
• 

ÖZ c 
Söz istiyoruz: Temmuz 

26 
Pazar 
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Modadaki halk bir mektup verebil
mek için ti KadıköyUne kadar gidiyor 
diyor ve .. bu kalabalık tehir parçasında 
da bir posta evi açılmasını istiyoruz. 
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uruş Telefon No. 20827 Mektup adresi: Cağaloğlu, Şeref ıokak Telgraf adresi • lıtanbut: Açık Söz 
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1 İspanyanın kanlı mukadderatı ! 
Neşriyatı 

Bir elden idare, bir elden 
leşlıir, bir elden satış 
istiyoruz. 

1 
~er bakanlığın, her Vilayet 

•.• elediyenin bütçesinde neş· 
' 1Yat · · d tçın yıllık paralar ayrıl· 

1
1iı Dıubakkak. Bunların ba

l''";, çok, baım az olabilir. 

P
a at, Yine muhakkak ki bu 
aralar f .. b• sar edılıyor, ortaya 
ır çok da kitap risale mec• 

lnua • , 
çık ' veya bu tekilde netriyat 
k dıYor. Bunların içinde baa· 

1 ~ Qn ba9lıyarak emek, fikir, 
ol y bakımından çok kıymetli 
•nları da vardır. 
Geçenlerde elimize geçen 

ve Ek 
onoıni Bakanlığı Maden 

•••ına · ı · b I ı9 erı enstilW.üne ait 1 
0 Unan bir mecmuayı hayret 

ve takd" d tile I . ır uyarak tetkik et· 
f;ı,j ~ındeki yaıılar ve gra
b k •rın keyfiyet ve ihtısas 
h \ ııııından ifade ettiği değer 
d~ kında ıöz söylemek bize 

Meclis toplanıyor 

Tevfik Rüştü Aras 
izahat verecek 

Dün İstanbula Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya da geldi / 

Perşembe günü fevkalcide loplantz-ak . o~a• Büyük 
Millet Meclisi lap/anlı ha/rn<te tflDez. Ancak, baskı, tertip, 

•ı •tik itibarıyle itiraf etmeğe 
:•~buruz ki Matbaacılığı en Evvelki gün Montröden dö· 
k •rı bulunan bir memle· nen Hariciye Vekili Doktor 

d
etde de bu Mecmua bu ka· Teklik Rüştü Aras dün öğle-

Millet Meclisinde icra ve ik
mal edilecektir. Şehrimizde bu· 
Junan mebuslardan bir kısmı 

•r ' 1 d k" d lird' ll'J:' ve nefis baaılabi· yadar Perapalas otelin e ı a· 

P 
ı. ınrna buna harcanan iresinde istirahat etmiştir. Dok-

•ra bu tab "ht" A • ırı ""nden 

bu müzakerede hazır bulun
mak üzere yarın Ankaraya 
hareket edeceklerdir. Bu fev-

Büyük şef tebrik
lerden çok müte
hassis oldular 
/sıanbul, 25 ( A.A.) -

Cumurbaşkanlığı genel sek· 

reterliğinden: 

Lotan Muahedesinin yıl· 

dönümü münaseb•liyle ge-

len ve valandaşların yük-

s•k heyecanını bildiren ya· 

ıılardan Alatürk mülehas-

sis olmuşlar ve teşekkürle 

rinin iblciğına Anadolu 

Ajansını 

/erdir. 
memur etmiş .. 

Maliye Vekili 
şehrimizde 

IMadrit şimalinde iki ordu 
1 şiddetıe çarpışıyorlar 
Dahili harp sahasındaki şehirlerdeki kadınlat 

J ve çocuklar başka yelere naklediliyor 

1 

/ispanyadan dün gelen ha-
berler, ihtilcil kurJCJetlerinin 
her hangi 'eni bir muva//akı· 
yetini haber vermektedir. Bu· 

1 
na mukabil hükumetin gün 

1 geçtikçe bilhassa şark sahilin· 
de, cenupta ve garpte vaziyete 

1 daha ziyade hcikim olduğunu 
1 göstermektedir. Ancak ihti/cil· 

cilerin şimalde gLneral Mala 
nın ve cenupta general Fran· 
ko'nun kumandasındaki iki or .. 
dularrnın da Madrit üzerinde 
ki yürüyüşlerinde tevekkııfa 

mecbur kaldıkları anlaşılmak. 
tadır. Bilhassa Madridin 60 
kilomelre şimalinde karşı kar
şıya bulunmakta olan iki ar· 
dunun son bir çarpışma ile 
Madridin mukadderatını tayin 
edecekleri beklenebilir . Dün 
gelen yeni ha herler şunlardır./ 

ISP_ANYA 

Maliye Vekili Fuat Ağralı 

dün öğle üzeri tayyare ile 

lhlilcilciler plcinlarında 
muvaffak olamadılar 

ispanya/ 
bütün 

Fasından başlıyarak r:e Seple bııgazrnı geçerek 
ispanyayı kana bulayan son a•kcri kıyamın 
be/libaşlı merk•zlerin: gösterir hariln lnakla b ı 1 ışamını kazan- tor ru 0 6 e yeme6 ı 

ruf eraber mahalline mas· sonra hususi ziyaretlerle kar- (Devamı 2 nci .<ay/ada) Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
b"l mu.dur, deği\ midir onu şılaşmış, bundan sonra da şeh- 111 ,, 111111111 1111ıınıuı11111111111111111ıı111111••••11ıııuııııııı111111111111•ııı1111111111ıı1111111111111111ıııım1111uııııu 1111 •111••1111 1111 

ispanyadaki ihtilal hareketi· 
nin uzun müddettenberi hazır· 
!andığına artık hiç şüphe kal. 
mamaktadır. Fakat bu plan 
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~ PEK YAKINDA.. ~ 1 
ıney,.. rimizde bulunan sefirlerden bir Bu adam casus mu?. 
B~na benzer daha birçok çoğunu kabul etmiştir 

:i:~~yatb/~pıl'."aktadır. içle- Elçiler, Boğazlar mukavele· 

k··t· •paty • ınıanı bir ba· ~inin imzalanması münasebetile H u d utta 5 u·· p he I •· b 1• r • edenleri Hariciye Vekilimize tebrikleri-
gı 1 ~evksiz ı" IQ olduğu .» 
k ve , ""- ni bildirmişler ve Mukavele t t ,. d abi!iyetıiz!it.• O«•nK B lgar u u u ifad ,.ın ıon haddini etrafında görüşmeler yapılmış· U 

e Vt: işaret edenleri de tır. Tevfik Rüştü Aras bir iki 
•ardır. güne kadar Ankaraya ğide.. -·- · 

Baıkı, tertip, harcanan cektir. Güzel türkçe bilen bu adamın 
Para, verilen emek ne olursa Dahiliye vekili vaziyeti tahkik ediliyor 
~lıun hedef tekdir. O da: Her Dahiliye vekili ve Cumhuriyet 1 
akanlığın ve her Devlet mü· Halk partisi Genel Stkreteri l ı · 

::~•.••sinin kendisine ait işleri Şükrü Kaya dün akşam saat 1 
h 

1 
arı umumiyeye arzetmek, on bir buçukta trenle Anka· 

da kı •e alakalıları faydalan· radan şehrimize gelmiştir. 

alınmış, suçlu ve tahkikat do•· 
yası di:n lstanbul Müddeiu· 
mumifiıtine verilmiştir. 

""'•ktır. Vali ve Belediye reisi Mu· 
t Makıat ve hed>f bu oldu. hiddh Üstündağ, Cumhuriyet 
r;"na göre biz bugünkü neş• Halk partisi erkanı, polıs mü· 

Yat ıi t · ·ı b t• dürü ve daha bir çok zevat 
1,_. s emı ı e u ne ıce- . H d 
ın ist h 1 1 

Dahiliye vekilinı ay arpaşa 
iıı . sa o unduğuna şahsen rıhtımında karşılamışlardır. 
~Danlardan değiliz. 

he, u ııeticeyi alabilmek için Millet Meclisi perşem· 
'"et· ••1den önce eserin mahi· ı beye toplanıyor 
• ı ıı 1 Yeni Boıtazlar mukavelesinin 
ltk e 0 uru olsun onu mem· tasdt.k ve tıı.lbikatı etrafında 

•tin h k- . b"I llıelc 1. •r oşuıne yaya ı • tanzim edilen kanun layihala· 
•tımdır. Bu maateeısüf rınm müzakeresi, önümüzdeki 

E:tern izzet Benice Perşmbe günü fevkalade bir , 
... .,,.,,, Devamı 2 nci salıijede toplanh yapacak olan Büyük · 

·····y;~i······L~·k·;;·~·~;;;······<l~ğ;~·················· ·. _lL-L-

ltaly a ile Almanya şim
dilik çekingen duruyor 

Sirıyqr tvıussoffni 
f lokcır "l 

ılıkt no paktı parçalan• ,... Q" .. >nra Belçikanın teşeb-

4çık Söz'ün 
llu it Sürpriz kuponu 

Uponu kesip sıı.klayınız 

No. 98 _J 

Her Hltler 

büsü ile Fransa ve lngiliere 
Aurupada yeni bir sulh Lokar 

!l.
. :vücude getirmek için ge· 
lerde Londrada loplandı

ar. Aralarına lıalga ve Al· 
manyayı da almak isti,qorlar. 
Va:ıigetin düne kadar olan 
safhası hakkında dün gelen 
hauerler ikinci sayfamızdad.ır.J 

Müddeiumumi Hikmet 

Dün geç vakit öğrendiği· 

ınize göre, lstanbul Müddei· 
umumiliği bir casusluk suçlusu 

hakkındaki tahkikata el koymuş 

bulunmaktadır. Mesele daha 

evvel lstanbul polisi tarafından 

hazırlık tahkikatı şeklinde ele 

Kısaca 
Ateş pahası 

Söz atetten açıldı. Sofradaki 
arkada9ların aöytedlklerl cümlele .. 
rin hepıinln içinde bir : 

- Atef .. 
Kelimesi geçiyordu ı 
- Ateş gibi güne_,.. 
- Atet gibi ıu 1 
- Ateş gibi adam •• 
- Ateş glbl rli.zJlr. 
- Ateş gibi hava •• 
- Ateş gibi kadın,. 
- Ateş gibL. Ateş &"lbL, Atef 

,ıbı." 
Arluıd"lın biri: 
- Hepıi ve her ter bu havada 

alet gibi geliyor amma .. 
Diyerek ilave etti : 
- ffepıhıde11 ateıliıi ve alet 

pahaıına olanı bira. Bir tlte Bo-
nıonti 32,S, bir duble Bomontl 
22,S kurut• 

Bu itslye kar mı, bu ateı paha• 
••na kese mi dayanır? •• 

Hatice Hatip 

Bu mesele etrafında şu ma· 
lümatı edindik: lvanof adında 

· bir Bulgar, bundan bir kaç 
' gün önce Kırklareli taraf!a
rında Türk - Bulgar hududunu 
gizlice aşarak Türkiye arazi· 
sıne girmek istemiş, fakat hu

dut muhafızları tarafından 

derhal yakalanmıştır. Bu adam 
şimdiki halde casusluk ihtimali 
üzerine zan altında bulunmakta 
\'e müddeiumumilik tarafından 
tahkikat bu ooktadan yapıl· 

mak•adır. 

lvanof mükemmel ve pürüz. 
süz Türkçe konuşmaktadır. 

Simdiki halde mevkuf bulunan 
bu şüpheli Bulgar, kaç zaman· 

dan beri lzmir polisi tarı.fın· 
dan da aranılmakta 1di. Bu 
vaziyet haber alınınca lzmir 

vilayetine de malumat verilmiş· 

tir. Muddeiumumifik tahkikatını 

derinleştirmektedir. Tehkikatın 

birkaç güne kadar bitirilmesi 
muhtemeldir. 

Şiddetli yağmurlarda lstanbul 
Balıkpazarının dünkü perişan 

manzaraJı 

biraz daha sonra tatbik edi
lecekken, Madritte Monarşist 

mebus Kalvo Solelo'nun öldü· 
r !illll' · lıidiscleri .t:ıcil miştir. 

l•yanın elebaşısının Porte
kizden bir tayyare ile gefir. 
ken, yolda düşüp ölen Gene· 
ral San Jurjo oldğ'u anlaşıl
mıştır. 

Deuamı 2 nci sahifede 

li ~ 
~ "Açık Söz .. ün yeni romanı: ~ 
~ E ; i 

ı Sen Benim Babam Değilsin! ı 
1
f Yazan: Suat Derviş 1 
~ Sizi. edebi heyecanı ıle sükükffvecek ~ 
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İstanbulda fırtına felaketi! 
Yıldırımlar düştü, şehrin 

her tarafını seller bastı 
İki kişi öldü, iki vatandaş da 

yollar ve evler sulara 
ağır yaralandı1 
gömüldü 

Telefonlar 
Bozuldu 

Tramvaylar 
işleyemedi 

Dün, lstan bu a, birkaç sene· 
denberi misli görülmiyen yağ• 
mur yağdı. Birçok semtleri su 
bastı ve buhal münakalatı da
hi kısmen durduracak birşekle 
geldi. 

Dünkü hava ve yağmur va· 
, ziyeti hakkında Yeşilköy rasat 
merkezinden ıu maliimatı aldık: 

Saat on ikiyi on geçe haya 
iyici kararmış, gök gürültü'eri 
başlamıştır. 

On dôrdü otuz geçe yağmur 
çiysenti halinde iken, 15 i 
otuz geçe yağmağa başlamış 
kırk beş geçe şiddetlenerek 
ancak 16 da dinmiştir. 

Bu zaman zarfında yağan 
yağmurun miktarı 45 milimet
reyi bulmuştur. Rüzgar ilk za· 
manlarda yıldızdan eserken 
sonra lodosa çevirmiştir. 

Bu şiddetli yağmurda lstan• 
bulda hemen hemen damı ak. 
mı yan ev k~lmamıştır. 

Dünka yağmur esnası11a'o lsıanbulun göl haline gelmiş 
vaziyeti ve sellerin coş/uğu ana caddeler 

Yağmurun en şiddetli zama
nında ise tramvay ve otomo• 
biller işleyememiş Ankara 
caddesisden akan seller yu. 
ka~ı çıkmak lstiyen otomobil
lerın scyrıne mani olmuştur. 

Yajtmur esnasında şehrin 
birçok yerlerine yıldmmlar 
düştüğü muhakkaktır. 

Fakat .,.hir harici telefon 
hatlarının bozukhığu yüzün. 

De<1amı 2 nci $ay/ada 
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Yahudi Kavgası 
-----

Arap, !ayı : 98 Huyerde 5 kuruş Telefon No: 20827 - Telgraf adresi' fstanbul Açık Söz 
--=- -=============== =========================== 

1 İspanyanın kanlı mukadderatı ! 
Büyük harp devam ederken 

llil.U devldlerinin ileri sürdük· 
leri prensip milletlerin kendi 
mukadderatlarına hakim olma· 
lan prensibi idi. Yüz on beşse
n.! evvelki Viyana kongresinde 
hükümdarların haklarına riayet 
prensibi, yani meşruiyet pren
sibi nasıl tatbik edilmiş ise, 
Büyük Harbi takip edecek 
olan sulh kongresinde de mil
letlerin haklarına riayet pren
sibi tatbıl: edilecekti. 

miktanyle ölçülmez. Yahu
diler daha müteşebbis, daha 
iyi organize ve dünya Yahudi
liğinin servet kaynaklarına da
ya~dıklarından Filistin iktısadl 
hayatına hakim olmuşlardır. 

On beş sene içinde Filistinin 
evvelce Araplar elinde bulunan 
geniş topraklarını salın almış

lar, Filistin tabii menabiini Ya
hudilik namına istismar etmeğe t 
koyulmuşlardır. 

,Madri şim~li de iki orduı 
şiddetle çarpışıyorlar 

Napolyon muharebelerini ta
kip eden Viyana kongresin
de meşruiyet prensibinin hüs
nü niyetle tatbik edildiği iddia 
edilemez. Mesela Sak~onya 
kralı, Napolyona sadık kaldığı 
için cezalandırıldı. Aynı se
beplen Danimarka kralının 
hü ünıdarlık hakları inkar edil· 
di. Fakat Viyana kongresin
de meşrutiyet prensibi layı
kıyle tatbik edilememiş ise, 
Versay ve Büyük Harbi ni
hayetlendiren diğer sulh mu
ahcdelerinde miJlellerin hakları 
prensibi karikatüre çevrildi. 

Bu karikatür hiçbir memle
kette Filistinde olduğu kadar 
gulunç değildir. Filistin yüzde 
doksan arap memleketi idi. 
Büyük Harp devam ederken 
lngilizlerin vaitlerine inanmış 
Osmanlı lmparatorloğuna karşı 
ayaklanarak dolayısıyle lngilte· 
re silahlarının muzaffer olma· 
ıına yardım etmişti. 

Bundan ba ka lngilizlerin 
Araplara verdikleri söz vardı. 
Hüseyini Osmanlı imparator
luğuna kar,, tahrik edebilmek 
için kendisine Filistin de dahil 
olduğu halde bir müstakil 
Arabistan vadetmişlerdi. Fa

kat 1916 senesinde bütün bun-
lar unutularak Filislinde bir 
Yahudi yurdu kurulması için 
o zaman lngiliz Hariciye na. 
zırı olan Balfur bir beyanna
me neşretti. Ve Büyük Harp 
bittikten sonra lngilizler Fi
listini mandaları altına alarak 
bu Arap memleketinde bir 
Yahudi yurdu kurmak teşeb
büsüne giriştiler. 

Onbeş sene içinde Filistin. 
deki Yahudi nüfusu sekiz 
misli artlı. Bugün 760 bin A
raba karşı 400 bin Yahudi ol
duğu söyleniyor. Gerçi Filistin 
Yahudileri henüz Arapların 

yarısı nisbetindedir. Fakat .bu 
nüfus artması devam edecek 
olursa Yahudilerin Araplan 
a <alliyelle bırakmaları bir za
man me~elesidir. 

Sonra iktısadl kuvvet. nüfus 

1 
Kısa bir zaman zarfında top

rağından mahrum kalan ve ik-

t 
tısadi hayatta da bir kenara 
atılan Filistin Arabı bu ,haksızlı
ğa karşı iki defadır ki kıyam 

etmi,tir. 
Bir dört beş senıo.evvel "Ağla

ma Dıvarı., hadisesi diğeri de 
hala sürüp giden kıyam. Filistin J 

1 arabının uysallık ile boğazlan- 1 

mak istememesini ve çırpınma
sını loıriliz resmi mahafıli anla
mamaılıktan geliyor. 

- Ne oluyor sanki ? Diye 
soruyorlar. Hürriyet var. 
Adalet var. Müsıvat var. 
Yahudiler memlekete para 
da getirdiler. Ardplar top· 
raklarını yüksek fiyatlarla Ya
hudılere satıyorlar, daha ne 
olsun?. 

işin iç yüzü şudur ki Arap
lar topraklarını yüksek veya 
alçak fiyatla - bu, çok itibari 
bir şeydir - Yahudilere satı

yorlar. Fakat aldıkları para, 
az zamanda Yahudilerin eline 
geçiyor. Binaenaleyh Araplar 
hem topraktan, hem paradan 
mahrum. 

Amele sınıfı vaziyetine dü
şüyorlar. Yahudiler de Yahu
diden başka kimseyi işlerinde 

kııJlanmadıklarından Filistinde 
Araplar için hayat hakkı kal
mıyor. Diyebiliriz ki: 

- Ne olacak sanki? Top
raklarını satıp parasını yedik· 
ten sonra mahvoldular ya. 

Bu, fena bir mantık değil. 

Avrupalıların Amerika kılasım 
işgallerinden sonra imha edi
len yerli Amerikalılar hakkında 
bir Amerikalı misyoner de· ı 
miş ki: 

- Mahvoldular amma, hırisli-

1 
yanlık ile müşerref olduktan son
ra. Misyonerler Amerika yerlileri

' ne hıristiyar.lık gelirn e'.de övü-
nüyorlar. Yahudiler de Filıslin 
araplığı mahvolduktan sonra 
arkadan: 

- Mahvoldular amma, hep
si de bizim yüzümüzden zen
gin olduktan sonra diyecekler. 

Fakat lurçın ve şımarık Arap 
bunu anlamıyor. Çırpınmadan 

boğazlanmıyor. 

Diplomat 
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Devlet 
Neşriyatı 

Şehinşahın 
tebrikleri 

1 inci sagjadan devanı Rıza Han Pehlevi 
yapılamamaktt, Devletin bü- dost milletin sevinci• 
tün neşriyatı halktan uzak ne tercUman oldu 
kalmakta, olsa oka yalnı! o ı Ankara, 25 {A. A.) - Bo-

Bakanlığın veya Devlet mü- zas~ dolayısile, lran Şehinşahı l 
ğazlar makavelenamesinin İm• 

esseseıinin bir kısım memur- Maıeste Rıza Ş1h Pehle~i ile 
ları eline geçmektedir. 1 K. Atatürk arasında aşağıdaki 

Bunun ise faydaaı çok ar, telgraflar teati olunmuştur. 
halli hiçtir ve .• a1la aarfedi- ' Ekıtlinı Atatürk 
le-n parayı, verilen emeği, iıte- Türkiye Reisicumhuru 
nilen ve beklenilen neticeyi Montrö konferansı müzake-

ratının neticelendiği hakkında
kar,ılamamaktadır. Maksat, ki mesut haber ve Ekselansı
Devlet dairelerinin kütüpha- nızın münevver önderliği altın
nelerini yeni birer cilt ili- d~ ~sil Türkiyenin kazandığı 
veıile zenginleştirmek olma· buyuk muvaffakıyet, bizi fev-
dığına göre bunu maksadın kalade memnun etmiştir. Bu 

münasebetle Ekselansınıza en 
emretti~i çerçive içine almak kalbi tebriklerimizi ve dost ve 
pek mümkündür. komşumuz Türkiyenin tealisi hak-

Bunun için de üç şey lazım- kındaki samimiyetimiz bildiri-
d.r: rim. 

R1Za P•hlevi 
Hümayun Rıza 
P•hlevi 
Şehioşahı fran 

Tahran 

1 - Devlet neşriyatını bir 
elden idare etmek, 

2 - Bir elden teşhir etmek, 
3 - Bir elden satışa çıkar-

mak. 
Bu üç esa11 bir araJa derle. 

y.cek ve yönetecek bir te•· 
kilat vücude getirmedikçe 
Devlete ait bütün neşriyatın 

pek az kimseler tarafından gö
rülebileceğine, üıt tarafının da 
depolarda ambalaj halinde 
kalmaktan kurtulamıyacağına 
itimat etmeliyiz. 

Devlet neşriyatı bir elden 
naaıl idare edilir, te,hirden 
maksadımız nedir, satıf için 
ne istiyoruz?,. 

Bunları da ikinci yazımıza 

bırakıyoruz. 

Etem izzet Benice 

Ala Hazreti 
,ah 

Montrö konferansı müzake
ratının vasıl olduğu mu• affa
kıyetli netice münasebetile zatı 
şahanelerinin bana göndermek 
lüt!unda bulundukları nazikane 
telgrafı memnuniyetle aldım. 
Bu vesile ile gösterilen meser
retten ve gerek şahsıma gerek 
Türkiyere karşı izhar buyuru
lan •amiml hislerden dolayı 
teşekkürlerimi arzeder ve asil 
ve dest lran'ın refahı hakkın
daki kalbi temennilerimi teyit 
ederim. 

K. Atatürk 
Sovyetler Birligi Büyük el

çisi Karahan ile Hariciye Ve
kil vekili Şükrü Saracoğlu ara
sında da tebrik ve teşekkür 
telgrafları teati edilmiştir. 

1 inci sagfadan devam 
Asiler, hazırladıkları plana 

göre, muhtelif hudut mıntaka
larından, önlerine gelen şehir
lerı geçerken, oradaki garni
zonların da iltihakı ile daha 
ziyade kavvet kesberek, sür
atle her taraftan Madrit üze
rine yürüyeceklerdir. 

Şimalde general Molanın 
kuvvetleri huduttaki Pamplum
dan Burgo• - Val'odalid i~tika
metınde yürümüştür. Plana gö
re Avila ve Seırovi garnizon
larını alıp geçecekti. 

General Goded Baleara ve 
Barselon ile meşgul olacaktı. 
Muvaffak olamadığı takdirde, 
Siragüzadan geç,.ek Madride 
yürüyecekti .. Bu son şehirde 

he general Kabanellas kendini 
garnizonunu ayaklandırmağa 

muvaffak olmuştur. 
Şark cephesinde faşistler 

Alikante üzerine yürürken, 
durdurulmuşlardır. Gerçi ce
nupta birçok şehirler şiddetli 

mücadelelerden sonra ihtilalci
lerin eline geçmiştir. 

Fastaki kıtaat plana göre eğer 
Araplar i•yana müsait vaziyette 
bulunuyorlarsa, süratle ispan
ya toprağına geçeceklerdir. 

Fakat o zaman da donan
manın da harekete iştirakini 

temin etmek lazımgeliyordu. 

Hal.buki . fi_lo~a ancak birkaç 
zabıt ıhtılalcılere müsait vazi
yet almış, gerisi hüküm~te 
sadık kalmıştır. 

Merkezdeki birçok şehirler
de isyan eden kışlalar ise 
hükAmete sadık kuvvetler ta~ 
rafından bastırılmı~. binaen
aleyh planın bu nokluı da 
sakat kalmıştır, 

Madrit te şehri içerden zapt. 
etmek maksadile isyan eden 
Garnizonlar ise, daha kışlala
rından çıkmağa muvaffak ola
madan, tenkil edilmişlerdir. 

Bunların General kumandanı 

yakalanmış ve zabitlerinden 
çoğu teslim olmaktansa, kış
lalarında intihar etmişlerdir. 

General Franko ıa gelince, 
bu zat General San Jiryödan 
emir alır almaz, derhal hare
kete geçmiş ve Kanarya ada
larını hükmü altıua aldıktan 
sonra, tayyare ile Fasa gaçmiş 
ve oradaki kıyamı da sevk ve 
idare ettikten sonra, ispanya 

1 
ya atlıyarak, kumandasındaki 

kuvvetlerle Sevili ele geçirdik
ten sonra plana göre Madrid 
üzerine harekete geçmiştir. 

Fakat bügüne kadar Cemıbtan 1 

hareket eden bu kvvetlerlerle 
Şimaldeki kuvvetlerin birleşebil
diklerine dair bir haber gelme
diğine bakılırsa ihlila'cilerin 
planlarında muvaffak olama
dıkları sarahaten anlaşılır. 
Şimaldeki orduların vaziyeti 

değişmedi 

Hendayc, 25 (A.A.) - Dün, 
lrun'un 10 kilometre yakınında 
Navar ile Guipuzcoa'yı ayıran 

Andarlaza geçidinde bir çar
pışma olmuştur. Öğleden sonra 
dahi, gerek hükümet taraftarı 1 
askerler gerek asiler, yerlerini f 
muhafaza etmekte idiler. Ge- 1 
celeyin üç Karabinye, Behobie 
köprüsünü geçmişler ve asile
rin Endarlaza'ya girmeleri do
layısıyle kaçtıklarını bildirmiş

lerdir. 
Kadınlar ve çocuklar 

Bayonne, 25 (A. A.) - Bi
dassoa bahriye istasyonuna 
merbut bir Fransız gemısı, 

Saint-Sabastien'den 200 kadın 
ve çocukla Saint-Joande-Luz'a 
ge 'miştir. 

Saragosda ilıliliilci telıaş

şüdatı bombardıman edildi 
Barcelone, 25 (A.A.) - Ge

celeyin Barcelone radyosunun 
bildird!ğine göre, Kaymakam 
Sandino, Saragoş mıntakasın
daki asilerin tehaşşüdalını ve 
tayyarecilik akademisi ile Sa
ragos kışlalarını bombardıman 
etmiştir. Kaymakam Saııdino, 

Barcelondan kalkan AnliFa
şis kısının Jacayı yeniden ele 
ıreçirmiş olduğu tespit etmiştir. 
Set Seba~iteni nıuhare!ıelerinde 

300 maktul 
Hendaye, 25 (A.A) - Saint 

Sebastien'de son cereyan eden 
muharebelerde ölenlertn sayısı 
300 ü bulmuştur. 
Fransız kabinesi ispanya vazi· 

yelini görüşlü 
Raris, 25 (A. A.) - Kabine 

bugün öğleden sonra Elizede 
toplantıya çağırılmışlır. 

Siyasi mahfeller, Delbos ile 
Şotan arasında bu sabah lspan
nya vaziyetine dair yapılan gö-

riişmeden sonra bu ıroruşme 
den sonra bu kararın ansızın 

verildiğini söylüyorlar. 
Pdristeki ispanya maslahat· 

güzarı istila etmiştir. 

lngiliz elçisine birşey olm,,mış 

Hendaye, 25 (A.A.) - Öğ
renildiğine göre Saint Sebais
tien'de bulunmakta olan lngiliz 
büyük elçisi sağ ve salimdir. 

22 vilayet hükumetin elinde 

Paris, 25 ( A.A.) - Sevil 
radyosu işlememekte devam 
etmektedir . Madrit ra:iyo. u 
asılerin Portekiıe doğru kCri 
çekilmekte olduğu•u ve Huel
vadaki hükılmete sadık kuv• 
vetlerin ise bunların rical hat
larını kesmeğe hazırlanmakta 
bulunduğunu bildirmektedir. 

Hükumet çok nikbin gözük
mektedir. bu sabah teyit edil
diğine göre hükumet, 22 vila
ye~te hfıkim vaziyettedir. 

Pari•t~ki lspanyol büyük el
çiliğinden alınan haberlere gö
re, hükumete ndık olup Gu
adalajara'da galebe çalan bir 
askeri kol, Saragos'a doğru 

yürümektedir.Barselondan Ma
lagaya kadar bütün sahil, hü
kümet taraftarlarının elindedir. 
Avusturya eyaleti de hükümet 
elindedir. Yalnız Aviedo hala 
asilerdt>di. 

Fakat bu şehri de 40 bin hükü
met taraftarı abloka elmiş bu
lunmaktadır. Bilİıaoda işleri 
yeniden başlamıştır. 

Asilere kim para verdi? 

Madrit: 20 - (A. A.) Radyo 
isyon içie lüzumlu parayı ban
ker Juan March'ın veimiş oldu
ğunu bildirmektedir. 

Saat 10/40 da bükümet, Gır
nara eyaletinde asilerin teslim 
o!duklıırını radyo ile ilan etmiş
tir. 

Cebe/üttarık ispanya ile 
konuşamıyor 

Cebelüttarık: 25 {A.A.) -
Halk cehhesine mensup üç 
tayyare bu sabah Algeziras 
ve Lalinea'yı bombardıman 

etmişlerdir. 
Birçok İspanyol vilayetleri 

ile muhabere imkanı buluna
mamaktadır. 
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istanbulda Fırtına Felaketi -
Yıldırımlar düştü, şehrin her tarafını seller bastı 

1 inci sayfadan devam/ 

den yıldırımların ne hasar 
yaptıkları tamamile tesbit edi
lememiştir. Şiddetli sağnak es
nasında Köprü üzerinden 
geçmekte olan Üsküdarda otu
ran Fatma isminde bir genç 
kız, sık sık çakan şimşekler
den korkarak bayılmış, zabıta 
memurları tarafından Eminönü 
merkezine götürülerek teda
visi yapılmıştır. 

Orlaköyde bir elektrik dire
ğine yıldırım isabet etmiş, 
fakat etrafa bir zararı dokun
mamıştır. 

Yağmur bilhassa Beşiktaş, 
Kasımpaşa, Aksaray, Dolap
dere gibi semtlerde fazla te
sırını göstermiş, burada ze
minle heman heman bir sevi
yece bulunan birçok evleri 
sular basmıştır. 

Şehir içinde ve bilhassa şe
hir haricinde bir çok telefon 
hatları bozulmuş, gündüz saat 
on yediden sonra bunların la• 
mirile uğraşılmıştır • Bütün 
bunlardan başka Kandilli ra
sathanesi müdürü bay F atinin 
ikametgahındaki telefon hat. 
lan da bozulmuştur. 

iki kiti öldU, iki va· 
tandat ta ağır yaralı 

Dünkü şiddetli fırtına esna
sında Hürriyeti ebediye tepe
sinda iki adam feci şekilde öl
müş, iki kişi de tehlikeli suret
le yaralanmıştır. Geç vakit 

1 

Dünk•1 yağmur feliikelinden manzaralar 

yaptığımız tahkikata göre ha· 
dise şöyle almuştur: 

Hürriyeti edediye tepesinde 
çalışan dört erkek şiddetli 
yajtmurlardan kaçmak iste
mi4lerdir. Fakat bu sırada bir 
yıldırım düşmüş ve zavallı adın· 
!ara isabet etmişlir. Bunlardan 

ikisi derhal ölmüşler, diğer iki

si de ağır surette yaralanmış

lardır. 

Fırtına biraı hdifledikten 

sonra etraftan yetişenler ağır 

yaralıları derhal Şişli hasta

nesine kaldırmışlardır. 

So Da ki a 
Ankara - memleket ve dünya 

YUNANİSTANDA -
kuvvetli bir ittihad 

ka i esi 

''Yeni ~karno,, .. ---- --
Uç devlet şimdilik ita/ya vı 
Almanyadan cevap bekligo 

ı 

Londro, 25 (Radyo) - ltal
yanın Beşin konferansına ya
p lan davete cevap vereceği 

burada zannedilmektedir. An
cak ltalyanın zezri tedbirlerin 
ilgasından sonra, bu tedbirler
le ilişiği kalmış olan diğ'er an
laşmaların da kaldırılmasını is
tiyoceğ'i muhakkak görülmek

Halbuki Fransa ise Alrfl11 D 
yanın Rende yaptığı emri' 
kiin üzerinden sünger geçi<. t 
mesine taraftar değildir. ini' 
!iz suallerine bugüne kail$ 

cevap vermiyen ve Avu•to<l 
anlaşmasından sonra vaıif 

tedir. 
Bu bakımdan ltalyanın Av

rupa işlerinde fıli mesaisini 
görmek isteyen siyasi meha
filde, Akdeniz anlaşmalarına 
da artık lüzum kalmadığı hak
kındaki cereyan kuvvetlenmek

bir kat daha kuv\'etlenen ;J 
manyanın beş devlet topl~ 
tısını tamamlayıp tamaınlıııll 
yacağı ıu dakikaya kadar k' mı 
ileşmiş değildir. Ye 

lıal 11a cevaıı verecek ı.J dırı 
Roma, 25 (A.A) - ltau lalı 

son Londra görüşmelerin 
mevzuu bahsedilen Beşler ~ol B 
feransın.a y pıl.ın davet J rın 1 

kında cevap verecektir. tın 

tedir. 
Almanyaya gelince, lngilte

re-Alman murahha•ları ile bir 
an evvel konuşma~~ istediği 

için, bu hususta ortaya hiç bir 
müşkül çıkarmak niyetinde de 
ğilclir. Bilhassa berlin delege
leri yeşil masa ba~ında tam 
hukuk beraberliği ile söz ala
bileceklerdir. 

iyi haberler alan mahafil ka 
husnstaki fikirlerini şöyle lı' l<a 
!asa etmektedir: ltalyanın hil 
birlijti için elzem olan şet Cer 
vücut bulunca, ltalya Avr~~ bi 
da aktif rolünü almakla 1>"'' sıı 
tiyar olacaktır. la 

Bir bu/gar askeri tayyaresi 
hudutta parçalandı 

Selanik, 25 (Açık söz) - Bir bulgar arkeri tayyarenin bol~ 
-yunan hududu üstünde uçuşlar yapmakta iken alevlene.:J 
Y_~n.~n hududunda~ bi; kilometre ~zakta bulgar arazisine 'I 
t~_ğu ve tayy~ren_ın pılolu olan bır çavuşla içinde buluna". lllı 
yuzbasının fecı bir halde telef oldukları Dedeağıçtan bild1~ ti 
mekledir. 

• • • 
Yunanistan dört deniza/11 

gemisi daha ısmarlıyor 
Atina 25 {Avık Söz) - Bu hafta toplanacak. Yükoek dt 

şurasında Yunanistanın ısmarlıyaca~ı yeni sistem denizall•/ 
mileri meselesi konuşulacaktır. Bülce müsaade ederse v 
denizaltı gemisi ısmarlanacaktır. 

• • • 
Merhalesiz 11 bin kilomeftl 

' 

mı 

dı 

Ot 
fa . 

giden sovyet tayyareci/er' 
Moskova, 25 { A. A. ) - Ant 25 mürettebatının Mo•kO~~ Ot 

Arktik denizi -Kamçatkaamur üzerince N kolazvk uçuşunu \ı ltıı 
inmeden başarabilmelerinden ve bu uzun ve müşkülatlı ,ey• 
esnasında göstermiş oldukları cesaret ve meharetten Jolıi 
Sov~et ~irliği Merkezi. i~r~ _komitesi, ~kaloy, Bayduko~ 1 
Bebıakev a "Sovyeller Bırlığı Kahraman., unvanı ile Lenln ~1111 
verilmesine ve ayrıca Çkalov'a 30 bin ve Baydukov ile w, 
kov'a 20 şer bin rublelik para mükafatı wrilmesine karlll' 
miştir. . . . ~ 
Nafıa Bakanı Ankaraya dönd~ 
Çankırı, 25 ( A. A. ) - Nafıa Bakanı Ali Çetinkaya b 

saat 7,30 da Çankırıya gelmiş iki saat kadar kaldıktan ı0 
Ankaraya dönmü tür. ~J 

Geliş ve gidişlerınde şehir bandosu, asker ve yüzlerce 
istasyonda Bakanı selamlamış ve uğurlamıştır. / 
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Meclis lzmlr tuvarınd• 
. Trakya pavyo11~ 

Toplanıyor lzmir luvarında daimi 0 
0 

üzere bir Trakya pavyoıı0 f 
(Birinci •ahi /eden devam) bulunacağı muhakkaktır· ı 

varın bu pavvonunda bll kalade toplantıda Hariciye , ş 
Vekili Tevfik Rüştü Aras'ın balmumu büyük bir i~iP~ırl' 
ehemmiyetli tzahat vermesi teşhir olunacak ve yen• . i 
beklenmekte ve başvekil ismet ketin farklarını gösterme!< y ~ 
lnönü'nünde çok mühim bir buradan luvara eski "~siiil' 
nutuk söylemesi muhtemel gö- kovanlardan bir kolle 
rülmektedir. götürülecektir. 
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Gü.non: ~o~-d- ;~ , ; ... 
. VI L 

' ... : ' v .. -~~ 'I ·..... . 
1 Akdenizde hastalık 

-.. varı 
Ôtedenberi dünyadaki siya· 

set adamlarının çoğu doktor· 
dur. Bizim Etıbba Odası biz
deki doktorlar arasında (fev
kalade doktor) denecek kim· 
se bulamadığına göre, fev
kalade doktorlar (diplomat 
doktorlar ) olacak ı Nitekim 

Hız ve gücünü vatandatın sevgisinden alan gazetedir Heyecan ihtiyacı 
y Sinirlorimizin zembereği bozuldu bir kerre 1 SükOnel istemi· 
n:r.uı artık. Heyecan, dehşet, haşyet istiyoruz. Yani harp ıo• 
Suı~ll•anlarının hepsi bunu istiyorlar. Durmak yok. Hareket var. 
•ina Yok, harp var. Dostluk yok, mücadele var. K~vgalar, 
ol Yetler kanlı kazalar artık heyecan vermez oldu. isyanlar 
s ~alı, kıtaller olmalı dere gibi kanlar akmalı. Tabanca, tüfek 

e11 az g ı· ' ki - .. r zehirli 
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Maarif 

2 1 e ıyor. Bombalar patlamalı. Tan ar yurume ı, 
y:~;r fı!kırmalı. insanlar teker teker, yüzer yüzer değil, top 

T 0
. kutle halinde ölmeli. 

Gökabı~tte bile heyecan var. Yeğmur değil, dolu yağıyor. 
Ilı gurlemiyor adeta gök yüzünde yüz binlerce bombardı-

Mekteplerde 
Tetkikat 
Yapılacak 

arı ta . . 
j Yyaresı muharebe edıyor. 
ı:•anlarda ve tabiatte hırçınlık azami gradosunu .buldu. 

he Ponlar bir harpte yirmi bin Çinliyi dbğrarular. lns~nların 
ııı::•an ihtiyacı biraz hoşlanır gibi oldu. Bir Habeş • ltalyan 
lıs arebesi koptu. Binlerce insan kana boğuldu. Zehirli gazlar 
ta:~ •~lerirıi parça parça etti. Kan gövdeyi götürdü. Heye· 

Yüksek ve orta tedri· 
sat direktörleri de 

geliyorlar 

F' ~hyacı biraz teskin olur gibi göründü. , . 
ıin' ~ at bu ihtiyaç artık yemek, içmek gibi olduğu ıçın aç 
be~~i •r kana susamış bir Sırtlan gerginliğiyle yeni,. tue avl.ar 
Yanı ~or. Bereket vakalar birbirini takip ediyo~. ls~~n!a ~·
ta Optu. Oh .. ne güzel hr.berler. Yirmi beş bın kışı olmuş, 
1,;Yareler donanmalarla, donanma isti!ıkamlarla çatışmış . lşehir· 
Üh~•nınış, taş üstüude taş, omuz üstünde baş kalmamış. 
lesk· Çok şükür. İnsanlık bir kaç günlüıc heyeca!' ihtiyacını da 

ın etti 
F'akat · 1 Yarın ne olacak ? 

ı:ı.:~~~ar ciğerci gözleyen mahalle kedisi gibi bekleşiyorlar. 1 
Yarın Tanrı ne kısmet edecek? 

''""" Bürhan Cahid 

Şehrimizde bulunan Maarif 
Vekili Saffet Arıkan yarın 
mekteblerimizde yapacağı tel· 
kiklerine başlıyacaktır. Yakın· 
da yühe< tedrisat direktörü 
Cevatla, orta tedrisat müdürü 
Avni de şehrimize gelecekler
dir. Bu zevat bundan bir miid· 
det evvel şehrimizde bütün 
mektcblerde esaslı inceleme· 
!erde bulunmuş ve neticeyi bir 
raporla Maarif Vekaletine bil
dirmişlerdi. iki direktör de şeh· 
rimize gelince Maarif Vekili 
ile birlikle tetkiklerine devam 
edecek ,.e evvelce yapılan in· 
celemeleri de göz önünde tuta
rak vekile izahatta bulunacak
lardır. 
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POLiS 

lkı !!_adın döğüştü biri diğerinin kafasını yardı 

Bir adam arkadaşını çakı 
ile delik deşik etti 

tt
e.niz. ortasında iki sandalcı kavga 
ıler. bir memur denize düşerek 

ağır surette yaralandı 
Taksimde - -·--

Must f . oturan garson rek otomobil, gerek tramvay 
ka"ga a ıle komisyoucu Emin hasara uğramıştır. Tahkikata 

• a et · ı 
Must f mış er, Emin, garson başlanmıştır. 

Çakı ~ı:Y:tmuhte!if yerlerinden Kadın kavgası 
llıışt ır sıırette yarala-

ır, Mustaf ·ı 
Yecek b' a ı ade veremi· 
dırılm tır halde hastaneye kal

ış ır H'd· 
tahkikata· b a ıse etrafında 

aşlanmıştır 
Denize dü .. 

s- "k \itil uyu ·dere r 
rından Hüs '.11a ıye memurfa. 
tınd eyın deniz kena
k a ıcezerken muvazenesini 

aybederek d . d.. .. .. lea enıze uşmuşlur. 

hil~al~dede can korkusile sa
ce e~ı Yalılardan birinin pen-

resıne h bi d tırmanmış, ev sa i-
sıı e maliye memurunu hır· 
laın lannederek feryada baş· 
oı,:!~r. Adamcağız aıtır yaralı 
llııştı, hastaneye kaldırıl· 

lıe Denizde kavga 
ran Öbekte dere boyunda olu· 
dolaşı~er Kanlıcada sandalla 
ltarşıl r en balıkcı Kazim ,ile 
llıışlar~ınış ve kavgaya başla· 
ri b.. ır, Kazim demirle Ôme-

-.ltıd11n 
llııştır yaramış ve kaç-· 
dırıı~' yaralı hastaneye kal

"•IŞhr. 

s ~arınağı kesildi 
arıyerd 

Oturan c türbe sokağında 
labrik ve Büyültdere kirbit 
tııakin as'.nda çalışan lsmail bir 
lın1 k:yı temizlerken parma
Yaraı. Plırınış. ~~ kestirmiştir. 
ktldırı1 tedavı ıçın hastaneye 

Alemdarda Zeynep Sultan 
cami içinde oturan 25 yaşında 
Ayşe ile ayni yerde oturan 
Fatma arasında kavga çıkmış, 
Fatma, Ayşeyi taşlu yarala
mıştır. Tahkikata başlanmıştır, 

Elektrik hırsızları 
Bu ay zarfında elektrik çal

dıklarından dolayı 4 kişi 3 er 
ay hapse ve 2 kişi de birer 
ay hapse mahküm odilmişler· 

dir. 

Bayıldı 
Zincirlikuyuda oturan Hay· 

ri yolda giderken birdenbire 

düşmüş ve bayılmıştır. Hayri 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Küçük 
Haberler -

• Vilayet Baytar müdürlüğü 

tarafından tertip edilen at ya. 

rışlarına bugün saat 15 de 

Veliefendi koşu yerinde !:>aşla-

nacaktır. Bugiinkü beş yarışa 

25 at girecektir. 

• Verem mücadele cemiyeti 

idare heyeti toplanarak mutat 
içtimaını yapmıştır. 

• Darüşşafakalılar cemiyeti 
bu sabah saat 10 da Eminö-

Başbakanın teb
rik telgrafı 

Boğazlar mukavelesinin Mon
tröde imzalanması dolayısile 
şehir meclisi azalarının Başve· 
kile çektiği tebrik telgrafına 

ismet lnönü şu cevabı vermiştir. 
Şehir mecli.1i birincl rel.si vekili 
Necip Serdengeçti ve •rkada,ı.ın 
"Büyük milli muzaf· 
feriyetl ben de size 
muhabbetle tebrik 
ederim.,, 
Başvekil ismet lnönU 

Tartıların yllhk 
muayeneleri 

lktısat vekaleti olçü ve ayar. 
!ar müdür vekili Zıya şehri
mize gelmiştir. Müdür veklli 
ölçü ve ayarların senelik mua• 
yeneleri hakkında ölçüler öaş 
müfettişinden izahat almıştır. 

Muayenelerin Ağustos sonu
na kadar neticcJenmesi için aJi .. 
kadarlara tebliıtat yapılmıştır. 
Bakkalların terazi almakta 
güçlük çekmeleri üzerine Av· 
rupadan siparişatta bulunulma· 
s• hakkında bakkallar cemiye• 
tinin yaptığı müracaat eticesiz 
kalmıştır. Yerli fabrikaların 

şimdilik ihtiyacı karşılayabil· 

dikleri anlatılmaktadır. 

Kermes 
Yakında Avrupadan 

iki artist geliyor 
Pariste Marant Filim Korpe· 

reşen artistlerinden Le Essiels 
Amerikalı çift Kermes şenlik· 
feri için Kızılay Cemiyeti ta
rafından vaki daveti kabul et· 
tiklerini bildirmişlerdir. 

Bu çift sanatkar kendilerine 
has dans ve oyunlarından ma· 
da 5 muhtelif çalgı çalmakta 
,.e Türkçe de dahil olduğu 
halde 18 lisanda şarkı söyle· 
mektedir. 

Çocuk bahçelerinde beden lerbiye•i dersleri verilmekte.Lir. 

Sokaktan kurtulan 
çocukların neş'esi 

Çocuk 
• 

bahçeleri işi 
tutulacak genış 

dah~ 

Belediyenin verdiği kararla 
şehrimizde açılan çocuk bıh· 
çeleri çok rağbet görmektea 
dir. Bilhassa talebe velileri bu 
karardan 'çok memnun olmuş· 
lardır. Veliler tatil aylarında 
küçük çocukların mahalle ara• 
larında oynaınalanna müsaade 
etmemekle beraber hergün 
sabahtan akşama kadar onları 
kontrol etmek imkanını bula• 
madıklarından küçükler yine 
ikide birde kaçamak yapıyor
lar, bir takım mahalle çocuk
larının oyunlarına karışıyor

lardı. 

Ahlak noktasından bu cihe· 
tin sureti katiyede önüne geç· 
meğe karar veren Belediye, 
çocuk bahçelerini açmakla çok 
yerinde bir harekette bulun· 
muş. bütün çocuk babalarını 
son derece se,·indirmiştir. 

Şimdilik çocuk bahçeleri 15 

• 
lzmir sergisi 

lstanbul namına on 
paviyon açılacak 
Şehrimizdeki sanayi mües

seselerinin lzmir beynelmilel ser 
gisine iştirakle etrafında gö· 
rüşmek üzere Ticaret odasında 
bir toplantı yapılmıştır. Bu 
toplantıda muhtelif sanayi mü
esseselerinin fabrikatörleri bu
lunmuş ve bunların her birinin 
ayrı ayrı mütalaaları alınmış
tır. Toplantı neticesinde ser
gide lstanbul namına 15paviyon 
bulundurulmasına karar \'eril
miştir. 

Hususi müesseseler bu pa V· 

yanlara numuneler göndere
cekler ve Türk malları orada 
teıhir edilecektir. Numunelerin 
toplanmasına ağustosta başla· 
nacak ve bu iş yapılırken ti
caret odası kon trol edecektir. 
Ayrıca ticaret odası da lstan· 
bulun ticaret ve sanayi bakı
mından faaliyetini göstermek 
maksadile bir pa,·yon açaca~ıır. 

den ibaret olmakla beraber ih
tiyacı karşılıyabilmektedir. Ço
cuk bahçelerinden çocuklarda 
çok memnundurlar. Çünkü is
tedikleri her şey bu bahçeler· 
de mevcut bulunmakta, küçük· 
ler serbestçe oynayabilmekte· 
dirler, 

Her bahçede bir muallim 
çocukların hareketini nezarete 
memur edilmiştir. Aynı zaman-

ı da bu öğretmenler küçüklere 
sıhhi oyunlar oynatmakta ve 
beden terbiyesi 'yaptırmaktadır· 
far. Bu suretle çocuklar sıhhat 
bakımındanda bahçelerden çok 
istifade etmektedirler. 

Belediye çocuk bahçelerine 
gitmiyen çocukların sokaklarda 
oynamalarını da menetmiştir. 

Mahalle aralarında çocukların 

oyunlara devam ettiği görül
dü~ü taktirde derhal velileri 
tesbit edilecek ve cezalandın 
lacaktır. 

1 Kirli Yumurta 
1 17 Sandık yumurta• 
nın ihracına müsaade 

edilmedi 
lktısat Vekaleti Türk ihraç 

mallarının hariçdeki itibarının 
düşmemesi için yabaecı mem• 
leketlerine sevkedilen madde
leri sıkı konturola tabi tutmak
tadır. 

Verilen malümata göre Or
du yumurta kontrol komisyo· 
nu az kirli bulduğu 17 sandık 
yumurtanın ihracına müuade 
etmiştir. Sandıklar lstanbula 
gelince alakadar tacirin tale
biyle yumurtalar buradaki ko
misyonun da kontrolünden ge
çince yumurtaların aı da olsa 
kirli olduğu meydana çıkmış 
ve buradaki komisyon Ordu. 
daki komisyonun muamelesini 
yumurta ihraç nizan1namesine 
aykırı bulmuştur. 

Bu maliarın ihracına müsa· 
ade edilmemiş ve keyfiyet lk. 
tısat Vekaletine bildirilmiştır. 

ını•tır Ot ' . nündeki halkevinde senelik 
toplantılarını yapacaklardır. 

• • 

inkılap naslarının ı:ıog. 0ınobil çarptı 
•eyin aı kesende oturan Hü· 
tin C~i!'lu 12 yaşında Nec'Tlet
desindeatada Necati bey cad
<>tonıob~· geçerken bir taksi 
ıııı, &ağı ~l· sademesine uğra-

ınden yaralanmıştır. 

Vatın Çarpıştılar 
109 nu an Arifin idaresindeki 
Okçu maralı tramvay Galatada 
~en :~~l caddesinden geçer
leki ot or Ahınedin idaresin· 

oırıobilfe çarpışmış, 

• lçgi aleyhdarları Gençler. 

birliği Çamlıcada bir gezin.i 

tertip etmişlerdir. Gezinti bu· 
gün yapılacaktır. Bu sabah 
hususi bir vapur kalkacaktır. 

Donanmamıza yeni ilave 

edilen "Ana. gemisine sancak 
çekme merasimi yarın saat on 
beşte Haliçte lstanbul Deniz 

Kumandanlığı önünde yapıla· 

~esmi devairin 
llazarı dikkatine: 
i~i~azetemizde neşredilecek resmi ilanlar 
liıntYegane merci " Resmi ilanlar Türk 
Atık ed Şirketi ,, dir. Şirketin merkezi 
tı 111 ara caddesinde Kahramanzade ha. 
20g~ Üçüncü katıdır. Telefon numarası 
ttıesi .dır. ilanların bu tarikle gönderil· 

rıca olunur. 

mefhumlarına ere-
miyen diri ölüler 

Yeni Türk devletinde pren· 
sipler hakimdir. Atatürk Tür
kiyesinde hükmünü yürüten 
prensipler, uzun, enerjik mü· 
cadelelerin kafalarda yanar
dağ feveranları dirilttiği gün
lerden alınmıştır. Yeni Türki· 
yeyi yaşatan, istikbalini ka· 
natlıyan bu prensipler, yeni 
hayat icaplarının faktörleridir. 
Bugün iyi, emniyetli yaşıyoruz. 
Çünkü, bu prensiplerin, inkılap 
naslarının rap rap yürüyen 
ahengine, şaşırmıyan yürüyü. 
şüne ayak uydurmuşuzdur. 

Yarın yaşayacağız, yarının 
yaşamak hakkına daha şimdi
den emniyet ve itimatla sahip 
bulunuyornz. 

Çünkü Türkiyenin istikbalini 
inkılap prensipleri daha buııün 
kanatl3şmıştır. 

Fakat ey okuyucu!,. Prensi
bi unutup, inkılabın şaşırmaz 
naslarını inkar edip sakat ifa. 

deli, bozuk zihniyetli teferruata 
kafa saptıranlar, yaşama ve 
yaşatma vazifelerinin pürüz
süz hüviyetini görememiş 
olanlardır. Bunlar neye ben· 
zerler, bilir misiniz? Bu merkez 
etrafında şiddetle dönen bir 
muhitin 1 kenarındakilerin, o 
merkezden yapılan kuvvet 
karşısında tutunamayıp dışa• 
rıya fırlamalarına benzerler. 
Bunlar cılız, hafif maddelerdir. 

Prensipleri anlamıyanlar, haz
medemiyenler, bir kelime ile : 
inkılap naslarının mefhumları
na eremeyenler şuursuz diriler, 
yahut diri ölülerdir. Bu memle· 
kette her dirinin dipdiri olması 
şartını akıldan çıkardııtımız gün 
biz de ölüyüz demektir. 

Yeni Türkiye devletinde esas 
prensiplerden birinin de şu o!
dugunda kimsenin şüphesi ol
masın. Yurt ve mıllet bir 
bütündür ve bu tam bü-

tünlük her şeyle birlikte 
dipdiri ya~ıyacak, bükülme· 
den, sert yürüyecektir. 

Teferruat üzerinde uırraşıp 
münakaşa edenlere za\'allı der 
geçeriı. Hele prensipleri bil· 
meden boş laf edenleri dinle
meyiz bile. Fakat prensipleri 
an lamazhk tan gelip sahte le· 
galül gösterenlerin dillerini in· 
kıl.ip şeriatinin kıskacıyle ko
parmanın, inkılap imanının 

farzlarından biri olduğu da 
malümumuzdur. 

Şu halde aziz okuyucu 1 ••• 
Cunün birinde sana bir mem
leket meselesi hakkında fikir 
sorulduğu zaman, onu önce 
inkılap prensiplerinin katı ha
murundan yapılmış mehek ta

Şlna \'Ur, meselenin ayarını 

oradan ölçüp cevabını oyle 
ver ki yanılmamış olasın! ... 

S. G. 

• 
Belediye 

lstanbul 
Haritası 
Hazırlanıyor 
llktetrinde her fey 

bitmlt olacak 
Müstakbel şehir planının ha

zırlanması için çalışmalar de· 
vam ediyor. Şehrin resimleri· 
nin alınmasına bir tayyare tah. 
sis edilmiş \'e bir kaç aylık 

çalışma sonunda lstanbulun 
plan resimleri tamamen alın
mış, bitmiştir. 

Beyoğlu, Boğaziçi, Anedolu 
\'e Rumeli cihetlerile Kadıköy 
ve lıarnlisi mıntakasında tay
yare lie çalışmalara denm 
edilmektedir. Bunlar da en çok 
iki ay zarfında tamamen bili· 
rilmiş olacaktır • 

Şehrin resimlerj muhtelif ir
tifalardan alınmaktadır. Bun
ların tevhidi ıçın Belediye 
10,000 lira kıymetinde Avru
padan bir alet getirmiştir. Bu 
aletle ayni zamanda lstanbu· 
!un baritası 1:2000 mikyasına 
ırca edilecektir. 

Müstakbel şehir planını ha· 
zırlıyacak olan şehircilik mü
tehas.,sı Prost eyliılde Prislen 
şehrimize gelecektir. Mulahas
sıs ev•·elce 'erdiği direktifi 
dah:Jinde şimdiye bdar yapı 
lan işleri gözden geçirecek ı 
\'e yeniden bazı direktifler 
verdikten sonra tekrar Parise 
dönecektir. 

Ecnebi mezarcılar 
Belediye akalliyet mezarlık· 

larında çalışan mezarcıların 1 

vaıiyetlerini tetkike başlamış· 
tır. Bu mezarcılardan birçok
larının ecnebi tabiiyyetinde 
oldukları anlaşılmıştır. Küçük 
sanatlar kanununa göre ya
bancıların çalışmıyacaklarını 
gözöııünde tutarak Belediye 
meıarlıklar müdürlüğü ecn.bi 
tabiin·etindeki mezarcılara 
tebliğat yaparııi- bunları işten 
menetmiştir. Şimdiye kadar 
çalşanlar hakkında da ayrıca 
kanuni takibat yapılacaktır, 

itfaiye mektebi 
itfaiye mektebinin ikinci kat 

inşatı bitmiştir. Mektep bir aya 
kadar tamamile bitirilmiş ofa. 
caktır. Eylülde de derslere 
başlanacaktır. Bunun için ha. 
zırlıklara başlanmıştır. ltfaiye
ci'er burada ders görecek ve 
bilgilerini arttıracaklardır. Ye· 
nideıı alınan efrat ta evvela 
mektepte ders görecek Ye mu
\•affak olduktan sonra esaslı 
şekilde ta\'7if edilecektir, 

Tamirat 
Vilayet aygır deposu •. un 

tamiri bir müteahhide veril
rilmişti. Müteahhit mukave!eye 
riayet etmemiş, bunun üzerine 

Belediye ihaleyi feshetmi~tir. 
Belediye müteahhit nam ve 
hesabına aygır deposunun ta
mirini yeniden açık eksiltmiye 
koymuştur. 

Nakil vasıtaları 
Kara nakil \asıtalarının se

nelik muayeneleri bitmişti. Ya· 
pılan tetkikat neticesinde bir çok 
arabaların muayeneye gelme
dikleri anlaşılmıştır. Belediye 
bunların muayene edilmeleri 
için haftada bir defa olmak 
üzere dört halt zarfında per
şembe günleri semtlerindeki 
muayene yerlerine müracaat 
etmelerini alakadarlara teblig 
etmiştir. Bu müddet zarfında 
muayeneye gelmiycnler şid
detle cezalandırılacaktır. 

Ha,,yar istihsali 
iktisat vekaleti deniz mah

sulleri şubesi havyar istihsa
latını inkişaf ettirmek maksa. 
dile Sovyel Rusyadan bir 
mütehassıs getirtmiştir. Bil
hassa kızıl ırmağın ağzı hav. 
ya!cıl.ığa çok müsait görül. 
muştur. 

. Buran~n temizlettirilmesi için 
lıman ışletmesinden tarama 
~ubası istenmiştir. Havyarı da 
ıhraç maddelerini arasında 
mıilıim yer alacağı ve bundan 
sonra çok miktarda se,·ki)'~t
da bulunulabıleceği tahmin 
edılmektedir. 

bizim Dış Bakanımız Doktor 
Tevfik Rüştü Ara• da Montrö 
konferansında, bu doktorlann 
~evkaladeliğini bütün dünyaya 
ıspat etti /. 

Son zamanlarda şu bütün 
dünyanın gözleri cevrilen Ak
denize, hiç doktor gözüyle 
baktınız mı? O vakit hakikat 
Akdeniz siyaseti hayret edile
cek bir kolaylıkla anlaşılıyor: 

Bu bakıma göre Akdenizin 
başı Türkiye olan ve \'İicudii~ 
dünü ta Cebelütarıka kadar 
yaslamış bir teşrihi var ı 

Akdenizin haritasını gözünü
zün önüne getiriniz: ltalya 
Akdenizin tam apandisit na
hiyesini teşkil etmektedir ve 
":kdenizin karnına uzanmış tam 
bır (kör bağırsak) manzara
sındadır. 

Son zamanlarda, Akdeniziıı 
bu nahiyesinde dehşetli gurul. 
!ular iş;tildi l Ve kor barsakta 
gayri tabii bir şişme görüldü!. 
Ufuneti Binaenaleyh teşhisi 
kat'idir. 

Apandisit!. 
Hatta bu apandisi Akdeni· 

zin Afrika nahiyesine doğru 
ansızın vahim bir ihtilat gös
tererek ( kara ciğer ) i i•tila 
etti !!. 

Zavallı karaciğer, gazlarla 
berbat oldu ı .. 
Şimdı biçare Akdeniz, Cebe

lüttarık lellıasında, lspanıa na
hiyesinde faşist ve komünist ba
si~le~inin husule getirdiği alet 
yuzunden dehş~tli kan döku· 
lüyor: Anlaşılan, dizanteri t 

Velhasıl, doktorca bakılınca 
derhal görülüyor ki, A:Cdeniz 
hasta 1 

Bıı biçare hastanın bcğazını 
tahk_ım etmek yeı;rane rejim, 
yegane çare de!til mı? Ne isa
bet ettik! .. 

Akdenizin boğazları Türk 
hazakatinin eli nde olduk~·a. 
korkmayınız, Akdeniz bu apan
dis,[ buhranını da bir ameli
yata lüzum kalmadan geçış. 
tirecektirl 

Ancak, bii!üıı apınd isit has
talıklarında olcluıtu gibi, tam 
o nahiye üzerine lıiraz huz ko. 
nulursa, pek iyidir!. 

Havyar mutahassısı 
Gazetelerde hayretle 0 ı,. 11• 

duk: havyarcılık için Rusyadan 
mutahassıs getirtilmiş! 

Ajtyera yegane muhtaç ol
madığımız bu tarafımız için de 
harıçten mutahassıs getirtmek 
n~den icap etti? Galiba Bele
dıye meclisleri getirtiyor! 

Bekc3r bir Zıraat 
mutahassısı ı 

Bir gazetenin Ziraat muta
hassısı da işlerin farkında de
ğil. 

Bu aylarda küme• ha} van. 
larına musallat olarak dehşetli 
zararlar }'apan san.c;arlarla n:ı· 
sıl mücadele etmeli? diye 
uzun uza?ıya y_~:ular yazmış .. 

Halbukı.. ın~cıdele şöyle 
dursun, b11e oyle geliyor ki 
bu zamanda kümes hayvanları 
beslenilir lıi akis sansar ınus>I· 
lal ol,un diye dört gözle ba
kıyorla•' 

"".'uhterenı ziraat mulahassısı 
galıbu ~ansarın asıl lıangi ta
vuklara mu.allat olduğunun 
farkında değil 1. 

Bu mübarek mah'ük yüzün
den kümese değil, kafese gır
meyen horoz mu kaldı ?. 

Tuz oburluC'.jul 

Gazetelerde garip bir haber 
var: 

Tuz fiyatları ucuıluyalı beri 
tuz _sarf!yatı S?iıalmış ! Acayip 
değıl mı ?. Bızıın bildiğimiz tuz 
ş~ke_r ~e_ğıldir ki ucuzladı diye 
a.a~ıl~ığıne kapışıla kapışıla 
yenıls~n !.. Tuz oburlu~ işitti
nız mı? Tuz, ucuzlasada pa· 
halansad'.l her. kesin ihtiyacı 
kadar yıyece~ı bir metadır .• 
O halde ? demek ki tuza ek
mek banan oburlar çoğalmış 1 

Karpuzların nakil 

Anlaşılamıyan birşey daha 
var: lstanbulda sokaklarda 
kavun ve karpuzların el ara· 
balarıyle taşınması menedil· 
miş • peici • araba ile taşınmıya• 
cak da nasıl taşınacak ? Kar
puzları caddelerde )UVarlıya
rak mı? "Çok şey ı. 

Serdengeçti 
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ANKARADAN BAHiSLER 

Ankara ve Plan 
Şehir ve Plan, bugünkü Ankara, bu iki 
mefhumun çlftıeşme&inden hasıl olmuştur 

Yazan: Burhan Belge 

--1 

Bugünün Ankarasınclan bir göriinüı: Zafer Abidesi 

Şimdi lstanbullular işitiyorlar 
ki, Ankara 120.000 nüfuslu mo
dern bir şehir olmuştur. En 
güzel yapılar orada imiş. "Ata· 
türk Bulvarı,. Türkiyenin en 
gf zcl cacldesi imiş. Orman çift
liği, Gençlik parkı, Stadyu~, 
Hipodrom, büyük mektep bı· 
naları enstitüler, devlet ma· 

' hailesi, bankalar,atış paviuyon-
ları, Yenişehir semti, Çankaya 
yolu ve daha bunlar gibi her 
muhabir mektubunda adları ve 
tasviJleri bir başka vesile ile 
geçen bayındırlık başarıları, 
gerçekten, Ankara da bugün 

mevcuttur. 
Bunları lstiınbul işitiyor de· 

mek bütün memleket işitiyor 
' . demektir. Çünkü lstanbuı, bu 

güne bugün, Türk basın haya: 
tının merkezidir. Çarşaf gıbı 
gazeteler, her gün, orada çı· 
kar. Gerçi bunların Adisababa 

T b k 'd "· el a yahut om u tu a oz Y· 
tar,, lan vardır amma, bıraka
lım Silifke ve Amasyayı lzmir 
de ve Konyada bile doğru dü- 1 

rüst muhabirleri yoktur. Ve 
gerçi ou çarşaf gibi gazeteler, 

meşhur ,. Tarihi tefrika,, ları 
sayesinde tarihin değme fasıl· 
Iarınt aydın'atırlar, her sinema 
yıldızı hakkında günü gününe 
malümat verirler ve baldır 
bacak estetiğini Paris güzellik 
enstitülerine laşçıkartacak bir 
mükemmeliyette yaparlar amma 
Anadolu dan her hangi bir ha
beri vermek için, makasın taşra 
gazetesine kavuşmasını bek
lerler. Bütün bunlar, memleke
tin memleketi ve Ankara yı, 
lst~nbul gazetelerinin istedik
leri gibi tanımasına mani de· 
j;rildır. 

işte bunun için, Ankarayı 
lstanbula öğretmek, onu aynı 
zamanda memlekete öğretmek 
demektir. Ve bu hal, Anado· 
lu nun bir çok yerlerinde bir 
çok stanbullar ve Ankaralar 
fışkırıncaya kadar, çaresiz de
vam edecektir, Çünkü beledi
ye gelirleri Beyoğlun daki bir 
pastahanenmkini aşamayanAna· 
dolu kasabacıkları, bugünlük, 
gıızcte çıkarmağa ve muhitle
rini bilgilendirmeğe çalışsalar 

bile, bu gazetelerin kalitatif ve 
kantilatif hacimleri, bir asker 
mektubununkini şimdilik aşa

maz. 
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Evet, Ankara da bütün bu 
söylenen şeyler vardır. Ve An
kara, bütün bunlar yapılmaz. 

dan önce yazın tozu, kışın ça· 
nıuru ile, kerpiçten bağırs1k· 
Jarını, kalesinin etrafına dola
mış bir Bozkır harabesi idi. 

Kemalizm, o Türk harekeli· 
dir ki, Timur'un Yıldırım'ı esir 
almış olduğu bu yerde bir 
avucu toz ve bir avucu çamur 
dolu olarak dog-muştur. Toz 
da çamur da, bütün Ortaanado
luda, olduğu gibi, burada da 
istediği kadar hükümran olan 
Bo1k•r'ın öz yavrularıdır. Ker· 
piç gibi. 

Ankara, eğer bugün, tozu, 
çamuru ve kerpici yenebilmişse 
Bozkır'ı yendiği içindir. Su ile 
ağaç ile, asfalt i!e, beton ile, 
elektrik ile, teknik ile. 

Bozkır, amma, tekniğede pa-

buç bırakmayabilirdi . Eğer, 
Ankara, eski kuvayımilliyeci 
Ankara olmasa idi. Tozlu kal
paklar ve çamurlu çizmeler 
şimdi nerede kalmıştır bileme: 
yiz. Bir inkılap müzesi olsa idi, 
gidip bu cengaver eşyasını zi. 
yaret edebilirdik. Fakat kuva· 
yımilliyecilik eşya ve dekoru 
ile değil de asliycti ve cevheri 
bakımından ele alırsak, görü
rüz ki, Türk mucizesini yarat
mış olan bir engin ruh görüşü, 
metodu, heyecanı, enerjisi, kad
rosu ve kumanda heyeti ile, 
istihalelerini yaparak yaşamak
tadır. Ve birgün bir vesile ile 
M. E. Bozkurtun dediği gibi : 
Onun milleti ayakta ve şefleri 
hayattadır. 

işte bu ruhun sevk ve ida
resine verilmek iledir ki, tek
nik, Ankara dan boıkırı kov
muştur. Çete harbi yaparak 

değil , strattjili ve taktikli 
muntazıım bir ordu harbine' 

' çok şükür, zamanında geçerek 
yani, bugünkü Ankara, bir 
planın verimidir. 

Şehir ve plan, bugünkü An· 
kara, bu iki mefhumun çiftleş· 
mesinden hiuıl olmuştur. Eski 
Ankara nın kerpiç molozlarını 
bir yana bırakalım. Onunla 
planlı Ankara arasında bir dev
re vardı ki, onu, p'Ansızhk, şa· 
şırtıcı bir hızla meydana getir· 
miştı. 

Bu hızın motörü, arsa •pe
külasyonculuğu idi. Plan mü
dahale etmeseydi, spekülasyo
nun molörü, Türkiyenin mo
dern bir merkeze malik olmak 
hakkını sömürüp yutuverecek-

Aşk Oyuncakları 
Uzun kirpiklerinin üzerine ka
panmış göz kapakları, küçük 
ve muntazam burnu, gölgeli 
dudakları... Artık başka şey 

göremiyordum. Sabaha kadar 

a '{zının güzelliğini seyrettim. 
Bazan rüyasında dudakları mı? 
kımıldatıyordu. Bilinemezdi, 
annesinden mememi istiyordu, 
yoksa aşıkının dudaklarını mıi' 

Nihayet ineceğimiz istas· 
yona geldik. Küçük kızın pa
kc.lcrini toplamasına yardım 

ettim. Hatla bir hammala ve
ri.o götürtmek istiyordum, red· 
detti. Elinde altı paket vardı. 
Dördünü boynuna doladı, iki· 
sini de ellerine aldı. 

K°'a koşa gitti. O zaman
danberi bu kızı gözden kay· 
bet tim. 

y AZAN : Pi yer Luis 

Görüyorsunuz ya, bu ilk te· 
sıdüfümüz ne kadar müphem 
ve manasız... Buna bir roman 
başlangıcı bile denmez. Size 
şimdiye kadar vakanın kahra. 
manından ziyade dekorlarını 

tasvir ettim. Fakat hakiki ha· 
yatımızda zaten bu macera ka
dar insicamsız ne vardır? Hep· 
si de işle böyle müphem ve 
manasız olarak başlarlar. 

Bugün yemin ederim, o sa• 
bah bana yolculuğumdaki en 
mühim hadisenin ne olduğunu 
sorsalardı, onlara mehtap al
tındaki karlı manzaradan bah
sederdim, Konça Perez'den de
ğil. 

Bu kız beni yirmi dakika 
kadar eğlendirmişti, küçük ha
yali bir iki defa zihnimi meş
gul etmişti, o kadar"' sonra 

Askerlik 
lstrateji kaideleri 
savsama götürmez 

-AÇIK SÖZ-

Düşünceler : 
Zarar ve kar el ele yürür. 

Aralarında akrabalık vardır. 
Arasıra zarar eden değil, çok 
kiir eden kend4 vaziyetinden 
korkmalıdır. 

26 Temmuz 

BEN KİMiN 
METRESİYİM !strateji kaidelerini dü. 

şünürken Nopolyon'la Molt
ke'nin sevk ve idare fark
larını göz önüne getirmek 
yeter. Napolyon'un !strateji 
kaideleri Fransız ordusun· 

da generallıkla çalışan Blü· 
cher'in tasarladığı bazı esas
larla karşılaşmış ve çatış
mıştı. Blücher Napolyon'un 
daima kullandığı hututu 
dahile ü:ııerinde harp et
mektense ayrık kuvvetleri 
muharebe meydanında top
lamak lazımdır teorisini 
ariaya attı. Mar~şal Moltke 
de 1870 yılında bu teoriyi 
Eransız topraklarında de
nedi ve doğruluğunu ciha· 
na gösterdi. Halta bugün, 
bütün silahları, yurdun her 
türlü harp yasıtalarını düş
manı yenecek yerde top
lamak için vapılacak hare· 
ketlerde işlenecek ilk hata, 
savaşın sonuna kadar sü
rer ve giı!erileme:ı: derler. 

m m ~----iiiiOiiiiiiiiiiiOiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Yoza n : lskender Fahreddin 

Bir de harp tarihine göz 
gezdirelim: 

1877 Osmanlı - Rus har
binde, Osmanlı ordusu 
kat'i netice yerinde topla· 
namadı. Büyük bir ordu 
Arnavutlukta kaldı. 

1898 Yunan harbinde, 
Osmanlı ordusu lstrateji'nin 
bu canlı kaidesine uygun 
hareket ettiği halde diplo
masının amansız kararile 
karşılaşarak kat'i neticeye 
varamadı. 

1904-1905 Rus-Japon se
ferinde General Kruyatkin
in 9 kolordusu, Mareşal Yo
hama nın beş kolordusuna 
yenilmişti. Bu sonuç, !stra
teji kaidelerine dayanan 
azmü irade, sevkıı idare üs
tbnlüğü idi. 

1913 Balkan harbinde, 
Osmanlı ordusu, dağınık 
kuvvetlerini muharebe mey
danında toplıyamadı ve ce
zasını çekti. 

1914 Cihan harbi de ls
teji ksidelerini savsayanla· 
rın akibetlerini gösterdi .• 
Fakat, türkler; Çanakkale
de, Anafartalarda boğazlaş
tıkları düşmanlarına galebe 
çalmışlar ve Ulusal savaş
la da azın ve cesaret sa
hibi milletlerin umulmıyan 
her şey yaparak yükselecek
lerini ve üstün olanları da 
arzu ve dileklerine boyun 
eğdireceklerini parlak ve 
tarihi misallerle göstermiş
lerdir. 

M. K. 

ti. plandan sonra sepkülasyon 
durdu mu? durmadı. Fakat 
hiç olmazsa planlaştı. Şehir 

menfaatinin emrine girdi. 

Burhan Belge 
,.1111111111111111111u1111111111ıuııııııuıııı11111111111111~ 

~Yarın ~ 
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i insanın ömrü: ; 
~ Çok yatama ~ 
~ Yazan: = 

Dr. Rusçuklu Hakkı 
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işlerimin cereyanı beni başka 
taraflara götürdü, artık vagon
daki esmer kızı hatırıma bile 
getirmez olmuştum, 

-5-
TEKRAR KARŞI 

KARŞIYA 

O yaz Konça ile hiç umma. 
dığım bir yerde tekrar karşı· 
laşmayayım mı ? 

Sevile döneli epice olmuştu. 
Zaten size burada eski Sevil 
hatıralarını anlatacak değilim. 
Hatta ikimizi bir kadın etra· 
fında birleştiren garip tesadüf 
olmasaydı, size mazideki ha· 
yatımın bu yapraklarını da aç· 
mazdım. 

Ağuıstos ayındaydı. Pek yal
nız kalmıştım. Yıllarca evimi 
dolduran bir kadın varlığı 

uzaklaşıp gitmişti. Soframdaki 
ikinci tabak kalkmıştı. Dolap
lar boşalmış, yatak boşalmış, 

ortalığa acı bir yalnızlık çök
müştü. Eğer metre• hayatı 

yaşıdınızsa, bu yalnızlığın ne 
demek olduğunu anlarsınız. 

Can sıkıntısından sabahle-

Kazancı'.lı, karını sermııyesine 

karıştıran zarara yaklaşmış de· 
mektir. 

1 !!I 
Hayatın her sahasında olduğu 

gibi, ticaret meydanında da en 
büyük ve en yararlı sermaye 
kafadadır. Kasadaki sermaye 
muvakkattir. 

[!) [!) 

Her işte olduğu gibi ticaret
te de paradan önce dost ka
zanmak lazımdır. Parayı dosta 
tercih edenler, zararın koynuna 
düşmüş demektir. 

13 m 
ihtikar, veresiye zarar de

mektir. Sonunda ağır bir bono 
ödememek için ihtikarın kazang 
olmadığına inanmak lazımdır. 

[!) 13 
Bir amerikan darbımeseli: 

zarar etmesini göze aldırmıyan 
karcian ümidini kesmelidir. 

Doktorun 
O~üt\eri 

Bayat gıdalar 
l3ugün de gıda meselesine 

kısaca kalem dokunduralım. 

Hangi nevi gıda olursa olsun 
tazesini tercih etmek, sağlık 
kaidelerinin en başında gelir. 

Bayat gıda, kimyevi terkibini 
kaybetmiş, zararlı olmuş de

mektir. Hele bazı gıda mad· 
deleri vardır ki bunların be
hemehal tazelerini yemel!"e 
mecburuz. Yumurta, et, balık 
bunların başında gelir. Maale
sef bugün büyük şehirlerimizde 
taze yumurta bulmak çok 
müşküldür 

Yumurtanın bayatını ıehir 

olarak telakki ve kabul ede· 

biliriz. Bayat yumurta, terki
binin bozulmuş olması dolayı

sıyle bir pk hastalıklara, b"J. 
hassa mide hastalıklarına se· 
bep olur. 

Etin ve balığın bayat ve bo
zuk olanı da vücut için tehli
kelidir. Bilhassa balık bayat 
yenildiği zaman bünyeyi aıtl 
olarak zehirliyebilir. 

Meyva ve sebzeler de böy
ledir. Bayat, çürük ve günü 
geçmiş sebze ve meyvalar gı· 
dai kuvvetlerini kaybetmişler

dir. Vit min ihtiyacıyle bol bol 
meyva yiyenler ve hele meyva 
kürü yapanlar mutlaka taze 
mey\ a. ağaçtan henüz kopa
rılmış meyva yemelidirler. Mey
vayı manavdan fazla alıp buz 
dolabında saklamak ,fayda 
vermez. 

Çünki günü geçtikten sonra 
o meyvanın posa mıktan faz. 
lalaşır. Kavun ve karpU?: gibi 
çabuk tahammür eden meyva. 
lan fazla bekletmek dog-ru de
gildir. 

Yag-ların da b:ıyalından ka
çınmak lazım geldiğini unut
mamalıyız. Hele tereyağlarda 
bu cihete çok dikkat etmeli
yiz. Tereyağlar ekseriyetle 
ayranlı olduğu için çabuk bo· 
zularak zararlı birer madde 
haline gelirler. 

yin evden çıkıyor, akşama dö
nüyordum. Bazen yaya, bazen 
atla gezintiler yapıyor, bazen 
de ava yahut balığa çıkıyor· 
dum. Hatta eve dönmemek 
için otelde yattığım çok va
kitli. Bir gün öğleden son
ra, nasıl oldu bilmiyorum, 
"fabrikan yı [1) ziyarete gittim. 
Boğucu bir yaz günü ... Bu 

fabrikayı bilmem bilir misiniz? 
içinde dört bin sekiz yüz kızın 
çalıştığı muazzam bir harem ... 
Ôyle kızlar ki giyinişleri de 
serbest, konuşmaları da ..• 

O gün fabrikada bu kızlar 
sıcaktan hemen hemen bluz· 
larını da fayrap etmişlerdi. 

Tütün idaresi, çölü andıran 

bu uzun salonlarda çalışan iş· 
çilerine bu kadar merhameti 
çok görmemişti. 

En sıkı giyinmiş olanlarının 

bile Üzerlerinde sade bir iç 
gömlek vardı. Geri kalanları

nın belden yukarıları çıplaktı, 

Salonlarda çocuktan ihtiyarına 
kadar her yaşta kadın çalışı• 

[1] Sevilde tütün ima1Athaneıi. 

Tefrika No. 7 

Şefik, Nesrine: "Seni bir sokak şılllğından daha 
bayağı, daha vicdansız ve duygusuz bir ma hli'.il< 

olarak tanıyorum. İğrenç ve tehlikelisin ,, dedi. 
Şefik birdenbire şaşaladı: 
- O geceden beri hasta idim, 

Nesrin 1 
Yavaş yavaş konuştular: 
- Bir aydanberi seni ara

yordum .. Apartımanına geldim. 
Çıktı dediler. 

- Beni neden arıyorsun ? 
- Neden mi? Seni ne ka· 

dar çok sevdiğimi ha'a anlı· 
yamadın mı, Şefik? 

Öksürdü .. Gülümsedi: 
- Vallahi sen çok tuhaf 

bir erkeksin 1 Ne sevdiğin 

bellL. Ne de sevildig-ini anlıyor· 
sun 1 

- Evet .. Ben, hakikaten, se· 
nin anladığın ve anlattığın gi
bi bir adamım. Fakat, sen .. 
Sen de öyle değil misin? 

- Yok .. Yok .. Sen bir mu
alT'maya benziyo·sun, Şelikl 
Seni anlamak o kadar giiç ki .. 

- Tıpkı senin gibi .. 
Ceneral Harington yüksek 

ve açık bir askeri otomobil 
içinde geçiyordu. 

Alkışlar.. Sevinçler., Tees
sürler .• 

Şefik: 
- Ne kadar kozmopolit bir 

halk kitlesi.. 
Diye mırıldandı. 
Kalabalık dağılıyor .• 
Şefik ayrılmak istedi: 

- Acele işim var.. Bana 
müsaade ... 

Nesrin, delik:tnlının elin-
den tuttu: 

- Bırakmam vallahi •. Sana 
söyliyeceklerim var !.. Haydi 
gel, şuradaki muhallebiciye gi
relim ... 

Şefik, Nesrine yeni adresini 
vermek mecburiyetinde kalma· 

mak için ayrılmakta ısrar gös
terd y>e de .. Nesrin koluna gir· 
di.. Yıirüdüler. 

Bristol oteli sırasındaki mu
hallebiciye girdiler. 

Şefik çekingen, fakat kindar 
bir tavı~Ja kanapeye oturdu: 

- Artık nazırların koynun· 
da yatıyoraJn, değil mi? 

- Bunu sana kim söyledi ? 
- Ben .. kendi gözümle gör-

düm ... 
- Yalan söylüyorsun 1 Belki 

nazırlarla görüşürken görmüş

s indürl Fakat, işte o kadar. 
Ondan ötesi yalan ve uydur
mad r, Şef k 1 Ben o geceden 
sonra .. seni yatağında bırakıp 
çıktığım günden sonra hiç kim
senin koynuna girmedim. 

Sen beni bayağı bir sokak 
orospusu mu sanıyorsun yllksa? 

Şefik sigarasını yaktı: 
- Hayır. Öyle sanmıyorum. 

Seni bir sokak şıllığından da
ha bayağı, daha vicdansız ve 
duygusuz bir mahluk .olarak 
tanıyorum. Çünkü sen, aşk 

perdesi altından başını kaldı· 
rarak ve elini seni seven bir 
erkeğin cebine uzatarak, hu
susi evrakını aşıracak kadar 
bayağı bir hırsız; ij;rrenç ve 
tehlikeli bir mahlüksun 1 

yorlardı. Şişmanı, zayıfı, uzun 
boylusu, kısa boylusu, hulasa 
her çeşitten bir kadın kolek· 
siyonu yapmak lazım gelse, 
bu fabrikanın üstüne varıla
mazdı. Hatta içlerinde gebe 
olanlar, bir taraftan çalışırken 
bir taraftan da kucaklarındaki 
yavrularını emziren analar 
vardı, 

Bu kadın saflarının arasın

dan sağa sola bakarak ilerli
yordum. işçi kadınlardan kimi 
avucunu uzatıyor, para istiyor, 
kimi güya hoşuma gideceğini 

zannettiği bayağı laflar atı· 
yordu. Hakikaten bu koskoca 
harem dairesinin içine bir tek 
erkeğin gırışının heyecan 
uyandırmamasına da imkan 
yoktu. 

C!ddiyetimi bozmuyor, •yü
rüyüp geçiyordum. Birkaç re• 
al için o sıcakla sabahtan 
akşama kadar didinen bu çıp
lak kadınların hali merhame· 
timi tahrik etmiyor da değildi. 

Beni gezdiren kadın şef, 

Nesrin so;:uk!rnnlılığını mu- - Gece rakı içe ·ken, 0~ 
hafaza ederek cevap verdi : ları iki kere sıkı sıkı kontr 

·rıı 
- işte ben de seni o giin- etmiş, sonra tekrar cebi eJ 

denberi bu mesele için arı- yerleştirerek geniş bir nef 
yordum, Şefik 1 Ben hırsız de- almıştın! Sen uyuduktan sonrl 
ğilim .. Ben vicdansız bir mah- şüphelendim .• 
lük değilim. Bunu sana her - Belki bir aşk mektubtl' 
zaman ispata hazırım. dur diye, değil mi? 

- O halde elini, bana sor- Nesı il güldü: ı 
madaıı neden cebime soktun? - Buna şüph mi ediyorsun 

- Onları senden tatlılıkla Fakat, ben şimdi seni söılcl' 
isleseı dim, bana verir miydin ? me inandırac•k vaziyette. d~ 

H ğilim. Sana ve Anado:U) - ayır... . ı 

- Ben de bunu bildiğim yaptığım iyiliğin değerin• ' 
için, onları cebinden çalmağa buyüklü'l'ünü çok yakında 8~ 
mecbur oldum. Çünkü... lı,acaksın! 

- Çünkü .. O evrakı lngi- - H•ydi canım.. Bu saf•: 
!izlere satıp para alacaktın de- lalarla beni bir çocuk g~ 

kandırmağa kalkışma! 63 

ğil mi ? ı< çı hakikati söyle bakalım: 8 

Hayır, Şefiki Benim pa- ı ? .h . k saltın on arı ... 
raya ı tıyacım yo . Nesrin, hala soğukkanlı" 

- Öyle ya.. Kazancın yo- ğını muhafaza ediyordu: 
lunu bulmuşsun! _ Onları görmek isterst! 

Ali Kemaller .. Daha bilmem i~ eve gel de sana göstereY ·~ 
hangi nazırlar kapını aşındırıp Benim ne kldar çok yurts•' . 
duruyorlar. Sen herkesi kör, ne kadar çok vicdanlı' b) 
budala ve yalnız kendini mi kadın olduğumu 0 zalfl1 

açıkgöz sanıyorsun? anlarsın) 
Nesrin gittikçe muammala- Şefik, kendisinin böyl• .. : 

şan bir eda ile sözüne devam vesile ile yeni bir tuzağa du. 
eW: 1 rüleceği kaygısıyle Nesrini ne 

- O evrakın sahte olduğu- ne gitmekten çekindi: 
nu anlayınca, cebinden çalma- _ Bırak benim yakamı, f./ı~ 
ğa mecbur oldum, Şefık! Sen rinl Artık aramızda hiç bir ~~ 
onları Anadoluya göndermekle nasebet kalmadı. Ben sana .,. 
oradaki mücahitleri şaşırtmış yag-ı bir hırsız nazarıyle bakıl' 
ve aldatmış olacaktınl Hem "af. ken ve sen beni kendine ,. ' 
de bilmeyerek aldatmak. Çün- kin ve husumetini açıkca S~·, 
kü bunların (sahte siyasi do- leyen namuslu, dürüst bir ad~ 
küman imalathanesi) nin mah. olarak tanırken; birbirine 
sulü olduğunu evrakı görür te 

kadar zıt ve aykırı ruhun . 
görmez anlamıştım. ı 

- Benim cebimde böyle rar birbirine yaklaşmasına 
kan var mıdır? siyasi evrak olduğunu nereden . Ji 

biliyordun? f Bıtm;;,t 
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SAN~T.ı 
KiT.b\P .. QE$iM. TiVATQO,MUS'•" 

Kültürsüz san'at 
Küllürsüz kafadan, serma· 

yesiı beyr'nden igi san 'at ese
ri, mükemmel eser beklemenin 
abes olacağı üzerinde durmıya 
bilmem lüzum var mı? 

San'at bilgi ile kuvvet bu· 
/ur. Bilgisiz kafadan çıkacak 
san'at eseri hamdır. San'at 
tarihini tetkik ediniz •. En kuv
vetli san' atk<irlar kültürü dol
gun ve olgun olanlarclır. işte 
Mlkel Anj ve işte Rafael ve 
daha başkaları ... Bunlar yara
dılışlarıncl~ki san'at krıclrel

lerini, sonradan kazandıkları 

kuvvetli bilgi ile parlatmış· 

/ardır. 
Cep takvimi şairleri ne eler• 

/erse desinler.. bilgisiz kafa 
ile kuvvetli ve değerli san'at 
eserleri yaratmak için yapı

lacak çırpınmaların, gayretle· 
rin hiçbir netice vermigecebi
ni ben şuracıkta tsrar ile söy· 
lüyorum. Bilgi hayalın her sa• 
hasında giiçlıikleri yenocek 
yeg<ine vasıtadır. Maalesef 
öyle üstatlar, muharrirler gö-

alakadar olabileceğim yerler· 
de tütünleri gösteriyor, izahat 
veriyordu. Bana öyle geldi ki, 
bu kadın elleri orada sigara 
değil de, sanki sayısız küçük 
aşıklar imal ediyorlar ..• 

Dikkat ettim. Çog-unun el
bisesi ne kadar perişansa, saç
ları okadar muntazamdı. San
ki baloya gidiyorlarmış gibi, 
başlarını süslemişler, memele
rinin uçlarına kadar pudralan• 
mışlardı. Her başın üstündeki 
saç yığınında en aşağı kırk 
iğne ve bir de kırmızı çiçek 
vardı. Sanki dilenci kıyafetine 
girmiş aktrisler ... 

Kime baktımsa, hiç biri ben• 
den çekinmiyordu. Bilakis vü· 
cutlarını dalıa iyi gösterecek 
vaziyetler alıyorlardı, 

.. k"kfl clk·;/i rugoruz ı a a arın a ı 

clağarcıklarının boşluğuna {ıa 
1 

macları başkalarını beğ~nıl'cl 
mek hususunda küstah bır I 
saret gösteriyorlar. Hun 
clairna kısır kalmıya, bir 
sö11ük eserden başka bir f 
verememiye mahhüm o/Juk 
rını, kısa bir ı:aman sonra , 
acı anlıyacaklarcl1r. sa;; 
sahasında yüksekten al j 
san "alk<irlığa yakışma"'_~ 
beraber biraz kene/ine gu J 
mek ısliyenlerin her ş•9 
evvel ilim ue kültür yo/utı" 

fi uzun yolcaluklar yapma 
ltizımdır. 

Hevesk<irlık mest/esine 1 
lince; heveskô.rların muvaff 
olmaları için çok okuyııP•ııJ' 

yazmaları ş~llır. Bunu . ~ 

mayıp lodos yağmuru f f 
san'at meye/anına bol hol .~I 
mak isliyenlere acımak /a•; 
clır. Kültür her işin baŞ'el 
Kültürsüz san'at tasavı·ur 
meyiz. • I 

ı . SUheylıl Güldi" 

tarafında rastlıyamıyaca~ 
nadir güzeller de eksik dd'~, 

Bunlardan on beş tane I 
dar saydım. Beş bin kadıt 
içinde on beş güzel fazla 
rülmez. 

1'' Artık yorulmuştum. 9' 
üçüncü salondan çıkacağtlfl ,ı.I 
rada, kulağımın dibinde l 
bir fısıltı işittim : ıı' 

- Kaballero, eğer ban8 . 

P 
. , 

erra Pıka [2) verirsenız • 
küçük bir şarkı söylerim· il 

Başımı çevirdim. Konç'( 
hayretle karşımda görlflj,r 
yim mi ? Hala gözümde ıl 
üzerinde biraz müstamel ~i 
bir gömlek vardı. ôte y 
gibi pek o kadar dekolte f 
ğildi. Saçlarındaki nar çiçt 
düzeltirken sordum : .~ 

- Sen nasıl oldu da bUt 

geldin?. t./ 
- Orasını Allah bilir. gr 

geldiğimin ben de farkında 
ğilim. . . .• ıflt 

/!!.!.!!P' 

Geçerken çocuklu olanlara 
birkaç para, gençlere de gelir· 
ken ceplerime doldurduğum 

karanfillerden dağıtıyordum. 
Azizim, bu canlı et yığını için
de pek perişan vücutlar çoktu 
amma, hemen ispanyanın hiçbir , __ [_2_]_B_l_r _m_•_tellk. 
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• lstiklAI Harbi sıralarında 
Türk Edebiyatı 

Yaşar Nabi, şöyle anlatıyor: 
Anketi yazan: Ertuğrul Şevket 

Ben, Nurettin Artamla ko
nuşurken Yaşar Nabi masası
n~n- arkasında küçüldükçe kÜ· 
çuhıyordu. Melül melül bakan 
~özleri, başına gelecek felake
tı anlamış gibiydi? Bu, hokka
ların mürekkebini betonlaştı-
~~n sıcak günde, imtihan olan / 
ır çocuk tavrı ile, sorulan 

s~al!ere cevap vermek kolay 
bır ış değildi. 
Masasına yaklaştığımı görün• 

ce bir felaket sonuna yetişmi; 
adam gibi, çaresizlik içinde ba 
ş'.nı önüne iğdi, umuzları düş
tu. 1 

- Milli mücadele sıraların
ja k ıJ , k es i edebiyattan ayrılmış, ı- , 
. ~rakteri malum ve o zaman 
•çın yeni olan bir edehiyal J_' 
var mıydı? 

Terden birbirine yapış- ---~--------
mış saçlarını karıştırdı. Siyah Yaşar Nabi 

- Türk edebiyatının, dedi. ~e kaynayan bir su gibi bu
lear ~a'ıveren gföl;ri, gözlük
yrının camını buğulandırdı. 
avaş ve kısık bir sesle ko

nuşmağa başladı. 

Milli mücadelenin yapıldığı 
~enelerde Türk milletinin mu-
adderatını kökünden değişti. 

recek olan büyük ~arsıntının 

ayarında bariz bir edebi inkilap 
~ukua gelmiş olduğunu hatır-
1Yorum. 

Her yandan istilaya uğra
mış olan memlekette Türk 
~ ııın dünya haritasından si
ınmeme ... sı ıçın mucizeli bir gay-

retle 
ı·ıı Çdrpışan kahramanların 
ıam etfği çil 1 yurtcu ve milliyet-

b e;, esasen Balkan harbinden 
d erı başlamış olan bir milli 
buygulu edebiyat hareketini 
ıraz dah h lir. A a ızlandırmış olabi-

cser\ ?cak bu devrenin edebi 
crı edeb" ede gel . .•yatımızın devam 

dönüm en •stıhalesi içinde bir 
V! 

1 
k l~ok~ası teşkil etmemi ş 

mi '"e f ~şır.ıy ~ n. hareketleşmi
m / n erdi çalışmalara kal
ı ı~tıı • fvlıui ıuücJdclcye kalem ... 
~rıyle yardım elmiş olanları 

hıç şüphesiz ki şimdi, bu uğur
da dü şman kurşununa göğsü

nü siper elm iş olanlar kadar 
sevgi ve saygı ile anmak ve 
Y 'ntıkları işin ehemmiyetini 
takd r elmek borcumuzdur. An
cak yine şurasını da müşaha
de dmek mecburiyetindeyiz ki 
0 devrede memleket efkarı 
ul ııumiyesini Milli Mücadele 
eh· . .'"e çevirmekte büyi.~ te-

81-"' olmuş olan yurtçu ve mil-
1Yct . çı yazılar, daha ziyade bir 

gazete edebiyatına inhisar et
rnış ve kütüphanemize pek az 
ş·ıheser h d" · · e ıye elrnıştır. 

Lozandan sonraki istihalesi, 
ifadesi olduğu Türk cemiyeti· 
nin aynı devre esnasındaki is
tihalesine muvazi bir şekilde 

ı.olmuştur. Cümhuriyeıten son-
1 ra, türk cemiyeti, tanzimat ve 
İ meşrutiyet dertlerinin garp ka· 

lıbı içinde şark ruhunu muha
faza etmek isteyen sakat zih
niyetten tamamen kurtularak 
doğrudan doğruya bu defa 
açıkça garbe dönmüştür. Ve 
ancak bu devrenin yetiştirmiş 
olduğu genç edebiyatçılardır 
ki : Garbin düşünüş ve sanatını 
bir garpli kalasının bütün şü
mulü ile sezmeğe ·ıe kavrama
ğa muvaffak olmuştur. Bütün 
şark tesirlerinden sıyrılmış, ta
mamile garbin kıymet ölçüleri
ne dayanan bir sanat iştiyakı 
Cümhuriyetle beraber başla
mıştır. Ancak dünün, yarın te
meli üzerinde yeni binayı 
inşa edemiyecekleri için , 
genç edipler, kurmak istedik
leri abidenin temellerini biaat 
kendileri almı:ığ"a mecbur kal· 
mışlar, ve yeniden bir anane 
yaratmak işine girişmiş olduk
ları için de ıdünkülerin pek 
insafsızca tenkil ettikleri bazı 
bocalamalara ve acemiliklere 
düşmüşlerdir. 

"Edebiyatı cedide. nin san
atımızda yaptığı islahJt; tanzi
matla Osmanlı cemiyeti bünye
sinde vücude getirdiği istiha
leyle mukayese edilebilirse, 
bugünkü genç edebiyatın da 
büyük ink ı labımıza eş bir san
at inkılabının ifadesi olduğunu 
kabul etmek ıa,.mdır. lnkiliib-

yeniliklere uyğun bir edebiyat 
diye tarif edilmek gerektir. 

Eğer yeni yetişenlerimizin 
eserleri dünkülere nazaran 
ıihniyd ve dünyayı görüş ba
kımından daha garpli ise - ki; 
böyledir - edebiyatımız inkila
bımızın icabettirdiği yolda yü
rüyor, demektir. 
Yaşar Nabi, derin bir nefes 

alarak sustu. Ben de sustum. 
Aklıma "Onar Mısra" adlı şiir 
kitabı gelmişti. 

- Üstadım, dedim • Bana 
yenilerden bir iki isim versene. 
Düşündü ... Düşündü. 

- Ol uş halinde bulunan ve 
son sözlerini söylemiş olmak
tan çok uzak olan kıymntler 
üzerinde şahsi hükümlerimi 
bir kat'iyetin ifadesi olamıya
cakları için- söylemekte beni 
mazor görün. 

- Peki, dedim. Bugünkü 
edebiyatımızın hariçte tanın

mama<ı •ebeplerini nelerde bu· 
luyorsunuz?. 

Gözlüklerini çıkardı, sildi, 
- Edebiyatımızın, garbın 

sanatı. anlayışı ve tekniki sa
hasına giriş tarihi henüz pek 
yenidir. 

Bu kısa devre zarfında, me
sela Rus veya Macar adebiyat
ları gibi milli hayatın ka
rakteristiklerine uygun bir 
orijinalite alamadığı ve henüz 
emekleme halinde bulunduğu 
için, bir edebi kıymetler bol
luğu içinde şaşıran garpliyi 
cezbedememiş o'ması mazur 
görülmelidir. Bunda şüphesizki 
dilimizin eskiden içinde kapan
dığı ve henüz bugün kırılmağa 
başlıyan aşılmaz sedde amil 
olmuştur. Dünya ölçüsünde 
şöhret kazanacak Türk edebi
yatçıları birgün görülecekse 
muhakkak ki tuılar, bu güne 
kadar kapital eserlerini vermiş 
olanlar arasından çıkmıyacak

tır . 
Yaşar Nabi susar su<maz. 
- Sana göre, edebiyat ne 

demektir, dedin1. 
O, artık yeter demek iste

yen bir insan haliyle: 
- insanı, dedi. Yiyen ve ge

zen hayvan merhalesinden çı
kararak, duyurarak, dü,ündü
rerek yükselten bir vasta. Bu 
vasıtanın gayesine hizmet etmesi 
için de güzelliğin her şeyden 
önce aranacak bir vasıf oldu
ğunu da ilave etmeliyim. Bu 
güzellik öyle bir cevherdir ki 
ayrı ayrı ve birbirine zıd her 
edebi tarzın içinde pek ala bu
lunabilir. 

Karşılıklı sustuk. Ben notla
rımı toparlarken o, telefonda 
konuşuyordu: 

- Allo, efendim, kim efen
dim ..... S Ses gitlikç~ hafifleyordu. 

1
._6Yiediklerini yazabilmek için 
"'de b" " f rn ır e endim, ha, anla-

d adım " demek mecburiyetin-

Ertuğrul Şevket 

======================~= 

cı edebiyatı, inkilabı anlatan 
darbir sanat ifadesi tarifine 
tabi tutmak, bence çok hatalı 
bir ğörüştür. lnkılabcı edebiyat 
inkilabımızın hayatımıza katlığı 

inhisarlar 
Bakanı İzmirde 

e kalıyordum. 
k - Bu derece kökten bir 
maynaşma devresi içinde bunu 

azur görmek lazımdır. 
le - O devirde Milli mücade-
1 ye yakışır tarzda kalem kul
ananlardan b" "k" .. • . . . 

6
.. . ır ı ı~ınını ısmını 

Oylıyebilir misin. 

d' O~uzları biraz daha aşağı 
uştu .,·· l"kl . . . d ' 6uz u erının camı bıraz 

d~~a bonğulandı. Evvela önün
' hokkaya sonra da "Ulus 

g ·'etes b . . . " 
8 

1 aşmuharrırının oda-
na baktı: 

rn - Aradan geçmiş olan za
" anın hafızamda yapmış oldu
"u ta f cak s •ye.den sonra size an-
~; m şu ısımleri söyliyebilece-

1-J - Falih Rıfkı, Halide Edip, 
r· arndullah Suphi, Yakup Kad

ı, Akagündüz 

So
- A•a, dedim. Lozandan 
nrak· ne d"' ~. e.debiyatımız hakkında 
T uşunuyorsun? 

bi el~fon çalmıştı. Yaşdr Na-
ahızeyi aldı: 

lJı- Allo, efendim, burası 
Buu~ gazetesi, kim efendim. 
efernd~lar efendim, burdadırlar 

ım. 

Diyerek ·ı Od ad zı e bastı. içerik i 
iel an Nasuhi Baydarın sesi 
ko meğe başlamıştı, telefonla 

nuşuyo d A ist . r u. nladım ki: onu 
emışler. 

Trakyada 
1 Kooperatif 

65 yeni kredi Koope
ratifi açılıyor 

Edirne 25 (A. A.) - Trak

yada mevcut 26 eski koope-
uyarak 

umumi 

ve ye· 

rati!in yeni kanuna 

intikal kararı verildiği 

1 
müfettişliğe bildirilmiş 
ni kanuna göre açılacak 
olan 65 yeni kredi koo

pe•ati!inin tasdik ve tatbik 

e.nirleri de gdmeğe başlamıştır. 
Ziraat bankasının organizas

yonunu yapmak üzere Trak
yaya gönderdiği Zeki Raşit üç 

vilayetin işlerini bitirmek üze

redir. Bunlardan başka şimdi
lik yalnız en kıymetli 12 mad

de için satış kooperatiflerinin 

teşkilatlanması Ekonomi Ba

kanlığından rica edilmiştir. 
Bunlar arasında merkezi E

dirnede olmak üzere bal ve 

balmumu kooperatifi 4000 faal 

ve yeni kovanla işe girişecek
tir. Bunun için de bugünlerde 

Bakanlık ta ı emir beklenmek-

tedir. 

-----
Sofra tuzu fabrikası 
da iştemeğe başladı 

lzmir, 25 ( A. A.) - Şehri
mizde bulunan Gümrük ve Te
killer Bakanı Rana Anadolu 
Ajınsına şu beyanatta bulun
muştur: 

"ldarebu yıl lzmirde yapaca
ğı şarap için misket ite çekir
deksiz üzüm satın alacağı gi
bi somı yamak için de kuru 
üzüm ve hurda incir alacaktır. 

Bu yıl havaların yağmurlu 
ve kapalı geçmesi sık dikilmiş 

tütünlerde külleme ve mallik 
hastalıkları yapmışsa da başka 
hastalık olmadığından ve ha
valar da iyileştiğinden umumi
yet itibari; e Ege tütün mah
sulü matlüp evsafta iyileş

mekle ve idrak edilmekte 
olduğundan her yıl olduğu 
gibi bu yıl da lzmir mınıa
kasından tütün mübayaa ed'
lecektir • Sofra ve mutlah 
tuzlarının imali için lapılan 
fabrikamız işlemeğe başlamış
sa da müteahhitle yapılan mu
kavele mucibince tecrübeleri 
yapılıp matlup evsafta olduğu 
anlaşıldıktan sonra istihsal 

AÇIK SÖZ-

Yemek 
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Uç kişilik öğle ve akşam yemeğ: 
Bezelyeli kuzu- Patlıcan kı-
zar iması- kaysi kompostosu 

Bir kilo kuzu etini soğan, 

karabiber, tuzla ovup tencereye 
koyunuz. Hafıf 

ateşte kendi ya
gile kızartınız. 

Bir kaşık salça
yı ezip etin ü
zerine dökünüz, 
azar azar su ile 
pişiriniz. Haş

lanmış bezelye· 
leri tencereye 
koyup hepsini 
bir iki taşım 
kaynat tık tan 
sonra indiriniz. 

• , : . 
• 

• Birbuçuk kilo patlıcan ka
buklarını malüm yeçhile soy
duktan sonra, ince ince diliniz. 
Tuılamadan evvel harlı ateşte 
kızartınız. 

• Yarım kilo iyi Malatya kay
sılarından seçiniz. Pişirmeden 
bir iki saat evvel sıcak suda 
ıslatıp kaysıları şişiriniı. Birkilo 
şekeri kaynattıktan sonra kay
sıları içine alınız. Kaysılar şe'<eri 
içine alıncaya kadar kaynatınız . 

Sac Tuvaleti 

Saçların parlak ve düzgün 
durması için bu kozmatiği ko
layca evde dahi yapabilirsiniz. 
Zamkıarabi 10 gram 
Gliserinli sabun 10 ., 
Gül suyu 10 ., 
Levan ta suyu (80 %) 30 ,. 
böğülmüş nöbet şekeri 5 ., 

Sabunu gayet ince rendele
yiniz. Gül suyunu iyice ısıttık
tan sonra zamkıarabiyi içinde 
eritiniz. Sonra sabun ile şekeri 
koyup hallediniz. Fazla koyu 
olacak olursa bir miktar 99 
derecelik alkol katınız. 

Çocuk -Çocuk ruh ve bün. 
ye bakımlarından çok 
hassastir. Çabuk üzü
lür, pek ehemmiyetsiz 
bir fiske onu bil ıir bir 
tabak gibi kırar, dö
ker. Ufak b;r soğuk 
algınlığı çocuğu hafta

larca yatakla s!rer. HJ 'a•a ço-
cuk çabuk kırılır, cabuk hast. 
lanır, Çabuk gönlü alınır ve top
lanıp gelişmesi de kolaydır. 
. Bu sebeple çocuğun yetişti
rılmesınde onun ruhi ve bün
yevi hassasiy elini her şeyden 
önce hesap etmeğe mecbur bu
lunduğumuzu unutmamalıyız. 
Çocuk ister verilmezse kırılır. 
Bu kırgınlık onu hasla bile ya
par. Terbiyede buna meydan 
ver mi ye cek şekilde hareket 
edilmelidır. Bazı anneler görü
yoruz; bir şey isleyen çocuğa 
dayak atmayı adet edinmişler
dir. Bu anneler, her altıkları 
tokat ile çocuklarının manevi 
varlıklarından birini harap et
miş olduklarını bilmelidirler. 
Dayakla büyüyen çocuk izzeti 
nelis ve haysiyet varlıklarından 

mahrumdur. 

Çocuk değişik eğlence ister. 
Çünki çocuk maymun iştahlı
dır, bıkıcıdır. Terbiye sistemi. 
ni değiştirmemekle beraber ' 
eğlenceyi o sisleme uygun ola-
rak çeşitlendirmelidir. Eğlence
lerin mevsime göre intihab 
edilmesi de şarttır. Yaz gün
lerinde çocuk kırda, çayırda, 
bahçelerde eğ len dı rilme lidir. 
Çocuk, ilk hayatında etrafın
dan, tabiatten bıktırılmamalıdır. 
Seçilecek eğlence şekilleri. ço
cuQ'u cemiyet ve tabiate ısındı
racak şekilde olmalıdır. Çoçuk 
romantik b:r terbiye altında ka
lacak olursa onda hayat adamı 
olmak meziyyeti bulunamaz. 
Öyle çocuk cemiyetin çocuğu 

değildir, yaşayan hir ölüdür. 

de başlıyacak ve ondan sonra 
tuzlarımız piyasıya çıkarıla
caktır. Bundan sonra Çamaltı 
tuzlasında arteziyenle tallı su 
çıkarılmağa başlanacaktır. Güm
rı k ambarlarının liman idaresi
"" devrinden doiayı da Güm
rük kadrolarında esaslı bir 
değişiklik olac1k değildır .• 

- Şükriye Vedatla konu
şurken siz de yanlarında bulu
nuyor mıydiniz? 

- Her konuşuşlarında yan
l arına değildim. Fakat, annem 
kelime kelime bütün konuştuk
larını bana anlatıyordu. 

- Ayşe ile münasebetiniz 
nasıldı? 

- Birer sır ortağı gibi idik. 
Fakat, benim hesabıma kendisine 
tevdi edilecek bir sır mevzuu
bahs olmadığına göre sırlarını 
o bana söy !erdi. Ve .. en çok 
anlatt•ğı şeyler de Ferdi ile 
kendisine ait olan işlerdi. 

- Ferdinin bütün bu hadi
seler karşısında noktai nazarı 
ne idi?. 
. - Ferdi gayet allak ve ga-

5 

rıp düşünüşlü birisidir. Ayni 
zamanda menfi bir adamdır Ayşe köşkde onun mahremiyetindedlr 

Daima her söylenilenilene v~ kalkıştılar. Hem, mantık itiba-
herşeye itiraz eder. Ben evden rıyle de çok çürük değil mi? 
ayrıldıktan sonra, tabii benim Eğer babam annemi sırf bu 
için ne söylediğini, ne düşün- mülahaza ile öldürmüş olsaydı 
düğünü bilmiyorum. Ancak ba- bankadaki parayı daha önce-
bamın günün birinde çıkagel- den çekmek islemiyecekti. Ni-
mesinden her halde hoşlanma- hayet onlar da miras olarek 
dı. lok günler, annemi adeta bana kalacaklardı ve .. ben ba-
tazyik altına almıştı. Babamın bamdan bunların hiç birisini 
eve gelmesini istemiyordu. esirgemiyecektim. 
Annemle konuşmasını istemi- Güzin cümlesini bitirirken 
yordu. Fakat, sonradan hattı avukat Şekip söz aldı: 
hareketini değiştirdi. Bir ha- - Yüksek heyeti hakime .. 
laskar rolü oynamıya başladı. Diyerek devam etti: 

- u ızcağız şuurundan Daha sonraları an'ıyorum ki B k 
babamı, onun adını kendi dü- şüphe edilebilecek \"e adeta 
şüncelerini kuvveden fiile çı- hem~n. ~endisinin tıbbı adliye 
karmak için tam bir şekilde sevkını ıcap ettirecek bir şekil-
istismar elti. Bunun tek sebe- d e konuşuyor. Cıiya Ferdi 
bide daha önceden söylediğim Şükriyenin parasını almak için 
gibi annemi ürkütmek, parala- -ıd ·· o~u o urmüş veya öldi:rtmüş. 
rını almak, bütün mal ve pa- Yıne bırakacağı serveti mülii-
rasını ele geçirdikten sonra da haza ederek kendisine tecavüz-
onun ölümünü teshil etmek. de bulunmuş, bunlar başlan 

Katil o mudur, deği l midir. Ka- başa uydurma ve hayal mah-
ti bir şey söyliyemem. Ancak sulü sözlerdir. Ancak bir mec
kalilin o olduğunu kuvvetle nun bu lakırdıları huzurunuzda 
tahmin etmek yerinde olur. söyliyebilir. Sonra, Vedat hak-
Hem a.nn~m öldükten sonra, kındaki sözü de gülünçtür. An-
labii şekilde onun emlakine de nesi ölünce onun servetine 
ben tevarüs etmiş olacağım kendisi varis olacağı ve Ve-

a yıne pe tabii olarak için benimle arası iyi olursa dal d · k 
binnetice bu mirasa da sahip bu servetten istifade edeb;1c. 
olmuş bulunacaktı. ceği ıçin daha önceden Veda-

Filhakika karşı taraf bunun dm Ş:ikriyeyi tazyik ederek 

yiyeceği mirastan istifade ede
bilmeyi en sona bırakmış, da
ha önceden kendisinin menfa
atini emniyet altına almıştır. 

Onun içi~ bir ihtimale bağlan
maktan zıyade doğrudan doğ'
r~ya muhakkak bir serveti ce
~ı~e koymak daha elverişli 
ıdı. Ve Vedat da onu yap
mıştır. 

A".uk~t Şekip bu noktada 
sesını yııkselterek devam elti: 
f . Katil zan ve tahminin çok 
evkmde zeki ve kurnaz bir 
a.damdır. Bu biçare kız üze
rınde . bıraktığı tesir tamamıyle 
sunid r ·"! Güzin onun e in le 
adeta bır manyatizeci elind v. 

k 
.b. e~ı 

ız gı ı tam bir alettir. 
Adaletin k~vvetli pençe•inin 

omuzlarını gun geçtikçe d h 
k "vetli. b;r az••netle yak:la~ 
d.([ını hısseden Vedat bu kız
bağaj' mahkemeyi şaşırtacak 

ır a et gıbı ortaya çıkarmış
tır. Bab~ .kendi boynunu kur
tarma.k ıçın nasıl onu iradesi
ne esır etmi~se Avukatı da bir 
ka~ağan!I yakışan hafıza sada-
atını gostermek şartıyle ona 

ders vermiştir. 
[EEVAM EDECEK) 

Kitap kuponıa 
BiR CiNAYET DAVAS! 

No: 97 
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FİKiRLER !Ziraat Mektebi"""'"""'"""""~·;~;~ .. ~;~~~~;·;, 
Türk 
Bayrağı 

.. T~rk bayrağına lazım gelen 
bı.ıyuk saygının gösterilmesi 
ıçın o kadar çok yazı ya,.lmış
tır ki •. Fakat yine eski hamam 
eski tas. Türk bayrağında en 
küçük bir nizanısızhk bulun
durmamak için Kam~taydan 
kanun bile çıktı. Türk bayra
ğının boyu eni, Ay yıldızın ye
ri, rengi hep tesbit edildi. Biz 
sanıyorduk ki artık her şey 
nizamına girmiş ve artık eski 
uygunsuzluklar kalkmıştır. Ne 
y~zık ki ra.nılıyo;muşuz. Geçen 
gun Mecıdıye koyünden lstan
bul lisesi kampına gidiyordum. 

Tam inhisarın likör fabrika
sı!:lı~ yanında bir bahçe var 
gozum kapısında dikilen iki 
bez parçasına ilişti. Dikkat et
tim ortasında bir de ay yıldız 
var. Demek bunlar bu iki bez 
parçası sandığım şeyler bay
rakmış. Durdum. ve uzun uzun 
b.~kmağa başladım. Senelerce 
ruzgarın kuvvetli darbelerile 
yarısına kadar yırtılmış pa;ça 
parça olmuş beyaz ile kırmızı 
arasında ne kadar renk varsa 
hepsini taşıyor. 

Bahçeye doğru yürdüm 
içeri girdim. Sağda solda kim~ 
secikler yok. Birisini görsey
dim hiç olmazsa bu bayrakları 
indirmelerini söy liyecektim. 
Ben yine ayni yoldan ilerler
ken bu bayraklara taş çıkar

tan neler gördüm? Ne bay
raklar gördüm? Sanki munta
zam bir sopa bulamamışlar 
gibi ağaçtan kopardıkları bir 
dut dalına bağlayıvermişler. 

Bu manzaralar kaşısında ne 
yapmalı?. Ş.mdiye kadar yapı
lan neşrıyattan utanmıyarak 
senelerce aynı bayrağı aynı şe
kJJe taşıyan bu adamlara ha
kikati mutlaka kanunla mı gös
lernwk lazımdır? 

Yusuf Ziya Binatlı 

taıeb 1 
. Açık sözün yeni 

e erı anketi 
T - --- Açık s~,, liseli gençler ara-

rakyada tetkikler sında yenı b' r a k t B . n e açıyor] 

yapıyorlar 

Ankua Ziraat mektebi ta
lebesinden 30 kişilik bir kafi'e 
Trakyada zirai tetkikler yap
maktadırlar. Tetkiklere Tekir
dağınd~n başlayan gençler 
o~adakı şarap fabrikasını gez
mış ve fabrika müdürü tara
fından verilen izahatı ehemmi
yetle dinlemişlerdir. 

_Bundan sonra Trakyanın 

Numune köylerine gidilmiş ve 
köy 'ülerle uzun uzadıya has
behal edilmiştir. Gençler Edir
neyede gitmiş ve tetkiklerde 
bulunmuşlardır. Montrö zaferi 
münasebetile salı günü Edir
n_ede ya~ılan merasimede işti
rak etmışlerdir. Edirne de U
~umi Müfettiş Kazım Diriği de 
zıyaret eden gençler Alpullu 
ve Kırklareline de uğrıyarak 

şehrimize geleceklerdir. 
0 m 

Gençlerimizin Do· 
ğu illerine yapa
cakları seyahat 

Yüksek tahsil gençliği ya
kında Şarka yapacakları se-
yahate hazırlanmaktadırla 

Seyahate iştirak edecek!;; 
ara•ında muhtelif me 1 k , s e ve 
san ate mensup münevverler 
de bulunacaktır. Memleket ve 

genç vatan çocukları için bu 
seyahata çok çok ehemmiyet 
vermektedir. Çünkü seyahat 
çok faydalı olacaktır. 

Seyahata her meslekten mu
ayyen. ~ir ~isbet dahilinde yü
zer kışıl:k ırfan kafileleri birer 

. u ankete cevap verecek li
selıler, birer fo!o ~raflariyle şu 
su~llere ~evap göndersinler: 

.~ Lıseden sonra, yeksek 
ı tahsılın han · k 1 gı o una ayrıla-
Clksınız? Ve bunu 
tak; d ne gaye 

.p e erek yapacaksınız? 
2 - S~çliğiniz mesleği ev

velce tayın etmiş ve bu yo'da 
hazırlık yapmış mı idiniz ? 
. 3- Yapacağınız yüksek tah-

sıl devrelerinde kendin·ı· • t 
1 

•. e gos-
. e~ı mcsi lazım ne kolaylık! 
ıstıyorsunuz? ar 

4 - Yüksek tahsıl yapmayıp 
h.aya~a atılacaksanız buna ni
çın 1.uzum gördünüz? Yüksek 
tahsıl yapımamaklığınızın se
bepleri .n~lerdir? Bunların yok 
edılmesını ve yüksek lahdi 
yapmanızı istiyor musunuz? 

5 -:- .Y~ksek tahsil de,1ince 
haynlınızae ne cznland ? ırıyo~ 

~u~~ z k V': bunu kendinize mu
ak a

1 
lazım bir ihtiyaç ola

ra a ır mısınız? 

a~ fası a ile davet edilmekte
~ırler. Seyahat kolay, rahat ve 
ıcap. ~t~iği kadar istifadeli geç
mesı •çın her türlü hazırlıklar 

tamamlanmıştır. 

Ayrıca Ankara ve lstanbul

da da birer komite teşkil edi
lecek ve bu komite üçüncü 
umumi müfr.ttişlikle mu
habere halinde bulunacaklar
dır. 

Bu görüşmelerden sonra se• 
yahat programı hazırlanacak• 
tır. Kültürel teıekkülltrden 
telgrafla ayrı ayrı müracaatlar 
vaki olmaktadır. 
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Yazan : Murat Kayahan 

gu•• n başlanıyor Kamil Salih köşe başındaki - Seni bu kadar fazla unu· 
dükkanda her akşam beş altı tan, sana ehemmiyet vermiyen 
tek yuvarlamaya o kadar alış· bir adama karşı gösterdi
mıştı ki en mühim işlerini bu ğin bağlılık bilmem amma ap· ·-·-• 

I kisi hendikap olmak •• uz ere 
var 

uğura fedaya çekinmezdi. Ka- tallıktır zannediyorum. 
rısı onun bu halini bilmiyordu. Muazzez cevap vermedi • 
Yalnız bildiği bir şey varsa o 1 Başı dönüyordu. içkinin sarhoş 
da Kamilin işinden saat altıda edici tesiri kendini gösteri· 

bugün beş koşu 

Trakyamızda bugün geniş manada brr kalkınma ve im8r faal iyeti 
vardır. Trakyamızın merkezi Edirne de her yıl biraz dahacanı~nmaK~a. 
güzelleşmektedir. Bu tarihi belden in bugün şurada Yenı bır resmınl 
.. Açı K S O Z • objektifi le sunuyoruz. ============== 

Birçocukcağazkam-ı Maraş 
yon altında başı Kalesin_e . . 

ezilerek öldü Anıt dıkıldı 
lzmir (Açık Söz) - Burada lzmir - Çiyli yolunda Ahırkuyu 

mevkiinde leci bir otomobil kazası olmuş, Murat oğlu Yanya'ıl 
Şaban, otomobil altında kalarak beyni parçalanmak suretiyl' 
ölmüştür. Kaza hakkında aldığımız malüma.tı yazıyoruz : 

Bergama belediyesinde 71 numarada kayıtlı kamyon, Ber
gamadan yük ve yolcu almış olduğu halde lzmire gelmekte 
idi. Kamyon, şoför Hüseyinin idaresinde bulunuyordu. Ahırkuyu 
mevkiine geldiği esnada kamyonun önüne birdenbire altı yaşın· 
da Şaban adında bir çocuk çıkmıştır. 

Kamyon şiddetle çocuğa çarparak yere dii şürmüş ve tekerlek 
başı üzerinden geçmiş küçyğün başı ezilmiş ve zavallının beyin 
parçaları dışarı fırlamıştır. Yavrucak, derhal ölüvermiştir. Ka
zadan sonra kamyon durmuş ve şoför jandarmalar tarafından 
tutulmuştur. 

Müddeiumumi, şoför Hüseyini te\'kif ettirmiş ve Belediye 
makine ve elektrik mühendisi tarafından otomobilin vaziyeti 
keşfettirilmiştir. Kamyon frenlerinin tutmadığı ve bozuk olduğu 
söylenmektedir. 

• • • 
Adanada elli ev soyan bir 

hırsız çetesi yakalandı 
Adana, (Türk Sözü) - Muhtelıf tarı h!erde mahalle, bağ \'e 

köylerde eşya ve hayvan hırsızlığı yapan şebekenin peşinde 
jandarmamız epeyce bir zamandanberi takipte idi. 

Nihayet bu on kişil k çete yakalanmıştır. Hırsızların. bütün 
çaldıkları eşyalar da kamilen musadere edilmiş ve sahipleri de 
öğrenilmiştir. 

Yakalanan sabıkalılar şunlardır: 
Adanalı Halil oğlu Bedir, Abdullah oğlu Haşim, Mustafa 

oğlu Çolak Sait, Adanalı Mehmet oğlu Süleyman, Çıplak Ce· 
mal, Mirza Osman oğlu Tarsuslu Ahmet, sabıkalı hayvan hır
Bızlarından Albustanlı Osman oğlu Müslüm, Mustafa oğlu Kon· 
yalı Kazım ye Mu~tafa oğ'.u Malatyalı Ömerdir. Bunlır tamam 
elli ev soymuşlardır. 

~~~----------~~ 

Maraş (Hususi) - Kurtuluş 
harbinde şöyle bir menkabe 
vardır : Halk, işgalin acıları 
altında ve benliklerini saran 
Vatan aşkı içinde büyük bir 
heyecana kapılmıştır. Harbin 
çıkması için herkes bir işaret 
bekliyor. Bu sıralarda idi. Bir 
gün Ulucamide Cuma namazı 
kılınırken padişaha dua oku· 
yan hatibe adsız bir genç şu 
sözlerle haykırıyor: 

- Şehirlerimiz düşman çiz· 
mesi altında çignendi. Türk 
Maraşın Türk kalesine düş
man bayrağı çekildi. Ve siz 
lanet edecek yerde hala pa· 
dişah ve Halile iç;n dua edi
yorsunuz. Ne yazık hepimize 1. 

Gözler genr.in üzerinde top· 
!anıyor ve kalplerin vuruşu 
camideki sükütu yırtacak gibi 
artıyor. Sonra, evet sonra, 
bütün oradakiler kaleye çeki
len düşman bandırasını indir· 
meğe yemin ediyor. 

Ve dışarıya çıkan bu kalaba· 
lık bir hamlede kaleye tırmana· 
rak oradaki düşman nöbetçisi
ne kendi bayrağını indirterek 
yerine şanlı türk bayrağını çek· 
tiriyor, hükümetimizce a l tın is
tiklal madalyasıyle taltif edilen 
bu bayrak bir daha o yerden 
inmiyor. 

işte Maraş belediyesi, bu eş· 
siz kahramanlık hadisesini tem
sil etmek gaye,ile aynı yere 
bir anıt dikdirmiştir. 

Veli efendi çayırında 6 haf
ta de\•am edecek olan at y~
rışlarının birincisi bugün saat 
15 de yapılacaktır. Bu koşu 

satış ve Hendikap olarak ikiye 
ayrılmıştır. Birinci koşu : Sa. 
tış koşusu olacaktır. 

Bu yarışa iştirak edecek at· 
!arın üç yaşındaki yerli yarım 
kan !ngiliz erkek ve dişi tay
lara mahsustur. Verilecek ik· 
ramiye 200 liradır. Birinciye · 
140, ikinciye 50, üçüncüye 22 
şer lira verilecektir. Koşula· 

cak mesafe 1200 metredir. 
ikinci koşu 4 ve daha yuka· 

rı yaşta ve 1936 senesi zar• 
fında kazandığı ikramiyeler 
500 lirayı doldurmıyan halis 
kan lngiliz ve kısraklara mah· 
sustur. Verilecek ikramiye 230 
liradır. Birinciye 155, ikinciye 
55 üçüncüye 20 liradır. Koşu

lacak mesafe 1600 metredir. 
Üçüncü koşu: 4 ve daha 

yukarı yaşta ve 1936 senesi 
zarfında hiç koşu kazanmamış 
yerli, yarımkan Arap ve halis 
kan Arap at ve kısraklara 

mahsustur. Verilecek ikramiye 
155 liradır. Birinciye 110, 

1 ikinciye otuz, üçüncüye 15 li
radır. Koşulacak mesafe 1400 
metredir. 

Dürdüncü koşu "Hendikap,. 
koşusu olacaktır. Bu yarışa 3 
\'e daha yukarı yaştaki halis 
kan lngiliz at ve kısraklaııa 
mahsustur. Birinciye verilecek 
ikramiye 180 liradan mada bu 
koşuya giren hayvanlar için 
verilen duhuliye ücretlerinin 

1 1 çıktığı halde eve sekizde gel- yordu. Kadri ko 1unu Muazze-

Koşulara iştirak edecek bini
cilerimlz atrenmanlarınl ihmal 

etmediler 

mecmuu. ikinciye 55 lira, üçün
cüye 25 liradır. Koşulacak me· 
sa!e 2000 metredir. 

Beşinci koşu "Hendikap., 4 
ve daha yukarı yaştaki yarım 

kan İngiliz at ve kısraklara 
mah•ustur verilecek ikramiye 
250 liradır. 

Birinciye 180, ikinciye 55, 
üçüncüye 25 liradır. Koşula· 
cak mesafe 1800 metredir. 

ikinci müsabakaya 2 Ağus
tosta aynı sahada devam edi
lecektir. Bu koşuya ait tafsila· 
tı da okuyucularımıza bildi· 
receğiz. 

mesi idi. Muazzez bir kaç de· zin boynuna dolamış bir ka· 
fa Kamili daireden çıkınca ta· deh daha içirmek için yalva-
kip edip nereye gittiğini aklı· rıyordu. 
na koydu. Fakat ya Kamilin Muazzez yarı baygın: 
arkadaş!arı onun bu halini - Şimdi Ka'llil gelirse ne 
göriirlerse o zaman herkesin yapacağız saat on. Kamil dü· 
saydığı Kamil çok kötü vazi- şünmeden, Mmazzezin cümle· 
yete düşecekti. Bunları aklına sini dinlemeden cevap verdi: 
getirerek koc ısını takip etmek· - Şekerim Kamil şimdi ka
len vazgeçti. Hakıkatı başka ğıtların içinde yüzüyor . Bu 
yollardan bulmaya çalıştı. gece gelmez. Cümlesini bitirir 

O kadar güzel tedbirler al· bitirmez dolu kadehi Muazze· 
zin dudaklarına yapıştırdı. 

mıştı ki bu muammanın mey- Artık iki•i de kendilerinden 
dana çıkmaır.asına imkan yok· 
tu. ilk çare olarak Muazzez 

geçmişlerdi. Saat ikiyi vurma· 
ya çalışırken onlar şezlonga 

kocasının ceplerini her akşam kendilerinden bihaber tatlı bir 
usta gümrük memurlarından rüya içinde 1erilmişlerdi. 
farksız aradı. Fakat mektup, - Çocuklar vallahi Muazzez 
kadın mendili ve sair kadın· beni içeri almıyacak. Zavallı 
lara ait hiç bir şey bulamadı. karıcııtım beni bekliyor. 
Muazzez bu vaziyette günden - Kamil çocuksun be, Ka· 
güne ümitsizliğe düşüyordu. rıdan korkulur mu ? Bu vazi· 
Kamil karısının vaziyetinden yette eve gidilmez yarın gi· 
haberdar olmadığı için her ak• dersin. 
şam karısına rakının verdiği Kadehler doldu, boşaldı. 
neş'e ile o gün yaptığı işleri Boşalan yalnız kadehler değil, 
anlatıyor, en sonunda yarım akşamdanberi sayısız şişelerdi. 
saat önce daireden çıktığını Sabaha pek az kalmıştı. KA· 
ilave ediyordu. Muazzez koca- mil rakının tesirile olduğu yer• 
sının sözlerinden bir iz ucu çı· de yığılmış ve sızmıştı. 
karabilnıck için onu büyük dik- ı;ı ı;ı 
katle dinliyordu. Ertesi gün Kamil eve geldi. 

Birbirlerinden habersiz plan- Karısının neler söyliyeceğini 
tar hazırlıyan karı kaca be· kestirerek aklından cevaplar 
raber bulundukları zamanlar hazırladı Fakat karısı ona kız· 
hep dikkatli davranıyorlar ve madı. Bilakis tatlı muamele 
ağızlarından bir kelime kaçır· etti. Kamil o kadar memnun• 
mamak için tehlikeli bulduk· du ki karısına söyliyeceğini şa~ı 
lan bahisleri hemen değiştiri· rıyordu. Kamil karısının bu bü
yorlardı. Onların bu halini yal· yüklüğünü nasıl ödeyeceğini 
nız Kamilin en iyi arkadaşı tasavvur edemiyordu. Ôyleya 
Kadri biliyordu. Bu vaziyet o olmasa idi karısı onu böyle 
değişmeden birkaç ay sürdü. tatlı karşılar mıydı. Kimbilir 
Muazzez gene kocasının ceple· Kadri Muzafferi nasıl kandır• 
rinde kadın eşyası, ı.römleğ'İnde mıştı. Kamil aradan bir iki 
rui lekeleri aradı. Fakat birşey hafta kadar geçmeden Kadri-
bwlıı.madı. Bütün yalnız Kadri- nin yanına sokuldu. 
ye anlatıyordu. Kamil de Kad- - Kadriciğim sana nasıl te· 
riye karısının kendi vaziyetini şekkür edeceğimi bilmiyorum. 
anlayıp anlamadığını soruyor, Ne olursun bu akşam bizim 
ve hareketini ona göre tanzim karıyı idare ediver de biraz 
ediyordu. eğleneyim. Kadri gene nazlan• 

Birgün dairede Kamil Kad- dı. Fakat birinciden farklı· 
rinin yanına sokuldu. Yaramaz- Biraz ısrardan sonra kabul 

lık yapmış bir çocuk halile: etti. 
_ Kardeşim senden bir ri- ilk akşamki gibi iki tarafta 

Karacabeyde " Açık Söz,, 

Kaymakam iyi işler 
başarmıya çalışıyor 

trikler yapıldığı halde şimdiye 
kadar bu bahtiyarlıklar Karaca· 
beylilere müyesser olamamıştır. 
ilçebay bu iki önemli mesele 
ile ciddi bir surette uğraşma
ğa başlamıştır. Halk hiilii Ha
ni le deresinden motörle çıka
rılan suyu ;çmektedirler. Bu 
su ise şüpheli sulardandır. 

Bir taraftan konkur /pikler tertip edilirken, diğer raraftan da 
mevsimin at yarışlarına bugün başlandı. Her sene olduğu 

gibi bu sene de yarışlara gideceklere bütün kolaylıklar 
gösterilecektir. 

cam var. Karımla samimisin masaları kurdu. 
bu akşam onu idare ediver. 
Çok işi var bir iki saat geç 
gelecek diye oyala. Arkadaş
larla sözleştik bu akşam köşe 
başındaki birahaneye gidip pa· 
paz uçuracağız. Olur mu kar
deşim bu büyük iyiliği bana 

Artık iki günde bir Kamil 
Kadrinin yanına sokuluyor : 

- Ne olur Kadriciğim bu 
akşam bizim karıyı idare edi· 
ver de ... diye ricada bulunuyor· 
dıı. Kadri artık bu teklifleri 
itirazsız kabul ediyordu. Kamil 
rahat rahat içerken Kadri ile 
Muazzez içki masısının başın• 
da kahkahalarla oturup sızın• 
caya kadar içiyorlardı. 

Bu su meselesinin şimdiye 
kadar halledilememesinin se
bebi plAnlarının çok pahalı 

yapılmasındandır. Meğer ki 
planı yapan mühendise verile· 
cek elemeği bedeli keşfin yüz
de onu olacakmış. Sayın mü
hendis ise fazla para alabil· 
mek için bu piliını ( 180 ) bin 
bin liraya çıkarmış diyorlar!. 
Şimdi bu plan değiştirilmiş ve 
ilçebay yeni baştan işe giriş· 
miş olduğundan yakında artık 

ne su ve ne de elektrik mese
lesi kalmıyacaktlr. 

Karacabeyin umumi görünü~ü 

ilçebay uray işlerini ele ;ıl· 
dıktan sonra şehirde bir faa. 
liyet başlamış ve bunun tesir· 
leri Karacabey boğazında gö
rülmeğe başlamış tır. O boğaz
dan lstanbula kadar işlıyen 
motö rlerin yanaşabilmesi için 
(Uluköprü) mevkiinde bir is
kele yaptırılmıştır. 

Karacabey, ( Açık Söz) -
Karacabey ilçesi Bursanın en 
verimli yerlerinden birisidir. 
Toprağındaki bereket, iklimin
deki güzellik her yerde yoktur. 
Burada pek çok soğan. bakla ve 
hayvanat yetiştiğinden bun• 
lar dışarılara satılmaktadır. 

Karacabey boğazı buranın bir 
çıkıt (ihraç) iskelesidir. ilçe 
içinde geniş çiftlikler vardır, 
Bunların ürünleri sahiplerine 
çok faydalı olmaktadır. Bütün 
ilçede (24) çiftlik, (37.000) nüfus 
ve 74 köy mevcuttur. Bu köyle
rin arasında çok büyük ve 
çok mamur olanları da vardır. 

Şurası kayda şayandır ki 
bu kadar büyük bir ilçede he
nüz bir Kamun teşkilatı yok. 
tur ve bütün köyler ilçe mer· 
kezinden idare olunmaktadır, 

74 köy ve (24) Çiftliğin bir el. 
den ve bir merkezden idare• 
sindeki zorluk elbetki bir 
idare amirini az zamanda yıp· 
ratmajta kafidir. ilçebay Remrzi 

Ôzkanın bu kadar geniş bir 
diyarı tek başına çevirmesi 
her halde takdirlere sezadır. 
Burası böyle olmakla beraber 
llçebaya daha önemli şeyler 
düşünmeğe ve onları da başar· 

mağa imkAn verebilmek için 
hiç olmazsa iki Kamunun ku

rulmasına izin verllmelı; çok 
gerektir. 

Buranın belediye işleri şİm· 

di düzenine girmiştir. Eski be· 
lediye reisi lbrahimin ölümün· 
den sonra işler karma karışık 
bir hal almış olduğundan mül· 
kiye müfettişlerinin yaptıkları 

araştırmalar sonunda belediye 
reisile bil' kaç memur yerlerin· 
den çıkarılmışlardır. Şimdi be· 
lediye reisliği vazifesi de ilçe 
baya \'erilmiş olduğundan mem
leket ve halk işleri saat gibi 
işlemeğe başlamış• ır. 

Bu sayede Oray sandığına 

yılda beş altı bin lira girmek. 
tedir. ilçebay Karacabey 
boğazının açılması için, baş· 

kaca uğraşmaktadır. Boğazın 
tıkanması hem seyrüsefer ka. 
biliyetini azaltmakta ve hem 
de derelerin şişmesile orta.lığı 
su basmakta olduğundan SÜ• 

rekli bir temizlik için gereken 
bir tarama takımının da teda. 

1 rik olunmasına karar verilmiş· 
tir. 

Burada ötedenberi yapılan 

mücadele sayesinde sıtmadan 

hemen hemen eser kalmamış 
gibidir. Bir müddettenberi açık 

1 bulunan bu işin başına yeni 
bir Doktor daha gönderilmiş
tir. Bakanlığın sıtma mücade· 
lesine verdiği hızdan ötürü 

Urayın yıllık geli ri otuz yedi 
bin lira kadardır. Başka ilçe· 
lere sular getirildiği ve ka
munlara varıncaya kadar elek- 1 

bütün halk sevinç içindedir. 

1111111111 1111111111111111111 .. 111111111U l 1111Hflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111111~1111111111U1111101111111' 

RADYO PROGRAM! 
26 Temmuz Pazar 

ISTANBUL 

12.30: Muhtelif plaklar ve 
halk musikisi, 18: Tepebaşı 
bahçesinden nakil, Sigan or
kestraları ve karışık projtram, 
20: Halk musikisi (plak), 20.30: 
Stüdyo orkestraları, 21.30: 
Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu 
Ajansının gazetelere mah•us 
havadis servisi \'eritecektir. 

PRAG 
20.05: Dans musikisi, hali! 

pa rça lar, 20.50: Sözler, 21.05: 
Fr.ınz Süpenin "Bokaçiyo,. OPG· 
reli, 22.00: Mizah, 22.20: Hafif 
orkestra, 24: Konuşmalar, 23.35: 
Plak, 24: Konser nakli. 

BUDAPEŞTE 
19.30: Orkestra, 20.40: Ko

nuşmalar, 21.35: Keman musi· 
kisi, 22: Haberler, 22.30: Caz. 
bant. 23.30: Askeri bando, 

BÜ KREŞ 
16: Oskestra. 16.45: Konuş

malar. 19.15: Dans musikisi. 
20: Koni. 20.20: Konserin de
vamı. 21.05 Piyes. 22.30: Ha. 
berler. 22:55, Salon orkestrası. 

MOSKOVA 

18.30: Dinelyicilerin arzu et
ttiği parçalar, 20 : Plak, 22 : 
Yabancı dillerle neşriyat. 

VARŞOVA 

19.35: Büyük popuri (Viya. 
na musikisi). 21.20 Konuşma· 
lar, 22.30: Küçük radyo orkes· 
trası, 23.20 : Dans musikisi, 
24 : Dans plakları. 

ViYANA 

20: Haberler, 20.15 Eğlence
li neşriyat, 20.30: Plak, 21.05: 
Edebiyat, 21.35: Salzburgdan 
eakil: Kilise orkestrası ve ko
ro. 22.45: Plak, 23; Haberler, 
23.20: Piyano - şarkı, 24.10: 
Cazbant. 

BORSA - PiYASA 
25 Temmuz Cumartesi 

Para Borsası 

Paralar 

~ Satış 

Londr:ı 627. 631. 

Nevyork 123. 126. 

Par is • 163. 167. 

Milin o 190. 196. 

Brüksel 8-0. 84. 

Atina 21. 23. 

Cenevre 810. 820. 

Sof ya 22. 25. 
Amstcn· 82. 84. 

Prag 85. 91. 

Vlyan? 22. 24. 

Madri 1:1.50 ıs. 

Berlin 28. 30. 

Varşova 20. 23 

Budapett• 22. 24. 

Bükreş 13. 16. 

Belgrat o. 52. 

YokohamJ 32. 34. 

Stokbolıo 3L 33. 

Altan 970. 97L 

Banknett 242. 243. 

ç:ekler 
Kapanıt 

Londt• 631.SO 

Nevyofk 0,79lS 

Parls 12.03 

Milino 10.0824 

Brüksel 4,71SO 

Atloa 84.00)0 

Cenevre 2,4325 

Sof ya 63,3994 

Amatefd. l,17 

Prag 19,1980 

Viyana 4,1575 

Madrit 5,8082 

Berlhı 1,9762 

Vartova 4.2240 

Budapc,to 4.3190 

yap. 
Kadri biraz düşündü, naz

landı. Kamilin daha fazla yal
varmasını rica etmesini istiyor· 
du. Onu yalvarttı nihayet mü· 
him bir vazife kabul etmiş 

gibi: 
- Bu akşam senin hatırın 

için kabul ediyorum. Fakat bir 
daha kabul etmem. 

Kamil sevincinden ne yapa
cağını şaşırmıştı. Bu akşam 

karımı düşünmeden istediği gi. 
bi içecekti. Akşam oldu 
Kamil meyhanenin, Kadri de 
Kamilin evinin yolunu tuttu. 

ı;ı ı;ı 

- Muazzez niçin benim söy
ledıklerimi kabul etmiyorsun 
korkma Kamil hiç bir şeyin far· 
kına varmaz hem bu akşam 
beni o buraya gönderdi· 

- Olmaz Kadri. Kamilin 
tabiatını bilirsin eğer anlarsa 
ikimizin hali ne olur. 

Bük re' 
Belgrat 
Yokoham~ 

Moıkov~ 

Stokholın 

107.7790 
aı.1110 

2.6992 

24.8982 

3.0736 

istikrazı ar 

Türk Borcu l 

.. .. " 
" 

' u 
istikrazı dahili 
Ergani. 
Sıvaa Er%urum ( 

• .. il 

Esham 

lı Bankası Mü.. .. .. N • 

1 .. Hamili.no 

21.60 

20.075 

Kamil her toplantıda, her 
söz arasında : 

- Kadri gibi arkadaş bu· 
lunmaz. Vallahi kardeş olsa bu 
kadar büyüklük göstermez. Di· 
ye Kadriyi metediyordu. 

Murat Kayaha11 

~------------------
! Tarihte 

Efsaneler: 

DANAİDLEfl 

Yazan Süheyla Güldiken 

Yarın yine bu 
sUtunlards 

Tiyatrolar. Slnemai~ 
HALK OPEREl 1 

Taksim bahçesinde 
Bu akşam 21,45 de 

Matine 17,30 da 
Melek ve Muhlis Sabahaddioiıt 

iştirakile 

AYŞE 

Büyük Operet 
Pek yakında: BABALI j( 

Yarın akşam Kadıköy SüreYY~ 
bahçesinde 

TELLi TURNA 
Maaaların11:ı ay1rınt% 

TELEFON 43703 



-AÇIK SÖZ-
26 Temmuz .. 

3 ~~-;;;;;;-~~~~ 

( ÇOCUK KÖŞESİ 
Harici Küçük l i 
!::!..2 t;> e r 1 e r 

• Dolfus'un ölümünün ikin
ci yıl dönümü münaseb~tiyle 
dün Avusturyada on şılınlık 

Koyun sUtlı_lnden , 
hakiki Urfa 

Nuryağ 

MiNiMiNILERE 
KISA MASAL 

Obur 
Kedi 

[ Nevyorklu mürebbiyeler 
Amerikalı miniminilere sık sık 
anlatıyorlarmış. Siz de küçük 
kardeşlerinize anhtınıı ba
kalım. ] 

F.vvel zaman içinde, bir ke· 'ı 
di ile bir papaıran varmış. ~h-
liyar ve kibar bir kadının evın- I 
de yaşayorlarmış. 

Papagan bir gün mükem~e~ 
bir sofra hazırlayarak, kedıyı 
davet etmiş, beş yüz ç~r~~ 
Yapmış, çöreklerden ikısını 

kendi tabağına, dört yüz d~~
san sekiz tanesini de misafırı· 
nin tabağına koymuş. 

Kedi bir nefesle hepsini si· 
lip süpürdükten sonra, gözle
ri~; Papağanın çöreklerir.c dik
mış. 

- Zavallı kediciğim ga
lıba doymadınız. Buyuru"u', 
benim çörtklerimi de yiyiniz. 

- Evet, sizin çöreklerinizi 
de yiyeceğim. Karnım doyma
dığı için sizi de yiyeceğim. 

• ,,_ 

Her memle· 

Kedi bir mutahassıs komitesi 
loplamıya lüzum görmeden 
hart hurt iki çöreği de, arka· 

sından papağanı da yemiş. \ =============:=::============= Ev sahibi ihtiyar kadının bu 1, 

manzara karşısında çok canı e· kaç satırla----·-------·ı ı 

kette aizin ya· 
t•nızdakf kü
çlıklerde de• 
nlzde olsun, 
kırda olsun, iÜ· 
netten istifade 
etmeıini bili
yorlar. Hepi'" 
nlz d~ bilirsiniz 
kl aşırı gltme .. 
mek şartile 
güneş hayathr. 

sıkılmış. Kediye çıkışacak ol- - ır 

~~~;::~:~~~:ikd:a~:~~i~~ neler ögv renebilirsiniz? 
İçin sokağa çıkmış, yolda eşek 
arabasında giden bir ihtiyara 
rastlamış. 

ihtiyar kimbilir nasıl ters bir 
lakırdı söylemiş olmalı ki, onu• 
da, eşeğini de yutmuş. 

Gl [!) 

Biraz ileride kralla kraliçe 
'.il!ere binmişler, arkalarında 
ıkı yüz muhafız askerle bera
ber gezintiye hazırlanıyorlar· 
hış. Kedi bunları gürünce işta• 

1 kabarmış. 
Baş mabeyirtd: 
b Çekilin, kral geliyor, di

ye ağırıyormuş. 
Kedi kızmış : 

k'l:- Çekılin, kral geliyor, çc-
1 ın, kral geliyor. Biraz daha 

nank olunuz rica rderim. 

, __ , _____ _ 
1 

• Mektup zarfları ilk defa 
1839 da kullanılmıştır. Ondan 

1 mektuplar bükü.ler~k 
evve • u''hu" rle mühürlenırmış. 
kırmızı m 

• Annamda eakeklerle ka· 
dınlar aynı tarzda .g}yinirle~OO 

• ilk banka mılattan 
sene evvel [Babilde tesis edil-
mış. k 

• Bir yumurtanın gıda uv
çeti 50 gram ele bedcldır. 

• Kız çocuklar doğdukları 
zaman erkek çocuklardan da
ha ağırdırlar. 

• Ağaçlar gece yarısından 
sonra büyür. 

e Eşek va.ali olarak yirmi, 
otuz. Kntır kırk sene yaşar. 

• Kuşların kanadı sıkle_lin~ 
nisbetle insan kolundan yırmı 
defa kuvvetlidir. 

,. Bir ipek kozasından çıka· 
rılan ipek 500 metre tutar. 

* Kübalılar beğendikleri pi
yesleri ıslıkla. alkışl~rlar. Be
ğenmedikleri pıyeslerı ~e .avuç
larile .. Tam bizim aksım~ze .... 

* Sarı Fransiskonun şımdıkı 
yerinde 1835 senesinde .. Rişar 
isminde bir adamın kulubesın· 
den başk~ bir şey yoktu. 

Vücudumuz posta pulları çıkarılmıştır. ı 
lıtanbul Balık Pazarı c111d· 
desi Makıudiye hanı kar• 

şıııııda 76 numarada Nasıl nefes 
Alıgo_ruz? 
Vücudumuz; başlıca mu~l~ç 

olduğumuz havayı ciğerlerı~'.z 
vasıtasile alır. Başlıca dedığ'ı· 
mizin sebebi cildin de tenelfü· 
se yardım etmesinden ileri 
geliyor. 

Hava göğsümüz kabar~nca 
burnumuzdan içeriye gırer. 

Buna "nefes alma., derler. Kü· 
çük elastiki keselerden mü· 
rekkep olan ciğere girer. Bu 
keselerin üçde iki kı<mı. k~n 
ev'iyelerinden müteşekkıldır, 
Bu ev'iyenin ihtiva et: 
tiği kan insan vücu'.lun~akı 
kanın tam üçle birine musa
vidir. 

Havadaki oksijenin bir kıs· 

• ltalyan Finans Bakaııı O
limpiyat komitesi azası sıla~ıy

le yakında Berline gıdecektır. 

* Almanya ile Avustu~ya 
arasındaki ticaret ve turızm 

münasebatını normal bir bale 
getirmek üzere müzakerelerde 
bulunmak için bugün bir Avus
turya heyeti Viyanadan Berlı· 
ne hareket edecektir. . 

* Yunanistanla Almanya 
arasında ticari bir anlaşma 
hasıl olmuştur. Almanya Yu
nani<tanın alacağı harp ve şi· 

mendiler levazımını beynelmi
lel piyasa fiatlarından dalıfı 
ucuza verecektir. 

• Yunanistanda liberallerle 
Milli ahali partisi birleşmek 

üzeredirler. Bu iki parti bir· 
leşlikleri taktirde parlamento
nun üçle ikisi nisbetinde ek
seriyeti haiz olacaklarır!daı: 
kuvvetli bir itimat kabınesı 

teşkil edebileceklerdir. 

mı kan ev'iyeleri ıden geçtik· Beyoğlu Birinci Su Ilı 
ten sonra, bu gazı vücudumu· Hukuk Hiıkiuıliğin<len: 
zun her tarafına yayan kana Hazine muhakemat müdü· 
vasıl olur olmaz, oksijen vü- riyetinin Pandeli oğlu Foti 

1 
Mevsim dolayısıyle yağ· 

1 lar pahalılaşıyor. On gün 
müddetle bu yağın kilosunu 

1 perakende 85 kuruşa an
cak burada bulabilirsiniz. 
Yağlarımız teminatlıdır. 

Kadıköy İkinci Sulh 
II uku k HAkc ıııli);inden: Ka· 
dıköyünde Osman aga nıa· 
lıallesinde muhtar S:ıdrettin 
sokağında 21 numaralı ev· 
de sıkin iken 4-11·929 
Larih'nde: Ö'en İstifandan 
alacak ve borç iddia eden• 
!erin tarih ilandan itibaren 
bir ny ve veraset i·Jdiasın· 
da bulunanların iıç ay zar• 
fında mahkeıneıniıe vesa· 
ikla birlikde muracaat etme· 
!eri; alacağını vaktında 
yazdırnııyan alacaklılar d.ı• 
ireye şıhsan ve nede tere
keye izafeten takibat yapa· 
oııyacaklerı ilin olunur. 

(929190) cudumuzda tesadüf ettiği kar- ve Mustafa oğlu Hakkı 
bonla birleşerek hamızı karbon aleyhlerine açlığı müddei· i tan bul A~liye birinci 
hasıl eder ve ocaklarda oldu- aleyhlerin Diyanbekir aske- Hukuk l\lahkeuıesinden: 
ğu gibi bir hararet ~ücu~e ri hastahanesinde bulun• l\füddeyi İs'anbul ~!aliye 
getirir. Bu ihtirak sebebıle vu. • d • 1 d h t h 

UK arı sıra a as a aneye muhakemat mfıdüriyeti ta• cudumuzun harareti mutedıl, · d' d t b b t r sı 
aıt ye ı a e er er us u a rafından l\Iaçkada yeni fakat daimidir. - d t ust ra kay··•ı 

d ve uç a e u ' "• ' lıaııda 14 No. da mukim Bu ı;azın her noktasın an d k" · iki 
b üç a et saç ma ınesı, Sııdi alevlıine a~tı»ı talh·e cereyan eden hamızı kar on d t b"l ta•ı bir adet , ' b ' 

r 1 
a e ı ey ., davasında tebli"e muktezi! yine kan ile ciğerlere ge ıp berber makası bir adet " 

Oradan go""'su··n darlaşması va- b' d t b dava arzuhali suretiyle " tıraş fırçası ır a e sa un 
sıtasile dışarıya çıkar. Buna da tasını sirkat ettiklerinden ınerbııtu davetiyyenin mu• 
•nefes verme., derler. bedeli olan 14 lira 75 ku• maleybin ikametgahının 

Demek ki biz havadan oksi· ruşun tahsili davasının cari l\Ieçhuliyeti Hasebiyle bi.11· 
]·en alıyor, geriye hamızı kar- d d tebliğiade kılınması üzerıne 

duruşması sonun a: ava• Me ·kür arzuhal suretiyle bon veriyoruz. nın sabit olmasına mebni 
Her teneHüsle adeta bir su ondört lira yetmiş beş kuru• davetiyyenin talikine ve 

damlası vücude getirecek ka- şun tahsiline karar verilerek gazetelerle de ilanen· tebli-
dar su buharı da defederiz. ıııüddeial~yhlerden miidıır• ğat icrasına ve mahkeme• 

Bu suda vücudümüzü teşkil ni konuk köyünde timir sinin de 1?.·S-936 çarşaııı-
eden unsurlardan biri olan oğullarından l\hıstafa oğlu ba saat 14 de talikine ka• 
idrojen'in teneHüs esnasında Hakkıva hülasaı hüküm rar verilmiş olduğundan 
vücudümüze gelen oksijenle ı'.· gönderilmiş isede mumai• mumalehin mnayyen gi.in 
tihadından hasıl olur. leyhin bulunamadığı ve ve s 1atta mahkemeye gel· 

Bittecrübe hesap olundu- böyle kimse olmadığı şer• ınediği ve\'a taraf ndan bir 
ğuna göre, gençler dadikada hile iade edilmesi üzerine \'ekil göndermediği takdir: 
14-16 defa teneffüs ederler. il:inen tebliğat icrasına ka. de hakkında muameleyı 
Yani günde 10,000 kere .. Her rar verilmiş olmakla kanuni nıüteakıbei kanuniyenin gı• 
göğüs kabarmasında içerimiz~ müddeti zarfında mahkc· yab~n ifa ve bu babda~i 
yarım litre hava girer, yanı meye müracaat etmeniz ve davetiye ve arzuhal suretı· 
24 saatle 10,000 litre hava... ya vekil göndermeniz h Ü• n; n ıııa lıkenıe divan hane• 

Biz her saatle on bin litre llsai Jıü'<üın makamına sine ilsak edilerek tebliğ 
havayı ilıat edecek .kadar kaiuı olmak üzere ilı1n olu· makamı kaim olmak üzere 

Kedi baş muhafızı, ark?-"": 
sından kraliçeyi, kralı, lıllerı 
ve üç yüz muhafızı da deve
leri de beraber yutmuş. 

• Bütün nıahlılkatın ciltleri 
sırtlarında kalın, vücudun di
ğer kmmlarında in~e~ir: 

* Bir alim hesaplamış. Kırk 
yaşına gelen bir adamın vücu
dünde yedi milyon mesamat 
deliği varmış. Bütün vücudü 
kaplıyan -:v'iyeye ırelince,bun
ları uç uca getirip u .. taak 45 
kilometro tutarmış. 

* Londranın nü,usu her se
ne yetmiş bin arlıyormu~. 

lıaml.I karbon neşrederız. O· ·ı• 1 u A3ö·67 nur. (1381) ı .. n o ıın r. ' 
nun için yattıjtımız ve oturdu- ------':""~----ıı· ı. 
ğumuz odatarı havaıandırmağa Devlet Demiryolları ve Limanları lşletm& 

Kedi bir türlü doymaz. Bi
raz ileride yeni doğmuş ço
cuklar gibi masum iki yengeç 
oyun oynayorlarmış. Kedi bun
ları da çağırmış : 
. :- Buraya gelin bakalım, 

sızın ikinizi de yutayım. 
Yengeçler: 
- Fakat Bayım biz sizi ta

nımayoruz, deme~ vakit bu· 
lamamışlar, obur kedi onları 
da midesine indirmi~-

Yengeçler bakmışlar, muha
fızlar kağıt oynayorlar, ihtiyar 
kadın papağanını okşayor, Kı
ratın da son derece canı sıkı. 
lıyormuş. 

Yen geçler: . . . 
- Siz merak etmeyınız, bız 

0 nun hakkından geliriz demiş
ler. 

Küçük ayacıklarile kedini~ 
lı.arnında herkesin geçebileceğı 

• Yer yüzünde ıkı bın ka- ı 
dar dil konuşulmaktadır. 

Bugün gemisi en çok de\'
Mlerden biri olan lngHterenin, 
Sekizinci Hanri devrınde on 
gemisi vardı. . 

Yer yüzündekı arazı ın

sanlara müsavaten taksim edi_~
se, herkese on hektar yer du-
şer. b" _ 

• Tırnakların çabuk uyu
mesi sıhhatin iyiliğine delalet 
eder. 

kadar bir delik açmışlar. 
Kraliçe, Kral, develi m~h~

fızlar, filler, eşeklı adam, ıhtı· 
yar kadın. papağan hep~ı de 
gürültü etmeden bu delıkten 
çıkıp kaçmışlar, 

Kedi sabahta'! akşama ka
dar karnındaki delığı yama

ı makla uğraşmış. işte oburlu· 
ğun sonu böyle olur. 

Hafıza Ölçüsü 
---.,..----~ --~~~~,, 
~,J}b: 

~ .. 

'u~:~ 
lJ $.' . 
~~ ~ .. 

\. 

y . . . k ile bakınız. Sonra bıı resmi 
• ukarıkı resrre üç dakıka dık a . k 

1 
• kag·ıı alınız. 

goz• El' · bır a em fi< ,, Unı1zı1n önünden kaldırınız. ınrze l . ile yazmıya 
''-•irnd - . . d ki gelen erı sıra . 
ba e gordüklerınız en a ınlZa . . . lıa/ıtanızın kuvvelı 

ılayınız. Eg·er 22 larıtsini yazahılırsenız,k d' .. leL·ik .de-
!J• • d en ınrzı or 
6/.

111 e demektir. Eğer 27 y• çıkarsanız, 
lı,.siniz. 

* Örümcek hiç bir şey ye
meden bir sene yaşıyabilir. 

• Bir metre mikabı su hasıl 
etmek için sekiz metre mikabı 
kar lazımeır. 

* Halif bir rüzğar saatte 7 
biraz şiddetlicesi 12 kilo metre 
kateder. Fırtına 60, kasırga 

ise saatte i25 ldlometreJik bir 
sür'atle eser, rast geldiğini de· 
virir ieçer. 

.. Hintdeki büyük arılar beş 
metre irtifaında petek yaparlar 

Hesap~lence~ 

Üç oyuncu 
Üç rJyuncu aralarında karar 

veriyorlar : Kim kay~~erse~ 
öteki iki arkadaşının önundekı 

1 
parasının iki mislini .. v:rece~ 
üç oyun oynuyorlar. Uçu de bı-

ı rer defa sıra ile kaybediyor. 
Sonra bakıyorlar ki hepsinin 
de önünde 24 kuruş var. 

Bu oyuncuların oyuna baş
larken ne kadar paraları var
dı? 

ı;ı ı;ı 

iki tren 
Ben saatte 40 kilometre ıri

den bir trende bulunuyorum. 
Karşıdan bir tren _geliyo_r ve 
tam üç saniyede gelıp geçıyor. 
Bu gelen trenin boyu 75 met
redir. 

Bu ikinci tren de saatte kaç 
kilometre süratle gidiyordu? 

(!) C!l 

Sigara izmaritleri 
Bir dilenci sokakta ~ıgara 

izmaritlerini toplayor. Üç iz
maritin tütününü bir araya &'e
tirerek bir sigara yapıyor ve 
içiyor. 
Şimdi bu dilenci 12 _tane 

izmarit toplasa kaç sıgara 
içebilir ? 

CEVAP Filvaki 12 
izmaritten 4 sigara çıkar. 

Bunlardan üç sigara üç iz
marit bırakır. Bu üç iımarit
ten de bir sigara çıkar. Oldu; 
beş 1 Bu sigaranın da bir iz
mariti kalır, eV\'elce kalan bir 
izmarit te eder iki 1. . . . .. 

Şimdi siz diyeceksınız kı ıkı 
izmaritle bir sigara daha nasıl 
yapacak? _ _ _ 

Basbayağı 1 Yolda uçuncu 
bir izmarit daha bulmak su
reti! l 

dikkat etmeliyiı. f 
Ull'""'"'"'''''"'ıııı•ı··· .. ·•111••11nııınıııııııı• .. 11111111111 u. daresi ;rant arı 
Yl'CNI NEŞRIY AT 1!..------;.;.. __________ "'""'._ 

Haydarpaşada İdaremiz matbaasıııJa bir sene zarfın. 
VARLIK da birikecek olan takriben 60 ton ağırlığında kırpıntı 

On beş günde bir çıkar kağıt3-8-936Pazartes.i günü saat lOda Haydarpaş1da gar 
sanat ve fikir mecmuası binası dahilindeki ı ci işletme komisyonu tarafından açık 
VARLIK ın 15 Temmuz arttırma ile satılacaktır. Beher ton kağıdın tah;ııin bedeli 
tarihli 73 üncü sayısı Cemil 12 liradır. 
Sena, Fazıl Hiısnü, Mu• Bu işe girmek istiyenlerin 54 liralık muvakkat te• 
aınmer Necip, Halit Fahri minatlarile birlikte arttırma günü saatine kadar Komis• 
Nahid Sırrı, Orhan Alsar, yona müraacatları lazımdır. Bu işe aid şırtnameler Ko-
İbrahim Hoyi, Şaziye Ber• misyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. •3998• 
rin, Sabahattin Ali ve daha -----
başka imzaların makale, 
hikaye ve şiirleri le çıkmıştır 

Havacılık ve spor 
Havacılık ve spor'un 15 

Temmuz 936 sıyısı her• 
zanıanki gibi temiz ve ol· 
gıındur. lçinde şu yazılar 

vardır: Kanıtlı nesil·server 
Ziya inönü sırtlarında·Beh· 
çe Keınrl· lnönfı havasın• 
da • l\[, Nurettin. Fırtınalı 

havada uçıış·Abidin Daver. 
Habeşistan'da uçağın oyna• 
dıgı rol, tayyarccilikte ıey• 
riısefer, yıldızdan Ana Va• 
tan!l (Büyük hikaye), 936 
Berlin Olimpiyatları. Bütün 
okurlarıınıza tavsiye ederiz. -

Ağaç 

Ağaç mccınuasının on 
altıncı sayısı fevkalade bir 
şe!::ilde çıktı. İçinde Necip 
Fazıl, Ahmet Hamdi, Sıı· 

ut Kemal, Asaf Halet, Sa· 
lilı Zeki, Cevdet KJdret, 
Mirac, Zahir Sıtkı, Cahit 

Sıtkı, Şerif Hulfısinin ya• 
zıları, ayrıca kıronikler, re
sim ve karikatür. Hararetle 

tavsiye ederken mecmua• 
nın da tashih işlerine biraz 

daha ehemmiyet vermesini l dileriz, 

İstanbul 4 cü icra 
menıurluğundan: 

Vsküdar'da Solaksinan mahallesindeçıknıaz Yağhane 
sokafpnda 2 No. lı evde oturmakta iken semti ıııeçhule 

gitti~i anlaşılan Sıdıka İkbale 23331 ikraz num1rasile 
\'akıf Paralar Llaresine Mustafa Hayri ile müştereken 
borçlu olduğunuz mebali~i malümeyi ödemediğinizden 

ötürü evvelce aldıgınız (5ii7) lira mukabilinde meıkür 
idareye birinci derece ve birinci sırada ipotek gösterıniş 
olduğunuz Üsküdar'da So!aksinan mahallesinde Çıkmar. 
Yağhane sokağında 2 No. lı evin par:ıya çevrilmesi 
için daireıııizin 934-1913 No. lı dosyasile vaki taleb 
üzerine icabeden merasimi kamıniyesi ifa ve yeminli 
üç ehli vukuf tarafından 3-5-936 gününde merlıu· 
nun tamaıııına (451) lira kıymet tahuıin kılınmış oJ. 
duğundan üç gün içinde daireye gelerek vaziyet raporu~ 
nu tetkik ve bir gt1na şik tıniz varscı onu da mercı 
tetkike :ırzetmeniz !üz.umu ilılnen bildirilir. (4275) --- Türk Ha a Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce 

zengin etmiştir. 
ki,iyi 

4. cü Keşide 11/~ğustos/936 dadır. 

Büyük ikramiye 35,000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000. 10.000 Liralık ikra
mlye!erle (20.000) liralık bir mükafat vardır 

l~~~~~~~-~------------------------
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LLOYD 
TRİESTİNO 

lseo 
Perı. 30 Temmuz, 
Burgaz, Varna, Köstence, 
Odesa, Batum, Trabzon, 
Samsun, Varna, Burgaz 

QUIRINALE 
Cuma 31 Temmuz saat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Brindisi, Venedik, 

Trieste 

Campldogllo 
Cumart. 1 Ajjustos, saat 17 
Burgaz, Varna, Köstcnce, 
Sulina, Kalas, lbrail, Suli
na, Köstence, Varna, Burgaz 

Fenlcla 
Cumut. 1 Ağuıtos, saat 17 
Selanik, Midilli, lzmir, Pire, 
Palras, Brindisi, Venedik, 

Trieste 

Asslria 
Çarş. S Ağuotoı, ıaat 17 

Burgaz, Varna, Köstence, 
Sulina, Kalas, lbrail 

Merano 
Per§· 6 At .. stos, saat 17 

Galata rıhtımından 
Pire, (Patras), Napoli, Mar

silya, Cenova 

Caldea 
Perş. 6 Atuıtoe, ııaat 17 
Kavala, Selanik, Golos, 
Pire, Patras, Ay~aranda, 
Brindis;, Ankona, Venedik, 

Trieste 

CELIO 
Cuma 7 A2uoto1, uat 9 

Gılata rıh\Jmınd•n 
Pire, Brindisi, Venedilc, 

Trieste 

Albano 
Perf.13 Ajlustos, ıaat 17 
Burgaı, Varna, Köstence, 

, Novorosisk, Batum, Trab. 
zon, Samsun, Ve.rna, Burıraz 
~~·~---...;-...;;;......ııı 

QUIRINALE 
Cuma 14 Ağustos, aaat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Brindisi, Venedik, 

Trıestc 

Bolsena 
Cuıwırt. 15Ağustoa. saat 17 
Se1Anik, l\lidilli, lzmir, Pire, 
Patras, Bı indisi, Venedik, 

Triı•ste 

Aventino 
Cumart. IS Ağustoe. saat 11 
Burraz, Yarnrı. Köstcnce, 
Sulina, Kalas, lbrail, Sulina, 
Köstence, Varna, Burgaz 

Abbazia 
Çart- 19 Ağustos, saat 17 
Burgaz, Varna, Köstencc, 

Sulina, Galatı, lbrail ---CAMPIDOGLIO 
Perş. 20 Atuıtoı, saat 17 

Galata rıhtımından 
Pire, Napoli, Marsilya, 

Genova 

Asslrla 
Put- 20 Atuatoe, 1aat 17 
Kavala, Selanik, Golos, Pi
re, Patras, Aysaranda, Brin • 
disi, Ankona, Venedilı:, Tri-

este 

CELIO 
Cuma 21 Ağustos, saat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Brindisi, Venedik, 

Tr~te 

Fenlcla 
Perş. 27 AQ' to1, saat 11 
Burgaz, Varna, Köstence, 
Odcsa, Batıım, Trabzon, 
Sııınsun, Varna, Burıraz 

QUIRINALE 
Cuma 28 Ağustos, aaat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Brindisi, Venedik, 

Trieste 

Albano 
Cumart 29 Al•los, ıaat 17 
Selanik, Midilli, lzmir, Pire, 
Patras, Brindisi, Venedik, 

Trieste 

Merano 
Cumart. 29 Ağustos saat 17 
Burgaz, Varna, Köstence, 
Sulina, Kalas, lbrail, Suliııa, 
Köstence, Varna, Burgazl 

Mezkur vapurlar mahalli 
maksu ti arının başlıcası için 
ltalya'da Kara ve Deniz 
servislerile telaki ederler. 
Tadılat veya teahhürattan 

Kumpanya hiç bir suretle 
mes'ul tutulamaz. 

Faxla ınalümat almak lcln 
Galatada Merku Rıhtım u· 
nında 0 LJoyd Trlestino,, Umu ... 
mi Aceatahjıaa (T•L 44877 ...... 
ve BeyoiJunda Galatuaray 
civarında Yolcu Dalrealne (TeL 
44616) mUracaat olunur. 
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p .. eayanla~; 
ÇANTA, ELDiVEN ve ÇORAPLARINIZI 

Satın almazdan evvel; her halde: Yeni açılan 

mağazalarını ziyaret ediniz. En son moda ve zengin çeşitlerı 

F I Y :;:s;d~ a;dı~nız ;d~r~b~c~slni D I R 1 

;1---B-eyoğlu istiklal Cadd:sinde Hacopulo Pasajı karşısında 283 .lı 

VEQEN 

KUMBARA DESTEKTİR 
KUMB RA DESTEKTi · 
iş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
aynı ~amanda : 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

00 Lira mükafat 
veriyor. MUkifatların 10,000 Lirası her sene 
1 Nisan ve 1 Teşril\levvel tarihlerinde kur'a 
ç!'kilerek veri.lmektedlr. Bu iki keşidenin her 
bırlnde 5000 lıra, şu şekilde tevzi edilmektedir: 

J!irinciy'7 1000 Lira 
ikinciye 250 
lOkişiye· 100 yüzer liradanlOOO 

1
20 ,, 50ellişer ,, 1000 
175 ,, lOonar ,, 1750 
Ceman 207 kişiye 5000 

ikişer bin liralıklar: 
Diğer beş keşldenin her birinde yalnız 1 
kitlye iki bin lira veriliyor. Bu keşideler 
her sene Şubat, Haziran, Temmuz, EylUI ve BI· 
rlncl KAnun aylarının ilk gUnleri yapılmaktadır. 

Sahibi ve Umum! neşriyatı i::lare eden yazı işleri müdürü 
Etem izzet Benice 

Basıldı~ yer: Matbaaj Ebüzziyıı 

AÇIK SÖZ 26 Temmuz 

. ~ ~ ,: .-.. ' 
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!stan bul 4 üncü icra memur• 
luğundan: Üç yeminli ehlivukuf 
tarafından tamamına (18930) 
lira kıymet takdir olunan Şeh· 
zadebaşında Kalender ve Bala• 
ban mahallesinin eski Şehzade· 
başı ve Acem oğlu meydanı 

yeni Şehzadebaşı caddesinde es• 
ki ( 4a4 mükerrer ve 6 21 25) 
yeni 21 25 numaralarla mu• 
rakkam sağ tarafı Şemseddin 

ve Mehmet Süleyman ve Öme
rin 25 27 29 31 No. lu dük· 
kan lan ve bazen Şark tiyatrosu 
ve sol tarafı Mustafa Fevzi 
dükkanı ve bazen tiyatronun ve 
hissedarları kırathancsi arkasl 
Acem oğlu sokağı cebbesi Şeh· 
zade başı caddesile mahdut ica• 
reli mukaddema Kalenderhane 
mahallesinde Şehzadebaşı cad· 
desinde 21 23 No. 1ı gazino ve 
Balaban ağa mahalleainde Acem 
oğlu meydanı sokağında ı No lı 
menzil ile 6 No. Iı bir hah 
dükkanın tevsii intikalı bila 
Gedik bazı mahallinin tamam• 
larile mezkur 6 N o. lı gazino
nun muayyen mahallinde müs
tekar tevsii intikalli bir adet 
eskici gediğinden munkalip bir 
bab dükkanın muayyen mahalli 
elyevm mezkur numaralarla 
murakkam kagir tiyatro ve ote• 
lin bil.i. gedik ve gedikten 
munkalib mahalleri elyevm hu• 
dudu Şehzade başı caddesi Acem 
oğlu sokaıtı Hilal sinaması 

Mustafa Tahir dükkanları ve 
Halk kıraathanesi mahıllen 

umum nıes1lıası 368 metre mıı• 
rabbaında olup mezkur gayri 
menkul elycvm Milli sinamadır. 
E\•safı: bina beden duvarları 

kagir diğer aksamı ahşlp iki 
katlıdır tamire muhtaçtır bina
nın esasatından ınacdası kiracıya 

aittir. Zemin kat : Şehzade cad• 
desinde 21 23 No. it kapının 

iki yeni camlı kapdan girilen 
(antrede iki yeni açıltr kapanır 

demir parmaklık zemini heresi
man a:ıtre ve tavanı karton pi• 
yerdir. Sağda bir kapıdan geçi 
len dar bir aho;ap merdivenle 
zemini ah5ap döşeli bir oda 
tavan ve duvarları yağlı boyalı 

sokağa üç pencereli olup ikisi 
d~mir parmaklıklıdır antreden 
iki yanlan çifte kanat kapı ile 
sinema salonunageçilir. Parter: 
Zemini ahşap duşeli 500 k'şi 

alacak açılır kapanır sandalya 
kanepe koltuk vardır sahne 
kısmına yakın olarak karşılıklı 

ahşap döiemeli ve korkuluklu 
dörderJen sekiz ve arkadaki bal• 
kon altına müsadif kısımda da 
aynı evsafda sekiz olmak, üzere 
16 loca vardır. 

Balkon: parteden mütenazır 

mosaik onar basamakla çıkırlır 
zemini ahşap koridor ve afi 
tarzında döşeınelidir burada 80 
kişi oturabilir koridordaki bir 
kaııudan girildikte zemini kare 
mozaik duvarları sıra payano 
kaplamalı alaturka payana he• ı 

ıa lavaboda vardır ve tavanları 
ahşab karton piyer ve yağlı bo· 
ya tablo ve milo ve orciyollu 
olarak tezyin edilmiştir parterden 
acem oğlu sokağına nnmerotaj 
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Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransız~a ihtiyari olarak mütehassıs muallim!er 
tarafından öğretilir," Milli terbiye ve kültüre son dtrece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. l\ütüphanelerl 
mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmülünil temin eder Lıse kısmı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilır. 

MÜHENDİS KISMI Ameli ve nazari ıısullerle elektrik, makine ve Nafıa mühcndısi yetiştirir. 

KAYtT GÜNLERi: 1 Ağustos'a kadar Çar~amba günleri saat 9:00 dan 12:00 ye kadar. 
1 Ağustos'tan sonra Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 9:00 dan 12:00 kadar 7 Eylülden ~oora hor guıı. 

F'a.zla. ına.IC...mat için nıelt.'t"upla. veya bizznt mü.rncnat edilebilir. 

1 İstanbul 

Semti meşhur ve ınalıaltesi 

Cağaloğlu, Alemdar. 

Samatya, Hacıkadın. 
Eyüp, Nişancı Mustafa P, 

Kumkapt, Kazganisadi. 
Şehremini, İbrahimpaşa. 
Eyüp, Nişancı Mustafa P. 

Beyazıt, Sekbanbaşı Yakupağa. 

" 
Şelıhremini, Denizaptal. 
Hocapaşa, Karakihüseyin Çelebi. 
Balat, Kara baş. 
Yusufpaşa. 

" 
Yenikapı, K:itipkasım. 

Çarşı. 

• 
Eyüp, Nişancımustafa 
Çakmakçılarda Valide hanı. 

• 
> 

Haseki, Bayrampa!}Bo 
Fatih, Beyceğiz. 

Beyazıd, Yahnikapan. 

Uzunçarşı, Yavaşça Şahi .. 

Davuhatun. 
Davutpaşa, Kasap İlyas. 

Vakıflar Direktörlüğünden : J 
Cadde ve s 1ka)\'ı 

Çatal çeş me• 

Tramvay C. 
Nişane• 

Cami. 
Yaylacamii. 
Nişaneı. 

Simkeşlıane altında 

" 
Topkapı C. 
Orhaniye. 
Vapur iskelest. 
Haseki C. 

• 
Yenikapı C. 
Kavukçular. 
Lfıtfullahağa 

Mektep alt ı nda. 

1 inci kemerde. 

• 
Mescid altında. 
2· inci üst katta. 
Başmakıseril tekkesi 
Nişanca. 

Mektep 

Hamam 
Sütçü 

Nr: sı 

2, 1·2 

314.372 
46 

12 

95-101 
39.93 

298·340 
2 

13 
23 
25 
57.59 
15-17 
37.39 

19-57 ' 
9 

13 
21 
93 
4 
• 

5 

22·24 

7.9 
7.9 

Cinsi 

Hocarüstcm camii 
ve me-ırutahane 

Hane. 

Muhammen 
Kirası 

L>"a K • 
20 

Şeyh Murad dergahı 
odaları. 

18 
8,50 

Mektep mahallesi 
Ha'le. 
Şeyh Murad Sama• 
h~nesi odası. 

Dükkan. 

" 
• 
" 
" > 

• 
• 
> 

• 
• 

Oda 

• 
• 
• 

Taş oda. 
Efdalzade medrese 
arsasında baraka. 

2 
1 
1 

8 
7 
6 
5 
2,50 
1,50 
1,50 
2,50 
1,50 
1 
1 
3 
4 
2 
5 
1 
2,50 

Hatice sultan mekebti 2 
altında bodrum. 
Mektep altında iki 
bodrum. 
D~po. 

2 

1 
0,50 

,. Hamam odaları. 26 
l\Iaa oda arsa. 
Oda, 0,50 

12 Bahçekapı, Şeyh Mehmet GeyUni Şapçı hanında. 9 Oda ve odabaşılık 
ve kahve mahalli. 

Yukarıda yazılı mahaller 937 •senesi Mayıs nilıayetine kadar kiraya verilmek üzere açık arttır• 

maya çıkarılmı~tır. İstekliler hizalanndaki muhammen kiranın seneliğinin yüzde yedibuçuğu nisbe
tinde pey akçelerile birlikte ihale günü olan 29°Temmuz0 936 Çarşamba günü saat 15-e kadar Çen· 
berlitaş'ta İstanbul Vakıflar Başmüdfırlüğünde Akarat kalemine gelmeleri. (4087) 

3-10· 12 olan kapıları "vardır· 

sahne: pırterdeki localardAn ve 
acem oğlu caddesindeki 14 no. 
ltı kapıdan girilir zemini top· 
rak antre ve buradan caddenin 
arka kısmına geçilir bir hala 
ve seyyar merdivenle çtkılan 

iki küçük oda vardır tava:ıı 
yoktur çatısı haraptır salon ta• 
rafı ortada yumurtalık tahta ile 
kaplamalıdır sahne ön kısmı 

müdevver ahşap döşemeli ve 
yan taraida bir büfe mahalli 
vardır portellerin antre tarafın• 
daki tavanı yağ'h boyalı diğer 

aksamı karton piyerdir. Acem 
oğlu sokağından no. 9: zemin 
kat kısmen toprak ve taş döşeli 

antre olup birinci kattaki maki· 
ne dairesinin tuğladan sıvasız 

ayakları vardır bir merdiven 
nltı vardır çimento basamaklar• 
la birinci kata çıkılır. 

Birinci kat: Ortadaki sah•n• 
lıkda demir kapı ile girilen 
zemini çimento (makina dairesi) 
vardır buradan birinci kata çı• 
kılan merdiven ahşaptır birinci 
kat ahşap döşemeli olup sofanın 
döşemesi düzlüğünü gaybetmiş· 

tir. Sofada mermer musluk taşlı 
iki gözlü ve makina dairesinin 
üstü çimento sıvalıdır bir kiler 
ve bir koridordan geçilen ta• 
vani müzeyyen sofa ikisinin 
tavanı yağlı b~yalı birer sofadan 
ahşap bölmeli olmak üzere 4 
oda vardır bu kısmın .döşe. 
nıesi düzlüğünü gaybetmiştir 
buradan ahş.ıp merdivenle çatı 

arasına çıkılır çatı arasında ta• 
vanı basık iki çatı altı vardır 

birinci kaıtan çatı arasına 
çıkılan merdiven altından geçi· 
len bir kapı !le diğer bir sofa. 
ya geçilir burada üç oda bir 
lıcla vardır bu odadan başkasının 
ta~an ve duvar sıvaları dökiil• 
müş ve kabarmıştır. odanın biri 
ah7ap tavanlı diğerleri hağdadi 

Üzerine sıvalıdır. Elektrik ter. 

1 

Veli Efendi 

YA 1 RI 
26 Temmuz 2, 9, 16, 23, Pazar günleri 

saat 15 de yapılacaktır. Hususi Tiren 14 dedir. 

il!..~~!!!! 
•4272• 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Kültür Bakınlığı yayınların·n Gmel sı:ıcılığını Üç yil süre 

ile fütüne almış bulunan "Vakit., idaresile yapılmış olan nıuka· 
velenamenin hühmü 25 • Temmuz· 936 giinü sona ermekteJir. 

Bundan sonra Kültür Bakanlığı yayınlar:nın satışı yalnız ki• 
tapçılar elile yapılacaktır. 

Bu Yayınlar n sıtışını üstiine almak isteyen kitapçıların ya 

bulundukları yerin Koiltiır Dire;tö ·lüğüne veya Devlet Basımevi 
Direktörlüğüne Başvıırarak satış şartlar:nı ö;:-renmeleri ilan olunur. 

"428'!" 

kos tesisatı vardır Acem o[:lu 
sokat(ındaki kapılardan 14 No. lı 

ahşap ve diğerleri demir kepenkli 
ve bu cebhede ortada birinei katta 
ahşap harab bir cumba vardır 

harici sıvalar bir çok yerlerde 
dö;.;ülmiiş ve kabarmıştır. Ta• 
mamı açık arttırmaya vaz edil• 
miştir. Arttırma peşin .;ir arttır· 

maya iştırak edecek müşterile

ri n kıymeti ınuhamınenenin % 
7 buçuk nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir b:ınkanın temi· 
nat mektubunu hamil olmaları 

İcab eder müterakim vergi tan• 
zilat tenviriye ve vakıf boçları 
ve yirmi senelik evkai tefviz 
bedeli müşteriye aittir arttırma 
ş1rtnaınesi ilan tarihinden iti· 
haren dairede mahalli mahsu· 
suna talik edilecektir birinci 
arttırması 1·9-936 tarihine mü• 
sa lif salı gunu dairemizde 
sıat 14 dm 16 ya kadar icra 
edilecek birinci arttırmada be
del kıymet muhammenenin % 
75 ini bulduğu takdir fıs~e bı· 
rakılır aksi takdirde son artlır· 

mamn taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma on beş gün daha 
temdit edilerek 16-9-936 tari• 
hine müstdif Çarşamba günıl 
sa•t 14 den 16 ya kadar daire• 
mizde yapılacak ikinci arttırımı 
neticesinde en çok arttıran · n 

üstünde bırakılacaktır. 2004 
no. lu icra ve iflfıs kanununun 
308 inci maddesine tevfikan 
hakları tapu sicillerile sabit ol• 
mıyan ipotekli alacaklarla diğer 
alakadarnnın ve ictifak h>kkı 

sahiplerinin bu ha'<larını ~e 
hususile faiz ve masarife dair 
olan i ldialarını ilan tarihinden 
itıbaren yirmi gün zarfında ev• 
rakı müsbilelerile birlikte daire
mize bildirmeleri la?.ıındır aksi 
takdirde hakları tapu sicilleri 
ile sabit olmıyanlar satış bede
linin p ıyla.7masıııdan hariç ka• 
lırlar. D ıh' fazla maltı.mat al• 
mak isteyenlerin 93411444 nO· 
lu dosyada mevcnt evrak ve 
ınalıallen haciz ve takdiri kıy• 
met raporunu görüp anlayacak• 
!arı ilil.n olunur. (24602) 

• 

' 


