
ÖZ 
Sayı: 99 Birinci yıl Her yerde uyıaı 5 kuruş Telefon No. 20827 

• 
Söz istiyoruz: 
lstanbulda su sahtekirlıfiı alabildl

fiine gidiyor diyor ve .. her belediye 
polisinin her dUkkAna girerek damaca
nalar Uzerindekl mUhUrlerl kontrol et
mesini istiyoruz. 

Temmuz 

27 
Pazartesi 

1936 

Mektup adresi: Cafaloilu, Şer~f •olc:ak Telg•af ad'<•I • lttanbul: Açık Söz 

On günde 50,000 kişi öldü! 
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Nevlet ispanya ihtilcili ! Yağmur ve fırtınadan sonra . -

Sahibi: Etem 

eşriyatı - •• ----------

Şimalde ihtilBlciler Usküdarda yirmi ev çök-Sur/edilen büyük emeği 
toplu bir halde halkın 

&özü "" görüşü önüne 
çıkarmaya mec!>uru:ı .•.• 

Kısaca 
tvleöer neymit o?. 
lıı. a 

41ılar. ;ce Ankarahler t:ldını al· 
•orıta d «»ıra lıtanbut1ular. Daha 
t '"l•r : Bt\yoğlu, K.ldı kijyde otu· 
't,it'r u tadın farkuta vardılar. 

lııatı otomatik telefon nerml~ ? 
dt Ada~ bunun dr.jerlnl hrle ştm ... 
dttı, Bu~~, Bcbckt~n, Ba!-;ırköy· 
tclefo Yukderedrn yanıhµ t 4 bir 
.,n1

1
y.:'r. ~d~cek oluraa kat kat 

Da1t11t 1 
tetı a ar •Üren bir hokleyi'-
Otıutl •onra M tınaıelln çıkına;, 
~- Ycnid ' "'St üst en yeniye bc.klttmcal, 
ba.4k, e numara aorması, bir 
trı l\lh •an tralın j(i.:r.lün•l etrılesl1 
"' •yet ı-~llQ.a aradığınız num3ranın 

sı ve b. t l f •a.tııa, •r e e unun bir in-
~ ter dm t" 

t oto:tıat·k' urmeııi olmasa belki 
'°trcftll 1 telefonun. değerini 

111 
Yecekt~k .,. . 
er nt)'mlş o?. 

Hatice Hatip 

2000 maktul Verdi
. tü, on yere yıldırım düştü 

ve bir kişi daha öldü 

_ ............ 

Maliye Vekili Fuat Ağralı 

ı~.--~~-:-~~~~~ 

' ' 

Altı lıa/ta devam edecek olan at garıılarının ilki dün !"•li
t/endide yapıldı. Dünkü koıularda kaza,.onlar hakkrndakı ma

lümat spor sahiftmizdıdir. 

--
Yeni bir proje 
yapıldı, Nafıa 
Bakanına verildi 
Ankra, 26 (Açık Söz)-Ôl!'

rendiğimize göre posta ve tel· 
gaf umum müdürlüğü posta 
ve telgraf ücretleri hakkında 
yeni proje hazırlamış, tetkik 
edilmek ve kati bir karar ve
rilmek üzere Nafıa Vckfi.!etine 
taktim etmiştir, 

Bu yeni preje, beynelmilel 
Kahire posta ve telgraf kon· 
gresinde verilip tatbik sahası
na intikal eden mukarrerata 
istinaden hazırlanmıştır. Pro· 
jeye göre mektup, telgraf, 
koli ücretleri bir miktar ucuz. 
)atılmaktadır. Ucuzluk nisbeti 
hakkında kat'i karar Nafıa Ba· 
kanlığının tetkiklerinden sonra 
verilecek tir. Projenin şu gün· 
)erde Nafıa Vekili tarafından 
tetkikine başlanması muhte
meldir. 

r Açık Söz'ün "°'ı 
Sürpriz kuponu 

Bu kuponu kesip saklayınız 

No. 99 _J 

Atları, koyunları seller sürükledi, yüzlerce 
köprü yıkıldı bastı, •• • 

evı su uç 

Kasımpaşada sellerin doldurduğu bir soluıfın porltan giri1nı1ııl 

Evvelki gün bir afet ha'inde 
bir aat kadar yagara1'. kesi
len yağmur, dün sabah da do· 
kuz buçukta başlamış ve saat 
on dördü kırk beş geçeyc ka
dar bütün şiddetilc devam et· 
miştir. Yağmurun böyle uzun 
miiddct ve sağnak halinde bü
liın şıddetile yağması dün yine 
yeniden birçok facıalara, ha
sarata ve kazalara •ebebiyet • 
verınıştır. 

Evvelki günkü yağmurdan 
dlın kaydetmiş olduğumuz ha· 
dıselerden başka ve dünkü 
yağmur dolayısile olan vak'a
ları bırer birer kaydediyoruz: 

/)u·· ,ı saal denizde kaldılar S / / b " ;prın f r: ııi atın rı UJ(Trrıan bir cadd~ 
Kuçük Mustala Paşada Ali l ====o--==:=-====:====~~~;;;;~;;;;~=== 

bey caddesinde oturan san· ı At• d 
dalcı Rıfkı ve kardeşi Şevki· lfla an bir ses 
ye ait sandallar bundan iki 1 

~~nd::vel~~~~~~:r:kia~:~:~ 1 Yunanistan adaları 
üzere Büyükadaya doğru gi· 1 T k 
~;~'~r~~~~d~a.~~1J~\nd;.f;~: 1 ve ra yayı tahkim 
~~~~ş;~;.· ikisi de denize düş· etmek istiyor 

iki kardeş dört saat kadaı -
Eski Yunan Nazırlarından biri~i 

sürdü. 
denizde bocaladıktan sonra o

De.,amı 2 nci sahifede 

Dünkü fırtına ve gagmarırn 
şiddetinin bir tuahürıl daha 

böyle bir lüzumu ileri 
{Eski l'.'unan Hariciye na- ı Monlrö konferansı Bogazlar 

zırt Arkıro,,ulos Attnudal<.i k ı · · 
•E'tnos. ga .. ıeıin• Monlrö mu· ' m~ ~v.e eıını tadil etti. Artık 
kaNlulnden çıkabilecek neti- T.urkıye Boğazları işıral ve tıh· 
celerd•n bahsederken şuıı/arı kım etmek hakkına malik bu-
sög M11 ır: / g:, 2 • cvamı ncı safi acla mııııııııı:uıııı1111M1111uınıııwu.ııı.M.uNm11111tııııttıııııııııı-•ı f lllllh Ji'lllHlllllllllOllllllHUllllltlllllllllltllll•I 

londradan a!ldeiinde h . • _, . . ft rımızuen gtçen vıe bugün memleketıne 
ııdt~k olan IJahr~gn S•yhl Hamel bin l.a 

( Ya:ıııl ,j GacO ıayfada) 
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Montrö mukavelesi, 
• 

ita/ya ve Almanya 
Montrö konferansının müs

pet bir netice vermesi üzerine 
Almanya ve !talya matbuatı 
ateş püskürmeğe başladılar. 
Boğazların mukadderatına kar
şı harpten önce de ve harpten 
sonrada liıkayıt kalır gibi gÖ· 
rünen ve bunu bir lngiliz. Rus 
meselesi telakki ettiğini bildi· 
ren Almanyanm bu yüzden 
telaşa düşmesi, Montrö'de ım
zalanan mukavelenin hükümle· 
rine itirazdan ziyade birinci 
derecede ehemmiyetli bulunan 
siyasi bir me•ele üzerinde in· 
giltere, Ru•ya ve Fransa ar:ı
sında bir anlaşma husule gel· 
ıniş olmasından ileri geldiği sa· 
rihtir. 

ltalyaya gelince; bu devlet 
Akde ıiz ıneselesile daha yakin 
alakası vardır . Binaenaleyh 
Boğazlar mesdesinin şu veya 
bu şekilde halledilmesi ltalya 
için ehemmiyetli bir meseledir. 
Bununla beraber, bu meselede 
lıalyayı Alınany:ıya bağhyan 
noktalar vardır. Bunun içindir· 
ki Boğazlar meselesinin Mon· 
tröde halli lıalyanın da hiç ho
şuna gitmemiştir. 

Bu me,eledeki ltalya ve Al· 
manya noktai nazarları şöyle 
hülasa edilebilir. 

1 - Bir defa hem ltalya, 
hem de Almanya, harp sonrası 
devrinde imzalanan bir muahe· 
denin Montrödeki ıibi, bütün 
a.akndarların muvafakatile 
tadil ed;lcbileceğini görmekten 
memnun kalmamışlardır.Her iki 
devlet le sencle rdenberi bir 
emrivakiler siyaseti takip et· 
mektedir. Ve uysallık ile hiç 
bir hedefe varılamıyacağını 

behane olarak ilerö sürmekte· 

reli genişlemiş ve Almanya 
büyük bir deniz devleti olmuş
tu. Bu sırada Almanyanın Bo
ğazlar üzerinde alakası vardı. 

Fakat Boğazların bir lngiliz • 
Rus meselesi olduğunu bildiği 

için Almanya, Rusyanm Ak· 
denize inmesine mani olmak 
i•ter gibi görüniıp te lngilte
renin oyununu oynamak iste
medi. Rusya ile ihtilaf halinde 
bulunduğ u zaman bile, Boğaz
lardan Rııs harp gemilerinin 

f dışarı çıkmalarına mani olmak 
meselesini antant kordiyalın 
bir uz v u o 1 an lngiltereye 
bırakmıştı. 

Dün Alm anya ne vaziyelte 
ise bugün ltalya da aynı vazi
yettedir. Yani Ru• harp gemi· 
!erinin Akdenize inmeleri İ ta l
yanın i~ine elvermez. fakat 
Montröde buna mani olmak 
vazifesini ltalya lngiltereye bı
rakmak istedi. 

Fılhakika Montröde bir ara
lık lngiltere ile Rusya ara•ın· 
da ihtilaf tebarüz etti. Ve bu, 
Almanya ve ltalyayı sevindirdi. 
Fakat ansızın hava değişti. 
lngiltere ile Rusya anlaştılar 
ve bu anlaşma Almanya ve 
ltalya içinbir sukutu hayal oldu 

3 - Üçüncü ve çok mühim 
bir sebep te Montrö'de Millet
ler C •miy•ti politika!ınm mu
vaffak olması ve Almanyanın 
hiç le hoşlanmadığı mevzi! pakt· 
ldr politikasının kuvvet bulma· 
sıdır. Malümdur ki Montrö mu
kavelesine göre, Türkiye bi· 
taraf kaldığı takdirde Boğaz. 

!ar harp ıremilerine kapalı ka
lacaktır. Yalnız Milletler Ce-

dirler. Boğazların tahkimi, 
Ren mıntakasının tahkimine miyetinin kararını veyahut ta 

Türkiyenin dahil olacağı bir 
çok benzer. Almanya daha misakın ahkıimını tatbik etmek 
geçen Martta emr:v.,ki iie Re- için açılacaktır. 
ni tahkim ederken, Boğazların Bu demektir ki Mılletler Ce· 
uzlaşma yolile tahkim edilme- miyetinin kararlarını tatbik 
si, bu devletin takip ettiği si- için Fransız donanması Kara-
yasele zıt olan bir siyasetin denize veya Rus donanması 
muvaffak olması demekti. Akdenize geçemiyecekleri gibi 

ltalya da bu yolda Almanya· Türkiyenin dahil bulunduğu 
nın yoldaşı olduğundan her bir paktın hükümlerini tatbik 
iki devlet de netice den mem- etmek için de Boğazlar a-
n un kalmamışlardır. çltabilecektir. Milletler Cemi· 

2 _ ikinci lir sebep gerek yetinden çekilen Almanya ile 
)talya ve gerek Almanya bo· Milletler Cemiyetine karşı hu· 

1 
sumetini gizlemeğe bile lüzum 

ğazlar meselesi yüzünden n· görmeyen ltalyanın Milletler 
giltere ile Rusyanın aralarının Cemiyeti misakını içine alan 
açılacağını sanmışlardı. Filha· Montrö mukavelesinden tııem· 
kika boğazlar meselesi bu iki nun kalmaları beklenemez. 
devlet arasında on sekizinci Görülüyor ki Almanya ve 
asrın sonlarından beri devam ltalyanın Montrö anlaşmasına 
eden bir ihtilaf mevzuudur. karşı vaziyet almaları, Tür. 
Bu yüzden lngiltere bütün on kiyeye karşı her hangi bir 

mülahazadan ziyade iki dev· 
dokuzuncu asır içinde Rusya !etin takip ettiği geniş Avru· 
ile anlaşamadı. Ve Ortaavrupa pa siyasetinin icaplarından 
da kuvvetli Almanyanın belirme. ileri gelmektedir. Bunun için· 
sile 1907 senesinde teessüs eden dir ki Alman ve ltalya gaze· 
Rus • lngiliz mukarenetinden telerinin Montrö mukavelesi 
sonra da iki devlet arasındaki hakkındaki menfi yazılarını 
Boğazlar ihtilafı devam etti. kendi üzerimize almak için 

Büyük harbe tekaddüm eden bir sebep yoktur. 
yıllar içinde Almanların tica· Diplomat 
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Ati nadan bir ses 
1 inci sayfadan devam 

lunııyor. Eski mukavelenin lışlarını adilane görmek müm· 
koyduğu memnuiyet aynı za. kün olamazdı. 
manda Boğazların ağzında bu· Avrupa barışını tutmak için 
lunan ikisi Türk, ikisi Yunan bazı mıntakaların bitaraflığı 
hakimiyetinde bulunan dört hakkındaki bütün asker! ah· 
adaya da şamil bulunuyordu. kamın değiştirilmesi bir zaru-

Renin askeri işgali gibi em- ret haline girmiştir. Bu meyan· 
ri vakileri tanıyıp kuvvet is· da bizim de Trakyanın tahki· 
timal eden devletleri mükafat· mini talep etmemiz Jazımgel· 
!andırarak, şimdiye kadar ta- mektcdir. Bizim Bulgaristana 
ahhütlerine riayet etmiş ve karşı tccavü1I emellerimiz yok· 
yine meşru yollardan giderek tur. Bulgaristanın da kendi hu· 
muahedelerin tadıl i ni istemiş dullarını tahkim etmesine bir 
olanları ho1nutsuz bırakmnk şey diyemez. 
gayrikabili kabul bir şeydi ve Türkiye ile aramızda asker! 

bir anlaşma vardır. Müşterek 
bu devletleri de bizarure kuv· hudutlarımızı müştereken tah. 
vet istim3line mecbur edebi· kim etmek menfaatimiz iktiza. 
li~i. ~~~ 

Türkiye eski vaziyetinde Adalara gelince, Boğaz ıığ· 
Trakyayı müdafaa edecek, zında bulunan iki adamızın 
Anadolu ve Rumelideki ord •• vaziyeti, Boğazların yeni· 
tarının arasındaki rabıtayı te· den tahkimi meselesi ile zaten 
min cyliyecek bir halde degildi. halledilmiş bulunuyor. 

Fakat Montrö muahedesile Bu iki ada da, Boğazlarla 
boğazlar tam bekcisini bul. beraber, açık bulunmak taah· 
muştur. hüdünden kurtulmuş bulunu-

Bugün bazı memleketler hu· yorlar. Çünkü bu adalardaki 
dutlarındaki mühim noktaların askeri rejim de Lozandaki bo· 
lıAlıi gayriasker! bir halde bu· ğazlar mukavelesile tespit edil-
lunduruluşu, kuvvete boyun miş bulunuyordu. 
eğilmesinden ileri gelmtktedir. Şimdi geriye diğer adaların 
13ir taraftan en kuvvetli dev· Midillinin, Sisamın tahkimi ka· 
!etler ne Milletler Cemiyetine lıyor ki, bu mesele doğrudan 
başvur mı ya, ne beynelmilel doğruya Türkiye ile Yunanis· 
m'1zakerelere ve formalitelere tan arasında halledilebilir. 
lüzum görmeden istedikleri Çünkü bu adalar, bugün için 

katiyen mevcut olmıyan muh· 
tahkimatı yaparlarken, diğer teı.1eı bir tecavüze karşı Tür. 
taraftan zayıf ve barışsever kiyeyi siyanet i~in bitaraflaş· 
milletlerin bu gayriaskerl mm- tırılmışlardı. 
takada elleri kolları bağlı ka- Binaenaleyh ortada tamami· 
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Son a 
Ankara - memleket ve dünya 

Sayı: 99 Htryerde 5 kuruı Telefon No: 20827 Telgraf adresi: lstanbul Açık Söz 

ispanya ihtilali! 
Londranın davetine 

karşı iki şart 
-

Şimalde ihtilalciler 
200 O ma.ktu 1 verdi 

Londra 26 (A.A) - Sunday Chronicle gazetesınin yazdığına 
göre, Mussolini ile Hitler Beşler konferansına vaki olan davet 
hakkında telefonla görüşmüşlerdir. 

ltalya mezkür konferansa iştirak için Akdediz anlaşmaları· 
nın tamamiyle kaldırılmasını istemekle, Almanya da Afrikada 
kendisine ittisa hakkının verilmesini şart koşmaktadır. 

1 inci sayfadan devam 

Ajansının öğrendiğ"ine göre 
asi General Mollanın karısı 

Biarritz'e hareket etmiştir. 
General Mollanın kumanda et· 
mekte olduğu kuvvetin Guad· 
rame mıntakasında 2000 kişi 
telefat vermiş olduğu söyl~n· 

mektedir. Faşistlerin geçmesi· 
ne mani olmak için Navarre· 
deki l.<panyol hududu tamamile 
kapatılacaktır. 
Bir kadın anarşisi taburu 

teşkil edildi 
Madrid, 26 (A.A.) - Hüku

met milis teşkilatı vücuda ge· 
tirmek üzeredir. 

Hususi bir kadın taburu vü· 
cuda getirilmiştir. Bu tabur 
sosyalist ve anarşist kadınlar
dan mürekkeptir. 

Harbiye nazırı. Carthagene 
deki üssübahriyi ziyaret etmiş· 
tir. Oradaki hükümet kuvvet· 
leri, nazıra hararetli bir kabul 
resmi yapmışlardır. Madrit Ali· 
cante, Murcie Carthagene ve 
Albaceta arasındaki telefon 
muhabereleri kesilmiştir. 

Albaceta'da hayat, normal 
şeklini almıştır: Asilerin rir 
tayyaresi Algesiras'da yere dü· 
şürülmüştür. Milislere ekmek 
yetiştirmeleri için fırıncılara 
kati emirler verilmiştiri 

isyan hareketinin başlangı· 
cındanberi Barcelone'da ölen. 
!erin miktarı 310'a baliğ bulun· 
maktadır. 

Bir ôsi reisi intihar etti 
Madrid, 26 (A. A.) - Alba· 

cete'deki asiler reislerinin mun· 
tazam kuvvetlerin şehre gir. 
miş olduklarını öğre~ir öğren· 
mez kendilerini öldürmüş ol· 
dukları bildirilmektedir. 

Madride erzak gönderiliyor 
Madrid, 26 (A.A.) - Madrit 

Belediye Reisi kıtlıktan ve er. 
zak yokluğundan endişe edil· 
memesi lfızım geldifıini ve Va· 
lansdan Madride doğru elli bü· 
yük kamyon erzak yola çıkmış 
olduğunu bildirmiştir. 

Fransız lopragında da 
muharebe mi? 

Paris, 26 (A.A.) - Malin ga· 
zetesinin muhabiri, Hendaye· 
den bildiriyor : 

lrun belediye reisi Hendaye 
gelerek Fransız memurlarına 
asilerin hükümet kuvvetlerine 
lspanyol toprağına giren ve 
halihazırda asilerle hükumet 
kuvvetlerinin arasını ayıran 

Fransaya ait orman üzerinden 
bombardıman etmekte olduk· 
!arını bildirmiştir. 

lron belediye reisi, asileri 
mevzilerinden tardetmek için 
icabında bu orman yolile milis 
kuvvetleri sevkedileccğini söy· 
!emiştir. Keyfiyetten Fransız 
hüki'ımrtine malümat verilmiştir. 

Fransa silôh ihracını 
yasak elti 

Paris, 26 (A.A.) - Fransız 
kabinesi, dünkü toplantısında 

ispanyaya silah ihracatı yapıl. 
masını menetmeğe karar ver· 
miştir. 

Kabine ispanya vakayii hak· 
kında müzakeralta bulunarak 
fransanın diğer devletlerin 
dahil! işlerine karışmamaktan 
ibaret olan ananavi siyasetine 
devam edilmesini karar altına 
almıştır. 

Bu meselenin ortaya atılmış 
olmasının sebebi lspanyol hü· 
metinin bazı ajanslarının hiırp 
ve tayyare malzemesi satın al
mak iizere son zamanlarda 
Parls'e gelmiş olmalarıdır. 

Ticaret tavyareleri ihracatı 
serbest bırakılmıştır. 

le Türkiye ve ·Yunanistanı ala
kadar eden bir mesele v~r 
demektir. Bu mesele de iki dev
let arasında halledilirse, orta· 
da Lozan muahedesini imza 
eden devlet bre keyfiyeti ha· 
ber vermekten başka yapacak 
bir şey kalmaz. 

Hülasa, gerek Rende kuv· 
vetle, gerek Montröde meşru 
yollardan elde edilen netice• 
!er, artık bitaraflaştırılmış mın
takaların tahkimi meselesini 
ortaya atmış demektir. 

Bugün silasızları müdafaa 
edecek beynelmilel askeri bir 
kuvvet olmadığına göre, Millet· 
!er Cemiyeti de, onu tutan bü
yük devletler de meşru yollar
dan istenecek tadil taleplerini 
kabul edeceklerdir. 

Paris, 26 (A.ı" .. ) - Sat cenah 
gazeteleri, Nazırlar meclisinin 
ispanyaya mühimmat verilme· 
mesi kararından dolayı mem· 
nuniyet izhar etmektedirler. 

Maamafih Populaıre gazetesi 
brzı ahvalde mesela, Kızıl Rus· 
!ara karşı kalkan Beyaz Ruslar 
lehine müdahalede bulunmasını 
ist"emek husu.unda sağ cenah 
gazetelerinin önayak olmuş ol· 
duklarını hatırlatmaktadır. 

ita/yanlar asilere tayyare 
göndermemişler 

Roma, 26 (A. A.) - "Gıor· 

nale d'ıtalı•. ltalyanın Ham· 
borurg tarikile General fran· 
co'ya tayyareler göndermiş ol· 
duğu haberini tekzip etmekle· 
dir. 
Madrid Fransadan mübaybat 

yapıyor 

1 
Amerikalıdan mürekkep bir 
kafileyi hamil olduğu halde 
Malagadan Cebelüttarike gel-
miştir. Yolcular Malagada 300 
geminin batmış, 500 kişinin öl· 
müş ve 2000 kişiı)in yaralanmış 
olduğunu söylemektedirler. 

Sokaklarda birçok cesetler 
yatmaktadır. 

Borea torpito muhribi, 112 
yelcuyu hamil olduğu halde 
Huelga'dan buraya gelmiştir. 

Bu yolcular, seyahatleri sıra· 

sında Tarifa'yı bombardıman 

eden iki lspanyol denizaltı ge· 
' misi g•>rmüşlerdir. 

Saınt Nazaireden bildirildi
ğine göre lspanyol bayrağını 
hamil bir şilep, 100 kadar mül· 
teciyi hamil olduğu halde bu 
limana gelmiştir. Mültecilerin 
Fransız memurları tarafından 

muayene edilmeden evvel ka· 
ray çıkmaların ruhsat verilme· 
miştir. 

• • • 
Bir Alman vapuru mürette-

batı ile birlikte battı 
Danzig 26 (A. A.) - 14 Temmuzda hamule ile Leningrad'dan 

hareket ed•n Walgrien adındaki Alman vapuru müreltebatı ile 
birlikte Estonya sahilleri açıklarında batmıştır. 

• • • 
Kral 8 inci Edvard F ransada 

Portsmouth 26 (A.A.) - Kral 8 inci Edvard Calaıs'ye gitmek 
üzere saat 1,37 ee Erıchantress yatına binmiştir. 

Vimiy, 26 ( A.A. ) - lngiltere kralı sekizinci Edouvard tahta 
çıktıktan sonra ilk defa olarak Fransayı ziyaret etmiş ve Fransa 
Cumhurreisi de olduğu hald~ vimyde harple ölen 11 bin Kanadalı 
için d ıkilen abideyi açmıştır. 

Vimy tepesi esaslı bir müdafaa hattı olmuş \'e burada bütün 
harp müddetince çok kanlı mÜ•ademeler ceryan etmiştir. 

Fransa hükumeti bu eraziyi Kanadaya hediye etmiştir. 

• • • 
iki siyasi parti birleşerek bit 
Halk Cephesi vücude getirdi 

Atina, 26 (Açı" Söz) - Bugünkü g:ızeteler ~ofiyano Pu· 
las'ın lideri bulunduğu zürra partisile komünist parlis i nin"Hal~ 
Cephesi,, ismile birleştiklerini yazmaktadırlar. 

Paris, 26 (A. A.) - M ılın 
ve Echo de Paris gazeteleri 
ispanya hükumetinin yapacağı 
mübayata tahsis edilecek 
144.000 altun lngiliz lirasını 
hamil bir lspanyol tayyaresi 
nin Bourget'ye gelmiş oldu· 
ğunu haber vermek! !dir. 
Her devlet tebaasını himaye 

tedbirleri aldı 

Paris, 26 (A.A.) - Bitaraf 
devletler lspanvadaki dahili 
mücadelenin ne suretle netice
lenecegini henüz kestireme· 
mekte olup bu mücadelenin 
beynelmilel bir takım akaüla. 
meller hasıl etmesinden endişe 
edilmektedir. 

Seville telsiz istasyonu, asi· 
!erin muzaffer olmakta olduk· 
!arını bildirmektedir. Dün ak· 
şanı bu telsiz istasyonu gene· 
ral Franco'nun pir tebliğini 
neşretmiştir. General bu teb· 
liğinde Madrid istasyonu tara· 
fır.dan verilmekte olan bütün 
haberleri tekz'p etmektedir. 

Bu iki parti programlarının e•aslarını bir tebliğ suretinde 
neşretmişlerdir. Bundan sonraki intilıaplarlarda müştereken ha· 
reket edecek olan Halk Cephesi : 1 - Yunasistanın ahali ın-

ı rafından idare edilir bir Cumhuriyet devleti halini almasına. 
2 - Ahali hürivetlerinin Kanunu E•asi ile tahkimine, 3 .
Erkek ve kadın "aragında tam bir müsavat tesisine, 4 - faşist 
teşkilatlarının lağvına, 5 - lntihabatta nisbi u<ul kullanılmasına 
çalışacak ve bu gayeleri elde etmeğe uğraşacaktır. 

bütün devletler, tabaalarının 
hayatlarını temin etmek için 
uğraşmaktadırlar. 

Brazen adındaki lngiliz tor
pito muhribi 148 lngiliz ve 

50,000 ölU 
Paris, 26 (Radyo) - lsp3nya 

vakayii siyasi mahafilde ehem· 
miyetle takip ediliyor. lspan· 
yada isyanın başlangıcından· 

beri yani on gün içinde 50,000 
kişinin maktul düştüğü hesap 
ediliyor. 

Yağmur ve fırtınadan sonra 
1 inci sagfadu.n devam 

radan geçmekte olan lnebo· ve mahallesindeki evler, Hasan 
!ulu Ahmet reisin motörü ta- çelebi mahallesi Öksüz soka. 
rafından kurtarılmıştır. ğında 40 numaralı ev, Aksa· 

Yıkılan aRıl rayde Ahmediye caddesinde 
Kartalda Saman derede A· bir kısım ev dükkanlar, Samat· 

siye isminde bir kadına ait bu· yada Hacı Hüseyin ağa ma· 
Iunan koyun ağılı yağmurun hallesinde mühendis Celalin 
şiddetine tahammül edemiyerek evi, Silivri kapı caddesinde 
çökmüş, ve altında kalan bir lsmaiJ, Şahinde ve Falmanın 

evleri, Belgrat kapısında, ağa 
kaç koyun telef olmuştur. 

çayırında 22 numaralı evle 
Selin götürdügil köprüler 
Y

. K t ı k d h'I' d Nişan isminde bir ermeninin 
ıne ar a azası a ı ın e 

evi, Eminönünde Molla Hüsrev 
Paşaköyü civarında bulunan iki mahallesinde Fatmanın evi, 
tahta köprüyü seller götürmüş, Sanasaryan hanının alt katı, Ka 
bundan mada O civardaki bir dıköyde Sıvastapol sokağında 
kaç tütün tarlasını da sular Vasilin 3 numaralı evi, Kadı· 
basmış ve tahrip etmiştir. köyde kurbah musluk mahalle. 

Devrilen ağaç sindeki evleri su basmış, ge· 
Yıldız harp akademi~i cad· rek mahalh zabıtası ve gerek 

desinde bulunan büyük ve itfaiyenin yardımiye su basan 
eski ağaçlardan biri, sağnak bu ev!erin suları boşaltılmış, 
tesirile devrilmiş, bu dev- içinde oturuhımıyacak gibi o· 
rilme esnasında umumi hattın !anlar tahliye edilmiştir. 
elektrik tellerini de kopararak lbrahim ağa köprüsünün hali 
yere indirmiştir. Şiret memur· Şiddetli yağmurlar, Kadıköy· 
!arı telleri tamir etmiş, nufus• de !brahim ağa tr~n köprüsü-
ca bir zayiat:ı da sebebiyet nü de sulara boğmuş, bu yüz. 
vermemiştir. den köprünün altından geç. 

Patlıyan /ôğım mekte olan tramvaylardan bi. 
ri yoldan çıkmış, trarııvay mü· 

Ortako .. yde Taşmerdiven ba· nakalatı durmuştur. Yolcuları 
şındaki büyük kanalizasyon tamamen otobüsler taşımıştır. 
tesisatı, suların hücumuna da. lbrahim ağa çayırı boyun· 
yanamamış ve büyük borular daki evleri de heman kamilen 
pallıyarak o civan büsbütün su basmıştır. 
geçilmez bir hale sokmuştur. Düşen yıldırımlar 

Su basan evler Dünkü nüshamızda kaydet· 
Beşiktaşta akaretlerde 18 tiğimiz iki insanın ölümü, üç 

numaralı ev, yine Beşik taşta kişinin de yaralanmasıyle neti· 
köy içini, Çelebi sokağı, ıh· celenen yıldırım hadiselerinden 
lamur ve Değirmen önü semt· başka yeniden olanlar şunlar-
lerinde evler, Ortaköyde dere dır : 
b::ıyunda, Ayazmada üç ev, Cibalide, odun iskelesinde 
Hasanpaşa deresinde Feyzi Ereylili Mahmut kaptanın mo· 
bey apartımanı , Beşik~aşta törü direğine, Beşiktaşta 366 
Spor caddesinde kahveci Aşık, numaralı tramvava, Çarşanba· 

da bir ağaca, Edirnekap•da 
Serkis, Hacı Mustafa, polis yine bir tramva, Topkapıda 
Mehmet, Pandelinin evleri, Fatmasultan mahallesinde Çayır 
Yeni bahçe.. Han sırasındaki caddesinde madam Levan ti 
evler, Karagümrükte Karabaş ile Kalpakçıyanın evlerinin 
mahallesinde birkısım ev!Pr, saçaklarına, bakkal Ligorun 
Dolapderede Karabatak soka· bahçesine, Topkapıda Varta-
ğında Petronun ve maliye me· nın ve Haşimin evlerine, Top-
muru C~vadın evleri, Bostan kapı dışarısında Kemalin bah· 
mahallesinde Triyandifile ait çesine, Beşiktaşta doktor 
yeni bina, Yenişehirde Hacı· Hakkının evine yıldırım isabet 
ilbey sokağında 49 numaralı etmiş, maddi ha•arlar yapmış, 

• • • 
Avusturyadaki Nazi mah-
pusları serbest bırakıldılar 

Viyana, 26 (A.A.) - Linz'de Avusturya - Almanya itilafının 
akdi üzerinde siyasi mahpusların serbest bırakılması münase
betile Naziler tarafından bir nümayiş yapılmıştır. 

Serbest bırakılmış olan mahpusların ana babalarile dostı~rı 
kendilerini hapisahaneden çıkarken "Yaşasın Hitler., nidalarıle 
alkışlamışlardır. Polis bu nümayişe müdahale etmeğe lüzum 
görmemişse de nümayişçilerden birini tC\'k ' f ile hapse atmıştır. ... • 
Habeşistanın tanınması 

sonraya kalabilir 
Roma, 26 (A.A.) - Bazı yabancı gazeteler, ltalyanın Avrupa 

iş birliğinde mevkiini yeniden alınası için koyduğu şartlsf 
arasına, zecri tedbirlere müşabih "°" tedbirlerin kaldırılmasını 
ve Afrikadaki !talyan imparatorluğunun kat'! tanınmasını da 
ithal etmekte olduğunu yazmışlardır. 

iyi haber alan mahaliliıı bild.irdiğin~ ıröre,. bu son şart mu
hakkak surette inanılmıyacak bır mahıyettedır. Zıra ltalya tııÇ 
bir zaman Habeşistanın elde edilmiş olmasının tanınmasını iste" 
memiş ve fakat yalnız emrivakiden devletleri haberda eylemi~~ 

Kapalı fırının - elektrikleri de 
kontakt yapmıştır. 
Bebek tramvayları işliyemedi 

Dün Bebek hattını kamilen 
su istila elliği için Bebek tram· 
vayları o cıvara işliyememiş
lerdir. 

Üsküdar tarafında 
Yağmur, Kadıköy ve Üskü· 

d«r tara narında daha şidddle 
yağmış, daha büyük hasara! 
ve zararlara "b :b olmu~tur. 

Sabahleyin, Üsküdarda, sa
at sekiz buçukta başlayıp fa. 
sılasız, saatlerle devam eden 
yağmur esnasında 20 ev çök· 
müştür. 60 ev de, oturul· 
mıyacak derecede hasara uğ· 
radığmdan, Kaymakamlıkca 
tahiiye eltirilmiştir. 

Bazı cadde ve sokaklarda 
suyun irtifaı birbuçuk metreyi 
bulmuş, korkunç bir sürat ve 
şiddetle bir nehir gibi çağlı· 
yarak akan sular, kaldırım 
taşlarını yerlerinden sökmüş· 

tür. 
Sokaklar ve meydanlar sel

lerin hücum ve istilasına 
uğramış, uzun 7.aman, araba, 
otomobil, otobüs ve tramvay
lar işliyememiştir. 

Seller, 16yaşında bir kızcığazı 
sürüklemeğe başlamış, o sıra· 
da, vaziyetle yakından alaka· 
dar olmak üzere yarı bel.ne 
kadar sular içerisinde oradan 
oraya koşmakt'a olan Üsküdar 
kaymakamı Lütfi, biçare kızı, 
muhakkak bir ölümden bizzat 
kurtarmıştır. 

fırtına ve yağmur esnasın· 
da, muhtelif yerlerde, :nuhte· 
lif sebeplerle, binden fazla 
ağaç devrilmiştir. 

dükkanlara bir metre yüksek• 
liginde su dolmuştur. 

Boıtanlar ve bahçeler, kiı• 
milen harap olmuştur. 

Beylerbeyi ve Kuzguncuk 
polis karakolları oturulamıyıı
cak ve içerisinde durulamıY8' 
cak hale geldikleri için başk8 

yerlere taşınmıştır. 
Sular, 17 at ve koynnu alıP 

denize gi:tirmüştür. 
Zararın hakiki mikt3'1 

henüz kati ohrak tesbit ediloıil 
değilir, • 

Tufanı antlıran yağmur es• 
nasında Kaymakam Lütfu, r.ıu• 
hendis T < vfik ve muharririııı11 

h< p beraber, yarı bellerinden 
yukarı sular içeri•inde gezıııış• 
ler, kaymakam tehlikeli vaıı• 
yet!erde icabedcnlere bizz81 

emirler vererek birçok kazan•:· 
önüne geçilmesine hizmet e • 
miştir. 

limanda lıadise yok/ 
Dünkii şiddetli fırtınaya r•j; 

me'l limanda ve civar deniı. ~ 
hiç bir hadise olmamış, dU 
akşam geç vakte kadar ~~ 
her hangi bir kazaya . 81 

gane bir haber gelmemiştır· 

Yağmur yok 
Ye~ilköy Rasat merkC' 

zinden dün akşam aldığıı11 1 ' 
hava raporuna göre, dün ta~ 
yiki nesimi 760.5 sıcaklık d 
ercesi azami 28, orta 23 dU• 
Rutubet % 92 idi, 

iki gündür şiddetli tezahU~ 
!ar gösteren hava, dün akŞ3~. 
tekrar düzelmiştir. Bugün, \, 
va ~çık olacaktır. Yağmur 1 

timali yoktur. 

Geceld sis ·c 
Dün gece bütün lstan~ul ;if 

ı Beyoğlunu çok koyu bır , 
b·rdr• 

kap!adı. Gece Slat o:ı 1 b& 
ev, Haydarpaşada Saraçlar nüfusça bir zayiat olmamıştır. 
çeşmesi deresi ağzında on ev Bütün bunlardan başka Be· ı 
ve Devlet Demiryollarına ait şiktaşda Hacı Musa çıkmazında 

Umraniye köyüne düşen bir 
yıldırım iki nefere isabet el· 
miş, birini derhal öldürmüştür. 
Öbürü de, ağır yaralı olarak, 
h1st~neye yatırılmak üzere 
O ,küdara naklerlilmişl'r. 

sonra başlıyan bu sis s~b2;ıa
kadar devam ederek şehır ·di? 
bilinde nakil vasıtalarının gı i• 
gelişini bile hayli sekteye u 
raltı. 

bir depo, Fatihte Kınalı zaC:e, Niyazinin evinin tavanı çök· ı 
Yanıkkadı, Kiremithane sokak müş, Hasfırın caddesindeki 

Yalıboyunda bulunı.n evleri 
su bas'llış, çarşıdaki bulunan 

n 
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27 Temmuz 

iNCiLER SULTANI --
Bahreyn Şeyhi 
rnemleketine 

POLiS 

Bir kadını plan tertip 
ederek yaralamışlar 
bir kuyu çöktU, bir kadın altında kaldı • 

Rakıya para vermek istemiyenler 
garsona bıçak çektiler 

Fatiht . - -· 
8 ntı e, Arı! zade soka~ında 
Şehir~)!' evde oturan Akça
da ı; . usul kızı 40 yaşların-
&elıııett~~e d_ün Küçiikpazardan 
leşh· ıken Asmaaltında 
b· · 18 edemed·x.· ·k· ıtı ta 151 ı ı şahıştan 
dan ;:ı!:ndan saır bacağın· 
liatice b •le yaralanmıştır. 
llıetga· h' u vak anın, şimdi ika-

ını b'I 
&ene evvel 1 mediıti ve beş 
Akçaşehirli N ~Yrıldııtı kocası 
~ırlanıp aıl tarafından ha
İddia et ~eydana getirildiıtini 
kald I ınış, yaralı hastaneye 
tad,:~ı mıştır. Nail, aranmak· 

aa~il{ ÇÖKÜNTÜ - Dün 
l<or~h saat 8 de Akbıyıkta 
tvi k sokağında 80 numaralı 
ıııu n mutfağındaki kuyu çök
tıs1ş, Mrada bulunan Sırrı ka
taber kdiha da_ top!a~la be
diha uyuya duşmuştur. Me
Çık. kurtarılmış ve kuyudan 

~rılını d lııuıt . şsa a, bacaklarından 
iıııda~rıp olduğu için sıhhi 
~aldır ı°tomobilile hastahaneye 

ç 1 mıştır. 

ll~~INAN PARALAR -
llanka Ukadada olur an Osmanlı 
nin e ~1 memurlarından Kosti 
145 ı~'~e hırsızlar girmiş v~ 

'!' 1\ fi! Parası çalın.!"ıştır. 
Ata•· G 1 N - Usküdarda 
\/ <ıye . 

ey3;n. eı Mehmet sokaıtında 
dan b· •n köşkü müştemilatın· 
tet ~~ katlı bir odadan iba
hnııı,;nadan_ yangın çıkmış, 

l(AM ve sondürülmüştür. 

1 
KuçuC' TAŞIYANLAR -

an a Pazarda polisçe yapı· 
Ar·ı taınad A 1 isiııı• ~ bdüsselam ve 
ter ı., •erınde iki kişide bi· 
ed· •~ıııa b Ilı •lıııiş k ulunarak musadare 

eye ~e .
1
endileri de mahke

l(AR. rı ~işlerdir. 
lııAR.IF~qoz N 1 y Az i N i N 
~ara110 Ti . - Sabıkalılardan 
turan H_Nıy~zi Nişantaşında 

ne &id useyın Hüsnünün evi 
~en; a etek hizmetçiden beyin 
a~&ğıYbk~aplarını kalıba ko· 

lııuha d a anesile almış savuş
ls R.Al(;'ybilahare yakalanmıştır 

'i'EMEr,/' PARA VERMEK 
iŞLER - Sabıkalı 

Niko, Pandeli, Sırrı ve Cemil 
isminde dört şahıs Kadıköyde 
bir gazinoda rakı içerek para 
vermeden savuşmak istemiş

ler, bu yüzden garsonlarla 
aralarında çıkan kavgada bı

çak çektikleri için polisler 
tarafından yakalanmış, ayrıca 
memurlara da hakaret ettikle
rinden bu cihelden de hakla
rında kanuni takibata başlan
mıştır. 

KALPTEN ÖLDÜ -Samat
yada oturan 65 yaşında Ciıter
ci Rüstem, at pazarından ge .. 
çerken düşmüş ve kalp sekte
sinden ölmüştür. 
ÇARPIŞTILAR - Bostan

cıdan Kadıköye gelmekte olan 
129 numaralı tramvay araba
sile 576 numaralı hususi oto
mobil birbirlerile çarpışmışlar, 
her ikisi de hasara uğraınıştır. 

ÇOCUK ÇOCUGU YARA· 
LADI - Kadıköyünde pazar 
yerinde kabzımal Süleymanın 
dükkanında yatıp kalkan 15 
yaşlarında Fahri ile 17 yaşla
rında Sadık bir alacak yüzün
den kavga etmişler Sadık Fah
riyi bıçakla kolundan yarala
mıştır. Polis Sadık'ı yakalamış, 
Fahriyi de tedavi allına almış

tır. 

GAFLET BU !.. - 40 yaş· 
larında kadar ve henüz hüvi
yeti tesbit edilemiyen bir 
adam , evvelki gece yarısı 

Beykozda Fevzipaşa caddesin· 
de oturan fırıncı Abdinin evi
ne gelmiş, "seni tezğahtar is
tiyor., diye adamcağızı fırına 
gitmek üzere evden çıkartmıştır. 

Bu meçhul adam, az sonra 
ev~ valnız başına dönmüş ve 
Ahdinin ailesine : 

- Tezgahdar ile aralarında 
kavga çıktı, Abdi evdeki para
sını isliyor demiş ve 60 lira 
alıp savuşmuştur. Abdi fırına 
gidince işin mürettep olduğu· 
nu anlamış, eve de dönünce 
60 lirasının uçluıtunu görerek 
soluıtu karakolda almıştır. 

Meçhul adam aranmaktadır. 

l ~esmi devairin 1 

llazarı dikkatine: 

numarası 

gönderil· 

i~iı?azetemizde neşredilecek resmi ilanlar 
(jtt\tYegane merci " Resmi ilanlar Türk 
~tık ed Şirketi ,, dir. Şirketin merkezi 
tııtıı ara caddesinde Kahramanzade ha. 
<09~~ Üçüncü katıdır. Telefon 
tıı~si .dır. İlanların bu tıtrikle 

rıca olunur. 

-AÇIK SÖZ-

. ı .·.· ···. -

, 

Hız ve gücünü vatandatın sevgisinden alan gazetedir 

1 

Üsküdar yaka11na Rumeli kıyısındaıı bir bakı' 

Üsküdar mıntakasında, bütçenin darlığına rağmen, imar 
planının_ tatbikatına ehemmiyetle deuam ediltrektedir. Bu sene 
içinde Usküdarın hemen bütün köylerindeki yollar d_üzeltilmiş 
ve bu köylerde cumhuriyet meydanları açılmıştır. Usküdarda 
inşaat yeni plana tevfikan yapılmaktadır. /stanbulun bu en 
kalabalık semti her gün biraz daha güzelleşmektedir. 

BELEDİYE --
Evkaf kimsesiz çocuk-

Afyon 
Zürraına 
Yeni avans 
Dağılacak para yet· 
miş bin lira tutuyor 
Uyuşturucu maddeler inhisarı 

köylüye bu •ene afyon mah
sulüne mahsuben vereceği a
vans miktarını tayin etmek 
için, Ziraat Bankasının afyon
ların toplanması hakkındaki 
kararını beklemektedir, 

Müstahsillere, avans olarak 
kilo başına 300 kuruş veril
mişti. Şimdi. kilo başına 180 
kuruş daha verilerek bedeller 
tamamlanmaktadır. Bu suretle 
daıtıtılacak para 70,000 lira 
kadar tutmaktadır. 

lara yardım edemez mi Şark 
Yolları işletmesi 

demir-

Belediye vakıflar kanunundaki bir maddeyi - ·-·- ı 
Evkaf idaresine hatırlattı Şirket heyeti umumi· 

Belediyenin üç sene evvel 
açtııtı Galataki kimsesizler yur
dunun kadrosu dolmuştur. Ço
cuklar yersizlikten dolayı mü
esseseye kabul edilmemekte
d ı rler. Belediye bu müesseseyi 
genişletmek ve bir de müte
reddi kız çocuklarına aid bir 
şube açmak fikrinde ld~ Fakat 
bütçede kafi derecede tahsisat 
bulunmadııtından bu fikrin tat
bikine imkan bulunamamıştır. 

Yeni Vakıflar Kanununda 
Evkafın içtimai yardım ile de 
meşgul olacağına dair bir 
madde vardır. Halbuki Evkaf 
henüz bu maddeyi tatbik et
memiştir, Belediye bu maksat· 
la Evkfa müracaat etmiş , Ga
latadaki Kimsesiz Yudunun tev-
sii için evkafın yardımını i~te• 
miştir. Bu temastan şimdiye 
kadar bir netice çıkmamıştır. 

Evkaf idaresi bu teklife muva• 
fakat ederse hemen müessese• 
nin büyütülmesine başlana

caktır. 

Kimsesizler Yurdu çocukları 
bir hafta sonra bir aylık bir 
kampa çıkacaklardır. 

AYGIR DEPOSU - ldarei 
husllsiye, memlekette ziraati 
teşvik, bilhassa hayvancılılrt 
ıslah etmek için bir kaç sene 
evvel tesis ettilri depoya ge
rek memleket dahilinde gerek 
hariçten tedar;k ettiği bir çok 
ayıtırları getirtmiştir. 

Fakat deponun dar ve ta
mire muhtaç olduıtu görülmüş 
ve binanın tamiri bir müteah· 
hide ihale edilmiştir. 

Müteahhit, mukavele ahka
mına riayet etmediğinden mu• 
kavele feshedilmiştir. Deponun 
bir an evvel tevsi ve tamiri 
liizımgeldiıtinden yeniden bir 
münakasa açılacaktır. 

Binanın tamiri tamamlandık· 
tan sonra vilayet yeniden ay· 
gır milbayaa edecektir. 

Zahire 
sın da 

borsa-
• 

seçım 

1 MUbayaacı;arla tacir· 
ler arasında ihtil6f var 

Ticaret \'e zahire borsası 
TAMiR EDiLEN YOL VE 

RIHTIMLAR - Belediye, Ru- 1 idare heyeti seçimi bugün ya-
melihisarı ile Bebek rıhtımla- pılacaktır. 
rının bozulan yerlerinin tami- Borsa mübayaacılarından ek-
rine karar vermiştir. serisi, idare heyetinde kendile. 

Bunların esaslı bir surette ta- rini temsil edecek iki aza bu-
miri için fen heyeti bu yerler• lunmazsa intihaba iştirak el-
de tetkikat yapmaktadır. mernek kararını vermişlerdir. 

Tetkikat bir iki güne kadar Halbuki, tacirler, idare heycti-
ikmal edilerek tamirata başla- nin eskisi gibi olmasını iste• 
nacaktır. mekledir. 

Bu yıl şehir haricinde bulu- Hatla, bu ihtilaf yüzünden 
nan asfalt ve katranlı yolların evvelki gün Borsa salonunda 
tamire muhtaç olanlarının kaf. tüccarla mübayaacılar arasın-
fesinin tamiri yaptırılacaktır. da münakaşalar da olmuştur. 

Belediye 936 bütçesi tasdik. Şayet, mübayaacılarla tacirler-
ten gelir gelmez hemen işe den bir kısmı seçime iştirak 
başlıyacaktır. Şehir haricinde- etmezlerse, intihap neticesiz 
ki yollardan başka şehir da. kalacak, yeniden seçme yap-
hilinde de tamiri elzem olanlar mak mecburiyeti baş göstere. 
da tamir edilecektir. ceklir. 

yesi yakında 
toplanıyor 

Şark] demiryolları kumpan• 
yası heyeti umumiyesi 6 Aıtus· 
tosta toplanacak, hükumetin 
işletme imtiya1.1nı satın almak 
hususundaki tebliğini görüşe

cektir. Bu husustaki hazırlık
lara başlanmıştır. 

Heyeti umumiye içtimaından 
sonra, kumpanyanın Paris ko
mitesi erkanından M. Devis'in 
riyasetinde bir heyet, Ankara 
ya gönderilecektir. 

DA RÜŞ ŞAFA KALILAR 
TOPLANAMADI - Darüş
şa!akalılar cemiyeti' dün sabah 
saat onda halkevinde senelik 
kongrelerini akdedeceklerdi • 
Fakat şiddetle yaıtan yağmur 
dolay,.ile ancak üç aza gele
bilmişti. Bu şekilde ekseriyet 
temin edilemedilri için kongre
nin akli başka bir güne bıra
kıldı. 

iÇKİ ALEYHTARLARI GE· 
ZEMEDILER - içki aleyhtar
ları cemiyeti dün için l:ıir vapur 
tenezzühü tertip etmişlerdi , 
Fakat havanın şiddetli ya~mur 
olması dolayısile bu tenezzüh 
yapılamamış, haftaya bırakıl

mıştır. 

Ana 
Denizaltı 

1
Gemisi 
Bugün sancak çeKme 
merasimi yapılacak 
Donanmamıza yeniden ilave 

edilen "Ana" ;:emisine sancak 
çekme merasimi bugün saat 

on beşte Kasımpaşada Deniz 
komutanlı~ı önündeki gemide 
yapılacaktır. 
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Bu mıinasebetle askeri ve 
mülki erkan ile gazeteciler bu 
merasimde bulunacaklardir. 

Çanakkalede 
mağlubuz! 

Gün gelecek ki, Çanakkale 
sahillerine Çanakkalede kan 
dökmüş olanların bir abidesini 
dikmek isteseniz, yer bulabile
ceıtiniz hayli şüphelidir. Biz, 
Çanakkalede, manevi kontura
tına bütün dünya milletleri ta
rafından imza atılmış ve ilele
bet kiraya verilmiş çatısız bir 
evin, açıkta kalmış sahipleri 
halindeyiz. Conk bayırında ln
giliz abidesi, Anafartalarda 

. !ngiliz abidesi, Seddülbahirdc 
Fransız abidesi. 

Bu on binlerce insanın yıl
larsürmüş zahmetine ve yüz bin
lerce liraya mal olmuş abide
leri dolaşırken sanırsınız ki, 
Çanakkale harbinden hissemize 
düşen iftihar Mehmet çavuşun 
mütevazı mezarı kadar bas:ttir. 
Düşünün o Çanakkaleyi ki , 

orada topraklaşan Türk ço· 
cuklarının kemiklerini toplayıp 

üstügte yığsanız, zirvesi ta Se
negalden görünen muazzam 
bir sutun yükseltmiş olursunuz. 
Halbuki bugün, Çanakkalede 
iri bir Mehmetcik boyuna 
bile ulaşamayan fakir abidecik, 
çörek boyunda üç çelenkle 
örtülebilecek kadar cücedir. 

Vakıa bütün bunlar hiç kim
seye meçhul deıtildir. Talebe 
Birliğınin k<'1'3rdııtı haklı isyan 
kıyametinin gürültüleri hala yü
reklerimizde. 

Mehmetcik abidesinin, kadir
şinaslııtımızı rencide elmiye
cek hale sokulması için nefes 
tüketmiş olanların sesleri hala 
kulaklarımızda. 

Fakat maalesef, bütün bun
lardan kalan hala bir hoş sada
dır. 

• • • 
Sakaryada kazandık , Dum· 

lupınarda kazandık, Lozanda 

kazandık, Ve bugün Montrö 
zarerinin coşkunluıru içindeyiz. 

Fakat dünyaya meydan oku
duğumuz Ganakkale sırtların
da .. Her bir gelinciği bir ton 
kanla sulanmış Çanakkale sırt
larıda senelerdir uzayan topsuz, 
zırhlısız, uçaksız ve askersiz bir 
harpte, yani kadirşiuaslık har
binde, hala maıtlübuz. 

Nice yerlere avuç avuç har
crna~ ~ervetlerin azameti, bu 1 
maıtlubıyetlen kurtulmamız için 
maddi bir imkansızlık tasavvur 
etmemize ınani oluyor. 

v~ - gönülde istiyoruzki 
bu sılahsız ve medeni kavgada 
zafere irişmek için lazım gelen 
manevi silahlan mahrum olma
dııtımızı ispat edeceıtimiz gün
ler daha fazla uzamasın. 

S. G. 

LiSELİ GENÇLERE! 

Açık sözün yeni 
anketi 

Açık Söz, liseli gençler ara

sında yeni bir anket açıyor 1 
Bu an~ete cevap verecek li

seliler, birer fotoıtraflariyle şu 
suallere cevap göndersinler: 

1 - Liseden sonra, yüksek 

tahsilin hangi koluna ayrıla

caksınız? Ve bunu ne gaye 
takip ederek yapacaksınız ? 

2 - Seçtiğiniz mesleıti ev
velce tayin elmiş ve bu yolda 
hazırlık yapmış mı idiniz ? 

. 3 - Yap~caırınız yüksek lah
sıl devrelerınde kendinize g .. _ 
t ·ı . os 
erı mesı la~ım ne kola lıkla 
ıstıyorsunuz? Y r 

4 - Yüksek tahsil yapmayıp 
hayata atılacaksanız buga ._ 
çin lüzum gördüniız? Yüks:~ 
tahs:l yapamanıaklığınızın se
bepleri .nc;lerdir? Bunların yok 
edılmesırh ve yüksek tahsil 

Devlet 
Neşriyatı 

3 

1 inci say/adan devam 

olduğu iddia olunamaz. Ta• 
mamile iptidai ve türk medenf 
cemiyeti için adeta ağır gele
cek kurunuvuatai bir slateme 
bağlı olan burüokil dağıtma 
şekli derhal Devlet Netriyatı 
Genel Direktörlüğü tarafın
daıı hatta memleketteki her 
türlü hususi neşriyata da te,. 
mil edilebilerek bir düzene 
sokulabilir ve böylelikle mem• 
!~ketin ~idden muhtaç olduğu 
hır teşkılit devlet eliyle vü
cuda getirilmiş olur. 

Teşhir meselesine gelince, 
bunuıı için de Devlet Ne,ri
yalı Genel Direktörlüğü mu
ayyen bazı ıehirlerde birer 
okuma veya gösterme odası 
açabilir. 

Devlet mÜeHeıelerinin neş· 
rettikleri her nevi matbua 
hatta güııügününe bu odalara 
göııderilir ve orada toplu bir 
halde teşhir edilebir. Bu tak
dirde devletin, hatta Hakari 
belediye ba,kanlıjlının, yahut 
da Siird valiliğinin ve bütün 
devlet teşekküllerinin neşret
tiği herhangi bir kıtap, risale 
ve bütün matbuaları bir ara
da görmek ve bulmak imkinı 
kolaylıkla gözönünde bulun· 
durulabilir. 

Halbuki, bugün devlet neş· 
riyatı ne kadar büyük emek 
ve liyakat mahsulü olursa ol
sun bunu ne tanımak, ne bil
mek, ne de hepsini bir arada 
görmek ve ona layık olduğu 

deıteri vermek kabil olmuyor. 
Onun içindir ki, bu davanın 

başında da sonunda da daima 
tek şey geliyor: Devlet neş
riyatını bir elden idare, bir el• 
den teşhir edocek ve yine bir 
elden satacak bir Genel Net
riyat Direktöı lüğünüıı gerek· 
liği. 

Etem izzet Benice 

Takas heyetleri 
kaldırılmıyor 

Takas heyetlerinin lagvedi
leceği hakkında çıkan şayia
ların asılsız olduğu anlaşılmak
tadır. Yalnız, heyetlerde bazı 
değişiklikler yapılacaktır. Bu 
hususta, bir de kararname 
projesi hazırlanmıştır. Yakında 
kararnamenin çıkması ve takas 
heyetlerinin ihtiyaca daha uy
gun bir halde ıslah edilmesi 
pek muhtemeldir, 

Türk-lngiliz ticareti 
lngiltere ile yapılacak olaıı 

yeni ticaret ve klering anlaş
ması için müzakerelerde bulun
mak üzere iktisat Vekaleti 
müsteşarı Faik Kurdoırlunun 
riyasetindeki heyet Lonclraya 
hareket etmiştir. 

Nazillide 
Çalışacak 
Ustabaşılar 

Evvelki Qlin Mosko· 
vada diplomalarını 

aldılar 

Moskova, 26 (A.A.) - Men· 
sucat sanayiiııi tahsil eden 69 

Türk mühendis ve ustabaşısı• 
nın diploma tevzi merasimi 
dün yapılmıştır. 

Merasimde Turkoslroi mü· 
dür muavini ve başmühendis 
Ziglin, Türkiye maslalıatgüzarı 
ve konsolos, dış komiserlik 
mu mcsgili ve diker birçok ze
vat hazır bulunmuştur. 

Ziglin merasimi açış nutkun
da Türk talebenin teknik tah

silind.e elde edilen parlak ne
tıceyı kaydetmiş ve Nazilli 
kombinasının vazifelerini ba
şaracakları kanaatiyle Türk 
müte~assıs larına tevdi olduğu· 
nu soylemiştir. 

iki dost Cumuriyetin şef
leri şerefine içilmiştir. 69 ta.' 
!ebeden 62 si pek iyi ve yedi
si de iyi derece ile tahsillerrini 

bitirmişlerdir. 

yapmanızı isliyor musunuz ? 

5 - Yüksek tahsil denince 
hayalinizde ne cznlandırıyor· 
sunuz? Ve bunu kendinize mu• 
hakkak la1.1m bir ihtiyaç ola· 
rak alır mısınız? 
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Her gün bir yazı ASKERLiK 
:~~~~~~~~~~~~ 

BEN KİMiN insanın •• •• omru: 
Çok yaşama 

-
Tabiyede arazinin 

kıymeti 

Fırtına, yağ

mur, yıldırım, 

ölüm ... 

METRESİYİM 
Yazan, Dr. Rusçuklu Hakkı 

Harp sahasına giren ara· 
zi kısımları, düşünülen k~i
de ve esasları, görülecek 
vazifenin güçlük ve kolay-

Yollar selle· 
re 11ömülmüş .• 
O yollar ki şu 
yakıcı yaz gün· 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiYazan: lskenderFahreddin 
. ı · t' ra gösterdi. Hele inbikten ge. Geçen yazıda da soy emış ım. lıklarını, manevi ve maddi Tefrika No. 8 -• çen sularda kurşun güzel eri· Onu ne olursa olsun, entanı elemanların ana hatlarını 

1 Yor. O vasıta ile her yere 
hastalıklar, bedeni yorar ar, açıkça gösterebilir. Araziye 

1 Yayılıyordu. Lefor savaşı ka-bu bozukluk tamamiy e geç· bu gözle bakan kumandan• 
k zandı. Şimdi harp filolarında 

mez. Beden örgüsünün en uv- l« taarruz ve müdafaa, 

!erinde bir katre su için su için 
can veriyorlar. Gök kubbesi. 
nin hakimi, lstanbulun bu ezi· 
len mahkumlarına dere, ırmak 
ve nehir sularının hep bir ara· 
daki coşkunluğunu verdi. Ve 
evvelki günkü yağmur, lstan· 
bul arezözlerini iflasa mahküıo 
etti. 

• " Bomba ... Ah ben şimdiye kadar bu derece 
tehlikeli bir işe girmemiştim. Ya yolda patlarsa 

b kurukulunç bir hatıra olarak 
vetli bağları, hücreleri ve u çevirme ve kuşatma, oya- ya yakayı ele verirsem ... ,, 

kaldı. 
hücrelerin teşkil ettikleri bü- !ayıcı veya tesadüfi muha-

l Genel iı'iyenin bu bir zafe· 1 · • tün uzviyeti zayıf düşürür er. rebeler için kuvvet erını 
insanı vaktinden önce ihtiyar- ridir. nasıl tertipleyeceklerini ko-
Jatırlar. Biribiri ardınca gelen Şahsi ijiyene gelince: herke- !aylıkla kestirebilirler, Ta· 
hastalıklar, bedenin ötesini, be· sin bildiği şey, rahatça yaşa· arruzda, muharebenin iler-
risini bozar. Bu bozukluklar mal< ve çok yaşamak için iji· !emesine müsait bir istika-

d Yen kanunlarına boyun eymeli. - k bir araya toplanınca vücut a meli verirler, ileri surece • 
il . 1 k Uykusuz kal. Bedeni yor, 1 1 ı be ı· yıpranır ihtiyarlar. ıtıyar ı !eri birlik ere on arı s ı-

bu yeryer bozuntuların bir ara- beynini yor, türlü türlü yara- yecek gerideki kuvvetlerin 
H 1 ki mazlıklar yap, sonra da çok 1 • ya toplanmasıdır. asta ı ar yaklaşma, ilerileme erı, ya· 

d l. yaşıyayım, rahat yaşıyayım de. 1 ı d .. gibi sinirlerin şi det ı sarsıp· yı ma arı için üşman go· 
Yerinde bir istek değil. bu. · ı tıları da hücrelerin hayat ener- zünden gizli ve bu ış ere 

1• • • Bunun aksi de vardır. Hiç k ı · il 
)·isini, çalışmak kabi ıyetını ya· yarayaca örlü erı, yo arı 

Çalışma yan gel otur, işlerinde k ı vaşlatır ve insanı ihtiyarlatır, seçebilirler, taarruzu o ay· 
l - çeki düzen' olmasın. Bu yaşa· d · · bunlar ihtiyarlığın göze go- !aştırmak için piya eyı ateşı 

yıştan hayır umma. Ne ifrat, k rülrreyen alametleri. himayesine alaca topçuya 
ne tefrit; ikisi ortası: itidal. 1 • Bir de gözle görülenler var: geniş atış meydan ı arazı, 

Beden tartısının düşmesi, uzuv- itidal nereden başlar? Onu yapılacak hareketleri takip 
Jarın buruşup büzülmesi. Bu kestirmek te herkes için kolay edilecek yerlerde iyi gözet· 
tabi! ihtiyarlık. Bir de hastalık· değildir. leme yerleri bulabilirler. 
!arın yaptığı vaktinden önce ih· Bir kere yemeyi, içmeyi yo· Arazi mütaleasında yetiş· 
tiyarlık, sun! ihtiyarlık var. !una koymalı. Sıhhatle bulunan miş ve müdafa kararını ver· 
Bu sunisile tabiisi arasında hiç insanın hem sebze, hem et ye· miş olan kumandanlar, düş· 
fark yoktur. Böylelerin çocuk· mesi lazım geleceğinde şüphe man taarruzuna dayanacak 
Jarı, torunları da vakitsiz ihti· yok. Derler ki bazı yerlerde arazi kısmında, ileri ve yan· 
yarlarlar, erken ölürler. sırf yaşayanlar varmış. Hindis- lan topçu ateşlerini yapa• 

Kadrosu her gün genişliyen tan fak'rl~rinden başkala· bilecek şartları ararlar. Mü· 
entan! hastalıkların yaptıkları- dafaa edilecek arazinin muh-

rının böyle yaşadıkları pek en· .. ı 
nı ispirtolu içkilerle, gıda! telif noktalarında gozet eme 

der görülüyor, Eskimolar, La· k ti maddelerle ve kurşun, cıva mevzileri ihtiyat uve e· 
gibi şeylerle zehirlenme de ya- yon'ar, Grce ıdlanlıfar Japonlar rin müdafaa cephesinin her 
pıyor. Bunlar da1 hücreyi bo- bile yazın sebze ile kışın Ren tarafına yetişebilecek yollar 
zuyor, küçültüyor. Bambaşka geyiklerinin midelerinden top- ve gizlenecek sütreler ya· 
birşey, mesela yağ oluyor. ladıkları otları yiyorlar? pılması pek gereklidir. 
Hücreleri bu hale gelen, bü- Gıdaları yalnız ren, fok et· Bununla beraber, her ku· 

Koskoca yaz mevsımı geçi
yor. Susuzluktan kırılan lstan
bul, rutubeti unutan Terkos 
boruları evvelki günkü fela
ketten hisselerini bol bol aldı. 

Suyu, alev söndürmek için 
kullanan lstanbul itfaiyesi, öy
le sanıyoruz ki, evvelki günkü 
yıldırım alevli y2ğnur sağnağı 
altında yangın söndürücü fonk· 
siyonunun sarsıldığını hisset· 
miştir. 

Çivi çiviyi söker demişler. 

Gökten yıldırım alevlerile bir
likte inen yağmur, lstanbul 
sokaklarını güneşin alevsiz ate• 
şi altında yanmaktan bir kere 
daha kurtardı. lstanbul sokak· 
!arının bahtı yine çok açıkmış. 
Çünkü: 
Bibaht ola"1tn baRına bir kat· 

resi düşmez, 
Btirtin" gerine durrü güher yn R· 

sa semadan 

r -" 

1 
Doktorun 1 

Öğütleri 
Meyva kUrU -l. mandanın, arazinin hiç bir zülüp küçülen adale iş ıyemez !erile balina yağından ibaret Çoğumuzun ihmal ettiğimiz 

ı k kıymeti olmadığını, vazife 
olur. Küçük damar ar tı anır. değil. Sağlam bir adam ne ve duruma göre yerleşerek şeydir: Yazın en güzel meyva 
Hele bu bozukluk böbreklerle, münhasıran etle, ne de sebze toprak arızalarından harp aylarının içinde bulunduğumuz 
karaciğerde olursa bedende ile yaşamağa mecbur değildir. mak,adına göre faydalan- halde hiçbirimiz meyva kü-
peyda olan zehirler bu yollar· Gıdadan sonra hayat işle- mağı düşünmesi işin başı· rüne iltifat etmeyiz. Halbuki 
la çıkarılıp atılamıyacağı için rinde düzen verilmesi lazım dır. meyva kadar vitaminleri bol, 
toplanır kalır; vücut kendi olanlardan biri de uy kudur. M. K. yani mideyi yormadığı kadar 

Haydi, tatlııkla ayrıla1ım, 

Nesrin 1 Ve bir daha birbiri
mizi görmiyelim .. unutalım. 

-5-
"Karanlık oda .. nın 

esrarı 

Nesrin " Karanlık oda ,. ya 
girdiği zaman gözleri bağlı de
ğildi. Fakat. kimseyi görmü· 
yor<iu. Odadın içi zıadan gibi 
karanlıktı. 

Birdenbire ince bir ~es işi• 
tildi: 

- Korkma hanımefendi l 
Nesrin ayakta duruyordu. 
K 'P nı ı hafifçe gıcırdadığını 

duydu .. Gözleri gittikçe kara
rıyordu. Onu buraya getiren 
lngiliz zabiti oda dışında kal
mıştı. 

Biraz sonra Nesrinin omuz. 
larında sert bir el dolaştı : 

- Bizi aldatmıyorsun değil 
mi ğanımefendi? 

- Hayır. Söylediklerim le· 
mamile hakikattir. 

- Pekala... inanıyoruz. O 
halde şimdi sana mühim ve 
müstacel bir vazife vereceğiz: 
bu küçük bombayı Yıldız sa· 
rayına götürüp bırakacaksın I. 

- Ne diyorsunuz .. Bir bom· 
ba mı? 

- Evet. Bir küçük paket. 
Neden hayrete düştün? Bu· 
güne kadar yaptığını iddia et· 
tiğin işler arasında, bu, en 
hafifidir. 

kendine zehirlenir. hayatını artıran ne vardır? 
insan ancak uykuda dinlenir. 11 ,, 1,, 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• • •

1 
t 

Bu korkunç düşmanlara kar- Her iyi şeyın ı ratı za en rirsem. Uykuda iken beynin çalışması, V • f d ı 
şı kullanılacak iki türlü silah iradi hareket durur. iç UZUV• 1. unanıs an a muzurdur, bunu hepimiz bi iriz. - Bu iki mahzur da varid 

- Bomba .. Ah, ben şimdiye 
kadar bu derece tehlikeli bir 
işe girmemiştim. Ya yolda 
patlarsa.. Ya yakayı ele ve-

var. Genel ijiyen, şahsi ijiyen. !arının işlemesi yavaşlar. Uyku p l f Meyva küründe de dikkat ede- değil. Bomba saat gibi kuru• 
Kuvvetli silahlar .. Bir misal: ar amen er ce"'imiz başlıca kaide bu ola. ludur. Muayyen zamanda bıra-da beyin dinlenmek için rüya, ıs 

Kurşunla zehirlenme, harp caktır. kıp dönersek, hiç bir tehlikesi 
filolarında bir bela idi. Elli, bilhassa fena rüya görmemek Bir kabine Şimdi mevsim meyvelerini yoktur. 
altmış yıl oluyor, bu zehir· lazım. Rüyasız uyku olur mu? gözden geçirelim: Vişne, kaysı, Yakalanmak bahsine gelince 
Ienmeden eser kalmadı. Gemi- Olurmuş. Partiler arasında an• kavun, karpuz, üzüm, bilhassa böyle bir endişeye kıymet 
!er denize açıldıkları zaman (Aleksandr Düma) diyor ki : canım üzüm! Meyve kürü ya- vermenin ne kadar manasız 
yolda mürettebatın dörtte biri " Rüyasız ancak bir uyku la9ma hasıl oluyor pıtnlara tabii kavundan pek olduğunu sen de takdir eder. 
bazen U"çu" kurşunla zchı'rlenı·· var, ölüm uykuıu. Bazı kim- Atina 26 (Açık Söz) - Milli bahsedilmez. Hatta şimdi ka· 

Ahali Partisi lideri dün de par- .1 b'l k 1 sini Yakayı ele verirsen, bunu 
yordu. Bu zehirlenme ile hemen seler vardır, hiç rüya görme· tilerin birleşmesi hakkındaki vunun şöyle yenı e ı ece 0 an- herkesten önce biz duyar ve 
ölenler olmuyordu; amma ze· diklerini söylerler. Bunlar da faaliyete devam etmiştir. Bu !arını da görmedik. Vişne, kay- seni saraydan derhal kurtarırız. 
hirlenme geçivor, sonradan ru"ya go-ru-rler, amma farkında maksatla Kondilis Partisinin sı ise sofralarımızın mutad çe- p k' s·· . 

, ' en ı'lerı· gelenlerinden eski Ma- rezlerı'ndendı'r Yıkar yerı'z - e ı.. oz verıyorum. gelen !eleler, böbrek iltihap.a- olmazlar. Za'ıf solgun ru-yaları • ' ' k' b · 
arı'f Nazırı Turkovasilis ile gö- ko postu veya hoşafını yapa - Ve unutma ı, u, senın rı, beyin hastalıkları kurşunla bı'r hatıra bırakmadan hızla m • ) d k 
rüştükten sonra ıslahatcı ahali k · G · e .. - ı· ( entellijens servis e i mev. zehirlenenleri malül bırakıyor- k rı k · ra yerız. erıy uzum ge I• k 

1 
d 

1 geçer. Ne yazı , sinir ı er ço partisi lideri Rallis ilede mıi· yor. Üzüm dediğimiz zaman kiini yü se tmeğe e vesi e 
du. rüya görıirler ve d:tima kor- zakerelerde bulunmuştur. durmalıyız. Çünkü meyva kü· olacaktır. Bu suretle mühim 

Brest limanı sıhhiye müdürü kunç rüyalar görürler, hiç din- Dün umumi bir içtima yapan ründe üzumün rolü büyüktür. bir imtihan devresini geçirmiş 
D kt Lefor bu gizli du-şma S Ahali partisi birleşme"' esas 1 k 0 or .• lenmeden uyanırlar • inirli "' Bunun ı'çı'n de küre evvela o aca sın. 

b ıd B ıd itibarile kabul etmiştir. nın izini ıı u. u u amma uzun zaman rüyasız bir uykuya günde bir kilodan başlıyarak, Nesrin kiminle konuştuğunu 
bunu ark \daşlarına anlatmak b'l d' ·ı . ·ı . Siyasi mahfeller liberallerle k k tt'ı<' h ld l 

dala ı sey ı tamamı e ıyı eşmış milli ahali partisini teşkil ede· bunu yavaş yavaş beş altı, ki· pe mera e ı,.ı a e maa. 
için ne kadar uğraştı. Onlar olarak uyanırdı. ceği ittihat kabanesine küçük k 1 d 

1 
B esef bunu öğrenmeğe muvaf· 

üstübeçli boyalardan ileri ge- Dr. Rusçuklu Hakkı küçük partilerin de iştirakine !oya kadar çı armla ı ır ar. u fak olamadan odadan dışarıya 
küre devam eden er pek tabi len kurşunla zehirlenmenin yap- ("11111111ı11111uıu11111111111111m1111111111111111ııı11111' daha geniş bir ittihat kabinesi çıktı. 

Onu bJraya gelirken de böy· j - Hergün geçtiğim yol'81 

le getirmişlerdi. tanımıkta gecikecek değili~ 
Otomobil ipeyice yürüdü.. ya.. Fakat, muhakkak ki sı 

Bazen düz ve arızasız, ba- beııi şaşırtmak için çok dolaı· 
zen de kaldırımı bozuk sokak· tırdınızl Hakikatte (Karanlı~ 
)ardan geçtikleri otonun sar· oda) nın Beyoğlundan baş~: 

. sıntısından belli oluyordu. bir yerde olduğunu tahm1 

Yolda giderkep. Nesrin, ha· etmiyorum. 
vasızlıktan boğulan bir insan - Bu mevzu üzerinde dahi 
sabırsızlığıyle mırıldandı : fazla konuşmasak iyi olur, bil' 

- Gözlerimi ne zaman aça- nım efendı 1 _
1 caksınız mister Ceymis? Genç zabit Nesrine küçu 

- Biraz daha sabır ediniz.. bir puket uzatarak : 
Beş dakika sonra serbest ka· - Burada ayrılmak mecbu· 

riyetindeyiz, dedi. emanetini lacaksınız 1 
size teslim ediyorum. 

- Çok bunaldım, Mister.. - Bunun içinde ne o!dulll' 
Bu kadar ihtiyata neden lü- nu biliyor musunuz? 
zum görüyorsunuz ? - Hayır bilmek le istem•"' 

- Ah, rica ederim, bunu Sadece bunu size teslime me-
bana sormayın 1 Bende emir murum. 
altında yaşayan bir zabitim. Nesrin az kaldı ağzındall 
Verilen talimatı harfi harfine (bomba) lafını kaçıracaktı. Pa· 
tatbik etmeğe mecburum. keti aldı. 

Lotnan Ceymis çok nazik Mülazımın hakikaten pakti 
bir gençti, bu sözleri söyledik. muh ' ev asından haberi yok ııı'' 
ten sonra: idi ? Yoksa bu da bu işlere hS; 

- Emin olunmz ki, dedi, bu olan bir incelik ve bir nezakt~ 
bir itimatsızlık meselesi değil· meselesi miydi ? Anlayamad" 
dir. Ben geçen gün Ali Kemal Sustu .. 
Beyi bile (karanlık oda) ye Cenyo gazinosunun öniindl 
ayni merasimle getirdim. Bu- otomobilden indi. Sonra ~i!~ 
raya gelenlere katiyen istisnai den genç zabitin kulağına ıyı 
muamele yapılmaz. di: 

Otomobilin lambaları birden- - Bu emaneti yarın götiiJ' 
bire yandı. Nesrinin gözleri sem nasıl olur? 
çözüldü. - Vallahi bu hususta siıl 
Mülazım Suphi gülerek sor· bir fikir verecek vaziyette dt 

du: ğilim. Fakat, mademki size b~ 
- Bakınız bakalım.. Şimdi emaneti gece teslim ettile1: 

nerde bulunduğumuzu anlaya- Onu yerine gece götürmenil 
bilecek misiniz? elbette muvafık olur. 

Nesrin gözlerini uğuşturarak Acele bir iş olmasaydı, si~ 
etrafına bakındı. gündüz davet ederlerdi. O ır 

- Karaköy değil mi burası? man bu işi gündüz görebilır 
- Bravo •• Bir bakışta anla- diniz.. J'/ 

dınızl f Bitme;;),, 
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Beri in Olimpiyatlarınd~ 
" Açık Söz,, 

tığı kuru kulunçları, sıtmadan 1 meydana geleceği kanaatinde- olarak, midelerini boş bırak- (Karanlık oda) nın kapısında 
ileri geliyor sandıkları için ki- ! Y arIO : dirler. mamakla beraber, tıklım tıklım kendisini bekliyen Lontan Cey- ıserlin civarınd,. kayık yarışlarının yııpı;cıığı yer 
nl·n şırıngaları ile tedaviye ça- · - Tarakkiperver partisi lideri başka abur cuburlarla da dol· mı·s genç kadının tekrar go"z. 1 A b l k / d l Ok l ga11 ' B •• J d ' ki Rustosta a, ıgaca o an ır ar. uyucu arımız, 

1 lışıyorlardı. Gençlerin her tara- ~ U SUtUO ar a~ kafandaris ile işçi ve çiftçi dus~::~ı~~inabaşlanarak alına- !erini bağladı.. Koluna girdi.. Berlin Olimpiyatlarının bütün temizde olimpiyatları baıt:~ 
ima sürülen üstübeçli boyalar• ~ ~ partisi lideri Papanastasyu dün rak alınacak taze ve temiz Birkaç ayak merdiven indikten safhalarını tafsilatlı mektup- sonuna kadar tam mana• 
dan makinelerin sülügenli cila- ~ Olimpiyatlarda mu- ~ Sofıılis,i ziyaret ederek uzun taneli üzüm salkımları akşama sonra, geldikleri otomobile farla, bol resimlerle ue icap takip edebileceklerdir. . /I' 
Jarında, mutfak takımlarında, şa ,~ vaffak olabllecek -~- süren bir mülakatta bnlunmuş· b d bindiler. Ortalık karanlıktı. 0 . ellig"i zaman telgraf ııe lele- Berlindeki spor muharr~' ,-
rap muhafazasına sıahsus kap- lardış. kadar beş kiloyu ul uğu za- rimizden S. N. Tansrı n

1
_, 

Jar da, suların geçtiği boru- ~ miyiz ? ~ Bu iki lider gazeteciler ve man ve bunu da on beş tıün tomobilin perdeleri inmişti. fonla bildirmek üzere, ba,ta olimpiyatlardaki hazırlı~~· 
)ar da ve bahusus inbikten ~ Yazan: ~ partilerin birleşmesi müzakere- uzatabilirsiniz, mevsimin en iyi Nesrin nereye geldiğini, Is- spor muharririmiz Ahmet etrofmda gazd,t bol rt•'"',ıı 
geçmiş suları sakladıkları iıaz. ~ M. Sami Karayel ~ sile alakadar olduklarını söy- meyva kürünü yapmış olursu• tanbulun hangi semtin de bu- Adem olduğu halde, üç arka- ilk yazısını yarınki sayımı: 
nelerde bulduğu kurşunu onla· 1

i
11111111111111111111111111111

"""
1111111111111111111111

"
1111111111

i }emişlerdir. nuz. lunduğunu bilmiyordu. claşımız Berlinde bulunmakta• okuyacaksınız. ,,.1 
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Aşk Oyuncakları 

- Peki, Avila'daki . manas· 
tıra dönmiyecek misin ? 

- Orası öyle bir yerdir ki, 
kızlar kapıdan girerlerse, mut
laka bacadan kaçarlar. 

- Sen de bacadan n ı kaçtın? 
- Kaballero, b~n namuslu 

Hr kızım, Manastıra günah iş· 
)edim de girdim sanmıyın. Eğer 
bir real [ t] veqrseniz, size bir 
soledad söylerim ki .. , 

B;z konu•urken, öteki kızla

rın bize nasıl ' merak ve teces
süsle baktıklarmı tasavvur 
edersiniz. Ben bu bakışlardan 
doğrusu sıkılmıştım. Fakat 
Konça oralarda değildi. Tek
rar sordum: 

- Şimdi Sevilde kiminle be
rabersin? 

-Annemle. 

[l] Bet melellk 

y AZAN : Piyer Luis 

Titredim. Genç bir kız için 
bir dost, yine bir himaye, bir 
garanti sayılır. Fakat ya bir 
anne ne yapabilir ? 

- Annemle ben beraber 
oturuyoruz. O kiliseye gidiyor, 
ben buraya geliyorum. Ne ya· 
parsınız yaş farkı! 

- Her gün geliyor musun? 
Hemen hemen. Eğer yağ

mur yağmazsa, uykum olmaz· 
sa, canım gezmek istemezse 
buraya gelirim. Fabrikamızın 

kapısı işçilere her zaman açık

tır. Yalnız tam öğle üzeri gel· 
mek şartile.. ondan sonra ka
bul etmiyorlar. 

- Demek daha geç kabul 
etmiyorlar. Ne kazanıyorsun 
burada? 

- Bin püroya, yahut bin pa
ket sigaraya yelmiı beş san-

tim. Amma ben sıkı çalıştığım 
için biraz fazla kazanıyorum. 

Şimdi Kaballero sözün kısası 
bana iki real verirseniz, size 
hiç bilmediğiniz bir segadilla 
söylerim. 

Kutusuna 
raktım ve 
ayrıldım. 

bir napolyon bı· 

kulağını çekerek 

Meğer biz kutusuna napol
yon bırakmamışız, oraya ha
yatımızın zarını atmışız. 

Fabrikadan çıktım. Gölgesiz 
sokakta yavaş yavaş yürüyor
dum. Arkamdan birinin koşup 
geldiğini işittim. Geriye bak
tım: Konça 
Yanımdan gelen : 

- Teşekkür ederim mösyö, 
dedi. 

Sesi değişmişti. Verdiğim 

hediyenin küçük işçi kızda bu 
kadar büyük tesir bırakaca

ğını zannetmemiştim. Bir na
polyon, fabrikada bir aylık iş 

parası. Sonra altın para .. ispan
yada şimdi biz bunları ancak 
sarrafların camekanlarında gö
rebiliyoruz. 

Kız parayı alınca, sabahtan· 
beri doldurduğu sıgaraları bı
rakmış, şalını, fistanını topla
mış, yüzünü alelacele podral:ı· 
mış ve koşup arkamdan gel· 
miş. Dedi ki: 

- Geliniz, beni eve kadar 
götürünüz. Sayenizde mezun 
sayılırım. 

- Annen nerde oturuyor ? 
- Şurada yakında, Kaile 

Monteros'da.. Bana karşı çok 
nazik davrandınız amma, şar
kımı dinlemediniz. Onun için 
ceza olsun diye şimdi siz bana 
bir şarkı söyliyeceksiniz. 

- işte bu olmaz. 
- Olur, olur, ben kulağını· 

za fıslarım. 
Omuzuma eğildi ve hafiften 

söylemağe başladı: 

Hay kiyen nos eskuçe? - No 
Kiyeres ke te diga? - Di 
Tiyenes otro amante? - No 
Kiyeres ke lo sea? - Si [2] 

[2] Bizi tll ıleyen blrl Ylrmı?-Hayıl' 
Sana bir şey ıüyleylm mi?· Söyle 
Senin batka bir atıkın varmı?·Yok 
O aşıkın ben olayım mı? • Ot 

- Amma bu şarkı bu .• son· 
ra cevapları benim değil ki ... 

- Peki, cevapları beğen-
mediniz mi? 

- Hoş, güzel amma ... 
- Amması nedir? 
- Senin beni sevdiğiıı ne-

reden malüm? 
- Yok, doğrusu siz yakı

şıklı ve kibar bir adamsınız. 
- Dostun var mı senin? 
- Asla! Anlayınız bakalım, 

neden yok? · 
- Sorulacak sualler çok 

amma, şimdi soramam. Bilme
ce halledecek sıra da değil. 

- Öyle ise ben söyliyeyim 
yavru'll. Çünkü ben Mozita· 
yım [3]. 

-6-
Konçita kendini 

gösteriyor 
Ne söyliyeceğimi şaşırdım. 

Fakat kızın da pek hoşuma 
gittiğini anlayordum. Konuşa 

konuşa evine vardık. Kapıda 
satıcı bir kadın meyva sepet
lerini çözmekle meşguldü. 

[3] Kız, bakire 

Kız dedi ki: 
- Biına mandalina alırsanız, 

size yukarıda kendi elimle 
soyup takdim ederim. 

Merdivenlerden çıktık. bu· 
rası pek harap bir yerdi. Bi· 
rinci kattaki kapıya mesleği 

ne olduğu belirsiz bir kadın 
kart viziti çivilenmişti. ikinci 
katta bir çiçekçi oturuyordu. 
Karşı apartımandan da kadın 
kahkahaları geliyordu. Kendi 
kendime düşündüm : Bu kız 
beni acaba yabancı bir ran
devu evine mi gölürüyor ? Son 
k;ıta vardığımız zaman durdu. 
Kapıya üç yumruk vurdu. Ka
pı aralanınca : 

- Aç anne, dedi, bak sana 
bir ahbap getirdim. 

Yaşını almış, fakat az çok 
mihrabı yerinde, kara kuru bir 
kadın, emniyetsiz bir bakışla 

beni yukarıdan aşağı süzdü. 
Fakat kızın kapıyı itişinden ve 
beni içeriye davet edişinden 
evin içinde kimin hakim oldu
ğunu anlıımıştım. 

- Anne bak, sana bir dü· 
züne mandalina gelirdim. 

.çıt Sonra öteki avucunu 
gösterdi : 

- Şuna da bak. Sarı rJf 
polyon 1 , 

ihtiyar kadın iki elini goı' 
süne kavuşturdu: dıl 

- Kızım, nasıl kazan 
bunları? vf 

Kadına, kızile ilk dala ı 
gonda, sonra fabrikada na~ 
karşılaştıj!'ımızı anlattım ~ 

mevzuu onların hayatına na~ 
ettim. ~ 
Kadın bir mühendisten ~' 

kalmış. Maaşsız, varid•~, 
dört sene mütevazı bır br 
yata rağmen, kocasından. 

1
,,. 

riktirdiği paraları yem\~: 
Arkasından da doğru vcY3 fi' 
yalan, bin defa işittiğim se 

!et hikayelerinden biri ... 
- Ne yapalım yavruıl' u 

Diyordu. Elimden başk~ ~r 
gelmez. işte hurada eve bB ~r 
yorum, yemek yapıyorunı, .~~ 
liseye gidiyorum. Bir kapıcu!~ 
teklif ettiler amma, doğ~!"' 
başkalarına hizmetçilik Y 
marn. ~ 
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istiklal Harbi sıralarınde;ı 
Edebiyatı Türk 

Mizahçı Nureddin Artamın fikirleri: 
Anketi yazan Ertuğrul Şevket 

-AÇIK SÖZ-

Yemek 
27 temmuz pazartesi 

Rosto el, zeytin yağlı biber 
dolması 

No:98 

Onun için bu kızcağazın 
bir mecnunun sözleri olmak. 
tan ileriye geçmiyen söz· 
!erini dinleyerek heyeti ha

kimenizin meşgul olmamasını 
ve bi 1 vesile bizim de fuzuli bir 
meşguliyetten kurtarılmamızı 

tekrar tekrar dilerim. 

YAZAN: Etem izzet BENiCE 

Ankaradaki kulüp sinaması· 
hın yan sokağı her yerden zi
yade lstanbula, bilhassa Babı· 
aliye benzer. Sokak hafif me· 
Yillidir, kaldırımlar kötüdür, 1 
karşı taraf bir yangın yeri ka· j • 
dar çıplaktır, biJ dükkan yok· ı 
tur.Fakat, yine orası Babıaliye 
benzer. 

güzel, •Ankara,, güzel, " Dik
men yıldızı,,güzel, Faruk Nafizin 
mevzuunu eski ve haşmetli ta
rihimizden alan piyesleri güzel, 
Reşat Nurinin "Yeşil gecesi,, 
güzeldir. 

Etin but tarafından alıp ke
miğini çıkartıp kasaba bağla

Avukat Şekibin sözlerini yi· 
ne Cemilin söyledikleri takip 
etti: 

- Arkadaşım bu kız hak
kında huzurunuzda az söyledi 
ve onu en hafif bir vasi ile 
tavsif elti. Bu kız mecnundan 
daha beterdir. Mecnunun za. 
rarı nihayet kendisine do
kunur. Ya zır delidir, bir 
tımarhaneye kapatılır, yahut 
da zırzır delidir kısa zaman-

Ulus gazetesinin çıktığı bu so· 
kak ta, hep tanıdığımız muhabir
lere, muharrirlere rast gelirsi
niz. Gayyur bile evine bu so· 
~ağın önünden geçerek gider ve 
ışte bunun için, bu sokak ba· 
bıaliye benzer. 

•Güzel. kelimesi her devir 
ve asırda manasını değiştirir. 

Lozan sonrası ölçüsünde " Gü
ze·,, de bana kalırsa -size göre 
de öyle olacağını umarım. 

samimiyet, heyecan ve kudret. 
le inkilap için, ve inkılaptan 

yana olan bir eserin vasfıdır. 
Nurettın Artam, "degil mi,, 

der gibi yüzüme bakıyordu. 

Ben nefes almasına meydan 
bırakmadım. Muharrirlerin çalıştı!!ı oda· 

nın kapısından içeri baktım. 

~emalettin Şükrü ilk defa gö· 
zume ilişti. Masanın üstüne 
Yatar gibi eğilmiş habire ya
zıyor. 

Yan taraftaki uzun bir ma
sanın başına Cemal Sert sakal 
geçmiş, ajansları karıştırıyor. 

Bir taraftan da odad~kilere 
• Montrö ,, havadislerini yetiş
tiriyor. 

Yazılarını bir çok gazeteler
de seve seve okuduğumuza 
"Toplu iğne. lngılızce gazete· 
leri okumakla meşgul. Masa
•ına yanaştım: 

- Öpeyim hocam, dedim. 
Nureddin Artanı, dudakla

rından düşmeyen tebessümle 
Yüzüme baktı. 

- Otur bakalım, dedi. 
Oturur oturmaz maksadımı 

ıöyledim. 

- Cevapları sırala, hocam, 
dedim. Ve ilk suali sordum: 

- Milli mücadele sıraların· 
da bir edebiyat var mıydı, ka
rakteri neydi? 
d ~uretlin Artanı p;posundan 
f erın derin üç dört nefas çek-

1'.. Yan aR-ındal.i beni kaşıdı, 
~Uz üme dikkatle bakarak; 

- Milli mücadele günlerin
de Türk topraklarının göster
diği iki manzara vardı, dedi. 
Yurdun bir kısmında Türk 
ordusu kurtuluş savaşını ba
şarıyor, bir kısmında · düş· 

man orduları Mondros mu· 
kavelesinin şartları harfi har
fine yerine gelsin diye ... 

Nureddin Artanı, gayrı hli
yari içini çekti ve sözüne de
vam elti: 

- işgal çemberini sıktıkça sı· 
kıyordu. Milli mücadele gün
lerinde bir edebiyat olup olmt
dıjtını araştırmak için bu baht
lı topraklara ayrı, o, bahtsız 
şehirlere ayrı bakmak lazım· 
gelir, 

Piposundan uzun üç nefes 
Çekti. Gözleri dalıı-ın dalgın bir 
noktaya dikildi. 

- 1920 yılının Mayısında e
saretten lstanbula döndüğüm 

Zamın Boğaz kıy.larını, Nil ke· 
narında tel örgülerle çevrilmiş 
esaret kampı kadar bile ser· 
best bulamamıştım. 

Muztarip bir şehir halkına, 
bunaltıcı bir sansür baskısından 
bir iki kelime kaçırar•k, adını 
anmak bile yasak olan Mili! 
kurtuluş savaşından ümit, 
iman, sabır ve heyecanı ver
rneıte çalışan milliyetçi lstanbul 
nıuharrirlerinin hizmetini unut
mamak lazım .. 
Yakında bir cild halinde 

toplanacağını, basılacağını san· 
dığım Falih Rıfkı'nın fıkraları 
bu türlü edebiyatın en güzel 
Örnekleridir, 

O, günlerde "Hasretten has· 
•ete,. adlı h i ka ı e ;ini neşreıti· 
!":i zaman bir çok genç subay
lardan takdir mektupları alan 
Yakup Kadri'nin hikaye ve 
":akaleleri de bu edebiyat içe· 
rısinde seçme bir yer alır. 

Mütareke günleri edebiyatı
nın en büyük şaheserlerinden 
birisini de ismini bilmediğim, 
fııkat okuyup yazması olmadı
it~nı pek ala bildiğim yaş lı 
~'.r köylü vermiştir. Kısaca hi-

ayesini anlatıvereyim : 
Bu ihtiyar köylü, vapurda 

başından geçen bir vakayi an
latırken bir aralık tereddütle 

Nureddin Artan " Top/uiJtne • 

durmuş ve biraz utanıp kıza
rarak "o sırada demişti. Ka
maranın kapısı açıldı ve, haşa 
huzurunuzdan bir düşman za· 
biti dışarı çıktı .• 

- Edebiyatımızın hariçte ta
nınmaması sebepleri? Dedim. 

Güldü, hiç düşür.meden : 

En büyük kumandanın irade 
ve idaresi altında tarihin alın 
yazısını değiştirmeğe savaşan 

ayni toprakları'!lızda şiir ve 
heyecanı yaratanla söy!eyen bir
leşmiştir. O zamanlar şurada bu
rada büyük heyecanlarla söy
lenmiş manzum ve mensur eser
lerin toplanmış bir kolleksiyonu 
elimiıd ! yoktur. 

- Çok güzel kokulu bir 
gül tasavvur ediniz ki, dedi, 
yetiştiği bahçeden rüzgar geç
miyor. Onun güzel kokusunu 
bahçe dışındakiler na.ıl duy
sıınlar? Tagor'un, Nobel mü
kıifatını kazanan eserlerini, 
bunlar, Bengal dilinde ka:say
dı, tesadüf muharririne lngi
Jizceyi öğretmese ve kendısıni 
Yeats gibi bir muharrirle la
nıştırmasaydı, kim tanıyacaktı? 

Ômer Hayyam gibi bütün 
bir zaruret bahasına Fitz Ge· 
rald lngılizceye çevirmeseydi, 
Anglo Sakson aleminin bu
günkü Hayyam aşkı uyanabi
lirmiydi? 

Onlardan bu sebeple, bah
sedcmiyeceğim: Fakat Atatür
kün bütün nutuklarını, hepimiz 
zevkini tada tada okumuşuzdur. 

Nurettin Artanı, sustu. Sö
nen piposunun küllerini sigara 
tablii.sına vura vura silkti. Ben 
suali yapıştırdım. 

- Şey, dedim, Lozandan 
sonraki edebiyat hakkında ne 
di. şü ıüyorrnn? 

Nureddin Artanı, piposuna 
koyduğu tiitünü baş parmağile 
bastırdı, şık çakma!!ını yaktı, 

piposunu tutuştururken gayri 
ihtiyari çakmaga baktım, dam
gası pırıl pırıl yanıyordu. 

- Genç Rus muhar.-ırl< r ndcn 
Jasienslei'nin "Adam derisini 
değiştiriyor,, isimli bir romanını 
on gün evvel okurken inkılap 

mücadelelerinin, inkılaba bağlı
lığın orijinal bir şekilde ifadesi 
olan bu roman gibi, eserleri
miz olmasını ne kadır özle
dim. 

Lozan, p'ansız ve maksatsız 
Osmanlılığın ı erını, planlı 
maksatlı ve inkılapçı Tiirklü· 
ğiin alması devrinin başlangıcı 
olduğuna göre, bundan sonra, 
ele alacaj!"ınıız edebiyat 
arasında bilmem kimin bir ga
zelini, bılmem kimin bir meh· 
tap tasvirini veyahut binlerce 
tekrarlanmış hir sevgi masalı
nı bulunduramayız., 

" Roman ., güzel, "Yaban" 

Ur lada 
Altın madeni 

lzmir (Açık Sfü) - Urla 

mıotakasında Sverdlovsk civa

rında bir ırmak altında, altın 
madenciliğinde pek az görülen 

bir tarzda, bir maden kuyusu 

kazılmıştır. Bu kuyu vasıtasıyle, 
son zamanlarda o mıntakada 
keşfedilmiş olan altın fazla 
duarlz madeni işletilecektir. 

, - ---
Çorluda arıcılık kursu 

Edirne 25 (A.A.) - Trakyada 

yer yer olduğu gibi Çorluda 

da köy muhtarlarına mah· 
sus olmak üzere bir arı
cılık kursu açılmış ve kurs 
çalışmasını mu valf akiyetle so· 
na erdirmiştir. 

Trakya halkı için bu yeni 
ve çok verimli i ş len en kısa 
bir zamanda en iyi bir sonuç 
almak maksadıyle trakyanın 
dört vılayetinde arıcı uzman
ıarı gezmekle ve yeni kovan
lara ana veya oğul arılar yer
leştirilmektedir. Bütün .bu 
işlerde birinci derecede yıne 
köy öğretmenlerinin ön~~li 
bir mevki aldıkları bıldırıl· 
mektedir. 

Garba sunulacak eserleri· 
mizin çok bereketli olduğuna 

kani değılim. Fakat bunlar, 
yok ta değil. Dört gün evvel 
gelen Deyli telgraf gazetesin
de bir fıkra vardı. Ata Tür· 
kün, bir Türk sanatkarı tara
fından yapılrr.ış büstünün altı

na yazılan bu fıkrada lngiliz 
muharriri, Montrö de Tiirk 
matbuat umum müdürlüğünün 
teşhir elliği Fran!u1ca neşri .. 
yatımız arasındıt.n Ahmed 1-Jaşi

min "Atatürk,, lıakkında yazdı
ğı fıkrayı almış, zevkle anlatı

yordu. 
Garp niçin eserlerimizi lanı· 

mıyor ? . Rahmetli Haşimin 

928 de yazdıj!"ı bir fıkranın 

ıv.o ıtrö tarikile Londraya var
ması için sekiz sene geçirir
sek tıb' i, tanımaz. Odaya Na
suhi Baydar girmişti, beni gö
rünce: 

- Vay, dedi. kızın olmuş, 

tebrik ederim. Adı ne ? 
Güldüm: 

- Galiba, Anket koyacağım, 
dedim. 

Toplu iğne atıldı : 
- Anket koyma, söz söy

leyeni çok olur. 
Ertuğrul Şevket 

Koca tellalı 
Bir kadın 

lzmir, (Açık Söz) - Namaz
gahta oturan Emine isminde 
genç bir kadın, dün müddei
umumiliğe bir istida vermiş ve 
kendisine koca bulacağından 

bahisle muhtelif adlar altında 
dolaşan ve bazı kızları da bu 
suretle aldatarak paralarını 
dolandıran Ayşenin 40 lirasını 
dolandırdığını şikayet ile bu 
kadın aleyhine dava açmıştır. 

Put mübadelesi 
lzmir (Açık Söz) - Bur ada 

Halkevinde bütün dünya mer. 
pezleriyle posla pulu mübade
lesi için bir kol kurulmuştur. 

Muğla ceza evinde 
okuma kursu 

Muğla, 25 (A. A.) - Ceza 
evinde Halkevinin açlığı oku
ma yazma kursunun d iploma 
verme töreni yapıldı. Halk. 
evi başkanı bir söylevle 
Halkevinin ceza evlerine 
verdiği önemi anlattı. Tören 
muzikanın çaldığı istiklal mar
şı ile açıldı. Diplomalar ilbay 
tarafından verildi ve ceza ev. 
liler tebrik edildi. Gelenlere 
dondurmalar verildi. Sonra 
gittikçe iyileşen ceza evi ge
zilerek tören sona erdi. 

tınız. Ten c e
rede bol su 
ile p:şirip su· 
yunu çekerek 
kendi yağıyle 
kızartıp soğu· 
tunz. iplerini çözüp dilim dilim 
kesiniz 

• Zeytinyağında bol soğan 
doğrayıp fıstık, üzüm, tuz, şe
ker koyup kavurunuz. Soğan
lar peııbe olunca pirinci de 
kavurup biraz su ile pişiriniz. 
indirip bol dereotu, nane, do
mates, tarçın, oahar ekip bi
berlerin içine doldurunuz, ten
cereye dizip kaynar su koyup 
pişiriniz. 

m m 
Lekeler 

Hasır Şapkalar 
Hasır şapkaları temizlemek 

için şöyle bir usul vardır. An
cak bu usu!de ayro ayrı iki 
mahlül hazırlamak lazımdır. 

1 - 10 kısım lposolfit dö
sud, 5 kısım Gliserin, 10 kısım 
ispirto, 75 kısım su. 

2 - iki kısım Asit sitrik, 10 
kısım ispirto, 88 kısım su. Kı· 
sım demekten maksadımız 

gramdır. 

Evvela şapkanın lekelerini 
1 numaralı mahlüle batırılan 

bır süngerle temizlemeli. Rutu
betli bir yerde mesela mah
zende 24 saat bırakmalı. 

Ondan •onra da ayni suretle 
2 numaralı reahlül ile lemizle
meh. En nihayet ışapkanın ü
zerinden az sıcak bir Ülu geçi
rirsiniz eğer şıpka çok kirli 
ise ilk önee sabunlu su ıle yı· 

kayıp kurulunuz. 
m rn 

"Liraya parçalar! .. ,, 
Bu sene mahalle aralarında 

dolaşan satıcılardan 11 Lıraya 

parçalar., diye bağıranlar hıylı 
çoğaldı. Bir liraya evde gıyile
cek ve hatta içli dışlı komşu

lara bile g;dilebilecek bir el
bise sahibi olmak kadınlarımı
zın, daha doğrusu ev k ıdınla
rımızın mazhariyetlerin d c n ... 
Eğer elinden biçkı ve d kiş te 
gtliyorsa, her biri ayrı ayrı 

bir bahçe manzarası arzeder. 
Bu ucuz kumaşlar kadar alışı 

ucuz, dikişi kolay, giyişi pra
tik ev elbisesi yok gibi .. Eğer 
biraz daha paraya kıyar ve 
kumaşın iyicesinden intihap 
ederseniz, o da ayrıl 

Çocuk bakı

mı işinde ço
cuğu k i t a b a, 
yani okumıya 

alıştırmak me· 
selesi de üze. 

Ço~ 

rinde durulmak liizımgelen ter· 
biye vazifelerinden biridir. Ço
cuğu mektebe başlatmadan 
çok evvel kitap mefhumile, baş 

başa yaşatmak lazımdır. Ço
cuk ana mektebi çağ'ına ge

lince eline oyuncak kabilinden 
resimli kitaplar vermelidir. 

Resim, çocuğun ilk göreceği 
yazı olmalıdır. Ve çocuk yazı· 
nın ilk şeklini resim olarak 
görmelidir. 

Fakat kitap ve esim ile 
oyuncak çocuğun eline hep 
birlikte verilmek lazımdır. Ya. 
ni demek istiyoruz ki: Dört 
yaşına basan bir çocuğun eli

ne bir kitap, kağıt ve kalem 
vermek, onu terbiye etmek 
hususunda kolay'ı'< vasıtaların
dan birini kolayca kullanmak 
demektir. 

AÇIK SÖZ 
onu seven 

okuyan 
yayan 

tanıtanın 

dır. 

. da başını yer ve cemiyet on
dan kurtulur. Avukat Şeklp sözüne devam etti: 

Fakat, bu, bir hınzır delidir. sumiyetin maskesi altaın sığ na 
Bu çeşit deliler cemiyete za- rak bir ailenin maziden mev-
rarlı olan uydurma delilerdir. rus olduğu kadar halde de 
Hakikatte anormal olduklarını ancak şeref ifade eden var-
bilmezler, sureti haktan görü· tığı tahrib etmek kimsenin sa· 
nerek daima hedef tuttukları lahiyeti ve hakkı değildir, 
birşeye saldırır, onu tahribe Avukat Cemil silzüne ve ba· 
çalışırlar. Bunun muhtelif teza- R-ırışına biraz daha kuvvet ve-
hürleri vardır. Bundaki teza- rerek ve Güzünün gözleri içi. 
hürü ise haysiyet yıkıcılıktan ne dik dik bekarak sözlerine 
ibarettir. devam etti : 

Güzin adını taşıyan bu anor- - Hakimler, sözüme başlar-
mal kız huzurunuzdaki ifade- ken Güzinin tabii bir deli de-
leri ile Ferdinin çok yüksek ğil, bir hınzır deli olduğunu 
olan şöhret, namus, şeref ve söylemiştim. Ona ilave t>debi-
haysiyetine saldırmakla kal- leceğim bir tek vasfım daha 
mamış ideal bir saffet ifa- vardır: Güzin ahlaksızdır .. 
desinin içinde bulunan Ayşenin Bu cüm~e Cemilin ağzından 
n ımusunu da tahrip etmiştir, çıkar çıkmaz genç kızın bir 
Filhakika güneş yer yüzüne çıj!"lığı mahkeme salonunu dol-
düşmekle payimal olmaz, der- durdu ve yine onun fırlattığı 
ler. Güzinin Ayşe hakkında çantanın demirli tarafı Cemilin 
söyledikleri de bu kabildendir. kafasına çarptı ve .. Cemil: 
Dinleyenlerin hepsi gülmüşler- - Ah ... ah 1.. 
dir. Faka!, ne de olsa haki. Diye adeta böğürmeyi an-
katle taban tabana zıt bulun- dıran bir sesle bağırdı. 
masına rağmen söylenen söz- M~hkeme salonu birdenbire 
ler bir genç kızın bütün hayat karışmış, ayaklanmalar olmuş· 
ve istikbaline mal olabilecek tu, Güzin: 
ağırlıkta sözlerden sonra, yine - Alçak adam .. 
ailenin efradından olmak vas- En son namusuma da leke 
fı kendisine verilmiş olan sürecekler .. 
mürebbiye hakkındaki sözleri Diye haykırıyor, Muzaffer: 
de aynı şekildedir. - Bu ne krpaze şey .. 

Ve .. Cemil bağırdı: Bu adam hakkında baro tah· 
- Yüksek hakimler aile kikat yapmalıdır. 

kızlarının,a.le şereflerinin yıkıl- Böyle maskaralık yapılır ını?. 
masına yarar lakırdıların hu- Meslek ahlakı tahrip ediliyor. 

Muzaffer: 
- !!lira oldujtunu itiraf edi· 

yor, zabıt lululsun .. 
Diyor, Vedat: 
- Alçak herif, kızımın na 

musile oynuyor. 
Diye bağırıyordu. Mahkeme

deki halk ta yüksek sesle ko
nuşmaya başlamışlar, iki tara
fın hakkı üzerinde münakaşa
lar yapıyorlardı. Reis durma
dan zil çalıyor: 

- Celseyi talil ediyorum. 
Susunuz ... 
Bu ne kephzelik böyle ?. 
Diye bağırıyordu. Ceınil ka. 

fasını oıtuşturuyor: 
- Mahkeme huzurunda te

cavüze uğradım. Takibat ya
pılmasını isterim. Esbabı mfı
şeddede. heyeti hakimeye ha. 
karet var. 

Diyerek }'İne çığırtkan ifa. 
desile yaygara koparıyordıı. 

Hakim, en son: 
- - Jandarma gelsin. 
Dedi ve gerçekten bir iki 

dakika sonra bir manga j n
darma mahkeme solonuna gir
di. Anlaşılıyordu ki dışardan 
gürültü eşitilir eşitilmez jan
darmalara haber salınmıştı. 

L!?EVAM EDECEK) 
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Balkan Devletleri arasında 

Bled .konseyinde mühim anlaş· 
malar elde edildi 

Yugoslavyanın Bled şehrin
de akledilen Balkan antantı 

lktisad konseyine iştirak eden 
mümessillerimiz şehrimize gel
mişlerdir. 

Müzakereler samiml bir dost
luk havası içersinde geçmiş, 

neticede başlıca şu noktalar 
üzerinde anlaşma elde edil
miştir : 

Ticari mübadelelerin tatbi
katında görülen bazı güçlük
lerin ortadan kaldırılması için 
içap eden tedbirler alınacak, 

antanta dahil devletler ara
sındaki mübadelelerin daha 
geniş hacimde yapılmasına ça
lışılacak, Balkan memleketled
nin biribirinden pek farkı ol
mıyan ihraç mallarının salış 

usulleri, müşterek bir teşkilat
la ıslah edilecektir. 

Antanta dahil devletler, bu 
devletlerden tedariki kabil 
olan eşyayı başka memleket
lerden getirtmemeğe azami 
dikkat edecekler, bu hususta 
gayet titiz ve hassas olacak
lardır. Mesela, Yugoslavya, 
tuz ithal ederken, Türkiye tuz
larını tercih edecektir. 

ldhalat ve ihracat hususunda 
rastlanılmakta veya rastlanıl. 
ması muhtemel bulunan güç
lüklerin önüne geçilmesi ve 

umumi bir iktisadi inkişaf te
mini için Konseyde ittihaz 

edilen tedbir ve kararlar 
hakkındaki esaslara göre 

Yugoslav heyeti tarafından 

hazırlanması kararlaştırılan 

bir rapor , önümüzdeki 
Mart ayı içerisinde Atinada 

yapılacak olan ikinci top
lantıda tekrar gözden geçiri
lecek ve ondan sonra kati ve 

nihai şeklini alarak tatbikine 
itina edilecektir. 

B121 maddeler mübadelesi· 
nin müşterek bir teşkilatla ya
pılması da kararlaştırılmıştır ki, 
tülün, hah, üzüm, incir, vesai
re gibi belli başlı istihsalat bu 
meyanda buludmaktadır. 

Son zamanlarda, bütün dün. 
yada turizm işleri. günün mü· 
him meseleleri arasında müta
lea olunan bir mesele halini 
almıştır. Bu itibarlad ı r ki, kon
seyin toplantısında bu bahse 
de temas edllmiş, bu hususta 
da bazı kararlar illihaz edil
miştir. Bu cümleden olarak 
Balkanlıların seyahatı için Av
rupa m~mleketlerine gidecek. 
!erine Balkanlarda seyahat 
etmelerinin lemini hususunda 
icap eden ve hatıra gelen her 
şeyi yapacaktır. 

Üzerinde anlaşma yapılan 

mühim meselelerden biri de 
Balkan memleketlerinin ticarı 
deniz münakalatı mes'elesidir. 
Bu işlerle alakadar olmak ve 
tanz m etmek üzere teşkil ve 
tesis edilen daimi deniz tica• 
reti komitesi Balkanlar dahi
linde ve haricindeki münaka. 

latda tesbit edilecek proğram 

esasları haricine çıkılmamasını, 
Balkan memleketleri emteası 

nakliyatında antanta d•hil 
memleketler vesaitinin diğer 

memleketler vapurlarına ter
cih edilmesini temine çalışa. 
caktır. 

ileride, dört devlet arasında 
müştereken bir nakliyat ano

nim şirketi tesis edilerek vapur 
işletilmesi de derpiş edilmiştir. 

Balkan devletlerinin hemen 
hepisin de fabrikalar kur bp 
b üyük scnayi teşkilatı y pıl
makla olan şu sıralarda, Bal· 
kan memleketlerinin birbirlerı
nin zararına hareket etmeme
leri için müşterek bir sınaı 

proğram yapılması ve ona gö
re hareket edilmesi de uzun 
müzakerelere esas teşkil etmiş
se de bu husuıta tam bir an• 
laşma ve mutabakata varıla· 
marn ıştır. 
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Merakll Şeyler 
Papağanın nutku ile 

•çılan sergi 
Tuhaf işlerin hep Amerikalı· 

lar tarafından yapıldığı ma· 
lümdur. Geçen balta Ameri· 
kada Dasadeua kasabasında 
bir serginin küşat resmi yapı· 
lırken, sergiye bir papagan 
çıkartılmış ve nutuk ona söy· 
letilmiştir. 

Papağan, ezberden, evvelce 
bellettirilen sözleri tekrarlamış 
ve alkışlanmıştır. Sergiyi açan
lar da, bu suretle çok büyük 
bir reklam yapmağa muvaffak 
olmuşlardır. 

' 

j 

Gaziantebln yeni kurulan toptan sebze satış yeri ve Belediye reisi 
Hamdi Kutlar 

Meraklı bir istatistik 
Bir Alman alimi meraklı bir 

istatistik yapmış ve insanın 

kafasındaki saçların 30,000 
olduğunu lıesaplıyarak bir tek 
saçın 180 gram ağırlığı cerre· 
debileceğini tecrübe etmiş \"e 
bu tecrübeden, bir insanın 

yalnız, başındaki kıllarla 5,400 
kilo yük çekebileceğini anla· 
mıştır. Ayni alim, bir insan 
gözünün senede bir milyon 
kere açılıp kapandığını bir 
insanın kalbinin senede 37 
milyar kere vurduğunu tecrübe 
üzerine isbat etmiştir. 

Stalln, Maksim Gorki 
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Antep eski örtüsünü atarak 
yeni bir şehir oldu 

Ku~::i:;t:~;aş~n~~~ Se~:i! ve \ ""'""""'":~·=~''"""'"""""'''"""'""'""" ' ' ' '"'"" """'""''""""'"''""""''"""''"'''""'""""":'' 

kahramanca müdafaasile meş- 1 

hur olan gazi yurt, bu kanlı 
ve onbir ay süren savaş sonu 
pek harap düşmüştü. Binlerce 
evi, han, hamam ve kışlaları 
yıkılmı7, yetmiş bin düşman 

mermisi oturulabilecek pek az 
ev ve bina bırakmıştı. Fakat 
yurtlarını müdafaayı bilen An· 
tcpliler müstevlilerin tahrip 
eylediği bu yurt parçasını yeni 
baştan kurmağı da bildiler. Ve 
az zaman içinde çok asar 
meydana getirdiler. i' 

I' 

Maksimgorki ölmezden bir· 
kaç gün önce Stalin, Gorki
nin ziyaretine gelmiş, hastanın 
yanındaki herkes dışarı çıka· 

rılarak hasta ile Stalin 20 da
kika kacıar yalnız konuşmuş

lardır. Bu konuşulan şeylerin 

neler olduğunu kimseye söy· 
lemeyen Stalin Gorkinin ölümü 
bildirildiği vakit : 

"-Rusya, şimdi biraz küçül
dü., demiştir. 

uuıııııııuu ı ıııııımu11111111111ı ı ı ı ıııııuıı11 111111 uı ı ı ıı ıııuı 

ı Antebin Halkevi bah-

Antep belediyesi, çalışma 
noktasından bu çeşit teşekkül
lerden çoğuna örnek olacak 
hayırlı, faydalı bir müessese· 
dir. Büyük bir azm ve imanla 

devam eden faaliyeti harap 1 

şehrin çehresini derhal değiş
t:rmek ,.e ona açık bir mamu
riyet ve yenilik vermiştir. 

Trakya 
Köylerinde 
Elektrik 

Belediye çalışmaları bay 
Hamdi Kutların riyasete geç
mesini müteakip büsbütün art
nııştır. Çok değerli, bilgili ve 
temiz bir belediyeci olan bay 
Hımıdi Kutlar, belediye vari· 
datmı üç yıl içinde bir misli 
artırmak gibi yüksek bir mu· 
vaffakiyet de göstermiştir. 933 
de yüz bin küsur lira olan 
b~tçe 934 de yüz yirmi bine 
935 de yüz elli bine ve 936 da 
165 bin liraya fırlamıştır. 

· Varidatını büyük birsüratle 
arttıran belediye, çok işler 

gör üştür. Hepisi de başlı ba
şına birer muvaffakıyet olan 
bu asardan mühim olanlarını 
şöylece hulasa edebiliriz: 
ELEKTRİK: Bir Türk ano

nim şirketi tarafından imtiyazla 
kurulmuştur. 22 volt kuvvetin
dedir. Şehir yüzlerce lamba ile 
tenvir olunmuştur. Kilovat fi. 
yatlarında tenzilat yapılması 
için müracaatta bulunulmuştur. 

MEZBAHA: Sıhhat Bakan
lığının planına uygun olarak 
gayet muntazam ve fenni bir 
mezbaha yapılmıştır. Et nakli
yatı kamyonlarla yapılır. Mez· 
b~haya ır.uttasıl bir d, bar
sakhane kurulmuştur. 

HAL: Yirmi sekizi sebzeci 
ve diğerleri kasap olmak üze
re 73 dükkandan ibaret çok 
modern bir hal yapılmıştır. On 
dokuz bin liraya çıkmış olan 
hal her çeşit fenni tesisatı 

muhtevi olup büyük bir ihtiya
cı karşılamıştır. 

TOPTAN MEYVA VE SEB
ZE SATIŞ YERİ ı Hale karşı 
sahada toptan meyva ve sebze 
satışı için betondan bir mües· 
sese kurulmuştur. Köylü sata· 
cağını buraya getirmekte ve 
esnaf ihtiyacı nisbetinde mü
bayaa etmektedir. 

PAZAR YERLERi - Arasa 
tabir edilen pazar yerleri ye
ni baştan tanzim ve ıslah olun
muştur. Burada satışlar çarşı· 

dan daha ucuzdur. Köylü, yu
murta, yağ, peynir, pekmez 
vesaire gibi yiyecek mevadı 

buraya getirir ve şehirli ucuz 
fiatle taze taze alır. Pazar, her. 
gün sabahları kurulur. 

Belediye direkci ve bıçkıcı 
esnafı için de yirmi sekiz dük
kanlık bir pazar yeri vücude 
ıretirmiş ve bu esnafı yeni pa. 

1 k .. 1 Kırklareli ( Açık Söz ) -

Ço guze Trakyanın kalkınması için son 
ser elerde sarf olunan mesainin 

-·-- -- semereleri burada açıkça gö-

çesı 

Gaziantep (Hususi] - Halk- Gaziantep, (Hus~si) - Uray görülmektedir. Eski ilbay Faik 
evi çok güzel bir bahçe yap- ihtikarın önüne geçmek mak- üstünden sonra çok yüksek 
tırmış ve burl\da hoparlör va- sadile toptan bir sebze ve bir isabetle buraya tayin edi-
sıtasile radyo neşriyatı yap. meyva satış kurdurmuştur. len Hasip Koylan, birçok il-
makta bulunmuştur. Hiile karşı olarak kurulan çelerde ve en sonra da Mül-

Bahçe, muntazam bir plana bu satış yeri çok önemli bir kiye müfettişl ıklerinde bulun· 
tevfikan kurulduğu için gayet ihtiyacı karşılamış ve fiyatlar muş ve cidden k.endisin_den is. 
güzeldir. lçersinde müteaddıt da büyuk bir tenezzül görül- !ifade olunan hır şahsıyet ol-

1 k - t- mustur. 
havuzlar mevcut o up her a • muş ur. Kırklarelinin Lüleburgaz, Ba-
şam vakti ailelerle dolup taş- Gazi Antep. mezbaha· j,baeski ve Vi~e gibi _ü~. önemli 
maktadır. sının varadatı arttı \ ilçesi ve Pehlıvan koyuyle Pı. 

Bu sene bahçeye lokanta da Gazi Antep (Hususi) - Bele- nar hisar ve lğnead~ gibi _bir 
i'ii,·e edilmiştir. Yemekler çok diyece 933 de yaptırılmış bu- çok Kamunları ve ~ır h~ylı de 
nefis ve temiz olmasına rağ· lunan fenni mezbahanın vari- büyuk ve mamur koylerı var-
men fiyatlar lıer keseye uy· datı bu yıl artmıştır. dır. Topraklarındaki bereket 

Sıhhat Bakanlığının verdiği her çeşit ürünlerin yetiştirilme· 
ğundur. Bir çok kimseler ak- y ı ı ı plana tamamiyle uygun ve Ga- sine elverişlidi_r. aya arıy e 
şam yemeklerini bu asri ve zi Antep ihtiyacını temine ka· ovalarında binlerce hayvan 
hoş bahçenin güzellikleri içinde fi vaziyette olan mezbaha, her besle~diğinden onların e.l :-e 
yemektedir. • 1- f . t . t "d" süllerındeh memlekete buyuk turu ennı esısa ı camı Lr. 

Yukarıda, bu sene genişle· d . servetler akmaktadır. Buranın 
tilmesi ve genişletilecek kıs- Bura an et naklıyatı kam- her şeyi ve bilhassa beyaz pey· 
mına Atatürkün Ayintaplı bir yonlarla yapılmakta ve hale niri çok meşhurdur. 
sanatkar tarafından yapılan ge~ince h~vai hatlarla tevzi Alpullu şeker fabrikası bu-

edılmektedır. ranın hududu içinde bulun. 
heykelinin dikilmesi kararlaş· Mezbahanın oraya bir sene ğundan vilayet maliyesi bu 
tırılan Halkevi bahçesıni gö. içinde temin ettiği gelir yirmi yüzden yılda bir milyon lira 

ı rüyoruz. bin lirayı geçmiştir. kadar müstefit olmaktadır. 
--------------------- Buranın üzümlerile ş1rapları 
zara nakletmiştir. Odun, kö· ı muhasebenin yardımile bulvar ve hele hardaliyesi çok enfes-
mür ve buğday pazarları da üzerinde bir çocuk bahçesi tir. Yayla ve ovalarında kekik 
vardır. kurulmuş ve Kırk ayak tabir olu çok olduğundan buranın 

BUZ FABRİKASI - 33 bin 1 edilen bu güzel bahçenin bir pirzolalarında kendiliğinden 
liraya Marellı şırketıne yaptı- mis gibi kekik kokmakta ve 

kısmı da aile parkı haline so- lezzetleri hiçbir yerdeki etlere 
rılmıştır. Gunde üç buçuk ton 

buz çıkarabilecek kudrette 
olan Fabrika soğuk hava de
polarını da muhtevidir. 

Belediye, mezbaha, barsak· 

hane, hal ve buz fabrikasından 

yılda yetmiş bin lira temin 
etmektedir. 
ASRİ MEZARLIK - Şeh-

rin cenubunda fona bir man

zara teşkil eden eski mezarlık 
yerine Nezip yolunda büyük 

ve asri bir mezarlık kurulmuş
tur. Ağaçlanması için fidanlar 
dikilmiş, su ihtiyacına bakıl

mıştır. Ölü defnine yakında 
başlanacaktır. 

AY AR SAATİ: Su borcu 
caddesine bir Zenit şehir ayar 

saati dikilmiştir. Bu yıl bir de 
lşbankası tarafından hediye 
edilecek saat dikilecektir. 

ABİDE: Antep harbinde 
ölen altı bin yurttaşın azız 

ruhlarını ihya maksadile muh· 
teşem bir abide dikilmiştir. 

Abidenin geceleri projektörle 
tenviri mutasavverdir. 

ÇOCUK BAHÇESİ: Hususi 

kulmuştur. benzememektedir. 
BULVAR. 1400 metre uzun- Yalnız Kırklarelinin elektrik 

tuğunda ve 20 metre genişli. 

ğinde güzel bir bulvar açılmış 

ve bunun Kültür caddesinden 
Parti kurağına kadar olan 
kısmı asfalt döşenmiştir. 

Ayrıca hükumet caddesi as
falt döşenmiş, yollar açılarak 

genişletilmiş, Müsyü Y ansene 

şehir planı yaptırılmış, fena 
, kadınlar için dispanser açıl

mış, yangın . teşkilatı kuvvet· 

lendirilmiş, temizlik için arazöz. 
ler celbolunmuş, su tesisatının 

projesi bitirilmiş, bağ bekçileri 
teşkilata bağlanmış, Kavaklık, 

Alleben mesireleri teşcir edil
miş, kanalizasyon temin olun
muş ve daha bir çok yeni ve 
güzel işler yapılmıştır. 

Yukardaki izahat ta gösteri
yorki, Antep belediyesine ör
nek bir belediyedir, demekte 
hakkımız varmış. Bütçesi artan 
bu değerli müessesed~n hal
kımız 936 da büyük ve güzel 
hizmetler beklemektedirler. 

** 

tesisatı cihetinden talihi pek 
azdır. Lüleburgazdan başka 
hiç bir yerin elektrik nurlarına 
halk henüz kavuşturulamamış· 
tır. Yakın zamanlara kadar il 
merkezinde de petrol lambaları 
yanarken Faik Üstünün him
metile elektrik yaptırılmasına 
muvaffakıyet hasıl olmuştur. 

Yeni ilbay Hasip Koylan 
dahi me niyet nuru olan elek
triğin her yerde yapılmasına 
çalışmaktadır. Hattii il merke. 
zine bağlı Kaynarca köyünde de 
elektrik yaptırmağa azmetmiş· 
tir. Buradaki kaynak suların
dan istifade kabil olup olma
dığını anlamak için bir fen 
heyetıyle bizzat oraya giderek 
tetkikttta bulunmuştur. 

Fakat, bu suyun cereyan is
tihsaline elverişli olmadığı an
laşıldığından kllmür veya ma
zotla elektrik tesisatına karar 
vermiş ve bu yıl o işi de başa 
çıkaracağı şüphesiz bulunmuş
tur. Bizler, bu genç ve çalışkan 
olduğu kadar ödevlerine aşık 
olan ilbaydan daha bir çok iş

.Jer bekler ve muvaffakıyetlerini 
candan dileriz. " • 

• Tarihde 
Efsaneler 

Danaidler 
~Aragos hükümdarı 

birbirinden güzel 
Danaosun 
elli kızı 

Arago• hükümdarı Danaos, 
karşısında titreşen, ölümün ve 
Azrailin maskeleri gibi bekle
şen bin bir Atinalı kölen"n 
korku saçan gözlerine doğru 
hançeresinin bütün kuvvetile 
bağırdı: 

- Yer yüzünün, gök kub· 
besinin, fırtınaların, hayatın ve 
bütün Allahların Allahı olan 
Zeüs hakkına yemin ediyo· 
rum ki... 

Kıra! Danaos sesinin şiddet 
perdelerini teker teker açarak 
hıykırıyor ve o bağırdıkça 
bin bir ölüm ra' şelerile şuur· 

lmnı kaybediyorlardı. Danaos 
haykıra haykıra devam etti: 

- Ben ki Aragos cennetinin 
allahı ve hükümdarıyım.. Size 
hükmediyorum ki şimdi batı 
fırtınasının ölüm suratlı allahı· 
na gidecek, huzurunda hür
metle eğileceksiniz. 1Ve ondan 
izin alacaksınız ona yalvara
rak diyeceksiniz ki: Aragos 
hükümdarı kızlarının nikahını 

kendi elile kıymak istiyor. 
Atinanın en asil ailelerinin 

çocukları olan bu bin bir kÖ· 
le, Kıra! Danaos'un kal'i emri 
karşısında titreşerek, korkarak 
koşuştular ve Batı Fırtınası 

A\lahının mabedine giderek 
)alvarmıya başladılar. Mabe
din ak saçlı ve ak sakallı ka
hini biraz sonra bin bir köle
nin yanlarına geldi ve dedi ki: 

"- Allahımız Atena'ya şü
kürler olsun ki hükümdarımız 

Danaos"un biribirinden gü
zel elli kızı bugün amcalarının 
oğullarıyle evlenecekler. Allah
ların Allahı Zeüs bunların mü· 
rüvvetlerine ruhsat vermiştir. 

Yazan : Süheyla Güldiken 
ı avaş ilerlcmiye başladılar. 
Onlar e!raflarına güzellik, genç
lik rayihaları bekaret miıjde

leri saçarken meydanı doldu· 
ranlar ve meydanın etrafında 
yer alanlar hep birden y~rlere 
kapandılar, saygının en yük
sek varlığını bu elli genç kıza 
karşı gösterdiler. 

Aradan pek az geçmişti ki 
_mabedin meydana bakan bü· 

yük kapıları açıldı ve Aragos 
hükümdar nın elli yegeni, elli 
genç irisi güzel erkek, bu ge· 
ce dünyanın en güzel ve en 
bakir kızlarile zifafa girecek 
olan elli erkek kapıdan mey· 
dana doğru ağır adımlarla 
yürümeğe başladılar. 

Meydanı dolduran, meyda
nın etrafını çevreleyen binlerce 
halk buniar için de yerlere 
kapandılar. Biraz sonu hüküm· 
dar Aragos tahtında ayağa 

kalktı, tok ve kalın bir sesle 
agır ağır şunları söyledi: 

- Büyük Allah Zeüs'ün mü
saadesile bugünkü şu saadete 
eriyoruz. Kızlarımı kardeşimin 
çocuklarile evlendiriyorum. Bu 
gece onlar zifafa girerken 
bütün Aragoslular misket 
şarapları içerek mest olacak
lar. 

gibi, hepsi de genç ve güzel 
kocalarını boğarak öldürmüş· 

lerdi. Şimdi Aragos sarayının 
salonlarında tamam kırk dokuz 
genç ölüsü, genç ve güzel 
erkek cesedi yatıyordu. 

Hükümdar Danaosun elli 
güzel kızından kırk dokuzu 
kocalarını henüz kızlıklarının 

ve güzelliklerinin eşsiz şehve· 
tini onlara tattırmadan boğ· 
muşlar, öldürmüşlerdi, Bu elli 
genç \e güzel kızdan yalınız 

bir teki sadakatin timsali ol
mak istemiş ve kocasını şef. 
katle sarmış, kendisini ve gü· 
zelliğini ona sadakatle tes"iın 
etmişti. 

Bu kanlı cônayetin korkur.ç 
tafsilatı o gece b tün Aragosa 
perde perde yayıldı. Herkes, 
bütün halk kcrkudan t itre r . 
ler, bu müthiş facianın güzel 
kahramanlarını nefretle andılar. 
Fakat allahların allahı Zeii,, 
hükümdar Danaosun kan kus
turan kızlarını cezasız bırak· 
madı. Bu faciada sağ kaim 
tek erkege emretti ki: 

- Ey çocuk!.. Onları öldi. r 
ve kendi elinle cennete götür. 

Ve bu kanlı faciadan sağ 

kalan tek erkek hükümdar 
l!I l!I Danaos . ıı kıı k dokuz kızını 

Tarih o müthiş geceyi hiç kendi ellerile teker teker be· 
unutamaz. ihtiyar tarihin daima ğarak öldürdü cesedlerini yine 
kan kusan ve kan taşıyan say. kendi ellerile sürüye sürüye 
!alarmda, Aragosun o müthiş cennde götürdü. Allahların 
gecesinden sızan kan izleri, Allahı Zeüs onları cennette d bi 
ak saçlı tarihin ak alnında si· delik bir küpü su ile doldur· 
!inmez bir leke gibi hala du- mak cezasına mahkiım elmi~ti. 
ruyor. Ve efsaneler kitabının son 

Mabet melekleri mehtaplı ge sayfasında şu satırlar vardır: 
ce altında flavtalarile zifaf se· Onlar cennette hJ.la dibi de· 
renadları çalarlarken Aragos lik bir küpü doldurmıya çalı-
sarayının salonlarında da mül· şıyorlar. Saçları aklaştı, yfı1· 
hiş bir facıa canlanıyordu. Hü- leri ihtiyarlık izlerile buruştu. 
kümdar Danaos'un elli kızı, Fakat onlar bu cezadan hii a 
kocalarının zifaflarına girerler• kurtulamadılar. 
ken, sanki söz birliği etmişler SUheylA Giildiken 
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Ve Aragos cennetin bin bir 
kölesi ak saçlı ve ak sakallı 
Kahinin ayaklarını öperek hü
kümdarın yanına koştular. 

.. Bi~ bahar l!lsab~hı ... Aragos \Radyo programı! Not · 
hukumdarı ve Aragos cenne- ~ I 

tinin Allahı Danaos sabah mel· i'============= o ft • 
tem.inin tatlı okşayışl~rı altında 27 Temmuz Pazartesi e erı 
denız kıyısının zevkını çıkarırken IST AN BUL 
kumtar üstün.Je peri gölgele· 
rinin kaynaştıklarını görmüş, 

onların bülbül cıvıltılarını işi· 

derek kendi;inden geçmişti. 

Bir lahza sonra peri gölgeleri 
billürlaştılar ve binlerce 
genç kız, güzel ve körpe kız 

pırıltısı Danaosun etrafını sar· 
d•lar. Hükümdar Danaos bu 
bin bir periden, birbirinden 
çok güzel ve güzellerden bile 
g1zel olan bu binbir körpe 
kızdan bir tanesini sine-
sine çekti, onunla üç ha-
yat gecesi yaşadı. Aradan 
dokuz ay on gün geçmişti ki 
Allahların allahı Zeus, hüküm
dar Danaosa birbirinden güzel, 
ruhlar kadar;güzel elli kız çocuk 
verdi. Tarih bunlara "Darıaid
ler., diyor. Bugün Danaosun 
kızları on beş yaşının bütün 
körpeli'l"iyle gözlerde ve gö
nüllerde sevda ihtiraslarına, 

şehvet kaynaşmalarına can ve
riyorlardı. Ve hüli.ümdar Da
naos yemin etmişti ki bu elli 
kızını, kendi öz kardeşinin elli 
erkek çocuğiyle evlendirecekti. 

m m 
Bütün Aragos cenneti, ve 

Aragos cennetinin bütün hal
kı, hükümdarın melek yüzlü 
kızlarının mürvetlerile çalkanı
yordu. Muhteşem bir düğün 

şenliği gözleri kamaştırıyor, 
gönüllerde kıskançlıklar coş
turuyordu. O gece hükümdar 
Damaosun melek nefsinden, 
bülbül sesinden yaratılmış elli 
kızı zilafa girecek ve Aragos 

cennetinin Al!ahı saadetin, bah 
tiyarlığın en yüksek derece· 
sinde tahtını kuracaktı. 

Şehrin büyük meydanıııa 
Aragosun bütün asılzadeleri, 

kainleri, kumandanları toplan
mışlardı. Biraz sonra eflatun 
tüllere bürünmüş elli genç, gü. 
zel ve körpe kız, mabetten 
çıktılar, meydana doğru yayaş 

18: Dan• musikisi (p1iik), 19: 
Haberler, 19.15: Bethofen do
kuzuncu senfoni (p1ak), 20.30: 
Stüdyo orkestraları, 21.30: Son 
haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu 
Ajansının gazetelere mahsus 
havadis servisi verilecektir, 

PRAG 

20.25: Eğlenceli musiki, 21. lC: 
Skeç, 21.50: Çek fılharmoni i 
(Mozart, Frankın eserlerinden), 
22: Konuşmalar, 23.15: Plak, 
23.40: Almanca haberler. 

BUDAPEŞTE 

19.20 : Salon orkestrası, 
20.30: Konferans, 21: Çingene 
ınusikis, 21.40 : Haherler, 2~ : 
Verdinin (Aida) operası, 24.30: 
Cazbant. 

BÜ KREŞ 
18: Salon orkestrası, 19: Ko

nuşmalar, 19.15: Konserin de
vamı, 20.15: Kodf. 20.35: Pi
yano ile yeni musiki, 21.15: 
Oda musikisi, 21.55: Sözler, 
22.05 : Şarkılar, 22.30 : Spc.r, 
22.45: Mandolin orkestrası, 
23.20: Orkestra, 23.45: Ecnebi 
dillerle haberler. 

MOSKOVA 

18: Sopran sesle şarkılar, 
18.30: Ukrayna şarkıları, 20: 
Romanslar, 21: Dinleyicilerin 
istedikleri parçalardan lconser, 
22: Yabancı dillerle neşriyat. 

VARŞOVA 

20: Piyano konseri, 22.30: 
Piyano şarkı, 20.55: Beethove
nin Ayışığı sonatı. 21.30: Söz
ler, 22 : Askert bando, 23 : 
Spor, 23.15: Leh musikisi, 24: 
Dans p'akları. 

ViYANA 

20: Haberler, 20.101 Diş has• 
talıkları. 20.30: Ak,Üllitc, 21: 
Askeri bando. 22 : Vilhelm 
Vacek orkestrası, 23: Haber
ler, 23.10: Şen sözler, 23.20: 
Zimbol musikisi 24.15: Gece 
konseri. 

Hastaneıer 

Ernr:.ı:ı aklive ve Asablya 
fit:ı!ltanesl Balurköy 

60107 

1 Ha~kl Kadlnlal" Hastane.11 
Akoar•y ?4~5 
Gureba Haataneal, Şehremini 23017 
Cf'rrahpaşa Haıtanui; Cer· 
rahpaıa 21693 

TPIPfon numaraları 

Sahh1 fmdat otomobili 
Hasta NaJ<Jlyc otomobili: 

"Gündüz,, 

" " • 
(Gece) 

.. " ,, 
(Gece ve Gii.düı.) 

Dcv1et Demiryollan Müracaat 

kalemi, H:ıydarpaşa 

Şark Demlryollart Müracaat 
kalemi Sirkeci 

D•niı:yoJlan acentesi 
Akay Kadıköy lskelesl ba' 

memurluiuı 

l lstanbul 
Kndıköy 

42145 

4371ı 

ltfafye 
24222 
60002 

1 
Y cşilköy, Bakırköy, Bü
yükdere, Üsküdar itfai· 

iyeleri 60625 
Paşabahçe, Kandilli, Erenkö)' 

Kartal, BJyükada, Heybeli, Bur• 
gaz ve Kınalı mıntakaları için te• 
lefon santral memuruna ~yangın. 
demek kiifidir. 

Tiyatrolar. Sinemaıa_!. 

HALK OPERETi 

Kadıköy Süreyya bahçesinde 

Bu akşam 21,45 de 

TELLi TURNA 

Büyük Operet 3 perde 
Umumi duhuliye 35 Kuruş 

Maıalarınıı:ı ayırıru:c 

TELEFON 43703 

Yarın akşam 

Taksim bahçesinde 
Deniz havası • porter 50 • 30 



27 Temmuz 

At koşularının dün 

birincisi yapıldı 
-·-

Hava yağışlı olduğu için 
rağbeti pek azdı • • 

segırcı 
-·-

Altı hafla devam edecek \ Dervişi, ikincilil!'i Ahmedin s~· 
olan at koşularının ilki Dün dası, üçüncülüğü Ahmedın E1· 
Veliefendi çayırında yapıldı. derı kazandı. 

H1va kapalı ve yağışlı ol- Dördüncü Koşu - Dört ve 
duğu için yarış yerinde Ba· daha yokarı yaşlarda halis kan 
k k lng'ıliz at ve kısıraklarına mah· 

ır öy halkından ve yarışa 

girecek atlarla alakadar kim· su~e~:~re 2000 metre idi, Yarışı 
selerden başka hemen kimse· sıra ile Akilin iiç atı a~ka arka· 
ler yoklu. a gelmek suretile bıtırdıler. 

Baytar müdürü, ıslah encÜ· y Beşinci koşu: Dört ve daha 
nıenine mensup zevat yarışla yukarı yaştaki yerli yarım kan 
hazır bulunuyorlardı. Koşulara lngiliz at ve kısraklarına mah. 
saat 15 de başlandı. sustu. 

Birinci koşu: 3 yaşında ya• Mesafe 1800 metre idi. Bi· 
tını kan lngiliz erkek ve dişi rinciliği Halimin Erten'i, ikin
taylara mahsustu. Mesafe 1200 ciliği Ahmedin Ceylanı, üçü~· 
nıetre idi. Birinciliği Ankaralı cülüğü yine Halimin diğer bır 
Salihin Gülizarı, ikinciliği bin· alı kazandı. 
başı Cebbarın geyiğı kazandı. - - ----

ikinci koşu: Dört ve yukarı Varşovada iki muhalif 
Yaşlarda 1935senesinde kazan· şef tevkif edildi 
dığı ikramiyeler yekunu 500 Varşova, 26 (A,A.) - M~· 
1irayı tecavüz etın ye ı hali• kan halefet şeflerinden iki kişi talın· 
lngiliz at ve kısrakl~rına mah- ı kal ve yalancı şahitlik cürmiyle 
sustu. tevkif olunmuştur. Bunlar meb-

Mesafe 1600 metre idi. Bi· ' us Gamın ile eski polis mü· 
tincili!ıi Akilin Kar madalyası dürü Chall'dir. 
ikinciliği Prens Halimin Ko- Mekslkoda elektrik• 
?eni, üçüncülüğü Ahmedin Sa· çiler grevi 
raınbosu k.zandr. Meksika; 26 (A.A.) - 17 

fl.u koşuya 7 at .. iştirak etti. Temmuzdan beri devam eden 
Uçüncü koşu: Dort ve daha ve 200 000 amelenin çalıştığı 

Yukarı yaşla olan ve bu sene ' 1 b' h ı 
hiç koşu kazanmamış yerli yarım 4 000 müesseseyi mualta ır a • 
kan, halis Arap at ve kısrak· d~ bırakan elektrikciler grevi 
larına mahsustu mesafe 1400 hasıl olau anlaşma üzerine bit· 
nıetre idi Birinciliği Necibin miştir. 
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BORSA - PİYASA ; ~RI ME:KTUPLA:ı 
25 Tem.nuz Cumartesi Hastahaneden 

Para Borsası 

Paralar 

çevrilen yarah 
çocuk 

Bir okuyucumuzun mektu~ 
bundan aynen : 

~ Sahş 21 salı günü ekşamı saat 
6,30 raddelerinde Maltepede 
Belediye parkı karşısında bu
lunan lstanbul Adliye müba· 
şirlerinden Mehmet Alinin 5 
yaşındaki oğlu Hasan evinin 
5 metre yüksekliğinde bulunan 
penceresinden sokak kaldırımı 
üzerine düşmüş ve hemen ec
zahaneye götürülerek yaranın 
fazla ve tehlikeli olması 
dolayısıyle derhal Haydarpaşa 
namune hastahanesine gön· 
derilmiştir. 

londra 
}.Jevyor., 

1>.lris 
Milano 
r..rükse1 
Ati na 

Cenevre 
Seıfya 

Auıaterd. 
Prag 
Viyana 
Madrlt 
Berlln 
Varşova 
Budapeşte 
8Ukreş 
llelgrat 
'<okohama 
Stokholm 
Altın 
llanknot 

627. 

123. 

163. 
190. 
80. 
21. 
810. 
22. 
82. 
85. 
22. 
111.SO 

28. 
20. 
n 
13. 
49, 
32. 
31. 
970. 
242. 

Çekler 

631. 

126. 

167. 
196. 
8t. 
23. 

820. 
2S. 
84. 
94. 
24. 
ıs. 

30. 
23 
24. 
16. 
52. 
34. 
33. 
971. 
243. 

londra 
~evyorl 
Par ıs 

Kapanış 

63ı.so 

Hastanede nöbetçi bulunan 
doktorlar yaralı bulunan ol!'· 
!um Hasa na gelip hiç birisi ne 
tedavi ne de yaranın şekli ce
reyanını gözden geçirmemişler. 
dir. Yalnız şayanı takdir bulu
nan N ümune hastanesi pansu· 
manı Bay Mehmet bütün mev
cudiyetile çocuğun yarasile 
aliikadar olmuştur ve çocul!'un 
hastanede yatması !azım oldu-

lııillno 
BrU.kael 
A.tiqa 

Cenevre 
Sof ya 

"1.tıatera. 
Prag 
Viyan-a 

Madrit 
Berlin 
Varşova 

0,7945 ıtunu söylemiş ise de doktor 
12.03 beylerin rahatları bozulmamak 

10.0'24 için hastayı hastaneye kabul 
4,7150 etmemekle beraber çocuğa ba 

84.0050 kacak kimseleri de olmadıl!'ın· 
2,4325 

63,3994 
1,17 

19,1980 
4,ı575 

5,8082 
1,9762 
4.2240 
4.319~ 

dan çocuıtu hastaneye kabul 
etmeyip geriye çevirmişlerdir. 

lludapeşte 
lliikrcş 
llelgrat 

\'okoham• 

107.7790 

Biz şu felaketli zamanımızda 
hastahanelerimizden imdat bek. 
le eken tehlikeli l i surette ya· 
r llanmış o'an oğlumun hayalı 
düşünüln iye ·ek geri gönderil· 
mesi ne dereceye kadar dol!'· 
rudur? Şuhalde hastahaneleri
miz halka bir gösterişten mi 

'«ookova 
Stokholnı 

istikrazlar 
'f" urk Borcu 1 

b " 1 
b " il 
~llkrau dahili 

rganl 
Sıvaa Erzurum t 

,, ,. 11 

Esham 
iş Bankası Mü. 
" ,, N. 
,, ,, Hamiline 

~••dolu Oto 60 
erk.ez Bankası 

Tahvil8t 

<\. Açılı, 
na~oJu Vadeli 1 ---

" .. il 
11 .. ın 

34.nıo ibarettir? Bu hususta alakadar 
2.6992 Sıhhiye Vekaletinin nazarı dik-

24.8982 katini celbederız. 
3.0736 

21.60 

20.015 r 

Kartal Malttpesinde 
fırın sokaDında I 4 nu· 
maralı hanede sakin 

Melımel Ali 

Abone Şartları 

TÜRKİYE iÇlN 
ı Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 • 
3 • 
1 

" HARİÇ 
ı Senelık 

6 A)lık 

3 • 

325 
lli • 

iÇiN 
2500 Kr. 
131)\). .. 

70~ " 
Kapanış l n 

--- I Nuruosınaniye, Şerof Sokaj"ı l 
L TELEFON' :IOdll ..J 

;:.AÇIK SÖZ-

1 , ~ 

Sabanca tenezzühleri Harici 

Koyun sUtUnden, I' 
hakiki Urfa 

Eğlencenin tadını Mu
çiftler çıkarıyor • 

sevı 

Adapazarı arabalarında Belediye· 
nin narhı ismi var, cismi yok 1 

Sabanca istasyonunda tenezzüh treninden dökülen kalabalık 

lzmit, ( Açık Söz) - Gün· ' masada biralarımızı yudum· 
!erin, hep böyle, yazmakla, çiz- !arken bu narhın, buralara 
meL-le ve bir haylı hatır, gö· uğramayışına üzüldük. Tanesi 

~ 20 paraya verilen bir salatalık 
nül yıkmakla geçmez bay 20 kuruştu. 
Baykal diye kendi kendime Çark salasını en çok Yahu-
söylenclim. diler yapıyor. 4, 5 masayı çev· 

Ve ilave ettim: reliyerek şen şen, boğaz kav-
- Karadenizde gemileri bat· gası yaparlar, bizim delikan

madı ya, sende bir gün felekten lılar, genç kızlara baktım. Bir. 
hoşça bir gün çal... birlerine küsmüş, dünyaların-
Tenımuz güneşinin, gezenle- dan bezmiş gibiydiler. Yalnız 

rin ayağına kızgın bir saç gibi sessiz sessiz birbirlerine bakı· 
yapıştığı ve sanki göğden ateş fıyorlardl. Besbelli gönülleri 

Ya"ıyormuş gibi etrafın alev- onuşuyordu. 
g Akşam güneşi damla damla 

fendiği bir pazar günü istas· eriyor. 
yonun yolunu tııttum: Trene atlarken etrafımı bir 

- Adapazarına kadar, gi· çok tanıdık dostlar çevreliyor: 
der, gelirim, dedim. - Nasıl eğlenebildiniz mi 

lzmitin küçük, dar ve lzmite bari, diye soruyorlar ? 
yakışmıyan tren durağı, tanrı· Yorgunluktan pelte pelte, 
nın kulları ile kaynaşıyordu. olan vücudumu yumuşak bir 
Gişeden bilet alıncaya kadar, setre iliştirirken, cevap veriyo· 

rum: 
akla karayı seçtim. - Siz buna, salamı, yoksa 

Tenezzüh treni lstanbul tram· cefamı dersiniz .• 
vaylarını, solda sıfır bırakan Uzun uzun, kahkahalar ••• 
bir kalabalıkla doluydu. Kam- l!I l!I 
pana çalıyor. Bir insan dizini lzmile döndüğümüz zaman, 
uğulduyor. Bakıyorum ; saçı ortalık kararmıştı. 
sakalına, sakalı saçına karış· Güneşin son ışıkları, gümüş-
mış bir adam avaz, avaz hay- leşen körfez denizi üzerinde, 
kırıyor : kızıl kızıl, eriyordu.. I 

- Kız, Güllü Güllü... Cevdet Yakup Baykal 
Cevap alamayınca, kaba ka· 

ba söyleniyor: 
- Avrat değilya, ayı ayı ... 
Yaşı kırkı aşkın bir bayan, 

yüzüne akmış boyaları taze· 
!erken, taşkın bir neşeyle cı· 
vıldaşan genç kız kümeleri 
olanca kahkahaları basıyorlar· 

- Yüzler maskeleniyor. 
Trende kimler ve neler yokl. 

Şişman Ermeni madamları, ça· 
tık kaşlı Rum delikanlıları, fı
kır fıkır, oynak Yahudi kızları. 

Ve bu arada, gazozcu, sucu, 
simitçi, nane şekerci ... 

Kimi ikrahiden, kimi nefre· 
tiden başlıyor : 

- Haniya soıtuk gazoz ..• 
- Buz gibi Çene sııyu ..• 
- Süsamlı simit ... 
- Nane suyu, nane şeker ... 
Köşede dalga geçen bir 

genç mırıldanıyor: 
- Benim gönlüm seni çeker. 

ı;ı ı;ı 

Mısır ve 
lngiltere 
Anlaştılar 
Muahedenin askerı 
ahkamında uzlaşıldı 

Kahire, 26 ( A.A:) - Mısır 
ve lngiliz murahhasları mua· 
bedenin askeri ahkamı hak. 
kında mutabık kalmışlardır. 

Mısırdaki lngiliz kuvvetlnri 
mevcudu onbini geçmemek 
üzere kanal mıntakasında te· 
cemmu edecek ve yirmi sene 
müddetle burada kalacaktır. 

Bu müddetin hitamında Mısır 
kuvvetleri mezkur mıntakayı 
müdafaaya kabiliyet gösterdil!'i 
takdirde lngiliz kuvvetleri çeki
lecektir. ihtilaf takdirinde Mil· 
Jetler Cemiyeti hakemlik yapa. 
<:aktır. 

Haberler 
• Yakında Japonyada bütün 

tayyare işlerini kontrol etmek 
üzere, askeri tayyarecilik umu
mi Erkanıharbiyesi teşkil olu
nacaktır. 

• Olompiyat oyunları komi
tesinde Fransayı temsil eden 
eski bahriye nazırı Piyetri 1940 
Olompiyadı hazırlıkları ıçın 

Hariciye Nazlriyle görüşmüş

tür. 

Lehistan Romaya bir 
ticaret heyeti 

gönderdi 
Varşova, 26 (A.A) - Mali

ye, Ziraat ve Ticaret Bakan
lıkları mümessillerinden mü
rekkep bir gurup ltalya ile bir 

ticaret mukavelesi müzakere 

etmek üzere Roma ya hareket 

etmiştir. Polonyanın ltalyadan 

20 milyon Franklık bir alacal!'ı 

oldul!'u tahmin edilmektedir. 

Nuryağ . 
fotanbul Balık Pazarı cad- li 
desi Maksudiye hanı kar· 

şısında 76 numarada 

1 Mevsim dolayısıyle yal!'· 
!ar pahalılaşıyor. On gün 
müddetle bu yaıtın kilosunu 

1 perakende 85 kuruşa an
cak burada bulabilirsiniz. 
Y nıtlarımız teminatlıdır. 

Sultanahmet beşinci sulh 
lıukuk hakimliğinden: Akıl 
hastalığı na düçar olması se• 
bebile bugiın Bakırköy has• 
tanesinde tedavi altında bu• 
lundurulan mütekait yüz. 
başı Ali oğlu Asım'a Ak· 
su::ıyda Büyük Langıda 
Musalla caddesinde 10 No. 
hı evJc mukim karısı Ru• 
kiyenin 23· 7·936 tarihin· 
de vasi tayin edilmiş ol· 
Pıığu ilan olunur. (1761) 

Muğla Vilayeti Nafıa 
Müdürlüğünden: 

1 - Muğla Cümhuriyet meydanında mevcut kaide 
üzerinde Atatürk Anıtı için bir kongur açılmıştır, 

2 - ~u kongura bütün heykeltraşlar girebilir. 
3 - Istekliler meydanın umumi vaziyet planı ile 

anıt kaidesi planlarını Muğla İlbaylığından parasız olarak 
alabilirler. 

4 - Anıt üç buçuk metre uzunluğunda Askeri Ünü• 
formalı Atatürk Heykeli olacaktır. 

6 - Heykelin duruş vaziyeti heykeltıraşın düşünü· 

şüne göre serbest bırakılmışıır· 
6 - Anıt Bronzdan dökülecek montajı lıcykeltraş::ı 

a:.t olacaktır. 

7 - Müsabıklar teklif mektuplarıyle resim ve tabii 

cesametin 1-5 küçüklüğünde alçıdan modellerini nihayet 
1 Eylüle kadar l'fiuğla İlbaylığına gönderm'.ş bulun• 

malıdırlar. 

•Teklif mektuplarında eserin bu şartlar içinde yapıl• 
ması için istenilen para miktarı sor::ılı::ıten yazılmalıdır.• 

8 - 1 Eylülden sonra gelecek teklifler kabul edil· 

miyecektir. 
9 - Teklifler :Muğla İlbaylığtnd::ıki 

birleşecek hakem hey'etince birinci seçimi 

sonra abideler komisyonuna gönderilecektir. 

Encümence 

yapıldıktan 

10 - Abideler komisyon unca kesbi kat'iyet edince 
eseri beyenilen san'atkara 150 lira, ikinciye yüz, üçün
cüye yetmiş beş lira mükafat verilecektir. 

11 - Eseri birinci derecede beyenilen san'atkô.rla 
2490 sayılı kanunun hükümlerine göre mukaveleye 
girişilecek, ikinci ve üçüncünün eserleri alıkonularak 
diğerleri isterlerse sahiplerine iade edilecektir. (4174) 
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.EMSALSiZ 1, Q loLDuGu~u • · 

GÖRECEKSiNiZ 
Sapancaya raıtbet yok gibi.. 

istasyonda meyva satanların 
eli ayağı temizce .• Meyvalarda 
hilesiz .. 

,; ,.;. • ,. r ~ - ; • - " • • ~ 

Gölün güzelliği, gözlerden 
silinmeden Adaya yaklaşıyo. 
ruz, lzmit kadar deıtilse bile, 
ondan aşağı da kalmıyor. Bu 
rada daha fazla göze çarpao 
hususiyet, otomobil ve araba· 
farın çokluıtudur, 

- Mülayim pehlivanla bil· 
mem hangi pehlivan güreşe

cekmiş, dediler. 
Bu sıcak gi n le koyu gölge

likli, serin bir yer bulmak la· 
zımdı. 

- Çark suyu yar diye sal!'• 
lık verdiler. Dönen çarkın çen. 
berlerine serenatlar çizmek 
zevkli birşey olmalıydı. Bir 

arabaya atladım, Akyazılı ol
duğunu ıöyliyen ve arabasında 
numarası olmıyan adı da Ahmet 
çavuş olan birisi Adapazarın· 
dan çarka kadar 25 kuruş ala
cakken, 25 de gölgesi yapa· 
rak 50 kuruş aldı . 

Bu açık göz arabacı, gaze· 
leci olduıtumuzu bilmiyordu, 
Demtk istiyorum ki, Adapa· 
zarı araba ve otomobillerinde 
adı olan, ve fakat kendisi ol· 
miyan bir belediye nRrhı mev
cutdur. Ve biz, yer yer, çat!ak 
ve kirden renııi sararmış tir 

Şirketi Hayriye 
idaresinden : 

Cumartesi akşamları son postalarda ve Pazar sabahları 
ilk postalarda gidiş geliş bilet ücretlerinde tatbik edilen 
yüzde elli tenzilli tarifeye karşı sayın lstanbul halkımı
zın gösterdiği fevkalade rağbeti nazara alan Şirket idaresi: 

Temmuzun 24 üncü Cuma günü sabahından iti
baren yaz tarifesinin devamı müddetince her gün sabah· 
ları Köprüden Anadolu ve Rumeli cihetlerine hare
ket eden saat 6,20 ve 7, 10 daki 2,8 ve 14 numaralı sefer
lerde aynı yüzde elli tenzilith tarifeyi tatbika karar 
vermiştir. Bu postalara mahsus gidip gelme biletlerin dönüş 
parçalarının aynı günde istimal edilmesi meşruttur. 

cumartesi akşamları ile Pazar sabahları tatbik 
edilegelen ·,e dönüş hakkı Pazartesi günleri saat on 
ikiye kadar muteber olan yüzde elli tenzilatla 
tatbik ve icrasına kenıakan devam olunacaktır. 
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LLOYD 
TRİESTİNO 

laeo 
Perş. 30 Temmuz, saat 17 
Burgaz, Varııa, Köstence, 
Odesa, Batum, Trabzon, 
Samsun, Varna, Burgaz 

QUIRINALE 
Cuma 31 Temmuz saat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Brind!si, Vencdik, 

Trıeste 

Campidoglio 
Cumart. 1 Ağustos, saat 17 
Burgaz, Varna, Kösknce 
Sulina, Kalas, lbrail Sufi~ 
na, Köstence, Varna,' Burgaz 

Fenicia 
Cumart. 1 Ağustos, saat 17 
Seldnik, Midilli, lzmir, Pire, , 
Patras, Brindisi, Venedik, 

Trieste 

Assiria 
Çar,. 5 Ağustos, saat 17 

Burgaz, Varna, Köstence, 
Sulina, Kala•, lbrail 

Merano 
Per§· 6 Att•ıtos, ıaat 17 

Galata rıhtımından 
Pire, (P_atras). Napoli, Mar

sılya, Cenova 

Caldea 
Perş. 6 Ağustos, saat 17 
K.avala, Selanik, Golos, 
Pı~e, . Patras, Aysaranda, 
Brındıs', Ankona, Venedik 

Trieste ' 

CELIO 
Cuma 7 Ağuıtos, saat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Brindisi, Venedik 

Trieste ' 

Albano 
Perş.13 Ağustos, saat 17 

Burgaz, Varna, Köstence, 
Novorosisk, Batum, Trab. 
zon, Samsun, Varna, Burgaz 
~-·~~~~....;...~....:;..~ 

QUIRINALE 
Cuma 14 Ağustoo, saat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Brindisi, Venedik 

Trieste ' --Bolse na 
Cumart. 15Ağustoı, saat 17 
Selanik, Midilli, lzmir, Pire, 
Patras, Brindisi, Venedik 

Trieste ' --Aventlno 
Cumart. 15 Ağuoto•,saat 17 
Burgaz, Varn~, Köstence, 
Sulina, Kalas, lbrail, Sulina 
Köstence, Varna, Burgaz' 

Abbazia 
Carı. 19 Ağustos, saat 17 
Burgaz, Varna, Köstence, 

Sulina, Galatı, lbrail 

CAMPIDOGLIO 
Per9. 20 Ağuıtoı, saat 17 

Galata rıhtımından 
Pire, Napoli, Marsilya, 

Genova 
1 Aasiria 

Per,. 20 Ağuatoı, saat 17 
Kavala, Selfınik, Golos, Pi
re, Patras, Aysaranda Brin· 
disi, Ankona, Venedik', Tri-

este 

CELIO 
Cuma 21 Ağuıtoı, ıaat 9 

Galata rıhtımından 

1 
Pire, Brindisi, Venedik 

Triste ' 

Fenicia 
Peı t· 27 Ağustos, saat 17 
Burgaz, Varna, Köstence, 
Odesa, Batum, Trabzon 

Sam•un, Varna, Burgaz ' 

QUIRINALE 
Cuma 28 Ağustos, saat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Erindisi, Venedik, 

Trieste 

Albano 
Cumart 29 Aıiuatos, saat 17 
Selıinik, Midilli, lzmir, Pire 
Patras, Brindisi, Venedik' 

Trieste ' 

Meran o 
Cumart. 29 Ağ'ustoı ıaat 17 
Burgaz, Varna, Köstence, 
Sulina, Kalas, lbrail, Su!ina, 
Köstence, Varna, Burgaz 

Mezkur vapurlar mahalli 
maksu llarının başlıcası için 
ltalya'da Kara ve Deniz , 
servislerile telaki ederler. 
Tad,fat veya teahhürattan 

Kun p rnya hiç bir suretle 
mes'ul tutulamaz. 

faıla malGmat almak için 
Calatada Merkez Rıhtım ha
nında ''Lloyd Trle•tino,, Umu· ı 
mi Acentalığına (Tel, 44877-8-9) 
ve Beyoflunda Galataaa.rıy 

ciYırıııd• Yolcu Dalre•lnc (TeL 1 
44686) mUracaıt olunur. 

'-~~~~~-~---
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HASAN 
lutü~~a a e!li~Air zaman 

tesadüf edilemiyecek derecede büyük mu
vaffakiyet kazanan Hasan Tıraş bıçakları 
yeni ve kat'iyyen paslanmaz nev'ini piya
sadan müsirren isteyiniz. Yeni Hasan tıraş 
makinelerile birlikde Hasan tıraş bıçakları 
tıraş olduktan sonra kat'iyyen silmeğa ve 
kurulamağa hacet yoktur ve bu tıraş bıçağı 
hiç bozulmamak şartile gayet kolaylıkla ve 
huzuru neş'e içinde yüz defa tıraş eder. 
Dünyanın hiçbir tıraş bıçağında 
bu meziyet yoktur Ve buna ancak 
Hasan Tıraş Bıçağı muvaffak 
olmuştur. Markasına ve ismine dik· 
kat. 1 adedi 6, 1 O adedi 50 kuruş
tur. Hasan tıraş sabunu -Hasan tı
raş kremi-Hasan tıraş pudrası -
Hasan tıraş kolonyası da çok zevk 
ve neşe veren yardımcı ve mükem. 
mel vasıtalardır. 

Hasan deposu: ISTANBUL, 
BEYOGLU, ANKARA. ----

---·· 

KUMBARA DESTEKTİR 
KUA RA DESTEK.Ti 
İş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda : 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

' 
Lira mükafat 

veriyor. MUklfatların 10,000 Lirası her sene 
1 Nisan ve 1 Te,rinievvel tarihlerinde kur'a 
çekilerek verilmektedir. Bu iki ke,idenin her 
birinde 5000 lira, fU şekilde tevzi edilmektedir: 

J!irinciyf.; · 1000 Lira 
ikinciye 25() 
10kişiye 100 yüzer liradanTOOO 
20 ,, 50ellişer ,, 1000 
175 ,, TOonar ,, 1750 
Ceman 207 kişiye SOOO 

ikişer bin liralıklar: 
Diğer beş ke,idenin her birinde yalnız 

kişiye iki bin lira veriliyor. Bu keşideler 
her sene Şubat, Haziran, Temmuz, EylUI ve Bi· 
rlncl KAnun aylarının ilk gUnleri yapıinıaktadtr. 

-AÇIK SÖZ 27 Temmuz 

o 

KUMBARA BIRE, 
1000 
VEREN 

1 Zührevi ve cilt ~!stalıkları 1 
or. Hayri Oıner :j 

Öğleden sonra Beyoğlu 1 
Ağaca mi karşısında No. 31 

Tel. 43586 

. -· .. 
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TARLADIR 
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=============z1 Devlet Basımevi 
~!.RY2.~~ .. ~.~§!1.~Rt ı 

Direktörlüğünden: 

görülmesini rica ederiz. Karyolalar ucuz ve sağlamdır. Somyelerimiz 
dünyanın en rahat somyeleri derecesinde olup en hassas kimseleri 
memnun edecek mükemmeliyettedir. 

HALiL SEZER 
Karyola ve madeni eşya fabrikası 
Sirkeci, Salkımsöğüd, Demirkapı caddesi No. 7 

(Eski Ford Garajı binası) Telefon: 21632 

Kültür Bakanlığı yayınlarının Genel s1lıcılığıııı Üç yil süre 

ile üstüne almış bulunan ~vakit" İdaresile yapılmış olan ınuka· 
velenamenin hühmü 25 •Temmuz· 936 günü sona ernıekte~ir. 

Bundan sonra Kültür Bakanlığı yayınlarının satışı yalnız ki• 
tapçılar elile yapılacaktır. 

Bu Yayınların satışını üstüne almak isteyen kit~pçıların ya 

bulundukları yerin Kı"ıltür Direktörlüğüne veya Dev'.et Basımevi 
Direktörlüğüne Başvurarak satış şartlarım öJreumelcri ilan olunur. 

M.+283,. 
Satış yerleri:lstanbul,Beyoğlu ve bütün taşra Yerli MallarPazarlarında. 
lstanbulda: Ata Atabek, Eminö:ıünde Jak Kohen,Eski Selanik bonmar· 

şesi, lzmirde: Yeni Kavallarda Lüks mobilya salonu. 9.JI 
l - pmaBayanlar; . -• 
İstanbul Telefon Müdürlüğünd~n: ÇANTA, ELDİVEN ve ÇORAPLARINIZI• 

Yer altı Kablo ve saire tesisat ve tamiratı münasebetile lstan• 
bul Vilayeti budatları içinde bir sene zarfında yapılması icap 
edecek tahminen 500M2 adi ve 300QM2 parke kaldırım ile 50M2 

çimento, 25M2 asfalt, 50M2 şose ve yaya kaldırım tamiratı bir sene 
müddet ve 2000 lira muhammen bedelle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 3-8-936 Pazartesi giinü saat 15 de 1stanbul Telefon 
Müdürlüğü binası iç'nde yapılacaktır. İlk teminat 150 liradır. 
Fenni Ş'ftname Malzeme Dairesinden parasız alınabilir. Eksiltme· 
ye gireceklerin bu işleri yapabileceklerine dair İstanbul Belediye• 
sinden verilmiş ehliyet vesikası ve teminat paralarile aynı günde 
saat 14 e ka lar miiracaatl~rı. (4063) 

fak 
sizi 10 YAŞ 

y lı 

Daha fazla gösterebilir 
Şu renk pudra sizi gençleş· 

tirir ve cildinizi güzelleştirir, 
başka renk pudra da, aksine 
olarak sizi ihtiyarlamış gibi 
gösterir. Teniniz esmer ise, 
esmerlere mahsus bir pudra 
ve mesela koyu Raşe! rengin
de bir pudra kullanmanız ica
bettiği gibi teniniz kumral ise, 

1 açık ise açık Raşe! renginde 
bir pudra kullanmanız JAzım. 

dır. Bir pudra intihap etmek 
için yüzünüzde altı muhtelif 

/ rengini tecrübe etmeli ve te· 
[ sirini görmelidir. Burun ve çenenizi 

sık sık pudralamamak için cildde 

sabit duran bir pudra kullanmalısı· 

nız. Bir kutu pudra derununa bir 

kaşık mikdarında krem köpüğü 

ilave ederek pudranızı kuvvetli ve 

sabit bir şekle ifrağ edebilirsiniz. 
Tokalon pudrasında en iyi cins ha· 

valandırılmış pudra ile beraber krem 
köpüğü matlüp miktarda ve fenni 
bir surette karıştın lmıştır. 

Bu pudra, cild üzerinde ne leke 

bırakır ne de tabaka halinde görü

nür. Yalnız bir defa pudralanmakla 

sekiz saat sabit kalarak şayanı hay
ret ve sevimli bir ten yaratır. Renk: 

son zamanlarda icad edilen ve hiç 
bir vakit yanlışlık yapmaya imkan 

bırakmayan bir makine ile kontrol 

edilmiştir. Hrr sabah 5000.000 ka

dın Tokalon pudrasını kullanır. 

Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Sıhhi Müasseselerin kapalı zarfla eksiltmeye konulan yoğurdu 
arasında Tıp Talebe yurdunun 5 kuruş muhammen bedelli 6000 
adet kase yoğurduna istekli çıkmamasına binaen yeniden paılr• 
\ıkla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İstekliler şartnameyi komisyonda gösterebilirler. 
2 - istekliler cari seneye ait ticaret odası vcsikasile 2490 

sayılı kanunda yazılı belgeler ve 22 lira 50 kuruşluk muvakkat 
garanti makbuz veya l;ıankıı ruektuplarile birlikte 12·8·936 günü 
saat 16 da komisyona gelmeleri. (4281) 

Sahibi ve Umumi neŞriYalı idare eden yazı işlen müdürıi 
· Etem izzet Benice 

Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

Satın almadan evvel; her halde: Yeni aç lan 

BAYAN 
mağazalarını ziyaret ediniz. En son moda ve 1.cııgin çeşitleri 

arasında aradığınız modelleri bulacaksınız. 

FİYATLAR MUTEDİLDİR 
Beyoğlu istiklal Caddesinde Hacopulo Pasajı karşısında 283 ~ 

sı • ...ıotLD S 1 P A H 1 O-~ L U •• --ı 
, ·1111sMıllOS~,· HASAN HU SN U 

/1ıırcaPa~ B U R S A P A Z A R 1 
Leyli mekteplerde talebeye lüzumlu olan 

yatak, yorgan, yatak ve yorgan çarşafları 
p ke örtü ve yün battaniyeler, haviu, men
dil, çorap, fanile, pijaına vesaire ihtiyaç

larınızı çok ucuz fiyatlarla mığazalarıınızdan tedarik edebilirsiniz. 
Taşra s"pırişleri hemen gönderilir. 

Adres: lstanbul, Sultanhamam No. 24 14 - Beyoğlu, istiklal caddesi 
No. 376 Bursa, Uzuııçarşı No. 98. Ba~ka yerde şubemir yoktur. 

Beyoğlu Vaklfi;'r Dir~ktörlüğünden : J 
Kiralık Emlak 

Hüseyinağa Yenişehir 58 No. 1ı dükkan 

Kasımpaşı Gazi Hasanpaşa atik Tersane kapısı 40 No. dükkln 
Kasımpaşı • • muvakkıtlıane O N • dükk§.n 
Firuzağa camii altında 29 No. 1ı dükkan 

Topane Süheyil bey Topçular 1/3 No. dükkan 
Şişli Mecidiyeköy 9/11 No. lı Garaj 

Kira müddeti: teslimi gününden 31/Mayısl937 sonuna kadar 
K ıt<tmpaşa Cımiikebir atik tersane !:apsında 3 N- arsa. 

Kira miiddeti: teslimi gününden 3 ay için. 
Yukarda yazılı Vakıf mallar kiraya verilmek üzere açık art~ 

tırmava k'lnulnıuştur. isteklilerin 3 Ağustosl936 Pazar:esi günü 
saat 14,'lO·da Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü akarat kalemine gel· 

meleri- (4218) 

Türk Hava Kurumu 

oy·· yangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

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

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