tedavi edilen k'n bı"r u ku çekerler U k ıyara mak kabiliyeti azalır. Türlü 1 Y • Y U• gelip geçenleri soyup so"ana sı da ya çıık aşırı derecede san 'ate karşı kızarmt' 
k 1 d H

. d ı z hastaların yekünu 750 yi bul· d h 1 k k g ' 
oruyor ar 1• ın u ar, er- türlü zehirlenmelerin tesiri de muştur. Nahiye idareleri bir a ra atı tan ma sat hafif çeviriyordu. Civardaki köyle- methetmek, yahut yerin dibi· ! yüzle, mahcup bir eda ile /# 

düştler ölülerini meydanda b ·· ı s k k ld d b'r dalg nl k ve orul ·· oy e... ı sı yı ırım Ü· sıhhiye memuru istemektedir- ı ı ı y an vu- rin ahalisi, korkularından işle- ne batırmak şeklinde t.Lukki kıyorum. 
bırakırlar, kuşlar gelir, etlerini k k ·ı f d t ti bı'r dinlen' t ~ şen, ar ası esı meyen ırtına- ler. Nahiyelere son zamanlarda cu un a ı ışe er- rine gidemiyorlar; tarlaların- edi/mi•tir. Halbuki tenkı'dı'n B" d h k d r~ 
yer kemikler kalırdı. larla sallanan a"aç ne hale k d'I "d" ' ır a a le rar e iyo. -"' 

1 
5 ebeler ı;önderilmiştir. Ebelere e 1 mesı ır. da, bağ:arında çalışamıyor- methetmek veya çeki•lirmek- San'atka·r zek ·s nın ona IJO'" 

Bu kalan kemikleri balmumu- gelı'r .. Bu bahı.ste daha so··y· ı d Ş d ki k d' ' a 
1 

ı nahiye er e birer ev tahsis u say ı arımızı en ınize lardı. ı h 1 k d el' 
)ayarak saklarlardı. Oldukça lenecek sözler var. Onlar da K d k 1 e iç n ıi ası !Joktur. şettiği kabiliyet ve ku r 1 edilmiştir. aza a doğum va- rehber edinece o ursanız ra. Bir çokları, evlerinden dı- s • / ·ı ıı· b' b k · · lırıl incelmiş ve yükselmiş olan bu gelecek yazıya... h k d h an atkurın böyle küçük- azı e ı ır e çısı o 

ziyeti çok iyidir, günden güne at uy u an er zaman nasip şarı çıkmaya bile cesaret ede- lüklerle ug"raşarak kendisini zarurelindedir. 
medeniyetler halkın sıhhatini Dr. Rusçuklu Hakkı bir artış hissedilmektedir. alabilirsiniz. · ı d ş h' d k fi ~========:=,=====:~====================================================~=="'.".'========~=:'========~~m~•y;~o~r~a~r~ı.~e;;;,;;ır~e;,,;:b:üy~u~·:,;:b~iro=.=k:u~··ç~u~·k~:du:"ş:u~·,;m:e:sı~·::ta:h:a:m:m:u~-ı=====~S:u::!"heyliGUldi~~ 

Roman .. 84 Karımın, çavuşla konuşması· k d ld b·ı k S ,. ız an ayrı ı, ı e saatıne ezen ın saçlarını oİ<şadı, sonra ilave etti: 
nı da, merakını belli etmemek baktı: boynuna sarıldı ·. .it' - Bendeniz de kadın ~· 

Volk.olk. <Ç©ıır©l©llk 
• insanlar medenileşlikce, 

hayat da medenileşiyor ; me
deni şerait içinde yaşayan 

medeni insanlar için aşk, artık 
"Pasiyon" değil, ancak "Dis
traksiyon. oluyor .•.• 

Genç kıza bakarken, onun 
aşk hikayesini düşünürken; bir 
kitapta okuduğum, şu yukarıki 
satırlar da gayriihtiyari aklıma 
gelivermişti. 

Genç kız, mahzundu, mÜh!· 
essirdi; fakat sıhhatinden ve 
hayatiyetinden bir şey kaybet· 
miyordu. On sekizinci asırda, 
bu hikaye, kısa bir verem ve 
acıklı bir ölümle bitebilirdi 
ve bu "zamana göre,, mükem
mel ve tabii bir bağlanış, bağ
layış olurdu. 

Kapının çıngırağı öttü, üçü· 
müz birden başlarımızı çe· 
virdik. 

- Mahmut Yesari -
Çavuş, elinde beyaz bir ka· 

ğıtla koşa koşa geliyordu. 
Yanımıza yaklaşınca durdu: 

- Müjdemi isterim, Sezen 
abla ... Size, bir telgraf var. 

Genç kız sararıvermişti : 
- Telgraf mı? kimden ? 
Çavuş, kağıdı uzattı: 

- Sizin köşkün önünden 
geçiyordum. Postacıya rast· 
!adım. Size, telgraf olduğunu 

söyledi. Ben, burada olduğu· 

nuzu biliyordum, telgrafı al
dım, geldim. 

Genç kız, telkrafı açarken, 
karım, çavuşa sordu : 

- Sezenin burada olduğunu 
nereden biliyorsun ? 

Çavuş, kurnaz kurnaz güldü: 
- Benim polis hafiyeliğim 

vardır, Sezen abla bilir ... 
Fakat fazla samimi olmadı

ğı kimselere karşı teklifsiz 

davranmağı doğru bulmamış 
gibi birden ciddileşmişti : 

- Efendim, komşu köşkle· 

re dondurma getiririm ..• 
işleri olur öteye beriye de 

koştururlar. Hizmetçi kızlarla 

ahbabımdır. Köşklerde, hah· 
çelerde, kim kimle oturuyor, 
kim kime misafir gitmiş· 

tir; hep bilirler,_ Başka ne ko
nuşulacak ki? .• 

Ben, genç kıza bakıyordum; 
telgrafı ağır ağır açtı; göz 
gezdirir gezdirmez, sıçrar gi
bi ürperdi. Yüzünün sarılığı 

uçtu, yanakları dalga dalga 
kızardı. 

Ben, sormıya cesaret ede· 
miyordum. Genç kızın ne ya. 
pacağını düşünüyordum; kal
kıp gidecek miydi? Bize s~y
liyecek miydi? 

ıçın oyalanmak istemesine - Dörde çeyrek var. - Bu sürperiz telgrafı, beni 
hamlediyordum. - Daha çok erken.. okadar, yürekten memnun etti ramanı bayan Sezen... 1 

Sezen, telgrafı elinde tuta- Çavuş ta, şaşkın bir gülüşle, ki, bu hepimizin sevinci Sezen Turgut, uzun boylu, ku~'.' ~ 
rak, bize bakıyordu: genç kıza bakıyordu, elindekı sade senin değil... yapılı, Sezene eş olmlğa ııı ..ı 

_ Hani, bazı eski roman- küçük kağıdı gösterdi: O gece, karı koca bahçede b' k k . Eli . dostı· 
S b oturduk. Yıkık çardaktan ge· ır er e tı. erimizı 

!arın sonunda, "hatime_ diye - ezen a la, ilimühabe- sıkarak olurdu·. 1 .. . . 1 ? len fısıltıları, kahkahaları, din• 1 
ayrı bir fasıl vardır. Bu tel- rı ımza ar mısın Aşağıya ı d k r Bıa·tmrrıtltl!/ 1 

ineceğim, götürüp postahane- e ' ··• ~ ~ 
grafı da, benim romanıma bir • • 
"hatime,. gibi koyabilirsiniz! ye G~~~k:;::asa üzerinde du· Ertesi sabah, *genç kız nı- _==.,=~··•••ııııııl(lt';'p''''k~';•~·~ı~~ 
Telgrafı okudu: ran kalemle, çavuşun uzallığı şanlısile beraber bize geldi. YIKIK ÇARDA" 

"Bugün geldim. Saat altıda k'" d · ı t ikisi de bahar gibi güzel ve N 84 d 5 ı ı ımza amış ı; çavuşa o: 
çardakta bekle • - Turgut ,, verdi. canlıydılar. Se.en nişanlısını = ı • · § Bu kuponları keıl j> blt 
Telgrafı okuduktan sonra, de.. Karım: bize tanıttı; ~ renler ro:nan ıra~eteJ> biti;, 
ğişiverdi; şimdi, ateş yanak- - Sen bahşışı fazlasile ha- - s.z'n romanın erkek kah- -~ vakit idarehane.niıo ıı"'Jt1,. 

ramanı Turgut. !arı, ışıklı gözleri, gülen du- ketlin çavuş, benimle içeri E hiç pau vet.n•lo.• kio••'' 

d ki 
.
1 

b' lk gel. Kendisi büyük bir reverans- E lacıklarJır. •'' 
a arı e, ır az evve i sol- Ç \ ~~l~a~e~ğ~ile~r~e~k~: !!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~~=~"~"'~'"""''111111111111111111111111111111111111•~ 

gun yüzlü, genç kız değildi: avuşla beraber içeri girdi· ~ 
- Turgut, geliyor ı ler. Biraz sonra, çavuş önde, 

Sesi, titriyordu. karım arkada çıktılar. Çavu-
Karım, onun sevincini, ken· şun yüzü gülüyordu: 

di içinde duyuyor gibiydi: Allaha ısmarladık Sezen A Ü y N c ' 
abld. Gözün aydın. Ş K U A K L A R 

- Ne iyi değil mi? sevindin Genç kiz, elini salladı : 
ya, Sezen? - Güle güle çavuş, yarın ·· cJrf" 

S 
Uç gün sonra Muammer Alatur'un Piyer Luis"den teı J '' 

ezen, söyleyecek bir şey beni gör olur mu? elliği harikulade bir sevda romanının tefrikasına baş/ayacl'0,j 
bulamıyordu : - Pek·ı abla, sı·ze u"'rarım. u · k k d k k k 1 k d b 1 ,,~ M g uır ço a ın ve er ·e o uyucu arımız en 1 aşa ~ı 

- Sevinmez olur muyum?.. Çavuş, koşarak uzaklaştı, geçen hissi bir maceranın bir aksini de bu romand-a o A 
Tabii .. Elbette .. Saat kaç.. çıngırak uzun uzun çınladı. yukarı aynıyle canlanmış göreceklerdir. ~ 

Karı mın yaşlı gözleri genç Karı m, yanımıza ge 1 m işti. J iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiİİiiiııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİ_, 

Bu sütunlarda 



17 Temmuz 

DOGU İLLERiNDE 
Elaziz - Ergani - Diyarıbekir 
--

Yeni döşenen demiryollarımız 
üzerinde bir tetkik gezintisi 
Şarkta demirağların kuşattığı Gölcük, 

dağların eteğinde etrafa 
fundahkh 

akisler veren küçük ve güzel bir su hediyesidir 

EIAzizde misafir kaldığım 
yerin hizmetçisine kamyonla. 
rın madene saat kaçta hara· 
ket edeceklerini sorduğum 
vakit; hizmetçi bana: 

- Saat birde demişti •. fakal 
bu cevap beni kandırmadı, 
sorgumu tekrarladım. Hizmet· 
çi sözünü değiştirdi ve yeni 
bir cevap verdi: 

- Bayım, ben eski saatı 
söyledim, yeni saatle yedide 
haraket ederler .. 
Doğu illerinde münevverle 

kasabalıyı ve köylüyü birbi
rinden ayıran vasıflardan biri 
de, eski ve yeni saat kullan· 
maktır. Anadolunun diğer bir 
kısım yerlerinde olduğu gibi, 
buralarda da halkın bir kısmı, 
daha doğrusu en yaşlılar "Ala· 
turka. denilen eski saatı kul
lanırlar. Fakat muhakkak ki 
saatlarını bizim bildiğimiz gi
bi kullananların sayısı çok 
yüksektir. 

Halkın bir kısmının henüz 
unuımadığı bu eski saat, bu· 
rada bana, eski bir saati hatır· 
!attı; geçen yaz Dolma bahçe 
sarayının bir kenarında gördü· 
ğüm çok kıymetli ve antika 
bir saat benim dikkatimi çek· 
mişti; dört köşeli bir şato ku. 
lesine benziyen bu saatin her 
köşesinde k?lın ve eski Arap 
yazısile şu mısralar yazılıydı: 

uHer dakikan ıaat ve her saatin 
yüz; 111 ola,, 

"Padita.hım bu saray fevkete ic• 
lil ile,, 

"H er &ene nakli hümayunun nü .. 
mayun fal olan 

.. Taki mikatl felek tayini evka't 
eyliye,, 

Şairin bu nazmına kalsaydı, 
kendisine da ika vukluk elliği 

padişahın yüzlerce yıl yaşa· 

ması ve milletin başını, bela 
kesamesi mümkündü. Ne mutlu 
ki, Allah, şairin duasiyle pa· 
dişahın mukadderatını değiş
tirınemiş. 

Eski Harput ve Malatya, 
orta zaman çağlarında Ana
dolu Selçuk dev:etinin mühim 
askeri merkezlerindendiler. 

Buralarda daimi surette 
muhafaza kuvvetleri bulundu
rulur, ve civarın timar erbabı 
ve diğer askeri kuvvetler Har
put ve Malatya'da oturan Su· 
başı'ların emrinde bulunurlar
dı. Xlll üncü a"1rda F rat, doğu 
Anadolu'da ilhanlılarla, Ana
dolu s~ıçuklularının sınırını 

teşkil ediyor ve Harput-Elaziz 
llhanhlarda, Malatya Selçuklu
lar da bulunuyordu. xıv üncü 
asır ortalarında Harput-Elaziz 
çevresi Karakoyunluların ve 
Malatya mmtakası Mısır mem
lüklerinin elinde yaşadı. Bu 
devir, Osmanlı padişahı birinci 
Orhan'ın devrine rastlar. XVI 
ıncı asır başlarında bütün bu 
memleketler, doğuda Dicle ve 
Van gölü sınırlarına kadar 
Osmanlıların eline geçti. Sevr 
muahedesi buralarını Fransız 
nüfuz mıntakası saymıştı. 
Doğu illerinde Elalizden Di. 

yarbekıre iki yoldan gidilmek
ledır, Maden üzeri şose ve de· 
mıryolu ile .. Bana şoser.in iyi 

~ 1 ~. şLe olmadığını ve tehli-
e.' . ulunduğunu süylediler; 

Elazız. Maden 1 ce da"lık yo u •on dere-
6 ' sarp, uçurumlu ve 

korkunç vadilerden ge B çer. u 
yolu 7 • 12 saatte tutan kam. 
yon ve 4 • 5 saalle alan 010• 

mobillere de emniyet caiz ol
madığını eöyliyenler çoktu .. 
Onun için ihtiyatlı olanlar, 
kamyonların ucuz adam nak
letme!erine kulak asmıyarak 
4 saatlık demiryolunu tercih 
ediyorlardı. Bu iki nokta arası 
ikinci mevki tren bileti adam 
başına 208 kuruştur. 

llkteşrin ortalarında bir sa· 
hah sekizde bindiğimiz tren 

Yazan : Kadri Kemal Kap 

..... , 

Erganicie istasyon binası 

bizi ElazizdP.n ayırdı, saat irili ufaklı üç adacık trenin 
12 de Maden istasyonu.ıda geçliği kıyının karşınında ve 
bulunacağız. Trende Devlet mavi suların yüzünde sanki 

küçük birer tepe gibi görü-
demiryolları Sağlık müfeltişi nürler. Ortadaki adacıkta, her 
Doktor B. Ragıp'la beraber 

nasılsa bir ağaç tutunarak bü· 
seyahat ediyoruz. Yolumuz yüyebilmiş.. Suyu tatlı olan 
şarki Torus dağları silsilesinin gölün bir tarafından (Dicle) nin 
Şimal etekleri arasındadır; asıl kaynağı bu:unur. Gölün 
mütemadiyen vadiden vadiye, öteki kıyılarında beyaz evli 
koridordan koridora geçiyor. köycükler, dere oyunluları gö-
Elazizden epeyce uzaktaki ze çarpar. Göl ördekle dolu· 
Kürk istasyonuna geldiğimiz dur. Bunlar gölün, sanki filo· 
vakit, henüz sabahtı. istasyon landır. Burası deniz yüzünden 
makascısı Azizin küçük, se· 1220 metre yiiksekdir. 

Torosların bu mıntakasında vimli kızı Semiha, mını mını 
elleriyle treni selamlıyordu. bulunan Mastar ve Sarımeşe 
Bana kızımı hatırlatan bu se· d•ğlarının çevreliyerek kucak· 

vimli yavru ile bir resim çı· 

kartmaktan kendimi alamadım. 
Geçtiğimiz yerlerdeki kırla. 

rın gülen çehresini sonbaharın 
donuk rengi kaplamış, sabah 
güneşi bu rengin alaca esmer· 
liğ'i üzerinde titreşiyor, biz 
kompartıman penceresinden 
koridor penceresine ve oradan 
ötekisine koşuyor, dağ yamaç· 
!arının koyu yeşil fundalıkta. 

rını ; bayırlardan treni göre
rek korkup kaçışan koyun ve 
keçi sürülerinin bir yandan 
öteki yana akışlarını seyredi
yoruz. Bir aralık Doktor Ra. 
ğıp, raftaki çantasının yanına 

iliştırilmış !,.adife kaplı neyini 
çıkardı ve vagon servic;in ma4 

rukcn kantpesinin ucuna ili4 

şerek ç1lmağa başladı. Dok· 
tor Rağıbın, güzel ney çaldı

ğını ilk def,ıdır, ogün ögren· 
miş oluyordum. 

Eliıziz - ınaden yolu henüz 
yenidir.; raylar dah.ı iyice O· 

lurmamış, hcın virajl1r da pek 
çok .. Onun için tren bu yolda 
fazla sürat yapamıyor. Trenin 
yürüyüşü, Rağıb'ın Ney'ıni çal. 
masını kolaylaştırıyor. O, yal
nız Ney'ile meşgul ve güzel 
bir sabah çağının müslerih 
tren yolculuğundaki zevkıni 

artırmağa çalışıyor. Fakat ben, 
ayni zamanda hem onu dınli
yor. hem de gözlerimle trenin 
penceresinden, gene tabiat gü
zelliklerini takip ediyorum. Bu 
manzaralar, beni o kadar iş· 

gal ediyor ki. yanımda mükem· 
mel Ney çalan üstat doklor'un 
çaldığı parçayı, içime sindire· 
rek içemiyorum. 

Yolda okumak için aldığım 
meşhur bir ( Roman ) da san
ki kıymetsiz bir meta gibi bir 
köşeye atılmış duruyor .. Ka
famda, eski Bektaşi dedesinin 
i!ahi bir güzellik karşısında, 

ilahi orucu feda elliği kaziye. 
sin: hatırladım. Doktor ger. 
çekten pek değerli bir adam .. 

Geçtiğimiz sarp, dalgalı 

ve çıplak dağlar silsilesinin 
şimal etekleri arasında ve Ela
zize trenle üç saat uzakta 
muazzam bir toprak çöküntü
sünü andıran alanda suları 
gök yüzünün bütün gü

0

zellikle
rini bir ayna gibi aksettiren 
hüçük bir göl var- buna "Göl-
cük., diyorlar. ' 

Kısmen çıplak ve kısmen 
lundalıklı dağların kucakladık
ları bu gölün doğu tarafında 

!ad.klan bu güzel gölcük, gÖ· 
ney batısından Frat'a da ya. 
kındır; Fratın, şimalden akar
ken yüksek sıra dağlar ara
sında birdenbire kıvrılarak 

tam güneye döndüğü Telek 
mevkii buraya en çok 10 ki· 
lonıetredir. 

Tren burada hep göl ke· 
narını takib eder. Sular ray
lardan biraz aşağ•dadır. Bu· 
radan geçerken bir an için 
düşündüm belki bir hayal; 
bazı yerlerin de derinliği 
1300 metreyi bulan bu gölün 
etrafı ağaçlandırılsa, koruluk· 
!arda gazinolar açılsa, kıyıla
rında plajlar yapılsa, yüksek 
kısımlarındaki lundalıklar çam· 
lık haline getirilerek araların
da ) alnız Veremliler için de
ğil yorgnn vücutların da isti
fade edebilecekleri sanalor· 
yumlar kurulsa ve her yıl sa
yısız tenezzüh trenleri buraya 
doğunun ve batının binlerce 
ir.sanını taşısa. 

Bılmem ki, lsviçre deni
len sihirli memleket, onu gö
renlerin kafasında ve görme· 
y p le yalnız medhini işidenle· 
rın hayal evlerinde gene yer 
tutar mı? .. 

Kadri Kemal Kop 
111111111111111\tlllllllllllllllllllllllllrlllllllllllllllllllllllllllll 

Çirkin bir 
tecavüz 

lzmir, ( Açıksöz) - Yukarı 
Sinekli m·•hallesinde çirkin bir 
vak'a ol-nuştur. Sereıli Yusuf 
oğlu Sami, yanında Sadık kızı 
20 yaşında Şerife ile gezerken 
önlerine amele Abbas oğlu 
Rıza, Mustafa oğlu Hasan, Ta
lip oğlu Hüseyin, Abdul'ah oğ· 
lu Mehmet, Ramazan oğlu Re
cep ve Noman oğlu Salih çık· 
mış ve kadının zorla namusuna 
tecavüz etmişlerdir. Zabıtaca 
bunbrın hepsi tutulmuş ve tah
kikata başlanmıştır. 

r·-------, 
Abone Şartları 1 

TÜRKiYE iÇiN 
l Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 
3 " 325 : 
1 

1 
6 
3 
1 

" HARiÇ 
Senelik 
Aylık 

" 
" 

125 
" İÇiN 

2500 Kr. 
1300 

" 700 
" 

( Nı.ıruo&maoiye, Şeref Soka}ı 

,l_ ___ T_ELE_F_o_N_:_2_~d_ı_ı_~ . .J 

AÇIK SÖZ-

YEMEK 

Temmuz - Cuma 

Kuru köfte • Kabak kalyesi • 
Portakal 

Bir kilo kıy· 

çektirip, içine · .. 
mayı iki defa ~ 

bir soğan ren- @21 

•• ~ 
deleyiniz. Ayrı· . V .) 
ca iki dilim ba-
yat ekmeği ıs· 

!atıp ufalayınız. Tuz, biber, 
bahar, bol maydanoz ilave edi
niz. içine dört yumurta kırdık· 
lan soara hepsini birlikle yo
ğurunuz. Etleri yuvarlak, uzun 
ne şekilde isterseniz o şekilde 
köfte haline koyunuz ve kız
gın yağda kızartınız. 

• - Bir •kilo kabak alınız, 
' kabukları nı kazıdıktan sonra 

doğrayınız. iki soğanı bir kep
çe yağda kavurarak, kıyma 
ilave ediniz. Tuzunu ve salça
sını ezip, kabukları da tence
reye koyunuz. Susuz olarak 
yarım saat pişiriniz. Kabak ken
di suyunu çektikten sonra su· 
yunu koyunuz. indireceğiniz 
zaman bol dereotu doğrayınız. 

LEKE ÇIKARMAK 

Nebati boyalar, meyva 
şarap lekeleri 

Beyaz kumaşlrda lekeyi kü· 
kürt ':>uharına tutmalıdır. Ya· 
hut klorlu sıcak su ile yıka· 
mak suretile lekeyi çıkartmak 
mümkündür. 

Renkli pamuklu ve yünlü ku· 
maşlarda ise elbiseyi ılık sa· 
bunlu su ile yıkamak daha 
iyidir. Lekenin çıkmadığı gö· 
rülürse, elbiseyi amonyaklı su 
ile yıkamalıdır. 

ipekli kumaşlara gelince, ta· 
bii daha çok itina göstermek 
lazımdır. ipekli, kumaşlarda da 
renkli kumaşlara tatbik epilen 
usulü kullanınız. 
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BORSA - PiYASA 
16 Temmuz Perşembe 

Para Borsası 
Paralar 

~ 
Londra 624. 

Ncvyotk 123. 

Paris 163. 

MilAno 190. 

Bröksel 80. 

Atina 22. 

Cenevre 812. 

~of ya 22. 

Amsterd. aı. 

Prag 85. 

Viyana 22.50 

Madrit il. 

Bertin 28. 

Varşova 19. 

Budapcşt~ 22. 

Bükrcş 13. 

Belgrat 48. 

Yokohama 32. 

sıokholm 31. 

Altın 9.)7. 

Banknot 242. 

ç:ekler 

Satış 

630. 
126. 
166. 
196. 
84. 
23.59 

820. 
2S. 
84. 
9~. 

2~. 

16. 
30. 
22 
24. 
16. 
52. 
34, 

33. 
968. 
243. 

Kapanı' 

63G.25 
0,7970 

12.03 
10.0910 

No:88 

Hakim bu tafsilı'itı mahke· 
mede bir kaç ağızdan ve bir 
kaç kere dinlemiş olduğu için 
daha ileri vakalara ait bir 
suval sordu: 

- Babanızla birlikte ve 
gönül rızası ile mi evden çık
tınız? 

Güzin buna: 
- Evet.. tamamıyle I 
Cevabını verdi ve ilave etti: 
- Annemin babama dönmesi 

taraftarıydim ve.. bunu kuv· 
vetle istiyordum. Her çocuk 
veya yetişmiş evlat ailesinin 
saadetini annenin, babanın ve 
çocukların bir arada olmala-: 
rında görür. Ben de cemiyetin 
telakki ve nizamlarından zi
yade tabiatin bu kanununun 
sevki içindeydim. 

Anneme çok kerreler bırak 
Ferdiyi, dön babama. Hep 
beraber oturalım .. dedim. 

- Anneniz bu teklifi kabul 
etmedi mi? 

Hayır. 

- Niçin? 
- Onun telakkisine göre 

Ferdiden a}rılmak ayıp olurdu. 
Ancak, ben onun Ferdiden 
ayrılmas•nın isabet olacağı 

kanaatindeydim. Çünkü Ferdi 
annemi sevmiyordu. Bunu iyice 
biliyordum. Annemi serveti 
iç'n almıştı ve .• ortada yenilen, 
içilen her şey aşağı yukarı 

annemin parası ileydi. 
Güzin bu sözleri söyler söy

lemez birden mahkemede uğul
tular başladı. Genç kızın söz· 
!eri bomba patlatılır gibi bü. 
tün dinleyicilerin kulaklarında 
patlamıştı. 

Genç kız, devam etti : 
- Ferdi genç bir adamdı, 

güzel bir adamdı. Sosyete 
içinde her kadının hoşuna gi
diyordu. Güzel konuşur, mü
kemmel jest yapar, kendisini 
çok yüksek ve çok kazançlı 

göstermesini bilirdi, Halbu. 
ki, iç yüzünde belki kazandığı 
bazı taahhüt işleri olmuştur. 

Fakat, onları da başka başka 

işlerde batırdığı çok olurdu. 
Sonra çok kumarbazdı. Her 
gece poker, bakara oynardı. 

Her halde sağlam ahlaklı 
birisi değildi. Ve ... annemin 
üzerine birçok kadınlarla da 
münasebetler tesis etmişti. 
Fakat, annemi de harikulade 
bir zeka ve kurnazlıkla daima 
kandırır, onu kendisine bağlar, 
işlerini islediği gibi yürütürdü. 
Zavallı kadın, on ın hastası ve 
onun budalası idi. Kendisini 
birkaç defa ikaz etmek İsledim, 
fayda vermedi. Ben de üstüne 

1 düşmedim. 

- Evden çıkacağınızı anne
nize söylemiş miydiniz? .. 

5 

YAZAN: Etem izzet BENiCE 

Güzirı - Berı babamı bir akşam karanlığında gördüm. 

Ferdinin belki de vurgunu 
idi. Bu gönül bağlılığı onun 
güzüne başka hiç bir şey gös. 
termiyordu. Bütün tehlıkelere 
karşı gözlerini yummuştu. Ya· 
hul la bu gözlere bağlandığı 
se,·gi ve aşkın perdesi inmişti. 

- Sizin evden çıkmanıza 
sebep bu mudur ? .. 

- Sebep yalnız bu değil· 

dir. Daha mühim sebepler var
dır. Bu sebeplerin en başında 
Ferdinin bana karşı olan hattı 

hareketi gelir. 

- Nasıl bir hattı hareketti. 
bu?. 

Güzin lıir saniye durdu. Et· 
rafı•ıa bakındı, sanki kalaba. 
!ıkla konuşmaktan çekiniyor· 
muş gibi bir tereddüt harekeli 
gösterdi. Sonra, 

- Müsaade ederseniz bu 
sualinize daha sonra cevap 
vereyim .. 

Dedi ve .. ilave etti: 
- Esasen bu yoldaki SÖZ· 

!erim, son sözlerim olacaktır. 

Hakim, itiraz etmedi .. 
- Peki .. 
Dıyerek bir yeni soru yaptı: 
- Vedat annenizi tehdit 

ediior miydi?. 
- Hayır ... 
D. yen Güzin tereddüt etme· 

den devam etti : 
- Babam annemle topu to· 

pu üç defa konuştu. ilk gel
diğinin ertesi günü ve daha 
sonra da ıki kere. Bu mulii· 

katlar babamın biitün nezaket 
ve iyilik gösterişleri içinde 
yapılmıştır. Babam tek nokta 
üzerinde ısrar etmek istiyordu. 
Bu noktai nazarı size şöyle 

hu'as1 edebilirim : " Şükriye 
ben elimde olmıyan bir sebep· 
le senden ayrıldım. Bu her 
vatandaşı yuvasından ayıran 

bir seb•·pti. Bu sebep içinde 
ben de cepheye gillim. Mu· 
kaddcrat beni de şehitler ara
sına katabilirdi. 

Halbuki, yaralandım ve esir 
o'duın. Sırf b'r an öocc sana 
k wuşmak ıçin her türlü tehJi. 
keyi gozume aldım, esirler 
kampondan kaçtım. Akla ha. 

cadeleler ve on dokuz yıl sü
ren bir macera hayatı geçir
dikten sonra nihayet sana ve 
çocuğuma kavuştum. Sen be
nim öldüğüme kanaat getirerek 
evlenmiş bulunuyorsun. Bunda 
tamamıyle haklı olabilirsin. Hıt· 
ta olabilirsin de değil, haklısın. 

Fakat, ben döndükten sonra 

seni hayatının ilerisi için mu· 
hayyer bırakan bir dönüm 

noktası ile karşılaşmış bulunu

yorsun. Ya beni ve çocuğunu 
tercih edip hayatının arasında
ki fasılayı unulmalısın, yahut 
da şimdiki hayalında de um 
etmelisin. 

Her iki hattıharekette ta
mamile ~erbestsin. Kararını 

istediğin gibi ve istediğin şe· 

kilde ver • ., Ann~m babamın 
tamamile serbest düşünen ve 
serbest teklif yapan bu iki 
noktainazarından ikincisini ter· 
cih elti . Babam bu kararı 

sükunetle karşıladı. Şüphe 
yok ki, çok muztaribdi. 

Fakat, bu ıstırabı kalbinin 
içinde gömmeye çalışıyordu. 
Hatta, bana "kızım, bunun 
böyle olmasını istemezd;m. 

Fakat, yapılacak başka şey de 
yok. Talihsizliğime küsüp otu. 
racak, hayatıml yeni istikamet 
vermiye çalı~acağım ı.tırap\a. 

rıll' benliğimin ebedi yarası 
olark sürüp gidecektir . ., Babam 
bunları söylerken içten yanan 
fakat dışarıya en küçük sızıntı 

vermeyen bir halde idi. Onda 
hayatına doymamış olmanın 

acısı ile birlikte hayalta yeni 
başlayan istikrarsızlığın ve 
hedef tayin edememeninde zo
ru vardı. 

r 
[DEVAM EDECEK) 

Kitaı> ku?ona 
BiR CiNAYET D\VASI 

No : 88 
R•ı lfuponları ke•t, birfl-<tl· 

rf"'llcr ro.n'lrı !f3t::~ ~J, bltt\ ti 
vakit idarehane ni1:~ g6nderl . .> 

hiç par.\ verrnel~ ı klt.l?>ı 11 .l" 

lacaklarJır. ıl 

- Babamla beraber olması
nı ısrarla kendisinden istemiş
tim. Hatta, Ferdiden kendisine 
hayır olmadığını, hiçbir zaman 
bundan vefa ve hayrinde gel
meyeceğini ihsas eltim. Fıkat, 
o anlamamazlıktan geldi. ' yale sığmıyacak korkunç mü· 1L-------.J·; 
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Londra 
Ncvyork 
Par is 
Millno 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 

4
'
717s Türk mahsulünün rağbetten düşmemesi için] 

84.5790 
2,43SO , ,. • 

:::;~!! ihracat malları her an 
Pamuk 0-

ızı 

1 Viyana 
Madrit 
Beri in 
Varşova 

BudapcşV 

Bükreş 

Bclgrat 
Yokoham• 
Moskova 
Stoi<holm 

4,1832 
5,8U40 
1,9764 
4.1832 
4.2920 

107.4167 
3l.96S5 

2.68l0 
24.9866 
3.0775 

ıstı k r az 1 a..r.. 
Türk Borcu J 

il 
" " 111 
" " l&tikraıı dahiU 
Ergani 
Sıvaı Er2urum 1 

il 
" • 

Es harı'? 
ft Ban\u1.ıı Mü. 

N. ,, ,, 
Hamiline 

,, H 

A nodolu 010 60 
Merkez Bankası 

Tahvilat 

Anac:!olu Vadeli 

" 
" 

" il 
•• llJ 

Açılış 

41.25 
44.25 

20.95 
19.10 
19,40 

25. 10 
68.25 

Kıpşnış 

44.25 

44.25 1 

sıkı kontrol edilecek · 
Bu işi de yeni teşkil edilecek olan 

hususi komisyonlar yapacak 
Son zamanlarda dış pıyasa· 

!arda Türk mahsulünün sürÜ· 
munu kıracak şekilde bazı 
hareketler görüldüğünden ik
tisat Vekaleti her tarafta bil· 
hassa ihracat merkezlerimizde 
sıkı tedbirler almağa başla· 

mıştır. 

lımir borsa salonunda lzmir 
Türk Ofisi vekili Mehmet 
Alinin reisliği altında lzmir 
ihracatcılar birliği büyük bir 

toplantı yapmışlar ve ihracat 
mallarımııdan harici piyasaya 
satılırken hiylesiz olarak gön
derilmesini lemin için Lüyük 
bir nizamname hazırlanmasını 

kararlaştırmışlardır. Bundan 
başka ayrıca yumurta ve im· 

dıkların ihracatını kontrol ni· 
zamnamesi şeklinde de, incir, 

üzüm, pamuk, yapağı ve di

ğer mahsullerin de ihracatla· 
rını kontrol için ayrı nızam

nameler yapılacaktır. 
Yani bu suretle fındık ve 

yumurtalar nasıl sıkı kon
troldan geçiriliyorsa bundan 
sonra bütün ihracat malların 
hnsusi komisyonlar taralından 
kontrol edilecek ve Üzerlerine 
kontrol edildiğine dair dam. 
galar vurulacaktır. Böylelikle 
biıtün hilelerin önüne geçilmiş 
olacaktır. Bu iş için lzmirde 
şimdiden iki komisyon işe 
başlamıştır. Bunların hazırla
yacağı raporlardan sonra ve. 

n-
1 s la hat ıçln tetkikler a-

u· yapılıyor 
~

iktisat Vekaleti pamuk zıra. 
atile çok yakından meşgul J 
olmağa başlamıştır. Bilhassa -

1 d h 1. ..k 1 . tıır son zaman ar a ay ı yu •e mış 
olan pamuk fiyatlarının beyne!· ıı: 

·ı 1 · d 1 nu mı e pıyasaya uy uru masına ins 
çalışılmaktadır. Ziraat Veka- sa
leti da memlekette yetişen \da 

pamuk cinsinin islahi için Ja. 
zım gelen tedbirleri almakta· lya 
dır. Yeni dağıtılan tek çeşit da, 
tohom köylüler taralından '<; 
ekilmeğe başlanmıştır. rız 

1 Pamuk istihsalatımızın ye- r 
kı'.inu son senelerde 135 • 150 ge 
bin balya arasında dolaşmak· 
tadır. 

Diğer taraftan büyük bir 
senayi memleketi hükı'.imelimize 
müracaatla her sene Türkiye· 
den 500,000 balya pamuk al· r 
mak istemektedir. ıo 

kale! taralından bütün ihracat ,, 
merkezlerinde bu şekilde ko-
m syonlar kurulacaktır, 



= 

6 -AÇIK SÖZ 

1 BÜTÜN MEMLEKET ••• 1 
Tarihten 
Yapraklar 

• 

Çanakkale: Vilayet merke:<:lerımız arasınoa 
günden güne modern umran faaliyetlerine 
sahne olan beldelerimiz arasında Çanakkale 
en ön safta geliyor. Burada kahraman Ça
nakkaleden düne ve bugüne ait hatıralar 

görmek bahtiyarlığına eriyoruz. 
llllHllllflllllll!llrllllllllllll•llllUUtlUfllllll!UlllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllll11111111111111111t11UUlllllllllllllll1111111 

Gemlikte bir polis 
komiseri vazife uğ
runda kurban gitti 

Gemlik (Açık Söz) - Burada bir kız kaçırma hadisesi ol
mu~, polis komiseri hadiseyi takip ederken suçlunun küstah 
bir tecavüzüne uğramış, neticede komiser vazife uğ'runda öl
müştür. Kızı kaçıran Necati adındaki mütecaviz de ölmüştür. 
Hadise ehemmiyetle tahkik edilmektedir. Vazife başında kurban 
giden komiser, istiklal savaşında değerli yararlıklar göstermiş, 
namuslu, fedakar bir memleket çocuğu idi. Ölümü bizleri çok 
acındırdı. 

• • • 
Bir köylü karısına işkence 

yaparken yakalandı 
Sivas, (Açık Söz) - Sivasta kır bekçiliğ'i Y'pmakta olan 

Hasan yol üzerinde bir adamın bir kadını bıçakla ite kaka gö
türdüğünü görmüş ve jandarmaya haber vermiştir. Jandarma 
bunları yakalamıştır. Hadise şudur : 

Civar köylerin birinde oturan 50 yaşlarında Halil iki kadın
la evlidir. Hesna adlı karısına çok işkence yapmakta, kadınlar 
da biribirile geçinememektedirler. Hesna bundan müteessir ola
rak babasının evine gitmek istemiş, fakat kocası buna mani 
olmuştur. Kadın kocasını dinlem.;miş ve yola çıkmıştır. Arka
sından Halil da bıçağını çek~rek kadına yetişmiş ve işkenceye 
başlamıştır. Bir müddet sonra da yakalanmıştır. Zabıta tahkika
ta başlamıştır. 

Lüleburğazda Açık Söz 
., 

Belediyenin çok. 
çalışması la2~1m 

l.fıleburgaz (Açık Söz) - Bu 

t güıel memlekette üç dört gün 
kaldım. Burada insanı kendi-

derin duygularla ödevlerine 
sarılmış olan bu ince ruhlu 
zabıta amiri hiç bir gün hızını 
kaybetmemiş ve her zaman 
taıe şevkle işlerine sarılmıştır. 

1 

sine çeken bir kuvvet vardır. 
Gerçi beş yıldanberi burası 

benim için yabancı bir yer 
değildir. Fakat, o zamanlar 
hep kış günlerine ra•tlıyordu. 

Bu sefer ise yazın en tatlı ve 
ılık bir mevsiminde yolum bu
raya uğradı. Çamursuz, kuru 

caddelerde rahatça yürümek 
kabil oluyor diye sednirken 
ertesi gün yağan yağmurdan 
ortalık yine berbat oldu ve 
sokaklar çamurdan geçilmez 
bir hale geldi. Hele belediye 
önünden geçen o geniş şose 
derhal bir çamur deryasına 
döndü. Her ne hikmetse yıl-

lardanberi bu şehri çamurlar
dan kurtarmak mümkün ola
mamışlır. 

Bu da bize burada belediye
nin çok çalışması lazım gel
diğini ttnlatıyor. Birkaç yıldan 
beri ilçenin güvenlik ve bay
sallığını çeviren jandarma ko· 
mutanı yüzbaşı Şükrü Aykut 
vücudile kı\'l\nÇ duyulan su
baylarımızdandır . Büyük ve 

Termeliler 
Postadan 
Şikayetçi' 

Terme, (Açık Söz) - Ter
me ilçesi Samsun iline 56 ki
lometre uzaklığında Karadeni
zin mısır ambarı olan mahsul
dar bir memlekettir. Samsun· 
dan Çarşambaya kadar olan 
sahil demiryolları sayesinde 
Çarşambaya günde dört defa 
tren gelmekte ve her günde 
muntazam posta bu sayede 
gelmektedir. H1'lbuki Çarşam
ba ile Termenin arası 20 ki
lometre olduğu halde oradan 
oraya haftada ancak iki defa 
hayvanla gelmektedir. 

Çarşanba. Terme arasındaki 
20 kilometrelik yolu Samsun 
ilinin en güzel bir yoludur. 
Bu arada otomobiller yirmi 
dakikada gidip gelmektedir. 
Bu kadar güzel olan bir yol
da halen haftAda iki posta 
olması ve bu postaların da 
hayvanla olması yüzünden 
Çarşanbada okunan bir gaze
teyi biz birikmiş olarak üçü 
dördü birden ancak dört gün 
sonra okuyoruz. 

ilçenin çok düzeninde olan 
Koyaçlardan lı'riside telefon 
ağlarıdır. 33 Köyle iki çiftliğe 
çok mühmmel telefon hatları 
çekilmiştir. Öyle diytbilirimki 
Trakyada telefonları bu kadar 
güzel işliyen bir yer hatırlıya
mıyorum. Bu telefonları daima 

eyi bir halde bulundurmak için 
aynca birde memur tutulmuş
tur. Önceleri ~alnız karıştı
rana telefon varken ilce 
Bay Kemal Ergin ve jan
darma komutanının kıymetli 

mesaileri sayeshde şimdi bü
lün köyler telefon ağlarile 
örülmüştür. j 

Trakya llçebaylariyle jandar
ma komutanları arasında çok 

müsbet işler gören bu iki ar

kadaşın yurdumuz için ne ka
dar çok faydalı olduklarını 

şimdiye kadar görmüş olduk

ları işlerden anlamak mümkün 
olur. 

M. Kemalpaşanın 
en sevgilisi 

M. Kemalpaşn (Açık Söz) -
Burada nevi şalısına münhasır 

' ve dikkate şa-
yan tiplerden 

B. Salim Tun
cayı buralarda 
tanımıyan yok 
gibidir. Özüne 
ve sözüne pek 
doğru olan bu 
emekli yüzba
şının Yemende 

Arı burnu'nda , 
milli savaşlar

da değerli hiz
metleri görül
müş ve kırmızı 
kordelah istik S. tunca 

lal madalyesile taltif olunmuş 
tur. Boy ve bosu ile, çehresi 
ve bıyıklarile Almanyanın eski 
cumhur reisi Hindenburgu çok 
andıran bu vatandaş herkes 
tarafından bir baba gibi sevil
mektedir. 

Gazeteleri çocuklarına oku
tarak dünyanı havadislerini 
a.nlamakta ve gazetemizin neş
rıyatını çok bcğenmektedir. 

Gazetemize olan sevgisinden 
ötürü bana hediye etmiş oldu
ğu fotoğrafını iönderivorum. 

Trakya 
Köylüsünün 
Dilekleri 
Hadıınköyünden: Gazeteci· 

!erin halk katındaki sevgisinin 

başlıca sebebi onların dilekle
rini can kulağıyle dinlemele· 

rinden ve duygularıyle dertleri
ne ortak olmalarındandir. Ben ı 
Babaeskiden geçerken Kara

mesut köyünün dertlerini din
ledim. Onların öyle uzun boy
lu bir dilekleri yoktur ve 
Cümhuriyet sayesinde çok me
sutturlar. Yalnız çocuklarını 

iyice okutamadıklarından yü
rekleri yanıyor. 

Bu köy halkı (6000) lira har
cıyarak güzel bir kültür sa

rayı yapmışlarsa da ne yazık 
ki öğretmenleri yoktur. Her 

ne kadar bir tane Bayan öğ
retmen varsa da birkaç çocuk
lu olduğundan ötürü ve tek 
başına okulun hakkından ge
lemiyormuş. Okulda yüz tale

be vardır. Bunun için her hal
de genç, dinç ve çalışkan bir 

öğretmene çok ihtiyaçları var
dır. Vilayet kültür direktörü 
( Kemal Emin Bara ) nın gö

zünden bu önemli dileğin kaç
mıyacağına güvenimiz vardır. 

ÇERKES KÖYÜNDE 

Demiryolu üzerinde en mü
him bir kamun merkezi olan 

Çerkes köyünden geçerken 
oranın ateşin gençleri de etra

fımı aldılar ve dertlerini yan· 

dılar. Bunların da dilekleri 
yapılmayacak şeylerden değ'il

dir. Bunlar Sportmen gençler

dirler. Futbol için bir saha 
edinmişlerse de biraz dar oldu
ğundan onu genişletmek isti
yorlar. Fakat orada sahaya 
bitişik çok büyük toprakların 
sahibi olan zengin bir vatan
daştan bir türlü bir karış yer 

koparamıyorlar. Atatürk ço
cuklarının istikbal için hazır

lanmak zorunda bulundukları 
bir egzersiz fırsatını onlardan 
esirgememelidir. Bu gençlere 
yardım hepimize birer borçtur. 

HADIMKÖYÜNDE 

Hat üzerindeki önemli köy
lerden biri olan Hadımköyün

de eski yıllara nisbetle büyük 
bir değişiklik göze çarpmak
tadır. Buranın bayındırlığı, 

içine girmeden trenden de 
görülmektedir. 

Elektrikle de aydınlatılmış 

olan bu parlak köyü bununla 
ikinci ziyaretimdir. Buranın 

şenliği de fena değildir. insan
ları da çok iyidirler. Ticareti 
de oldukça yolundadır. Hele 
y.oğurtuna hiç diyecek yoktur. 
Bir damla su katılmamış halis 
koyun sütünden yapılan bu 
yoğurtların kaymaktan fark
ları yoktur. 

Fiatlrı ise nefasellerile ma-

kusen mütenasiptir. lstanbulda 
7,5 kiloluk bir tenekesi (80-85) 
kuruşa verilmektedir ki kilo. 
su 10-11 kuruşa gelmektedir. 

Bu yoğurtlar katiyen sulan
maz ve kaşıkla alırken ip
lik gibi de uzarlar, inek ve 
keçi sütlerile karışık sütlerden 
yapılan yoğurtlar sulanırlar, 

çabuk ekşirler ve dayanmaz
lar. Silivri yoğurdu demek 
Hadımköy yoğurdu demektir. 
Buradaki yoğurt imalathane
lerinin sahibi lstanbul Umumi 
Meclisi eski üyelerinden Bay 
(Hulüsi Enerjik) dir. lstanbul 
halkına bu derece nefis yo
ğurt yediren bu vatandaşı 
takdir eylemek bir kadirşinas
lık olur. •• 

Giresunda 
Belediye halkı sıcak

tan kurtarıyormut 
Yeşil Giresun gazetesinde 

okuduk; 

Bu sene Giresun'a kar yağ
madığından kar kuyuları boş 
kalmış, bu yüzden soğuk meş
rubat bulmak sıkıntısı ile 
karşılaşılmakta idi .• 

Halkın her ihtiyacını daima 
göz önünde tutan belediyenıiz 
bu noksanı da nazarı dikkate 
almış, Göreleden kar getir
mek için anlaşma yapmıştır. 
Getirilecek kar için bir kuyu 
hazırlanmaktadır. 

4 üncü sayfadan devam 

biyeye kalkışmak, bir kubbe
nin üzerinde bir ceviz dur• 
durmağa çalışmak demektir. 

"Bunların neslini, kabilesini 
mahvetmek evladır. Zira ateşi 
söndürüp kıvılcımı bırakmak, 
yılanı öldürüp yavrularını hıf

zetmek akıllı adamların işi 
değildir. 

"Bulutlar, gökten abıhayat 

yağdırsa söğüt ağaçı yine 
meyva vermez. Alçak tabiatli 
bir adamla düşüp kalkmaktan 
kendini sakın!.. Zira, bataklık

ta yetişen bir kamıştan şeker 

çıkmaz ... ,, 
Vezir, Hükümdarın bu söz

lerini büyük bir dikkatle din
ledi, sonra tekrar yere ka
pandı: 

- " Hükümdarımın sözleri 
mahzı hakikattır. Fakat, bu ço
cuk henüz iyi ve fenayı tefrik 
edeı·ek bir yaşta değildir. Bu 
haydutlar arasında kalmış ol
saydı, şüphesiz onlar gibi ola
caktı. Bendei hakiriniz, onun 
iyi bir muhitte, iyi bir adam 
olabileceğine kaniim. Hayatını 
bana bağışlamanızı lutfunuz
dan beklerim .... 

Dedi. Diğ'er vezirler de rica 
ettiler. Hükümdar, gönüllerini 
kırmak istemedi. 

- "Bundan bir faide husule 
gelmiyeceğini bilmekle bera
ber hayatım bağışlıyorum. 

Yalnız, (Zal) ın oğlu (Rüstem) e 
söylediği şu sözleri unutma : 

"Bir düşman, ne kadar aciz 
olursa olsun onu hakir ve 
kuvvetsiz sanmayınız. Bir çok 
vakalar, suyun ilk kaynağından 
gayet az çıktığını, fakat sonra 
büyüdüğünü ve develeri, yük
leriyle beraber sürükleyip gö
türdüğünü gördüm ...• 

• • • 
Vezir; çocuğu aldı, konağı-

na götürdü, naz ve naim 
içinde büyütmeğe başladı. Ho
calar tuttu, okuttu, yazdırdı . 
Bir Şehzade terbiyesi vermeğe 
çalıştı. 

Bir gün, hükümdara : 
- "Hayatını bağışladığınız 

çocuk büyüdü, terbiyeli ve 
malumatlı bir delikanlı oldu.,.,, 

Dedi. Hükümdar gülümsedi 
ve şu beyti tekrar etli: 

" Akıbet gürk zade gürk 
şeved 

Eğerçi ba ademi büzürk şe\'ed.,, 
Bu suretle iki, üç sene da

ha geçti. Delikanlı, mahalle
nin çapkın ve külhanbeylerile 
anlaştı, bir çele kurdu. 

Bir gece; Vezeri, karısını ve 
kızlarını boğup öldürdü, Nesi 
var, nesi yok aldı. Arkadaş

larıyle birlikte dağa çıktı. Tıp
kı babası gibi kervanların 

öniınü kesmeğe, gelip geçen
leri soyup sovana çevirmeğe 
başladı. 

Hükümdar; vakayı haber 
alınca hiddetinden dudaklarını 
ısırdı ve şu sözleri söyledi: 

- "Fena çelikten iyi bir 
kılıç yapılmasına imkan var mı?. 

Adi bir mahluk, nekadar 
terbiye edilse yine adam ol
maz. Yağmur; bahçelerde la
leler, güller, bataklıklarda ise 
saz ve kamış yetiştirir. Vira
nede sünbül yetiştirmeğe ça

lışma, beyhude tohomlarım zayi 
etme ... Hulasa, lenalara karşı 
iyilik yapmak istemek, iyiilere 
fenalık yapmak demektir ... ,, 

Murat Paşa; 25 Cemaziyel
evvel 1020 de doksan ya
şında olduğu halde vefat etti. 
Ve kendi namını taşıyan med
resedeki türbeye defnolundu. 

F. S. 
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İstanbul Asliye üçüncü

H ukuk mahkemesinden: 
Herna tarafından Be yoğ· 

lu Balıkpazarı Tokatlıyan 
arkasında Hammalbaşı cad
desinde Kalyoncu sokak 
7 No. da Rupen yanında 

oturan kocası Kegam aley• 
lıine açılan boşanma da• 
vasına ait arzuhal sureti 
müddaaleyhin ikametgahı
nın meclıuliyeti hasebile 
tebliğ edilemiyerek iade 

edildiği mübaşir meşruhatı 
ve polis tahkikatı ile an. 
!aşıldığından tarihi İlfindan 
itibaren bir ay zarfında 
müddaaleyhin 936-996 No. 
ile mahkeme kalemine mfı. 

racaat etmesi ]uzumu teb

liğ yerine geçmek fızere 
ilan olunur. 

:37 Temmuz 
-= 
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PLAJ DÖNOŞO 
Cavide, paydos zilini duyun

ca derin bir nefes aldı. Bu 
günkü kadar, dakikaların uza
dığını, onu harap ettiğini gör
memişti. Başından siyah baş 
örtüsünü çekti. Bisküi kutu
larının arasından geçti. Çivide 
elbisesi asılıydı. Onu aldı, ya
nından bir arkadaşı koşar ak 
geçerken ayağına bastı, nasırı 

acıyan Cavide yüzünü buruş• 
turdu: 

- Zehra, yine eteklerin zil 
çalıyor. Ayağımı kırdın. 

Zebra telaşlıydı, hem konu
şuyor, hem Cavideye dert ya
nıyordu. 

- Kusura bakma kardeş, 

Celal köprü başında bekliyor, 
geç kalacağım. 

Cavide, tuvalete hücum 
eden amele kızların arkasın
dan baktı. Elbi~esini orada 
giymek istese, en aşağı yarım 
saat nöbet beklemek lazımdı. 

Tezgahların ve bisküi kutu
larının yanında yere çömeldi. 
Sırtındaki siyah gömleğini çı
kardı . Elbisesini giydi. Masa
nın üstünde su içtiği bir 
şişe vardı . içinde su olduğunu 
görünce kalktı. Açık pencere
den sokağa eğildi. Yüzünü 
yıkadı. Çantasından pudra, 1 
ruj ve ayna çıkardı. Süslendi. 
Sırtındaki bu elbiseyi görenler 
onun amele olduğunu aklına 

bile getirmezlerdi. Bu güzel 
emprimeler içinde, "benim,, 
diyen salon hanımlarından bile 
şıktı. Muntazam vücudü, dol-

1 

gun kalçaları, güzel yüzüle 
Cavide, bir içim suydu bugün. 

Karaköye kadar yayan yü
rüdü. Yüreği hızlı hızlı çar
pıyordu. Beşiktaş tramvayının 
durak yerinde Kemali gürün

ce gülümsedi. Kemal t:r için
de, ona yaklaştı. Elini sıkar

ken, 
- Bırak Allahım seversen, 

dedi. Bizim patron cevahir 
yumurtlamağı gündeliğe bin
dirdi artık. Karısı Bükreşe 

gidiyormuş, evde yalnız ye
mek yiyemezmiş. Akşamları 

acizleri de eve gitmeli imişim 
de bir de orada dalkav\ıkluk 

etmeliymişim. Olur nane mi ? 
Cavidenin, kestane renkli 

gözleri sevgi doluydu. 
- Sen, ne dedin? Dedi. 
- Ne diyeceğim, "nikahı-

mız hangi belediye dairesinde 
kıyıldı,. diye sormağı düşün

düm. Paçamı sıkmadı. 
Cavidenin koluna girdi, 
- Gel, canımın içi, dedi. 

Dünyanın hesabını bizden sor
mayacaklar ya. Patronun ka
rısı daha üç gün burada. Üç 
giin keyfimize bakarız. Ondan 
sonra Allah kerim. Belki he
rifi huvardahğa alışdırırız da 
evinde yemek bile yemez. 

Kol kola yürümeğe başladı
lar. Knç akşamdır il.det etmiş
lerdi. işlerinden çıkınca plaja 
gidiyorlar, denizde bir müddet 
yıkandıktan sonra, gazino 
kısmında bir az oturu-
yorlardı. Güneş her ikisini de 
yakmıştı. Kemal uzaktan plajı 

görünce ince kaylan bıyıkla. 
rım büktü. 

- Yine mahşer, dedi. 
Kadınlı, erkekli büyük bir 

kalabalık yıkanıyor, gülüşü

yordu. Gazino tarafından caz 
sesi geliyordu. Çıplak çiftler 
türlü meharet göstererek zıp· 

lıyorlardı. 

Cavide ile Kemal ayrı ayrı 
localarda soyundular. Kemal 
sahile gelen küçük dalgacık

lara ayağının parmaklarını so
kuyor •.. 

- Soğuk be. 
Diye cesaretsizlik gösteri

yordu. Cavide denize girmişti. 
Kemale bir avuç su attı ve 
kahkahayı bastı, Kemal : 

- Bre dinsizin kızı, seni 
sayıyle vermedilera, keserim 
kafanı, dedi ve denize daldı. 

Birbirini gülüşerek kovalıyor
lardı. Deniz kalabalıktı. Cavide 
bir aralık gözlerini sahile çe
virince hafif tertip kızardı. Yine, 

oyk del~~anlı. s.ah~l~eydi. Ken- ı 
dısıne gozlerının ıçı tuhaf bir 
ışıkla dolu, bakıyordu. Bugün J 
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üzerinde yine başka bir elbi-
se vardı. Mükemmel bir terzi 

Yazan : Ertuğrul Şevket 

Fahri uzak bir pla jda yıkan
dılar. Mükellef bir sofrada ye· 
mek yediler. 

elinden çıkmış halis lngiliz ku
maşından bir elbise. Bu deli. 
kanlı tam dört gündür bura
ya geliyor, Cavideye gülüm
seye•ek bakıyor, gazino kıs
mında karşılarına oturuyordu. 
Garsonlar etrafında pervane 
gibi dolaşıyordu. Zengin bir 
genç olduğu muhakkaktı ...... 
Gittikleri zaman ha\'a karar- ı 
mak üzereydi .. Gazino da bir 
boş masa buldular. Daha yer
Jeşmemişlerdi ki: Şık delikanlı 
gazinoya girdi, şef garson he
men koştu. Gözleriyle etrafına 
bakman delikanlı bir boş mü
nasip masa arıyordu. Şef gar
son, garsonlara emir verdi, 
Ca videnin karşısındaki boş bir 
yere bir masa hazırldaılar. 

Kemal hafi fce eğildi. 

- imanına yandığımının pa
rası, dedi. Ben fasulye pilakisini 
getirtinceye kadar emdiğim 8Üt 
burnumdan geliyor, herifci oğ
luna havadan masa kuruyorlar. 

Sonra parmaklarını birbirine 
sürttü: 

- Para kızım, parra, dedi. 
insana herşeyi yaptırtır. Sen 
şimdi iki bin papeli koy 
benim cebime, seyret aliyi 
sonra. 

Şık delikanlı emretti. 
- Soğuk bira. 
Kemal garsona seslendi : 
- Hemşerim, bir kadeh rakı 

ilet bakalım. 
Şık delikanlı : 
- Yemek te islerim, dedi. 

Bir istakoz haşlaması. Sonra 
ahçıya sor, biftek \•arsa on
dan da. Salata, kaşar peynir. 

Kemal yakaladığı garsonla 
cenkleşiyordu. 

- Etme yahu, bu ne biçim 
liste bu. Fasulye piyazı otuz 
beş olur mu? Mübareğin yedi 
buçuk kilosu. Neyse. birer por
siyon da ekmel,; gelsin. 

Arada sırada Cavide ile de
likanlının gözleri birbirine ili
şiyordu. Bu bakışlarda neler, 
ne manalar vardı. Bir aralık 

Cavide çok sevd iği Kemalden 
kaçmak arzusuna kapıldı. Kar
şısındaki bu refah, bu sofra 
ihtişamı onu Kemalden iğren
diriyordu. Kemal oralı değil· 
di, neş·e içinde konuşuyordu. 

- Canımın içi, dedi. Bir 
domates olsa keyfime dokun
ma artık. Mübarek rakıylc 

amma da gidrr. 
Şık delikanlı bu sırada gar

sona seslendi : 
- Levrek, bol mayonezli 

olsun. 
Kemal hafifçe : 
- Zıkkımın pekini ye, herif, 

dedi. Nerdeyse yutkunmaktan 
hünnak olacağım. 

Saat 
zadeye 
vide: 

• •• 
epey ilerlemişti. 

geldikleri zaman 
Şeh

Ca-

- Annem bu akşam Falma. 
larda, dedi, ben buradan ay
rılayım. 

Kemal: 
- Peki oraya kadar seni, 

ben götüreyim, dedi. 
- Olmaı Kemal. Bir gören 

olur, dedikodu kölü şey. 
Ayrıldılar. Cavide yan so

kaklardan birine sapto. Kema
le yalan söylemişti. Şık deli
kanlının kendilerini takip etli
ğini görünce Kemali atlatmağa 
karar verdi. Kuvvetsiz lamba
ların derin bir loşluk içinde 
bıraktığı sok ıkla yavaş adım
larla ilerliyordu. 

Arkasından gelen hızlı adım
lara dikkat ediyor, şık delikan
lının ne kadar zaman sonra 
yanında bulunacağını heyecan
la hesap etmeğe çalışıyordu. 

Adımlar yaklaştı, ahenkli bir 
ses, 

- Bu, yan sokaklarda kork
madan yürümenize hayret edi
yorum, dedi. Cavide hesaplı 
bir hareketle başını çevirdi. 

- Korkacak sebep yok ki, 
dedi. 

Şık delikanlı yaklaştı. 
- Sebep var, dedi. l\lesela 

ben bir sebep olabilirim. 
Cavide zeki zeki güldü. 
- Evet, dedi. Siz bir sebep 

olabilirsiniz amma, korkacak 
sebep değil. 

Ertesi 
• • • 

akşam, Cavideyle 

iki gün sonra 
cağı pak etlerle 
girdi. 

Cavide, ku
dolu evine 

On gün sonra Cavide, ş:k 
elbiseleri iç inde büyük bir 
pla ja gi tti. Fahri onu kapıda 
karşılad ı. Cnide, 

- Locay ı tuttun mu? dedi. 
Fahri ciddi bir tanda, 
- Otele gidelim, dedi. Ora· 

da SO} un uruz. 
Kol kola otele gittiler. Gii· 

zel bir odadan içeri girdik· 
!eri zaman Fahri büsbutıtn 
ciddileşmişti. 

- Cavide, dedi. Seni pal• 
ronla tanıştıracağ'ım. 

Cavide bir şey anlamadan 
ona bakıyordu. 

- Amelelikten kurtuldun. 
Paran, elhisen, her şeyin var. 
Birbirimizden saklıyacak bir 
şeyimiz de kalmadı. O budala 
züğürt avukat katibinden de 
kurtuldun. Gelgelelim işin anha· 
sına minhasına. Ben, bu gör· 
düğ'ün oteli , .e plajı tutan ada· 
mın yanında çalışırım. Benim 
gibi, senin gibi kırk tane genç, 
güzel insan bu pld.jda çalışır. 

Cavide hayret dolu gözle· 
rini Fahriye dikmişti. 

- işleri de şu Şık giyinmek. 
otelde. plajda müşteri tanıyle 
yalnız yalnız, oturmak, gelen 
asıl müşterilerle ahbap olmak 

1 ve onlara para sarfettirmektir. 
Ca,·ide şaşırdı. Fahri ona 

yaklaşarak yanağını okşadı. 
- Hem çocuğum, dedi. Be· 

raber, vakit buldukça sevişiriz. 
Düşün bu lortluk demektir. 

• • 
Sonbahar. pla j müşterileri-

nin ayaklarını şehre alıştırdı. 
Plaj gediklileri, tenhalaşan 

deııize lıaktıkca, geçen eğlen· 
celi gunleri kalbleri burkularak 
hatırlıyorlardı. Sonbahar, do· 
ğurıtuğu müşte rı buhranından 
memnundu 5anki. KU'\ı'\'etU rÜZ"' 

garlarıy le ağaç ları sallıyordu. 

Deniz, l,.opüklü dalgalarını 

sahilde, asabi bir adam gibi 
hırçın hırçın bagırtıyordu. 

Gedikliler göç mevsimi ge!• 
diğini anlıyorlardı. 

Otelin penceresine ba~ını 

dayamı~ olan Cavide Kemali 
hatırlıyor, onun deli dolu fakat 
iyi sôzlerini duyar gibi oluyor· 
du. 

Son bahar ve göç. 
E}i yemeğe, eyi giymeğe. 

alışmıştı. iki giindür Salihanın 
söylediklerine aklı yatmaga 
başladı. Hususi evlerden birı
ne gidecekti. Saliha bunu te• 
ınin ediyordu. ''Hem kim ki· 
me., diyordu. Zaten hususi 
e\'lere zengin adamlar gelir• 
miş. Onu nereden tanıyacak· 
lardı. Bol para kazanılırmıı· 
Bir tecrübe etmek lazımdı. 

• • • 
Pantalonunu giydi, Cadde• 

nin döktiiğü su ile ellerini yı• 

kadı. 
- Dekolten yaman, dedi. 
Ca\'ide bir saatlır kekeme 

kekeme konuşan bu sivri sakal! 
ve renkli gözlük kullanan un 
tüccarına hayretle baktı. 

O, yüzündeki sakalla bera
ber gözlerinden gözlüğ'ü çı• 

kardı. Ca ,·ide bir çıg-hk ko
pararak yüzünü kapadı: 

Kemal muzaffer bir kahkaha 
attı. Dudaklarını buruşturdu. 

- imanım. dedi. Vizitan yir• 
mi lira amma, değer doğrusu. 
Hem adamına göre bu para aıdıı 
bile. Bizim bir maaş gitti. Fakat 
helal olsun, iyi eğ'lendirdin. 

Hizmetci Cavidenin çığlı• 
ğını duyunca odaya girmiıti. 
Kemal, 

- Sana bahşiş kalm~dı ; dt' 
di mangırım bitti. 

Ve Cavideye bir daha 
- Helal olsun 
Dedikten sonra dışarıya çıktı· 

Ertuğrul Ş6vk•t 
~~~~~~~~~~--~.,,. 

AÇIK söt 
Onu seven 

okuyar. 
yayan 

tanıtanın 

dır. 

----~~~~---.......-ı 

• 



17 Temmuz 

Yeni neşriyat 

Perşembe 
Gazetesi 

Perşembenin 68 inci sa• 
yısı fevkalade güzel resim· 
ler ve seçme yazılarla çıktı. 

Dolgun mündericatı ara· 
s ı nda İbrahim Alaettinin 
ıııakalcsi,Kandemiriıı ı\sfalt 

yolun kerameti isimli röpor 
tajı, l'\izanıetfn Nazifin 
Ben ve bana benziyen adanı 
yazısı, .Güzide Sabrinin 
Hicran gecesi isimli edebi 
romanı, Sermet Muhtarın 

Küçük kikayesi, Suadiye 
plajında, Bizle heykeltraş· 
lık Güzide bir heykeltıra• , 
şımızın söyledikleri, ~I.e· 

raklı seyahat romanı, Uzur 
ynşıruanın sırrı, Akdeni?.dt 
yeni bir s1yfiye moda oldu 
başııklı yazıları, R cs·mli 

fıkralar karikatürler \'e s'· 
nema sayf ·s ı vardı r. Tav• 
siye euer z. Fiyatı 7,5 k.u 

ru ~tur. 

-AÇIK SÖZ-

l • l lstanbul Belediyesi ilanları l • 1 J 

Sabası Bir metrosunun Muvakkat 1 

M. Murabbaı muhammeni teminatı 1 

Aksaray yangın yerinde 
Yakupağa mahallesinde 
Boyacı sokağında 46 ıncı 
adada yüzsüz arsa 
Cihangir yangın yerinle 
Havyar sokağında 31 inci 
adada yüzsüz arsa 
İsbakpaşa yangın yer:n• 
de 25 inci adada 3 harita 
No. da yıizsüz arsı 518~ 
519- 520 ve 517 harita 
N. lı arsalar arasında 

48,50 J,50 9,51 

24.64 5 9,24 

30 4 9 
Yukarda semti bir metrosunun nıuhaııınıen kıymeti 

ve teminatı yazılı olan ars1lar alakadarlar arasında sa
tılmak iizerc pazarlığa konulmurur. Şartnameleri leva• 
zım ml!dürlüğünde görülür. istekli olanlar ıı:zalannda 

gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektııbile 

beraber 21 Temuııır. 936 salı günü saat 15 te daimi en• 
cüm~nde bulunmalıdır. (B.) (3753) 

Taksi talimatnamesinin ikinci maddesindeki ilk fık· 

ranın değişmesine dair: Taksi talimatnamesinin ikinci 
maddesinin ilk fıkras ı olan otomobiller "Lindule,, olacak 
k:ıydi yani arabaların arka tarafının körüklü olması 

mecburiyeti "Umumi meclis;n kararilo kaldırılnı'ş oldu· 
ğ u ve ikinci maddenin diger fıkraları ile talimatın geri 
k'llan maddeleri aynm mer'iyette olduğu ilan olunur. 

' * ., 
(B.) (4076) 

Bir metre ııııırabhaına bir lira kıymet talım;n olunan 
Aksaray yangm yerinde Küçük Langa caddesinde 68 
inci adada yüısüz 178 metre 33 desimetre murabbaı arsa 
alakadarları arasında satılmak üzere pazarlığa konulmuş• 

• 
TÜRK H.AVA 

Kurumu 
zinden: 

Genel Merke-

1 • An karada bir Paraşüt kulesi 
YAPTIRILACAKTIR. 

2 - Kulenin tahmini keşif bedeli 44. 94 7 

kuruştur. 
3 - Plan ve şartnameleri 25 lira mukabilinde 

Ankara'da Haya Kurumu Uerkezinden, İstanblll'da 
T. H. K. İstanbul Şubesinden nlınacaktır. 

4 - Eksiltme 31. Teınmuz-936 günü saat 15 de 
kapalı zarf uııılile Ankara'da Kurum Genci l\lerkc-

zinde yapılacaktır. 
5 - ?lliınakasay:ı girebilecekler: 
İsteklilsrin D:plomah mimar veya mühendis 

olmaları ve inşaat müteahhidi olduklarına dair 
mukayyet bulundukları Ticaret odasından vesika ibraz 
eylemeleri ve iktidarı nıalilerini gösterir bir Banka 
referansı \'ermclcri,·e şim.li y e kadar bu şekilde mühim 
bir betonarme inşaatı yapmış olduklarını vesaikle 
ispat eylemeleri \'e bn vesaiki miınkasa t:uihrnden 
itibaren asgari yedi g iin eV\•el T. II. Kuruııınna 

ibraz ederek münaka•aya girebilec:Clerine dair vesika -almaları şarttır. 

6 - Talipler 33il lira 6 kuruşlıık muYnkkat 
teminat mektubu ve ehliyet vesikabrile birlikte 
teklif mektuplarını 31·Te'tmııuı·936 saat 14 e kadar 
Genel l\lerkez Başkanlığına teslim etmelidirler. 

·3906 

tur, Şartnamesi levazım müdürlüğrınde görülür istekli İdaremizin Ankarad~lı:i hasılat dairesinde açık bulun~n 
alanlar 13 lira 38 kuruşluk muvakkat teminat makbuz memurluklara 30·7-936 günü Ankara, İstanbulu ve iz. 
veya mektubile beraber 31 Temmuz 936 cnma gfınü saat mirde yapılacak: müsabaka imtihanı ile aşnğı<laici şartlarla 
15 de daimi encümende bulunmalıdır, ( B. ) { 4072) memur alınacak ve imtihanı kazanıp hizmete alınacaklara• 

' 
lstanbul v k fi o· .•. 1 a ı ar ırektörlüğü lllnla.:::...ı 

Kiralık Emlak 
Beyoğlu Kamer hatun kızılcık 26 Ev 

Kasımpaşa Gazi Hasan paşa Atik tersane kapısı 44 dükk~n 
• Camiikebir Tayyar efendi 1 ahır 
• Gazi Hasan paşa dcreboyu 22-24 ahır 

• • • 18 dukkan 
• > • 20 • 
• • • 2 • 
• • Hanır. kapısı 37 ahır 

39 
• Cawiikebir Turabi baba 22 dükkan 
• Bedrettiıı Havllz kapısı 41 300 arşın arsa 
• Gazi Hasan p:ışa kayık iskele~i O ı 'o. iki kulübe 
• Bedrettin Ha Yttz kapısı 41 N o. 400 arşın arsa 
• • • 7 No. kulübe 
• G:ızi Hasan paşa7 No. 300 zıra ars1 
• • kayık iskelesi 41 No. kulübe 

Bojtaziçi Arnanıtköy Tevfikiye cami altı 42 No. bodrum 
• • • 38 • • 

> Ortaköy Büyük ayazma 12 No. lnm:ım içinde 
beş oda Tophane Çavaş ha ş ı Topçular 394-386 dükk.iıı 
Kasımpaşa Seyit Ali Çe:etıi CJıni yanında 41 dü:.:k·m 

Beyoğ lu lliis eyiıı a~a ~addeikeb:r 84-58 makl\ıp iki 
dükkan 

> > Tar!:ıhnşı 44 • 'o. Ev 
Paugaltl Feriköy büyiikıfor~ c~d<lcsi 185,:333 N· ev 
Şışli !llee!diyeköy :\lecidıye 9 il:i 15 N. dükk<in 
Ga!Rta Venicanıi Kuyucnbr 5 ', ars1 

• Okcumusa Karaıııolla 2<! N. apartım:ının 2-iııd 
dairesi. 

Galata 
dairtsi . 

• • .. 
Beroo: lu Hüsey inoğ :ı Codneikehir 197 

dairesi. 

T ophane Çavnşbaşı tramvay caddesi 19 
efendi camii a' tın.la odalar. 

Galata Sııltanbey~zit Mumlune 

" 3 • 

• 4 • 

1 • ... zarı }.Jehmet 

Beyoğlu birinci sulh H. / 
hakimliğinden: Salahaain 
ve Galip ve Şıkir tnraflr.rın 

dan Taksim Talimhane Re- 1 
cep paşı sokak birinci Ege 

Palas birinci kat Z N- da 
cturan tüccardan Halit Ali 
nezdinde Işık apartmrnı 

hissedarlarından İsmail Re· 
cep ve Emin Recep ve Ve• 
dia aleyhlerine açı13ıı izalei 
şı:yu davasından dolayı 

Nüct 'eialeyhlerden İsınail 
Recebin ikametgahının meç
lnıliyeti hasebile ilanen tcb· 

ligat yapıldı!lı halde mah· 
kemeye gelmemiş ve mahal· 
len keşif yapılarak elılivu· 

kuka verilen rapor okun. 
mnş ve bundan höyle ikia\• 
müddetle muamelelı gıyap 

kararının tebliğine karar 
veri l miş olduğundan 24 Ey
lül 936 tarih ine müsad;f 

ıı:rşenbe günü saat 10 da 
lıızzat ve.y .1 bil vekfıle ıııah• 
kemcdc lmhınmalığı tak· 

d i r,~ e ti lclimlc vak ı al :. rı ik· 
rar etmiş aJolnnacaı;:ınız tel>
liğ ıı11kamına kaim olmak 
Üzere ilin olnnıır· 

İ ı 67 lira aylık ücret verilecektir. 
lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilfinları I' 1 Trırk olmak. 

----------------··-------- 2 - Yaşı otuzu geçkin olmamak 

• • 
• • 

ıla 13:!, 135 nıakltıp 

Beyoğlu Firuz1ğa 

meşrutu~: 

• 
• 

22 l\" o. dükkan 
24 ' o. 

" 
6•ncı \'akıf han n altın• 

Her!dek 1cra Memnrlu· 

ğundan : Hendek Hukuk 
nrnhkemesince Hendekde 
lı:ahveci oğlu ölü Şefik 

veresesi ile kah veci oğlu 

Ali arasındaki şuyuun ,, 
izalesi için paraya çevril· I • 

mesine karar verilen 1lah· 
mut bey Çay nıahalleıind: 
Şarkan Mehmet, garbcn 
}.It,stafa şimalen İsmail, 

cenuben İsmail ile mahdut 
yedi No. lı tapunun ihti·ıa 

ettiği altı dönüm bin iki 
yüz lira ipotekli tarla ve 
yine ~!ahmut bey Tepedk 
mahallesinde yemni 1smail 
yesari Mehmet, arkası ve 
ceph•si sahibi senet ile 
nıah !ut böcekhane ve iki 
dönüm bir evlek tarlanın 
nısfı altı No. 1ı tapunun 
il•ti va ettiği ve iki yüz lira . 

. 

kıymetindeki mahal ve 
Yiıı ~ Hendekde yem ni ' 
H as ııı, ~ esui Erzan, ar- ' 
kası ve ccbhcsi tarik ve ' 
sahibi seııd dükknnlarile 
mahdut dört oda bir ahır 
nıutbah ve sofayı ve balı• 
Çeyi müştemil 1200 lira 
kıymetinde bir bap hane. 
n in nısfı ve yine Mahmut 
bty M. yemini l\1ehmct 
ycsari arzin, arkası sahibi 
s net, ccbhesi tariki fım 
ile mahdut beş Na. it ta· 
pıınun ihtiva ettiği üç ha 
tahtaııi ahşap altı yüz lir~ 
kıymetindeki bir sakaf al
tındaki üç dükkan bu kerre 
birinci açık artırma ile 
6-8-936 Perşembe gıınu 
aat onda ve lıaddı 15.yikini 
bulmadığı taktirde ikinci 
açık artırma ile 21-8-936 

Cuma gıinü ayni saatte 
Hendek icra dRir'8inde 
açık artırma ile paraya 

· çevrileceğinden ayni hak• 

f 

Değeri 

L. K. 
343 15 

203 35 

112 75 

106 00 

81 82 

98 55 

13 88 

Pey parası 
; 

L. K. 

25 75 

15 25 

8 46 

8 00 

13 

7 40 

o 97 

Bayazit: Emin bey mahal· 
lesinde okcular başı ca ide· 
s· nde 51 N o. 1ı üstünde iki 
.ıı::ıt t a iki odası alan kagir 
dükkan n a l tıda iki h 's >csi 
Ç:ıışı Haffa!larda 40 N.ı.lı 

dükkanın <ekiz le beş his. 
sesi 5740 
Bayazit: Tavşanta ş ı nıahıl· 

lesinde Hazııedar s1ka"ında 
15 No. lı kagir dükkiının 

üçte bir lıi"esi :3227 
l\falım nlpoş 1 : Tarn kcı !arda 
Dayalıatun ımhalles . nde 

zümbiillü han ıkinc i knt:a 

29 l\o. Jı odanın 16 da 4 
hissesi 82:i9 
r-Ialımutpaşa: Tarakcılar Da. 
yahatun mah1lksinde süm• 

bü.llü hın üçüncü katta 33 
No- lı odanın 16 da 4 lı's• 
sesi 7683 
Çarşı Bitpar.arı hakki\klar 
caddesi 35 No. lı dükk:\nın 
yarım hissesi 2375 
Talıtakalede: Deınirtaş ıııa• 

halles:nde kutucnlar cadde
sinde eşki 28 No. lı diik· 
kan arsos:n ı n 36 da 3 1ı·s· 

sesi l fı62 
Yukarıda ynzı!ı h'sseli mallar satılmak üzere 31 gün 

mıiddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 9-8·936 
çarşamba günü s1at 15 de Is~anbul Vakıflar Basmüdiir· 
lüğü Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerirı ~alıliılat 
idaresine gelmeleri. (3850) ., ... __________________ m;~. 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
4 . cü Keşide 11 ı Ağustos/936 dadır. 

Büyük ikramiye 35,000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000. 10.000 
Liralık ikramiyelerle ( 20.000) 

liralık bir mükafat vardır ... 
-

3 - Askerliğini yapmı~ olmak veya Askerlikle ala-
kası bulunmamak 

4 - İdare lıekiııılerimi?. tarafın fan yapılacak mua• 
yenede sağlık durumu hizmete elver:şli çıkmak 

5 - Pvlisten tasdikli eyi aiıllk belgesi gö•ternıek 
6 - Lise veva Ticaret mektebi mezunu olmak 
Kazananlar araımıda Fransızca bilenler tercılı olun· 

nur- Bu şa rtları hai1, isteklilerin Dipl oma ve sair ve· 
sikalarile birlikte verecekleri bir dilekçe ile Ankarada U. r.lü· 
dlırlüğümiir.e, 1stanbulla birinci, 1zmircle 8 inci İşletme 
:\! iidlırl ü k !erine 29- 7. ı:>36 giın ıine ka :ar müracaata 1 rı gereği 
bildirilirr • 1651• 3893• ,. 

• * 
Muhammen hedeli 4127.97 lira ohn sür'at kontrol 

s'3ti yedekleri ı:-ı-s.~;ıs l'erşenbe günü s.sat 15,ilO da 
kapalı r.arf usuliyle Ankara.fa İdare binasın la satın alı· 
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin il09,60 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin etti)':i vesikaları, resmi gaze• 
tenin 7-5-9;!6 gün ve 3297 numaralı nüshasında inti~or 
etmiş ohn talimatname dairesinde alınmış \'esika ve 
teki f\erini aynı gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reis• 
!iğin~ vermeleri la"1ındır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire· 
sinden, Haydarpaşada Tesdliim ve Sevk Şefliğinden 

dağıtı 1 maktadır. • 3888• .. 
• • 

MHlıammen bedelleri ile isimleri aşağı la yazılı mal• 

zeme 14-8·936 Cuma günü lıizal.uın'a gösterilen saat• 
JarJa kap ılı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek isteyenlerin hizalarında gösterilen 
muvakkat tenıinatlar ile lan un un tayin ettiği vesikaları 

ve resıııi gazetenin 7-5-1936 tarih ve 3297 numaralı 

nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün hırdavat malze
mesi ;çin saat (14 e); çinko levhaları için saat (14,15 e); 
galvani?.e kablo teller için saat(14,30 a}; adi ve galvanize 
demir teller ve saire için saat (14,45 e); ve kurşun lev
halar için de saat (15 e) kadar Komisyon Reisliğine ver• 
me1eri Jazınıdır- Şartnameler parasız olarak Ankarada 

;• Malzeme dairesinde Ilaydarpaşad:ı Tesellıim ve sevlı: 
, Şefliğinde d~ğıtılmakt:1dır. •4010• 

1 

1 

İsmi 

Muhtelif hırdavat 

malzemesi. 

Cem'an 33700 kilo 
muhtelif cb'atta adi 
ve kalo pili için 

Muhammen 
bedeli 

3260,50 lira 

9368 > 

Eksiltme 
Muvakkat saati 

teminat 

244,54 lira 15 

702,60 > 15, 15 

çinko levha. 
~~~~-;:;;:~~~---:----..~:--'.'.'"--:-;~ Cem'an 5800 kilo 2595 • 194,62 • 15,:ıo ı 

muhtelif eb'atta gal• 1 
vanize kablo tel. ı 

• Cem'an 6250 kilo 3643, 75 • 273,28 > 15,4,5 

muhtelif eb'atta demir 
tel tavlanmış soba te. 
Ji, galvanize demir ve 
bağ teli 600 rule di· 
kenli tel, 500 metre 

kalbur teli. 

1nat;aıa 

Sururi Sirkeci 1le•·ı·t 1 No. ·· ... ... muezzin 

Kasımpaş1 S,ıruri 11ehıııe tefendi camii ars1sında 60-62 
bHak'.l 

Feriköy ~ i ş l i ikinci kısım 257 garaj ve miifeıı:il5.tı 
Galata Kemankeş Çöıııle k ci 10 • ;, dükkan 

• • • 12 :-J. ap;ırtı:ııan 
'' ı şıııtaş ~lurad•ye Galipd de 35/41 , ' o. dükkan 
G alata Yenicami I'erıııeneciler 44 No. dükkiioı ,.e otlaiar 

Yukarda bulu '1uk1arı yerlerle ciı sle:i ynztlı \'akıf 
mallar 31- . fay ıs·fl:)7 s<ınun i katlar kiraya Yerilmek ıize• 

re açık orttırnıaya koıımııştnr. İsteklilerin 20·7-!l36 Pa· 
y,artesi günü saot 14- lınçukta Beyoğlu Vakıflar D:rektôr•, 
liiğfınde alrnrot kalemine gelmeleri. (3849) 

lf~A§ • 
BIÇAGINI 

.-;. 

o 

MiLYON 
, ; 

KiSi • 

HOLANTSE BANK üNi ~: 

!ara irtifak haklarına ve 
sair haklara malik olanlar 
yirmi gün zarfırıda enakı 
mıisbitelerini ibraz etmeleri 
aksi taktirde paylaşmadan 

bark bırakılacakları ve 
satış şartnamesi bu günden 

itibaren herkesin görebile-

ceği talip olanlar yüzde 
yedi buçuk depo akcası 
veya banka mektubu ibraz 
etmeleri daha fazla malıl· 
mat almak isteyenler Pen· 
dek İcra dairesinin 936.313 
No.. lı dosyasına müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

I• 
Cem'an4700 kilomnh• 1316 98,70 16 

1 K-R-KÖV-PA..LAS 
> 

telif cb'atta kurşun lavha. I ELVERiŞLi ŞARTLAR 

ıl 
,. 
r 

ır .. 
j. 

ıy 

I• 
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ızı 
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• -AÇIK sOz- 17 Temmuz 

Ademi iktidar 

Bel gevşekliğine 
En tesirli bir ilaç SER VOİN dir. 
İhtiyarlara gençlik, yorgunlara 
dinçlik verir. Taşra.ya posta ile 
185 kuruşa gönderilir. Sirkeci 
Merkez Eczanesi Ali Rıza. 

İstanbul Asliye Altıncı Hu• 

kıık Mahkemesinden: Safiye ta• 

rafından Fatih Mimar Sinan 
mahallesi Dudu Abdiıll:ltif so

kak 8 No. da iken ikametgahı il 
meçhul kocası Faik aleyhine 

açılan boşanma davasının talı• 1 
kikatında: müddeaaleyhin ika· 
metgalıının nıeçhuliyet i ııe bina• J 

en davetiyenin onbeş giin müd
detle ilanen tebliğine ve tahki
katın l o. 10- 936 cumartesi saat 
10 na tal kine karar verilmiş 

Pudraları lı 
ince, hassas kadınların en büyük 1

1 

zevkleridir. Beyaz, Raşe\ 1 • 2, Pembe 1 
1 - 2, Okr 1 -2 renkleri vardır. Türkiye· 
de pudra ve ıtrıyatta en ziyade muvaf
fak olan ve beğenilen Hasan Pudrala
rının taklidlerinden sakınınız ve Hasan 
markasına dikkat ediniz. 

Kutusu 30, büyük 50 kuruştur. 

HASAN TRAŞ PUDRASI 

ve 

ve dave.iyeııin bir nusbasıda 

mahkeme divanhanesine asılmış 
bnlnnduğundan muayyen gün 
ve saatte İstanbul Asliye Altıncı 
H ukuk mah'<emesinde bulunul
ması ve aksi takdirde gıyabın-

20 • 30 kuruştur. Hasan Çocuk Pud
rası kutu 20, paket 10 kuruştur. Hasan 
Talk Pudrası yarım kiloluk kutu 40 
kuruştur. 

HASAN DEPOSU: Bu görülmemiş tehacü~ ve 
Ankara, lstanbul, Beyoğlu 

da tahkikat ve muhakemeye de· 
• vam edileceği tebli~ yerinde 
olmak üzere ilan olunur· 

Y~niaçllan 

B A 
Mağazasını ziyaret ediniz. Burada en son moda 

ÇANTALAR-ELDİVENLER ve ÇORAPLAR 'ı n 

İstanbul Asliye Üçüncü hu. 

kuk mahkemesinden : Rahime 

tarafından Beyoğl unda Sinemköy 

Fatin efendi S)kak 222 Nr.lu 
apartman 1 No.la dairesinde 

oturan bayan Süreyya aleyhine 

ıçılan 9ı!6 - 556 numaralı 

iptali veraset davasının arzu 

bal sureti müddeaaleybin 
ikametgahının meçhuliyeti ha· 
sebile tebliğ edilemiyerek keyfi· 

yet bir ay müddetle ilanen teh· 

En zeng:n çeşitl erini pek mutedil fiyatlarla bu lacaksınız. lig- edildiği ve müddeaateyh ce· 
,.. - vap vermediğinden müddetin 

1. b 1 T 1 f M""d"' ı• • v •• d . 1 mürurundan sonra da 13-7-936 stan U e e On U Ur ugun en. S. 13- HO olarak mahkeme günü 
Yer al.ı Kablo ve saire tesisat ve tamiratı münascbetile istan• tayin ve ilan edildiği halde 

bııl Vilaye•i hudutları içinde bir sene zarfında yapılması fr -, 
•cd•cck t ı h minen 500M2 adi ve 3000M2 parke kaldırım ile 50• müddeaaleyh gelwediğinden hak· 
ç'mento, 25M2 asfalt, 50M2 şose ve yayrı kaldırım tamiratı bir sene kında gıycp kararı ittilıazile teb-
nıiirlrlet \'e 2000 lira muhammen bedelle açık eksiltmeye konulmuştur. !iği ne ve gelmediği veya bir ve. 

Eksil- ıne 3-8-936 Pazartesi günü saat 15 de 1stanbul Telefon kili kanuni göndermediği tak-
Miidiırliiğü b'ınst iç nde yapılacaktır. İlk t eminat 150 liradır. dirde 30·9-936 tarihli celsede 
Fenni şırtname Malzeme Dairesinden parasız alınabilir. Eksiltme• 
ye gi recekler in btt işleri yapabileceklerine dair İstanbul Belediye• 
s ·n !en verilmiş ehliyet vesikası ve teminat paralarile aynı günde 
eaat 14 e kadar müracaatları. (4063) 

Dr .Hafız Cemal 

muhakemeye gıyabında devam 

olunacağı tebliğ yerine geçmek 
üzere ilan olunur• 

ete un i in a ndı 
v ra 

RAO LIN: Yalnız Türkıyede binlerce kişı tarafından kullanılır. Radyolinle fırçalan c: n 
dişler çUrUmez; sağlamlaşır ,bembeyaz ve pırı l pı rı l olur. 

GRIPIN: Baş ve diş ağrılarını bıçak gibi kesen yegane Hacdır . Gripin kullanan baş 
ve diş ağrısı çekmez. 

8 inci Yerli Mallar Sergisindeki Paviyo· 
nunu siz de mutlaka ziyaret ediniz1 
.. 

İ--tanbul 1 nci İflas Memurluğundan: 
Müflis, Mehmet cli bağ masasına ait alacaklılar sıra cel\·c!idir. 

Kayıt No. A\:ıcaklı Talep olunan 

5796 11 
2640 26 

Kabul olunan 

5796 11 
2640 26 

Sırası Ret olunan Ret sebep\ •ri 

1 
2 

3 

Snmer bank 
Emine vekili l\Ie h nıetFevzi 
Knda Asker han N o. 12113 
Alaaddin vekili t-[us\ilıiddin 3207 

İhsan 11G4:J 37 

0000 00 

8436 37 

6 
6 

o -

00 
00 

00 
OC· 

Mübrez vtsa.ik 111 

milflis ile a1Ak 3 '
1 - .. 3207\.'"ektln o!Tadığından. " 

muflıs borcu ınk"' 

3207 

ettiğinden. ,... 

Müflis Hacı Mehmet dibağ masasına üç alacaklı gelmiştir. Bunların istedikleri (11643) lira 31 

kuruştan ikt alacaklıya ait (8436) lira (37) kuruşu altıncı sıray.ı adiyen kayıt ve kabnl elilmiş «C 
b"r alacaklının istediği (3207) lira temamen ret edilmiştir. İkinci alacaklılar toplanması 5 Ag-ust~ 
çarşamba günü saat on dörtte yapılacaktir. Alacakları kabul edilenlerin o gün ve saatte lnzır bulıııt' 
maları tebliğ ve ilan olunur. 

o 

BIRE, 
1000 

İfl5.ıı dairesi azası: HADİ 

•--ı~ K iZ K U L E S 1 P A R K 1 N DA <___, 
Bundan böyle 

Her Cuma rtesi ve Paza r a k şamıarl 
Büyük muvaffakıyet gören 

Darüttalimin Saz He eti· 

Pazar günleri saat 11 - 14 e ve her 
aktam saat 24 e kadar. 

Dahiliye Mutahassısı 

P a1,arrlan başka günlerde (2 
den 6) ya İstanbu l Di vanyolu 
(104) yeni numaralı hususi ka· 
incsinde hastalara bakar. Salı, 
cumartesi sabah (9 1,2 • 12) 
&aatleri hak iki fuk araya malı• 

sustur. Herkesin haline göre 
muamele oluur. 

Yazlık telefon Kandilli 38 
Beylerbeyi 48 

TARLADIR R İ K R AK Cazı 

' Salacaktan dönüş vapuru: 23,15 ve 24,15 te 

1stanbul Beşi n ci İcra Memur
l uğunda n: 

Mahcuz olup paraya çevril• 
mesine karar verilen Pastahane 
eşyası 28-7- 936 tarihinde nst· 
lı yan Salı günü saat 13 ile 15 

kadıır Be yoğ \unda Asmalı Mes
ci t Mahallesinde Tepebaşı cad• 
desinde Eski 57 ve yeni 75 
N. lı Pastahanede satılacağınc'an 

taliplerin mahallinde hazır hu· 
l unmarı ilin olunur. (24444) 

1stanbııl 3 nciı icra l\Iemıır· 
luğundan: Mahcuz olup paraya 
çevrilmesine- karar verilen 11 
kalem, ayna, koltuk, sarıdalya, 

komidin, lavman dibi ve s ıire 
berber mobilyası açık artırma 

su retile 21· 7-936 tarih:ne mü

sa 1il Salı güni'ı saat 10 dan 
itibaren Galatada Mumhane 
caddesinde Yaldız hanı önünde 
satılacağından isteklilerin o giin 
ve saatta memuruna müracaat• 
!arı ilan olunur. 

-- ----
Devredilecek ihtira beratı ı kere başkasına devir ve ferag edile-

"Krom maddesinin curufundan ceği teklif edilmekte olduğundan bu 
ayrılma usulünde ıslahat. hakkında hususta fazla malümat edinmek is
ki ihtira için a lınmış o!.an 18 ağus- tiyenlerin Galatadıı, Aslan han 5 ci 
tos 1934 tari h ve 1862 numaralı ih- kat 1-4 numaralara müracaat ey-

' tira beratının ihtiva ettiği hukuk bu lemeleri ilan olunur. 

"' ...... 
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Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden yazı işleri müdürü 

Etem izzet Benıce 

Basıldığı ver : Matbaai Ebüzziya 

) 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - Mektep Lise ve Yüksek olmak üzere beş yıllıktır. \'a tı lı 
ve bedavadır. G1yesi Tecim Gemilerine kaptın ve makinist yt!' 
tişdirmektdir. 

2 - Mektebin yalnı?. lise birinci sınıfıno talebe alınır. s oo' 
!arın orta mektebi bitirmi~ olmaları ve yaşları on beş'.en küç~ 
ve on dokuzdan büyfik olmamala rı şarttır. 

3 - Yazılma işi için Pazutesi , Çarşımba, Cuma günleri ı.ft~ 
tebe baş vurmalıdır. .... , 

4 - İs~cklilerin mekıeb müdüriyetine karşı yazacakları I" -

danamelcrine hüviyet c üıdanlarını, aşı ka><ıt\arını , mektep diplO' 
ı; iı1 

nıalarını, veya tas \ikli diploma sııretluini ve p 1\'s~.· t1sdikli 
hiıl kaf::ıtlarını ve velilerinin i1.alılı adres ve tatbik imo:alarını ,.e 
dört t ın e v es ikalık fot 1ğrn llar:nı ilştirıııeleri gerektir. j5' 

5 - Y:ızılıııa iş; 7 Ağustos 936 Cnıua güniinc kadardır. k' 
teklil ~rin lllıı:ıyenci Sıhhiye için o gün saat sekizd~ bizz:ıt 111C 

tepte buluıııııoları gerektir. ~ 
6 - Fazla t:ılsilat alma_k _iç.in ~yrıco_ p stn p.ulu _g?nder:,ı'.4 

şartile nıektubla Mektep lllııdıırıyetıne mnraca:ıt edılmelıdır .• 3~6 

Fabrikanın } eni bina sında hususi surette açtı ı meşherin bir kere 
görülmesini rica ederiz. Karyolalar ucuz ve sağlamdır. Somyelerimi~ 
dünyanın en rahat somyeleri derecesinde olup en hassas kimseıerı 
memnun edecek mükemmeliyettedir. 

H A L 1 L · s E Z E R 
Ksryola ve madeni eşya fabrikası 
Şirkeci, Şalkımı~ğüd , Demirkapı caddesi No .• 7 

1::: (Eski Ford Garajı binası) Telefon: 21~32 


