
Birinci ,..ı Her ye<de Hym 5 kuruş Telefon N~ 20827 

• 
Söz I stigoruz: 
Kaçakçılığı tek tey durdurabilir o da 

ucuzluk diyor ve •• ucuzluğu getirecek, 
umumllettlrecek tedbirler devresine gl· 
rilmeslnl istiyoruz. 

,Temmuz 

29 
Çarşamba 

1936 

Mektup adresi: Catatoğlu, Şeref .,ı.:ak Telgraf adr .. ı • lıtanbut: Açık Söz 

ada sosyalizm if ıas ed • ıyor 
1 Atattir-ıc ........... Arik~ir·a·cıa ... -.. . Hükümet kuvvetle-Bürokraside 

fslahat 
Lazını .• 
Yapılması icap eden işleri· 

llliz arasında bir takımları 
• 

ı Büyük önder dün ak· 
1 şam istanbuldan Anka· 
raya avdet buyurdular 

ı rinin vaziyeti fena! 
Para yok!..,, damgasile icra 

•ırası beklemektedir. Fakat 
hunlardan bir kısmının, yeni 
bir para istemeden yahut mev· 
•ut bir form'un ıslahı ile 
başarılabileceğine dikkat edil
ıniş midir, bilinemez 1 Amma 
bizim bildiğimiz kısaca şudur 
ki hususi ve umumi hayatta, 
~v ve devlet mekanizmasında 
gözden geçirilme bekliyen bir 
takım meselelerimiz vardır ve 
bunların düzelmesi, yapılması 
icap eden işlerin üzerine ya· 
P•şhrdı~ımız "para yok 1 .• ,. 
danıgasını kaldırmak imkii· 
nını, bize bol bol vermek 
ti\kalindedirler. 

Cümhur reisimiz Atatürk, 
dün öğleden sonra şehrimiz· 
den Ankaraya avdet ettiler. 

Saat 14,40 da · Filoryadan 
hareket eden Sakarya motörü 
Atatiitkü, aynı zamanda ha· 
reket eden Heybeliada vapu· 
ru da maiyeti erkanile kendi· 
lerini teşyie gelenleri hamilen 
Haydarpaşaya götürmüştür. 

15,20 de Haydarpaşaya mu
vasalat eden Atatürk 15,30 da 
hareket eden hususi trenle ve 

Napoleon bir işin olmama· maiyeti erkanile beraber An· 
•ını istersem, komisyona ha· karaya hareket etmişlerdir. 
vale ederim, dermiş. Eğer bu Vali, belediye reisi ve Parti 
kanaatin anlattığı manadan lstanbul il yönkurul başkanı 
korkmasaydım, devlet teşkila- Muhiddin OstündaA', lstanbul 
hnda, devletin alakadar oldu- kumandanı general Halis, ge-
~u ınü•sstselerde birer ısla- General Ali Sait, Polis Mü-
at komisyonu kurulmasını dürü Salih Kılınç, lstanbulda 

ve bütün bir sistemin (A) dan bulunan Saylavlar, Parti ve 
(Zı ye kadar gözden geçiril- Belediye erkanı ve daha bazı 
"'••ini isterdim. zevat, kendilerini Haydarpa-

İcra sırası bekliyen işlere şada uğurlamışlardır. 
Yanaşmak için yeni vergiler Atatürk Haydarpaşaya çı-
koymaktan daha çok, daha karken, istasyonda ve trenin 
randımanlı olmak şartiyle hareketi esnasında halk tara· 
adamda ve parada tasarruf fından derin bir sevgi ve saygı 
temin edecek bir düzen üze- ile alkışlanmışlardır. 
rinde i•l k b d h k Başvekil ..e diğer .,eki/ter 
çıkar .;. eme aca. a .a a ço Arıkaracla 

B ır yol değıl mıdr? Ankara 28 (A. A.) - Ba 
ınak~ mutaliıalard.aıı. büyük ı Ate>iürk, d·1n HayJar paşa a tiren• binerlerken kertdilerınt bakan lsı~et lnönu beraberi~ 
la •nada aradan çıkarılma- te.19i ed~nler a,a#ırtda ( De'C'arnt 2 nci sayfada) 
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1 
ı ı a v _~ ____ r a n s a . 

~:·~~ğ~tm:~~lıeti ~zi.:~~; Fransada halk cep- hır dostluK ... 
Çok çalışma yerleri olan ve 
devletleşmenin geniş ölçüde 

büyünıesi mecburiyeti bulu- hesı· end ı·şe ed ı·yor 
nan Türkiyede, boşta ve açık-
t~ adam kalabileceğini dü
f Unmek inıkinsızdır. 

Mesele açıkça şöyle topar· 
lana bilir: Eğer kağıtlar ara· 
'1ndıo kaybolan (adam ve za· 
~an) için söylenenler doğru 
~•e, büyük makinenin işleme 
•rtipi gözden geçirilmiye 
~Utlak olarak muhtaçtır ve 
anaatinıizce bugünkü hiz• 

i:'etler, d:ıha ula, daha ucuıa 
aşarılmak istidadındadır. 

ş. H. Ergökmen 
...__ Devamı 2 nci sahi/erle 

Kısaca 
asarat raporları! 

b lferyıl, memleketin her hangi 
b. lr parçaaı üzerinde bir tabiat 

dlaeıl olur. Zelzele, kasırga, 
•eylap, kuraklık, çok kış bizim 
'tlenılekette ·~uk aık görGlen hidl· 
telerdir. Bunlardan biri nöbet 
U.lıuu, gibi her yıl .-elir. 

Üç riln ı.ıanbulda ve diğer 
'Uıntalarda ıüren yaimur da b:..ı.n ... 
~rdan biridir. Yılnıı fıtanbulda· 
t:ı l haıarın bu. yaimurlar yüzün· 
tn yarım milyon lirayı geçtig" I 

I' 1 ltoy eniyor. Bu yolda bir de rapor 
•tırlanmtfl Nerede olduju tespit 

~lllbtf. Bu sara.r kırtıaenda te• 
d~•U.r duymamak mümkün dejh• 
r ''· Ancak bir noktayı kuıııc:ı loa
~t etmeden geçmek istemiyoruz:. 

da şudur: 
- Acaba bu raöorlaran "berayl 

-~16.rnat,, mı, yokıa re.leye ka ~,. 
llQı h~~urlandığı? •• 
Eğer hep olduğu gibi hlll "Be· 

tay· 1.11. l rnaJQmat,, kabitiuden oluyor-
d biz lstanbvllula:r hancı, yağ
,: naaıl olaa bu ;emala\'ın yolcu· 

Paris, 28 (Radyo) - Sol 

cenah ve sağ cenah gazete· 

leri ispanyadaki dahili muha· 

rebeyi büyük bir ehemmiyetle 

takip ediyorlar. ispanya ilıti-

lalinin Akdeniz siyasetine mü-

essir olmak istidadında bulun

! duğu ileri sü rülmckte ve 

1 bu mevzu günün münakaşaları 
arasında zikredilmektedir. Eğer 

ispanyada sa~ cenah muvaf. 

fakiyet kazanacak olursa Av. 

rupada Faşizmin kuvvet bu

lacağına inanmak lazım gele· 

ceğ"i ifade ed:lmektedir. 
Fransıı Baıveklli Blum 

Olimpiyatlarda Türk 
Basketbolcuları 

İngiliz hariciye nazı- 1 
rının Oışbakanımıza 

bir telgrafJ 
Ankara 28 (A.A.) - Boğaz-' . . . 

ler mukayelenamesının ımzas• 

münasebetile lngiltere hariciye 
nazırı Anthony Eden Hariciye 
Vekilimiz Dr. Tevfik Rüştü 
Aru'a aşağıdaki telgrafı gön. 
dcrmiştir. 

Ekselans Dr. Tevfik Rüştü Ar as 
Türkiye Hariciye Vekili 

Ankara 
Montrödeki Türk heyeti mu. 

rahhasasının hattı hareketinin 
bu derece geniş bir ölçüde 
yardım ettiği mes'ut bir ne
tice teşkil eyliyen Boğazlar 
hakkındaki yeni mukavelena
menin akdi esnasında hissel· 
tiğim büyük memnuniyeti ek
selansınıza bildirmeyi kendi
me bir vazife telakki eder ve 
bu hadisenin, memlekellerimiz 
arasında yeni bir dostluk ve 
sıkı bir iş birliği devresinin 
başlangıcını teşkil eyliyeceği 
hakkında kalbi ümidlerimi ar
zeylerim. 

Hariciye Vekilimiz Dr. Tev
fik Rüştü Aras B •. Eden'e şu 
suretle cevap vermıştır: 

Ekselans Anthony Eden 
lngiltere Hariciye Nazırı 

Landra 

• iki taraf arasında çok kanlı 
bir muharebe patlak verecek 
Cenuptaki ihtilalciler kat'i muharebeye giriş

mek Üzere... Fakat netice çok meçhul! .• 

lspanyadakı' clahili mııhart~den en son K6r(ir.{1ı/er .. 
{Gelen haberlere göre is

panyada dünkü fJarigel şu SU· 

retle hulasa edilebilir: 
lJarselona gönderilmiı olan 

hukume l<üuvellerl yulcarıcltı 

Telefonda ihtikar 
ükalemelerden fazla para alın

Sarago$'a doğru ileri hareketi J 
yupmaktadırlar. Şimalde Pam· maStDa 
plum "den hareket eden asi 

meydan verilmiyecek 
kuvvetler, tekrar hilkümetin r __________ .,......_.,..... __________ _ 
elfrıe geçen Sen Sebastlyen 'in 
önüne varmı~lardır. General 1 
Molanın da şimdilik Madrid 
üzerine taarruzu terkederek, 
Sen Sebastiyeni almak fJe mÜf· 

kül fJatigelle bulunan Ovye• 
clo"ya yarclım etmek üzere Gu· 
darrama geçitlerinde kcifi kuv· 
vetler bırakarak, bir kısım 
kuvvet/erile bu mıntakalara 
gittiği anlaşılıyor. Şu takdircle 
Sen Sebastiyen önlerincle bü
yük bir muharebe beklenmek· 
ıeair. Bu mıntakalarda şim· 
dige kadar devam ederı çar. 
pıimalar pek anudarıe 11• 
Juınlı olmuştur. 

Hôdiselerin "!l'ine bakılır. 
sa, General Mola gerilerini 
iyic• emniyet allına koyduk· 
tan sonradır ki, Madrid üze .. 
rine taarruza geçebilecektir. 
Bu laarrnzun verecegi nelice, 
Madridin mukadderatını la· 
yin edebilir. Madridirı cenu. 
bundaki kuflvetlere gelince, 

Telefon mükaleme üc.-etteri 
ucuzladığı halde bazı yerlerde 
hususi mükalemelerde bili es-
ki tarife üzerinden ücret alın
dığını yazmış ve bu meseleyi 
Naha bakanlığının dikkatine 
arzetmiştik. . 

Bakanlık lstanbuldaki nTÜ· 

lettişlerile vaziyeti tetkik et
tirmiş ve telefon mükaleme-

ı 
!erinde yapılan ihtokarın mü
fettişlerin bu tetkikatile de 
tahakkuk etmiştir. 

Hala eski tarife üzerinden 
ı:ıüka!eme ücreti almak suretile 
ihtikıirı saç~ıic!art görülenlerin 
bu açıkgözlülüklerir.in önüne 
g~çilece~i gibi, bu ıolJa ha
reket edenler cezasız da bıra
kılmıyacakiardır. 

('
uııııttttıııuuo•n•ulı+"'"''uııııtıı"""u"nıııuıııııııııu11111111111uııı111111111111111111u1111111111111ıııuıoıu1111111., 

bunlarırt ela şimdilik geri em· 1 

niyatlerini temin etmekle meş- ~ Yarın i 
gul olclukları anlaşılmaklaclır. § 1 
Asilerin şefleri Madricle ya• § • g 

= Açı K so· z · pılacak taarruz gününün tes- E E 
bil eclilmediğini "e bu işin en § § 
az kan dökerek başarılmak i • i 
istendiğini söylemektedirler. = GUzide muharrir ve değerll mütefekkir = 

Diğer /ara/lan her iki ordu- ~ § 

~~:ıe;~nb;a:;r~::a ;:r:;:~;~: ; Burhan Belge'nin 1 
Lciı baş göstermiştir. A k da Bah· } Asıl mülıim mesele /span. Il ara D lS er 
yada uzayıp giden bu kanlı 
dahi ti ka<•ganın beynelmilel 
korkunç teşevvüş/ere yol aç. 
ması ihtimalidir./ 

Serisinin 4 üncü yozısını ne,rediyor. 
yazının adı ,udur : 

LAN 

Bu 

· Paris, 28 (A.A.) - Dün ls
panya'da . hü~iım.et kuvvetle-
rinin vaııyetı bıraz lenalaş- · 13 r;ı a · 

~~~::·.d:nilv;~ı~:ayvüazl~~~~ ai~~ i YAKINDA: i 
~~.~~:.:~:~:;~~;;;:· \! Sen Benim Babam Değilsin! '-:=_= 

0 lduiuna göre demek ·Jel tabl
~tln hütüı. hu.t\.ırçınirk tekerrür
t:\c.İnde rapor y3':r.m&k'lar da ayni • 
tQ errUr silsilesinin içinde yilrü
)• P ııtdecek ve hasar hi~bir vakıt 
tcı~;• mllyondın eıağı dütmiye-

H•tlce Hatip 

Berlin, 28 ( Açık Söz ) - Türkiye Bas~etbol takımı ilk maçı 

Şili takımı ile yapacaktır. 

J Burııda, Türk Basketbol takımını görüyoruz. J 

Sir Percy Loraine, avdet 
eder etmez. ekselansınızın çok 
nazik telgrafını bana bildirdi. 
Bu nazik dikkat eserinden derin 
surette mütehassis olarak ekse
lansınıza en hararetli teşekkür
lerimi bildirmeyi kendime bir 
vazife telakki ederim. Montrö
de birleşik kıraliyetin muhte-

Deuamı 2 nci sahifede 

r Açık Söz'ün "'ı ·~ Milli 

1 
Sürpriz kuponu I~ Edebi. Roman ! 

Bu kuponu kesip saklayıruz i yazan : Suat Derviş i 
1 

No. 101 J ı~ Tefsilatını yakında verece<;ıiz. ıf 
~ İiılllltllUlllUlllllllllillllll!llllllllllUUIUlllllllllllllllllllllllllllllllHllllHllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllNlllUllll4ı.IİI 



2 -AÇIK SÖZ- ,29 Temmuz ~ 

t?iy~$.a:;:1,o,ü.ny~sı Jldan .. ttaberıer:·. 
. ~- ' ' . . - . - ' . : , ' . . 

Radyo Telefon · Telgraf · 
l Ankara - memleket ve dünva 

,..... _______________________________ , 
Son Dakika 

·Harpten önceki 1-=================================:========= ı 
Telgraf adresi: lstanbul Açık Söz Mareşal Fevzi Çakmak Sayı: 101 Heryerde 5 kuruı Telefon No: 20827 • 

Ve sonraki dünya 
Milletler arası münasebetler ı 

oakımından harp senrası dün
yası gittikçe harp öncesi dev· ı· 
rinin başlangıcı 1870 Fransa· 
Prusya muharebesidir. Bu mu· 1 

' harebede Prusya ğalip gelmiş, ı 
' Fransa mağlüp olmuş.'Orta Av-

rupada büyük ve kuvvetli bir 
Almanya belirmiş, Fransa ikinci 
derecede bir devlet vaziyetine 
düsmüştü. 

tehlikeden korkan harp sonrası 
Fransası, Avrapada bir ittifak 
şebekesi yapıyor. Lehistanı 

Belçikayi, küçük antant dev· 
Jellerini ittifakı içine alıyor. 

Fakat bu ittifak Almanyayı 

harekete getirmiyor. Tıbkı 
Fransa 1370 senesinden 1890 
senesine kadar harekete geldi
diği gibi. Çünkü zayıftır. Aciz
dir. Ku vvetleşince vaziyet de· 
ğişiyor. Değişince de Fransa 
deha kuvvetli ınüttefıkler arı

yor ve Rusyayı ittilekına alı
yor. 

ı HükQmet kuvvetle
, rinin vaziyeti fena ! ı 
l • 
· iki taraf arasında çok kanlı 

Çanakkalede 
Çanakkale, 28 (A. A.) - Dün saat 4 de Tınaztepe torpido· 

suyle Çanakkaleyi teşrif eden Genel kurmay başkanı Mareşal 
Fevzi Çakmak Na'ra burnunda Vali ve Tüm general tarafından 
istikbal edilmiş ve iskelede askeri komutanlar, vilayet erkanı 
ve bilümum subay ve memurin ile askeri kıtaat ve binlerce 
halk tarafından coşkun bir sevinç içinde l ezahüratla karş.lan· 
mıştır. 

• • • 
Almanyayı milli hedeflerine 

kavuşturmaya muvaffak olan 
Pismark, bir takım ittifak 
kombinczonlarile memleketin~ 

kazandırdığı bu hakımiyeti ida
me etmeğe çalıştı. Önce A· 
vusturya ve Rusyanın ittifakını 
temin etti. Fakat bu iki müt
tefiki arasındaki menfaatleri 
telif edemiyeceği için Avus· 
tııryayı tercih etti. 

Bilahare Rusya Almanyadan 
büsbütün ayrılarak 1870 har· 
bindenberi yalnız kalan Fran· 
saya doğru meyletti. 

Almanya, ise Avusturya müt
tefıkine ltalyayı da ilave ede· 
rek ittifakı müsellesi kurdu. 

Bu, Almanyayı harekele ge
tiriyor ve ltalya ile Almanya 
arasında bir mukareneti, Avus
turya üzerinde bir uzlaşma, 

Macaristana doğru bir meyil 
görülüyor. Rus• Fransız ittifa
kına karşı Almanyanın muka
belesi eski müselles ittifakı can
landırmak olmuştur. Almanya, 
ltalya, Avusturya, Mncaristan .. 
Nasıl harpten önceki Fransa· 
nın müselles ittifaka karşı mu· 
kabelesi, Rusya - Fransa itti
fakını yapmak olmuştu. 

Begün Avrupa tıpkı, 1894 
senesi ile 1904 senesi arasın

daki Avrupaya, yani iki züm
reye ayrılıp da lngilterenin bi
taraf kaldığı zamanki Avru
paya benziyor. 

lngiltere, haltı hareketini ka· 
ti olarak tayin edinceye kadar 
bu vaziyet on sene devam et
mişti. 

Avrupanın böyle iki zümre-

On dokuzuncu asır tamam· 
!anmadan Avrupanın iki züm
reye ayrılması ameliyesi ta· 

mamlanmıştı : Bir taraftan Al· 

manya, ltalya ve Avusturya. .• 

D:gcr taraftan da Fransa ve 

Rusya... lngilterede kah her 

iki tarafın rakibi, kah her iki 

tarafın dostu olarak bu muva· 

zenede rol oynuyordu. lngilte· 

renin Fransa, ve Rusya kom· 
binezonuna girmesi yirminci 
asır içindedir. 

' ye ayrılması, Büyük Harbin 

sebeplerinden birini teşkil et· 

1904 senesine kadar Fransa 
ile, 1907 senesine kadar da 
Rusya ile anlaşamamıştı. An

laştıktan sonradır ki üç taraf- 1 
aliyonsa karşı antant kordiyal 

teessüs etmiş ve muvazene 
Almanya ve müttefiklerinin 
aleyhine ağırlaşmıştır. 

Dikkat ediliyor mu? Bu gün

de ayni kombinezonlar karşı· 
sında kalmaktayız. Fakat bu 
def'a ilk ittifak kombinezonu 
yapan Almanya değil, Fransa
dır. 1870 harbinden sonraki 
Almanyasının mülhem olduğu 

tiğine göre, harpten sonra 
böyle bir ayrılışa mahal veril

memesine çalıştı. Hala da ça
lışmaktadır. 

Fakat görülüyor ki, muva

zene tabiatın kanunudur. Dev· 

Jet adamları, hakim bir irade

nin sevkine tabi olarak muva

zeneye doğru sürüklenmekte
dirler. Millerler arası münase

betleri bakımından harp son· 

rası dünyası, gittikce, harp 

öncesi dürynsına benzemege 
başladı. 

Diplo m at 
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Bürokraside 
Islahat 
Lazım 
[ 1 inci sayfadan d~vam] 

Asıl mevzu da elatılmak 
sırası bekliyen işler adına 
bu imkandan istifade etmek 
değil midir? 

Bugünkü umumi durumda 
amir, sabahtan akşama kadar 
dairede ve evinde - okumadan 
demiyeyim • durmadan imza 
atmakla meşguldür. Halbuki 
bu bir sürü göznuru alan ka
ğıtlar içinde yüzde doksanı, 

beşinci derecede memurların 
kendi aralarında halledecek· 
leri veya ettikleri basit me• 
ıeJelerin muamelesini uzatmı .. 
ya sebep olan bir takım ya• 
zılardır. 

Bu hal amirden makinesine 
bakmak, iyi ve randımanlı bir 
düzen için düşünmek kudre
tini zorla çekip almaktadır. 

1 Ekonomi 
Bakanı 
Balıkesirde 

--·-
Borasit ve Simli kur
şun madenlerinde 

tetkikat yaptı 
Balıkesir, 27 (A.A.) - Ekono

mi Bakanı Celal Bayar Anka

radan Balıkesire gelmişler ve 
istasyonda asker polis müfre
zesi. mektepler ve Çok · kala
balık halk tarafından karşılan
mışlardır. 

Celal Bayar büyük bir kıs

mı tamamlanmış olan Atatürk 

parkını, daha sonra Ziraat fi· 
danlığını gezmişlerdir. 

Ekonomi Bakanı gugün su. 
surluk borasit ve balya simli 

kuruş madenlerinde inceleme

lerde bulunduktan sonra şeh
rimize dönmüşler, gece Uray 

tarafından Atatürk parkında 

şereflerine verilen ziyafette bu
lunmuşlardır. 

lnhisarlar Bakanı Ankaraya 
döndü 

Vekalet, Umum Müdürlük, 
daire, şube, kısım ... diy biri.
birinin ardında yerleşen bü
tün bir teşkilltta, en basit 
meselelerin de Vekile yahut 
Müsteşara çıkarılması, memur 
mesuliyet ve vazifelerinin şe
killenmemiş olmasından ileri 

gelmektedir. 1 
Dokunduğumuz birkaç nok· 

tadan anlaşılan şudur ki bü
tün bir sistemin ciddi olarak 
gözden geçirilmesine ihtiyaç 
vardır. Eğer bu revizyon iyi 
yapılırsa, alınacak netice, hiz
metlerin daha az adam ve 
para ne daha kısa bir zaman· 
da, daha iyi çalışması ve ta• 
sarruf edilecek kuvvetle bek
liyen i4lere elatılması ola· 
caktır. 

lzmir: 28 (A.A.) - Bir kaç 
günden beri şehrimizde bulun

makta olan Gümrük ve tekit

Bakanı Ali Rana sabahki Af· 

yon trenile Ankaraya hareket 
etmiştir. 

Bütün bunlar, Bllyllk Baf· 
-.ekilin kuracağı iıir ıslahat 

etüd komisyonu veya Umum 

Müdürlüğü vasıtaaile mi elde 

edilir; başka bir tertip mi 
kurmak lazımdır, bunlar ay· 
rıca düşünülecek bir mesele. 
dir. 

Fakat kolayca gördüğmüz 
şudur ki, devlet muamelatında, 

bürokraside ıslahat yapmak 
kat'i mecburiyeti öniindeyiz. 

ş. H. Ergökmen 

bir muharebe patlak verecek 
Cenuptaki ihtilalciler kat'i muharebeye giriş

mek üzere ... Fakat netice çok meçhul!.. 
(Tinci sayfadan devam) 

1200 asi, Estopona'yı ihata 
etmişlerdir. Burada "Halkcılar 
cephesi,, milisleri nevmidane 
bir mukavemet göstermekte· 
dirler. 

Milisler, rical ederlerken, 
asilerin ileri hareketlerini dur
durmak için ormanları ve ça· 
lılıkları ateşe vermektedirler. 

Yapılan savaşlar esnasında 

halkçılar cebhesi tarafdarların
dan 400 ve asilerden 120 kişi 
telef olmuşlardır. Hükümetin 
harp gemileri, Melilayi bom· 
bardıman etmişlerdir. 

Şimalde de vaziyet, vaha
met peyda etmiştir. Filhakika 
Sen Sebastian etrafında mu
harebeler tekrar başlamıştır. 

Ecnebi elçileri başka yerle
re gitmişlerdir. 

Sen Sebasticnde kargaşalıklar 
çıkmış ve dükkanlar yağma 

edilmiştir. 

Dün saat 16 dan 
yakininde topların 

işitilmekteidi. 

beri şehir 

gürlediği 

Saint Sebastien telsiz islas· 
yonu, bir tebliğ neşrederek 

"Halkçılar cephesi,. mensupla
rını askere ya zılmağa davet 
etmiştir. 

Ôğrenildigine göre San Mar
co cephesinin hükümete sadık 
kalmış olan kuvvetleri, Sainl 
Sebastien yakınında kain oza· 
oyazzun tepelerini işgal elmiş 

olan general Mola'nın bir müf
rezesini topa tutmuşlardır. 

Asiler Oyarun kasabasına 

hakimdirler, yalnız şehrin kili
sesi halkr~lar cebhesi milisleri
nin işgali altındadır. 

!ıklar vukua gelmiş olduğu ha
berini teyit etmiş, ancak Al· 
gezirasrlan gelen kuvvetlerin 
intizam ve asayişi hemen iade 
etmiş olduklarını ilave eyle
miştir. 

Kati muharebe bekleni.11or 
Paris 28 ( A. A. ) - Havas 

ajansından : 
Bitaraf müşahidler, bu sabah

ki beyanatlarında lspanyol ih
tilalinin ne suretle neticelene
ceği hakkında hiç bir tahmin
de bu!unamıyacaklarını söyle
mekte idiler. Her iki tarafda 
mevzilerini hazırlamakta olup 
kati muharebenin yapılmasına 

intizaren ehemmiyetsiz ufak 
tefek bir takım çarpışmalar ya
pılmlktadır. 

Hendaye'dan bildirildiğine 

göre her iki tarafda vaziyetin 
ancak kendilerinin işgalleri al
tında bulunan eya!etlerde nor
mal o!duğu iddiasında bulun
maktadırlar. 

Müthiş bir muharebe dalıa 

Cebelüttarık, 28 (A.A.) -
Estempanadaki çarpı~ma netı
cesinde 600 kişi ölmü~ ve 
1200 kişi yaralanmıştır. 

400 ölü veren hükümet ta
raftarı kuvvetler, halen asiler 
tarafından ihata edilmiş bu'.u
nan Estepnai önünde asılerin 

piştar kuvvetleri ile çarpış

maktadır. 

Hiikümet kuvvetleri kat'i 
muharebeye hazrrlanryorlar 

zırda bütün ecnebi hükümet
lere Burgos'da General Ca
banellas'ın riyaseti altında bir 
askeri hükümet teşekkül et
miş bulunduğunun bildirilmiş 

olduğunu iblağ etmişti r. 
Badajoz ve Huelva eyalet· 

ı !eri, tamamiyle Faşistlerin ha
kimiyetleri altındadır. 

Hükiimet kuvvetlerinin_ yürü
yüş haraketleri 

Stander, 28 ( A.A.) - Hü
kümet kuvvetleri, Oviedo'ya 
doğru ilerlemekte oluµ mezkür 
şehre bakim olan kuvvetli 
mevzileri işgal etmişlerdir. 

Valencia, 28 (A.A.) - Ka
talonya kıtaatı, Barbastio'yu 
işgal etmişlerdir. Diğer bir 
kol, Granada üzerine yürü· 
mektedir. Oviedo şehri Astu• 
rie'lerde asilerin elinde kal· 
mış olan yegane şehirdir. 

Şark sahilindeki bütün li
manlar, hükümete sadık kal
mışlardır. 

Barselorıda ölenler 
Madrid, 28 (A:A} - Barce

lone'de ö'enlerin yekünu, 370 
dir. 270 kişi plZar, 19 kişi 

pazartesi ve kalanı da mütea
kip günlerde ölmüşlerdir. Bun
dan başka bin kadar yaralı 
vardır. 

Tecrübesiz şoförler tarahn· 
d an vukua getirilen kazaların 

Lais o:duj\'u bir çok telefatıda 

bunlara ilave etmek icabcder. 
Yukarıda zikrolunan rakam

lar meyanına bir çok papaslar 
rahibeler ve patronlar dahil 
bulunmaktadır. 

Barcelone'de şimdi sükün 
hüküm sürmektedir. 

Bir çele pusuya düşürüldü 
Erzurum, 28 (A.A.) - Olti kazası ormanlarından soyğun

culuk yapan beş kişilik bir çete jandarm1lar etrafından bastı

rılmış biri ö:ü dördü diri olarak yakalanmıştır. 
Müfettişlik mıntakasında Hansi ve Bingöl taraflarında ge• 

zen iki kişiden başka şaki kalmamıştır. 

• • • 
Cim Londos-Dinarlı maçı 

l\tina, 27 (A, A.) - Cim Londos- Dinarlı maçı gelecek pa· 
zara tehir olunmuştur. 

• • • 
Mussolin i Habeşistandaki 

· ilhakın tanınmasını istiyecek 
Paris, 28 (A. A.) ) - B. Eden'in beyanatı hakkında mutale· 

alar yürüten gazetele, umumiyetle !talya'nın Beşler konferansına 
iştirak etmemesi için artık . hiç bir sebep mevcud olmadığını 

yazmaktadırlar. 
Mamalıh Oeuvre gazetesi B. Mussolini'nin Habeşistandaki 

emrivakiin tanınmasını isteyeceğini i<tilıbaratına atfen yazmak· 
tadır.! 

••• 
Dançigdeki muhaliflerin 
merkezi tamtakır bırakıldı 

Dantzig, 28 ( A A. ) - Meçhul bazı eşhas dün gece, Milli 
Alman muhalefet partisinin bürolarına girmiş, bütün mocilyeleri. 
kaldırmış, bunları sokakta bckliyen bir kamyona yerleştirmiş 
ve nihayet bir semti meçhule kaçmışlardır. Bu esnada sokaktan 
geçmekte olan bir polis memuru, geceleyin yapılan bu garip 
taşısnma ameliyesi hakkında bu işi yapanlara bir sual tevcih 
etmişse de bunlar, bu taşınmanın Partı Genci idare heyetinin 
emriyle olduğunu bildirmişlerd i r. Halbuki hakikati halde bu ta· 
ş•nmanın, Alman muhalefet partisi~e karşı yapılmış bir soygun• 
cu'.ulc olduğu bi'.ahare anlaş lmıştır. 

• • • 
İngilferenin herhalde harp 

1 edeceği v aziyetler vardır! 
Londra, 28 (A. A.) - Eden'in Avam kamarasındaki beyana• 

tını mevzuu bahis eden Auslen Chamberlain demiştir ki: 
«fngiltcrenin herhalde harp ede~eği bazı vaziyetler vardır. 

Bu vaziyetler lngilterenin ve imparatorluğun müdafaası ve Fran· 
sanın istiklal ve tamamiyeti mülkiyesine sıkı sıkıya bağ!ı bulu· 
nan Belç ka ve Felemengin istiklallerinin korunmasıdır. Dığer 
meselelerde lngiltere hük~meti her vakada kendi imkan ve 
menafii ile diğer memleketlerin hattı hareketini göz önünde 
tut:ırak vaziyeti muhakeme etmek hakkını muh3faza eylemelidir .• 

General Mklanın burgos'dan 
ayrılmış olduğu ve loyola şi

malindeki asi kuvvetlerle ilti
sak peyda etmelC [üzere şimale 
doğru ilerlemekte bubunduğu 

söylenmektedir. 

Londra, 28 (A. A.) - Roy
ler Ajansına Madrid'den gelen 
bir telgrafa göre, asilerin Mad· 
rid üzerine yaptıkları tehdıdi 

bertaraf etmek için hükumet 
kuvvetleri yakında harekete 
geçecektir. 

Bir Ceneral Üç kurşunla vuruldu ==========================~ 

Diğer taraftan hükümet kuv
vetlerine mensub iki koldan 
biri lrun'dan ve diğeri Saint 
Sebastien'den Loyola'ya doğru 
ilerlemektedirler. Pek yakında 
kat'ı bir muharebe vukul ge
lecektir, Bu muharebe, Gui· 
puzcoa eyaletinin akibelini ta
yin edecektir. 

Loyola'da mahsur bulunan 
400 asi zabit, yiyecekleri ol
mamasına rağmen teslim ol
maktan imtina etmektedirler. 

frun'dan zırhlı bir tren gel
miştir. Bu trende Loyola'daki 
asileri topa tutmuş olan hükü· 
met kuvvetleri vardır. 

Madridde yiyectk ve içecek 
tükeniyor 

Seville, 28(A. A.)- General 
Queipo de llano, telelzie bir 
tebliğ neşrederek Madrid ve 
Barselon radyolarının ver- ı 

mekte oldukları haberleri tek
zip etmiştir. 

General hükümet kuvvetleri 
tarafından Melila'nın bombar- 1 

Hükümet kuvvetleri, asileri, 
bulundukları tepelerden kov. 
mak maksadiyle yapılacak 

kat'ı hücum için tertibat al
mışlardır. Bu harekata topcu 
ve tayyare kuvvetleri de işti
rak edecektir. 

Buna mukabil asiler cenupta 
ilerlemekte ve Malaga'ya doğ
ru yürümektedirler. 

Askeri hükümet teşkil elli 
Lizbon, 28 (A.A.) - Seville 

ve Cordoba'da vaziyet sakin
dir. Saragosse'da d" vaziyette 
sükün hüküm sürmektedir. 

General Franco, Tanca'daki 
Portekiz kor.solosuna haliha-

,. y . 
arın: 
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AÇ IK SÖZ'de 

şu m evsim in en 
yeni ve e n gU· 
zel y a z ı I a r ı n ı 
zevkle ve seve 
seve okuyacak· 
sınız. 

Yarın 

1 

"Açık Söz .. ü 
dımanın.a kalkışıldığı takd!rd<; utıaka alınız. 
bu şehırde mevcut bahrıyelı \:,.. __ m ____ ,_.,..,...,. _ _. 
ailelere mensup 1300 kişinin rlllllllllllllltlllllllllllllllllltllllttllllllllUlllllllllU~ 

rehine. ~!arak muhaf.az_a edile- ~ y AKINDA : ;. 
ceklerını beyan etmıştır. = 

Mumaileyh, asiler payitaht ~ s B ı B 
ile şark s~hil~erinde~i limanlar ~ en enı m a-
arasındakı munakalat yollarını 

kesmiş olduklarından Madridde b o v • ı ı J 
yiyecek şeyleri~ tük~n~ek üze anı egı sın ~ 
re oldugunu soylemıştır. Bun• 1 ; 
danbaşka general Molanın kuv· -- ~ 
vetleri payitahtın su ihtiyacını Milli Roman ~ 
temin eden Losoya su depola- Yazan : ~ 
rını e ilerinde bulundurmakta- ~ 
dırlar. Suat Derviş ~ 

General ltano Sanroqueda .. Açık Söz .. de ~ 
geçenlerde bir takım kargaşa- 11ıııııı11nııııını1111nıı11111111111t111111111111nııııı1111111111F j 

Valladolid; 28(A.A.) - Yal- M • \ 
ladolid garnizonu kumand2nı araşta ımar 
eski harbiye nazırı Gene ral l • Atatürk 

An karada Molero, asilere iltihak etmek· İŞ eri 
ten imtina etmiş ve asiler ta
rafından kendisine kurşun atıl· 

mıştır. Üç kurşuu isabet et
miştir. 

Tıs/im olan asiler 
Hendaye; 28 (A.A.) - Lo

yola kışlalarını işgal etmekte 
bulunan asiler hükümel tayya· 
relerinin bombardımanına ma
ruz kaldıktan sonra kayıd ve 
ş"taız teslim olmuşlardır. Dün 
bütün sabahleyin şiddetli bir 
top düellosunun sesleri işidil

miştir. 
Barcelone 28 (A.A) - Kala· 

Jonyadaki kuvvetlerin baş ku. 
mandam albay Sandino birçok 
sevkulceyşi noktaların dün 
zaptedilmiş ve Katalonyalılar

dan mürekkep bir kolun Mad
ridli milis efradı ile takviye 
edi:miş olduğu halde Saragose 
üzerine yürümekte oldu~unu 

beyan etmiştir. 

İngiltere ile 
Sıkı dostluk 

1 inci sayfadan devam 

rem delegeleri ile idame etmek· 
şeref duyduğum çalışma bir
liği, memleketimiz arasında 
cari samimi dostluk ve memle. 
ketlerimizin sıkı iş birliğinin da
imi inkişafı için kıymetli bir 
rehinedir. 

Türkiye Büyük Beritanya 
siyasetinde açılan yeni devre
nin bizlerce pek aziz olan sulh 
esası için çok mesut olacağına 
kani bulunmaktayım ekselansınız 
tarafından bu derece dostane 
bir surette izhar edilen ümid 
hakkında ekselansınızla tama
men hemfikir olduğumu beyan 
eder ve en samimi hissiyatı 

vefakaranemi arz eylerim. 
Dr. Tevfik Rüştü A ras 

Elektrikten son
ra su işi de 
halldiliyor 

Maraş, 28 (A.A.) - Beledi· 

ye imar i~ini de tamamlamıştır. 
Belediye şehrin su mesele

sini halletmek için karar al

mıştır. Yapılacak su tesisatı
nın projeleri bir ~üesseseye 

havale edilmiştir. 
On gündenberi iki mühendis 

projeleri hazırlamak için çalış· 
maktadır. 

Su tesisatı ile birlikte sudan 

elektrik istihsali için de tetki

kat yapılmaktadır. 

Bu husustaki projeler yakın· 

da bitecek ve bu suretle halk 

çok temiz menba suyu içecek 

ve çok ucuz elektrik yaka· 

caktır. 

1 inci sayfadan devam 

rinde Dı· i~ le ri bakanı Tevfik 
Rüştü Aras, içişleri bakanı ve 
Cümhııriyet Halk Partisi Ge· 
ne! Sekreteri Şiikrü Kaya, Ad• 
liye Bakanı Şükrü Saraçoğlıı 

• ol<luğu halde bu sabah lstan· 
buldan şehrimize gelmişler ve 
bayraklarla süslenmiş olan is· 
tasyonda Kamutay Başkanı 
Abdülhalik Renda, bakanlar, 
saylavlar ve bakanlıklar ileri 
gelenlerile sefirler tarafından 
karşılanmışlar ve başta muzıka 
olduğu halde asker ve polis 
müfrezeleri ve kalabalık bir 
halk tarafından selamlanmır 
lardır. 

B ir ton yükle 12 k i· 
lometre havada 

Mo•kova, 20 (A.A) - 26 tem• 
muzda tayyareci Mihail Alek• 
siyef bi~ kilo eşya yüklü bır 
tayyare ile Moskovadan hare• 
ket etmiş ve 12 kilometre 123 
metre yüksel\-e çıkmıştır. 

Resmi devairin 
nazarı dikkatine: 

Gazetemizde neşredilecek resmi ilanlar 
için yegane merci " Resmi İlanlar Tür~ 
Limted Şirketi ,, dir. Şirketin merkez• 
Ankara caddesinde Kahramanzade ha
nının üçüncü kahdır. Telefon numarası 
20960 dır. ilanların bu btrikJe gönderil· 
mesi rica olunur. 
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29 Temmuz 

Zengin 
., 

memur ..• 
' 

Romanya hükümeti memurlarının içtimai ve ailevi vazi· 
tleri kontrol etmek salahiyetini kendine veren bir kanun 
Pmıtlır. Bu kanunla her memuı· yaşadığı hayat seviyesini 
ık açık bildirmiye mecburdur. Ve hükümet kuşkulandığı 
rhangi sınıf bir memurun giyim vaziyetini istediği cepheden 

n_trol etmek salahiyetine maliktir. 
ilk hamlede bu, biraz garip ve şahsi hürriyete aykırı gibi 

rünür. 
Fakat memurun mes'uliyetli işler deruhde eden, kendisine 

orite verilen ve bunu devlet hazinesinden aldığı muayyen 
r para ile ifa eden bir vatandaş olduğu gözönüne konunca 
tiyet değişir. Elinde bu kadar salahiyetler olan ve devlet 
nı ve hesabına hareket eden bir vatandaşın bu kuvvet ve 
liihiyeti nasıl ve ne şekilde kullandığını her cepheden kon· 
ol etmek devlet hesabına bir hikmeti hükümettir. 

Muayyen aylıklı bir memurun bu iradından başka geliri 
lhadığı halde takatından fazla masraflar yapması elbet 
Phe uyandırır. 
Hatta Avrupada yüksek mali müesseseler, bankalar çalış· 

rdıkları memurların aile hayatını, karısının müsrif olup 
lhadığmı, bekarsa metresi olup olmadığını 11k sık kontrol 
erler. Gece hayatını tak:p ederler, memurlarının kadına, 
tnara, içkiye düşüp düşmediğini araştırırlar. 
lık hamlede pek de ahlaki görülmiyen bu mesele biraz 

•elenince haklı görülüyor. Ben de o kanaatteyim ki devlet 
belediye müesseselerinde çalışan her sınıf memurun içtimai 

ıiyetini kotrol salahiyeti veren bir kanun yapılmalıdır. Bu 
retle her zaman halk dilinde dolaşan dedikodulara da niha. 
t •erilmiş olur. 
Herhangi bir idarenin ikinci, üçüncü derecedeki bir iimi-

nib maaş derecesi malüm ve bu muayyen irat bugünkü 
Yat şartlarına göre mahdut olduğu halde mesela bir villa 
Ptırması, bir Aurupa seyahatine çıkması veyahut bütün 
lığını bir gecede ıarfedeeek eğlenceler tertip etmesi gibi 
ksek kazançlara bağlı hareketlere girmesi elbette ki göze 
rpar ve bu bahsettiğim şekilde bir kanunla kontrol edil. 
ezse elbette ki dedikodulara yol açar. Bunun için diyorum ki 
ne memur sınıfının şerefini korumak için böyle bir kanuna 
tiyaç vardır. 

BUrhan Cahid 
" 11 •11ııı11111•1111111ııııııı1111111111111111111111111111111ıııı111111111111111111111111111ıııu111111111uı11111111111111111111111111111111 

Şirketi Hayriye Fabrikasında 

eni vapurların omur
ga merasimi yapıldı 
irketin tezgahları tamirhane vasfından 

çıkarak esaslı işler 

Yapan fabrikalar arasına girmektedir 

Şi_rketi Hayri yenin Hasköy:-· Her- sah ada alduğu gibi sana-
ekı fabr i kasında yapılacak yı bakımından da millete 
an iki vapurdan 75 numara... memleketi terakki yollarını 
ının omurga tesis merasimi açan büyük önderimiz Ata .. 

tin şirket idare meclisi aza· türkü minnet ve ta'ıimlerle an-
rile umum müdür ve birçok mayı milli bir vazife biliriz.,, 
eınurların huzurile yapılmış- Ka libiumumi söylevine de-
r. Merasime şirket umum ka· vam ederek şirketin 85 yıllık 
bi tarafından verilen bir söy- çalışma hayatından bahsetmiş 
vle başlanmış ve genel sek· ve şimdiye kadar tamirhane 
ter ezcümle şunları söyie· vasfını taşımış olan şirket tez 
•ştir : gahlarının bundan sonra esaslı 

. "- Yurdumuzun her köşe· işler çıkarabilen fabrikalar ara 
•_nde şükranla gürdüğümüz sına girebileceğini söylemiştir. 
'_tçok asarın Cumhuriyetin Bundan sonra geminin omur· 
uksek feyizli kaynağından ıraları hazırlanan kızağa yer-
şkırdığını itiraf etmek lazım· leştirilme ameliyesi esnasında 
ır. Şirketi Hayriye fabrikası kurbanlar l:esilerek memleket 
a böyle yepyeni bir işe baş- namına muvaffakıyetler ve sa-
1Y&bilınek imkanını ancak bu adetler temennisiyle merasıme 
Yİzli kaynakta bulmuştur. nihayet verilmiştir. 

Adliye 

ir ahlaksız 
akalandı 

bir kadın dayak 
~edl ve çocuğunu 

_ düşürdü 
Muddeiumumilik dün Şişlide 
anavlık yapan Kcıçcı adlı bir 
t~ci .so~guya çekmişti. iddia 

çırkındir. Koçonun Kara
et adlı bir komşu;u vardır. 
;rabet arasıra 7 yaşındaki 

U Agobu Koçonun dükka-
•na .. d k ld ıron erere mavdanos 
• ırmaktadır. Dün de yine 
Yle yapmış, fakat çocuğun 

~~ ıreldiğini görünce kendisi 
u kana gitmiş ve bir polis 
a~··r~rak Koçoyu cürmümeşhut 
llıınd·e· yakalalmışlır. Müddei
e Utııılık çocuğu tabibi adil· 
re tnu tl· · · ayene c ırmıştir. 

ıoc:uğunu dUşUrdü 
lura Utııkapıda 5 numarada o. 
~elkn ~~rkorun kızı Nazike ev
~ay ık ırun komşusu tarafından 
t u a Yemiş ve iki aylık ço-
ba~thu düşürdüğü için Haseki 
~~! a anesine kaldırılmıştır • 
ldiııb?ğlunda oturan Muhsine 
~ne ır kadın da birdenbire 

~
;-. _'lanmış ve vaziyeti şüpheli 
vruıct .. 11-· 
a u,.u için lıu da Haseki 
stahan · · Üdd . esıne Kaldırılmıştır. 

hakk eıumıımilik her iki hadise 
llıak •ndada tahkikat yapmak-

tadır. 

POLiS 

Bir kadın 
Kuyuya düştü 
Bir kadın da polise 
hakaret ettiği için 

yakalandı 
Kasımpaşada Bedretlin ma. 

hallcsinde oturan 68 yaşların· 
da Sünbül evinin zemin katın
daki 6 metre derinlikte bulu
nan kuyudan su çekerken mu
vazenesini kaybederek kuyu· 
ya düşmüştür. Kadıncağız it
faiyenin yardımile kuyudan çı· 

karılmış ve hastahaneye kal. 
dırılmıştır. 

Artist Kadın 
Necla adlı artist kadınlardan 

biri Ayaspaşada Ay yıldız apar
tımanında tütün tüccarı ihsanın 
dairesine giderek rakı lçmiş 
ve bağırmak suretile istirnhat 
umumiyeyi selbetmiştir. Kadın 

polislere de hakaret ettiğinden 
yakalanmış ve hakkında kanu
ni takibata başlanmıştır. 

Hırsızlıklar 
Veznecilerde Sabit bey apart· 

manına hırsızlık maksadiyle 
girdiği iddia olunan 19 yaşla
rında Sokrat yakalanmıştır. 

Cibali tütün labrika•ında çalı
şan amele Hüseyin de fabrika. 
dan aldığı bir kilo kadar tütünü 
beline sarıp kaçırırken yaka
lanmıştır. 

-AÇIK SÖZ 
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Mc.arif 1 

1 Maarif vekili 
Tetkiklerini 
Bitirdi 

;G. Sanatlar Akade· 
1 misi ıslah ediliyor 

Beled iye 
A - .. -

Azaların 
Maaşları 
Artıyor 

Reislere de bir 
miktar zam var 

Arazi tahr ı ri komisyonlarına 

seçilen iıular iki kısma ayrıl

mış ve lstanbul vilayeti dahi-

Maarif Vekili Saffet Arıkan 
Kültür işleri etrafındaki tel· 
kiklerine dün de devam etmiş· 
tir. Vekil dün sabah Güzel Sa
datlar Akademisine gitmiş ve 
Akademinin muhtelif şubeleri 
hakkında Drektörden izahat 

almıştır. 
Zahire Borsası 

heyeti dün 
yeni idare 
seçildi 

' !indeki kazalarda çalışanlara 

60, mülhakatta vazife alanlara 
da 45 lira maaş takdir edil· 
miştir. 

Saffet Arıkan, bu arada, 
tezyini san'atler şubesinde ye· 
niden yapılması kararlaştırıl· 
mış olan ıslahat etrafında da 
meşgul olmuş ve bu husus
ta şimdiye kadar yapılan 
hazırlıkları gözden geçirmiştir. 

Ticaret ve Zahire Borsasının idare heyeti seçimi dün yapıl· 
mıştır. idare heyeti azalık/arına Halil Kacar, Kınacı Mehmet. 
Şera/ellin Alemdar, Hüseyin Yusuf, Osman Nuri, Fahri Ese
rova ve E/daleıtin seçilm işlerdir. 
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PİYASA HAREKETLERi Önümüzdeki ders senesine 
kadar ikmal edilmek üzere a
kademi direktörüne bazı direk· 
lifler de vermiştir. 

Üniversite Rektörü Cemil de 
dün Güzel Sanatlar Akademi· 
sine giderek Maarif Vekilini 
orada ziyaret etmiş ve Üniver• 
sile işleri hakkında verdiği iza. 
hattan sonra direktifler almış· 

tır. Saffet Arıkan dün akşam 
Ankaraya dönmüştür. 
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Yağmurlar bostan ve 
ı bahçeleri harap etti 

Vekilin bu gelişi daha ziyade 
yüksek mekteplerde tetkika· ı 

ta münhasır kalmıştır. 15 gün 
sonra tekrar şehrimize gelecek 
olan Saffet Arıkan orta mektep 
ve liselerde! esaslı tetkiklerde 
bulunacak ve önümüzdeki ders 
senesi için alınması icap eden 
tedbirler bu tetkilderdir sonra 
tesbit edilecektir. Ne kadar 
orta mektep ve mevcut mek
teplerde ne miktar şube açı

lacağı vekilin bu tetkikatın· 
dan sonra temamen anlaşıla

caktır. 
Saffet Arıkan şehrimize dö

nünceye kadar Yüksek Tedri
sat Direktörü Cevat yüksek 
mekteplerdeki tetkiklerine de
vam edecek ve Vekil şehri
mize gelince yaptığı inceleme• 
!erin neticesini bildirecektir. 

Cevat bu tetkikatını on beş 
gün zarfında bitireceh ve bil
hassa Üniversitede meşgul 
olacaktır. 

llkmektepter 
Önümüzdeki ders yılı için 

ilkmekteplerdc alınacak ted
birler etrafında tetkiklere de. 
vam olunuyor. Kültür direk
törlüğü bu hususta başmual
limlerden de izahat almıştır. 
Yakında ilk öğretmen kadro· 
sunun tetkikine başlanacak ve 
muallim ihtiyacı tesbit oluna
caktır. Bunun için Kültür di
rektörlüğünde bir komisyon 
toplacaktır. 

Terfi eden 
Öğretmenler 

Orta mektep muallimlerin· 
den 250 kadarı bu sene birer 
derece terfi e_tmişlerdir. Bun
ların listesi yakında alakadar
lara bildirilecektir, 

Yangın 
Mahmutpaşada Çoha hanı

nın ikinci katında oturan ku• 
yumcu Yeşavanın odasından 

yangın çıkmış ve odanın ah~ap 
kısmı tamamen yandıktan son
ra ateş söndürülmüştür. 

Bununla beraber sebze ve meyva piyasaları 
'imdilik normal seyirlerini takip ediyorlar, 
Buğday piyasasında da yükselme bekleniyor 

iki üç gün evvel yağan şid· 
detli yağmurlar, gerek lstan· 
bulda, gerek civarda bostan 
ve bahcelerde bir hayli tahri· 
bat yapmış, döğülmekle olan 
harmanları da müthiş zarara 
uğramıştır. Bu yüzden sebze ve 
buğday piyasalarında bu yük· 
seliş başladığına dair haberler 
çıkmıştır. Bir muharririmiz bu 
hususta dün piyasada tetkikat 
yapmıştır. 

Sebze piyasasında, yağmur· 
dan evvelki günlere nazaran 
mühim bir değişiklik yoktur. 

Meyvaya gelince kış mutedil 
gittij!"i ve ağ-açlar, çiçeklendik
ten sonra, Şubattaki soj!"uklar
la yandığı için meyvalar zaten 
az bozuk ve pahalıdır. 

Sebzeler, Bursa, Yalova, iz. 
mir ve Adanadan gelen malla
rın piyasayı düşürdüğünden 
ve bu yüzden büy?k zarariar 
gördüklerinden şıkayet etmek· 
tedirler. 

Cenup vilayetlerinden gelen 
limon, kalitesi itibariyle hariç· 
ten gelen maiden aşağı olma
makla beraber ihtiyacı tatmin 

Mahkum oldu 
Geçenler. Beyoğlunda, Nane 

sokağında eroin satmakla suç· 
lu olarak yakalanan Vehbi, 
dün, dokuzuncu ihtisas mahke· 
mesinde ı sene hapı~ ve 200 
lira para cezasına mah~~m _e· 
dilmiştir. Arkadaşı Adılın ış. 
tiraki sabit olmadığı ıçın, be
raetine karar verilmiştir. 

Deli değilmit 

edecek derecede mebzul olma. 
dığı için pahalanmıştı. Son gün· 
!erde Yunanıstandan geien bir 
miktar limon piyasayı biraz da· 
ha itidale sevketmişt ir. 

Buğday piyasasına gelince 
alakadarlar son günlerdeki 
ufak te fek fiat farklarının 

mutad temevvüçlerden ibaret 
olduğunu yağmurdan dolayı 
piyasada mah,us bir ferk gö. 
rülmediğini söylemektedirler • 
Yalnız bazı kimseler son yıığ· 
murların, piyasaya endrekt bır 
tesir yaptığını ileri sürmekte 
nıisal olarakta, yağ"mnrlar te-

f 

sirile ileride muvaridatın aza· 
lacağını endişe eden alıcıların 

lüz.umundan !azla mal almaya 
talıp olduklarını, bu yüzden 
son bir iki günde muvaridat 
fazla olduğu halde fiyatların 
düşmediğini zikretmektedir. 

Sebze ve buğday pıyasasın· 
da yağmurlar lesirile bu gün. 
!erde nisbi hafif bir yükseliş 
telekki edilebilmesi imkanının 
henüz tamamen zail olmadığı· 
da deapiş edilmektedir. 

• Takas yolsuzıuou 
Takas yolsuzluğile alakadar 

memurların yaptıkları itiraz 

üzerine tahkikat evrakı devlet 

şurasına gönderilmiş, devlet 

şurası, bazı kısımları el yazısı 

ile yazılı olan evrakı, okuna· 
madığı için, iade etmişti. 

Tahkikat heyeti reisi Ali 
Kemalin nezareti altında ye· 

niden daktilo edilen evrak 
tekrar devlet şürası n1 gönde· 

rılmıştir. Bu yakınlarda bir 
karar çıkması beklenmektedir. 

Adanada karısı fatmayı bı. 
çakla keserek öldür_en Sadul· 
!ah oğlu Devriş delılık ıddıa 
ettiği için müşahede altı~_a 
alınmak üzere tıbbı adi! mu-
essesesine gönderilmişti. Tıbbı Çarptı 
adli Devrişi müşahede altında Panııaltı caddesinden geç-
tutmuş ve kendisinde hiç bir mekte olan şoför Mehmedin 
hastalık arazı bulamadığı idaresindeki otomobil Sokrat 
· · d ·· mu .. ddeiumumilik va· iSmindeki bir adama çarparak 
ıçın un 
sı ta si le Adana y 3 g~d--er_m_i.:,ş_ti_r._• _s_o_l_a..;y;..a..;g;..ı_n_d_an....;y_a_r_a_ıa_m_ı.;.ş_tı_r._ 

İstanbulda artık 
Nuhun gemisini 
inşa etmeliyiz! 

Son yağmurlar bize bir ha. 
kikati gösterdi, zannediyoruz. 
lstanbul ha,·a tehlikesinin ev· 
vela tabii olanlarına karşı kafi 
derecede mücehhez değildir. 

Yıldırım \'e su tehltkesine 
karşı 1 

lstanbul yolları fenni idi. 
Ammal Pek ala amma, yağ· 
mur biraz şiddetli olunca bu 
fennilik ortadan kalkıveriyor. 

En acı ciheti, lstanbulun 
imar edilmemiş olan ve bina. 
eııaloyh her şiddetli yağmurda 

Ona göre tedbir almak, şeh· 

ri kerumak, Nuhun gemisini 
inşa etmesinden daha basit 
canı yanan semtlerinin halis 
Türk semtleri oluşudur. 
Yağmurun şehre verdiği zi· 

yanı, şehri yağmurlara karşı 
techiz için sarfedilecek para
dan kat kal büyüktür. Zararı 
Ü•tiinde ağlayanların en fakir 
Tür~< semtlerin halkı ve esnafı 
olduğunu düşünürsek bu işi 
hassasiyetle göz önüne almak 
islirarı duyarız. Bir hakikatı 
evvelden haber vermek için 
hakikaten Hazreti Nuh olma-

ya lüzum yok, lstanbul yağ
mur daima yağacak ve çok 
zaman şiddetli de yağacaktır. 
bir tedbir teşkil etmez mi ? 1 
lstan bulda şb Nnh'un gemisini 
artık inşa etmeli değilmiyız? .. 
Yıldırım tehlikesi de öyle. 

Şehirdeki paratonerler asla 
fenni bir hesaba göre teftiş 
olunmuş ve ona göre yerleş· 
t i rilmiş d eğildir. Gelesiye!. Bu 
gelesiye mazisi istikbale nak
lolunmamalıdır. Nuh'un gemi
sine yıldırımlardan da bir çift 
almak mutlaka rcabetmezl 

??? 

Son zamanlarda bilhas3a ci· 
var kazalarda ç&lışan aza vo 

reisler arasında istifa edenler 
çoğalmıştır. Bu istifalara sebep 
maaşların pek az olmasıdır. Bu 
cihet ehemmiyetle nazarı dik
kate alınmış ve gerek reis, ge
rekse azaların maaşları arttı

tırılmıştır. 

Civar kazalarda çalışan aza. 
!arın maaşı 45 !ıradan 60 lira 
ve reislcrinki de 60 liradan 
80 liraya çıkarılmıştır. Vilayet ı 

dahilindeki kazalarda vazife 
ala~ arazi tahriri komisyonu 
azalarının 60 lira olan maaş· 
larına da bir miktar zam ya. 
pılmıştır. Bu aza l arın reisleri 
de yüzer lira alacak t ır. Yeni 
maaş miktarı A~uslostan iti. 
bren tatbik mevkiine g ircektir, 

Sebze halinde yeni 
bir karar 

Sebze hali idaresi sebze kü
felerinin yuz kilodan fazla ya
pılmamasını bahçevanlara bil
dirmiştir . Bu cihat alakadarlar 
arasında şikayeti mucip olmuş 

ve bahçcvanlar yeni karara iti
raz !ed erek hal müdürlüğüne 
müracaatte bu l unmuşlar. 

Bahçevan ların idd ialarına gö· 
re sebze küfele r ine 40 kilo 
d ara d üşülmektedi r. Hal ida
resi de küfe başına hammali
ye almaktadır. Yüz kilo seb
zeninde toplan satışı üç lirayı 
geçmediğinde Hal idaresinin 
yeni kararının tltbikı halinde 
nakil masrafiarı ve Hal resmi 
de çıkarıldıktan sonra müstah
silin eline malı toplattırma 

ücreti bile geçmiyecektir. 
Bahçivanlar bu takdirda mal

larını pazar yerlerine indirmiye 
imkan bulamıyacaklarını ileri 
sürerek sığır hayvanatını tar
lara salıvermek mecburiyetin
de kalacaklarını söylemekte
dirler. Hal idaresi alakadarla
rın bu ş;kayetlnrin i tetkik 
başlamıştır. 

Ekmek 
pahahlaşacak mı ? 

Belediye narh Komisyonu 
mutad toplantısını yapmış ve 
on beş gunlük buğ"day ve un 
fiatlerini tetkik ettikten sonra 
ekmek fi atlerini on beş gün 
müddetle aynen ibka etmiştir. 

Son yağmur ve fırtına yü
zünden zahire borsasında buğ· 
day fiyatları yüi<selmeğe baş· 
lamışlır. Bu vaziyet devam 
ederse komisyonun g elecek 
toplantı.•ında ekmek fiyatla· 
rının bir miktar arttırılacağı 

umulmaktadır. 

Fakirler 
Son zamanlarda belediyeye 

müracaat ederek memleketle· 

rinc gönderilmeleri için yar

dım istiyenler pek çoğalmıştır. 
lstanbula iş bulmak için gelen, 
fakat muvaffak olamıyarak 

tekrar dönmek istiyen bunlar 
arasında ekseriyet teşkil et
mektedir. 

Beledi yedin bu hususta fazla 
tahsisatı olmadığından yalnız 

hastahanelerden çıkan, pek 

fak ı r ve alil olanlar memleke t· 
!erine parasız gönderilebı lınek

le, d i ğer sağlam ademların mü

racaatı kabul olunmamaktadır. 
fakat bu adamlarda kendile-

1 

rinin redd ed ilmelerini do~ru 

bulmamakt a ve g ürültü çıkar. 

maktad ı rl a r. Bunun önüne geç. 
mek ıçin her kese f:ikrihal maz. 
batası verıhı emesi al.ikada rla. 
ra teb'i~ edilm i ş t ir. 
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Di' doktorlal'ımıza 
ne oluyor? 

Diş doktorlarımızın Maarif 
bakanına müracaatlarını oku
dun.uz ~u ? Görünü~te gayet 
basıl b.ır . şey gibi görünüyor. 
Fakat ıçınde mühını hakikat
ler var : 

Maarif Bakanımıza (mali bulı 
r~n içinde) olduklarından şi· 
kayet ediyorlar! 91 bin tale
henin yüzde doksanının işleri 
bozuk olduğunu '°'öylüyorlarl 
Talebenin d aimi tedavi altına 
alınmasını, vilayetlerde de dı · · 
d" ~ ıspanserleri açılm asını istiyor-
lar ... 

Muhterem diş doktorlarımız 
anlaşılan mali buhrana yeni 
tutulmu'i olacaklar da telaş 
edıyorlar. Biılere bakın· 
çoktan kronik olmuş, vız ır.,.: 
liyor 1. 

Diş doktorlarımızın kazanç· 
ları niçin azalmış? Herkes dişi
ne sağlam mı kesildi ki? .. 

Dişleri düşmüş sı"ıtan !san· 
bul, bugün ufuklarında sn a sı· 
ra, pırıl pırıl apartman diş'eriy· 
le güliiyorl 

Bu insanın yüzüne pırıl pırıl 
gülen beton dişlerin çoğu • 
artık kerrat cetvelimiz olarak 
ezbere biliyoruz ki, doktorla. 
rım11.ın iş!eri arttırılmıştır -
malüm ... 

Eyi ama, bunlar dişli dok
torların diş doktorlarının değil! 

Etibba odası diğer Doktor· 
!arımız arasında (fevkalade) sı· 
nıfına idhal edilecek olanı bu
lamadı. Neden ? Çünkü fevka
lade doktor olmayada kim te· 
nezzül eder? Fevkaladesi tabii 
bulunamaz, çünkü harukuliıde
si var!.. 

Hakıkaten diş doktorlarımız 
arasında öy le dişe vurulacak 
ne harukulade • ne fevkaladesi 
yetişmedi, doğrudnr. 
Eğer diş doktorlarımız bunurı 

için (buhran var ) d iye bağı
rıyorlarsa h ak lı dırlar!. Ancak 
d iş doktor!Jrımızırı sık,.ık va· 
ziyette söyledikleri 91 bin ta
lebenin yüzde doksanının d~
le ri bozuk olduğu söıüne • af 
buyursunlar • pek inanama. 
yacığız: 

Talebemizin dişleri neden bu 
kadar bozulsun ki zaval!ıların 

çoğunun gündüzleri yemek ye· 
dikleri bile yok 1 

Acaba bu çoçukcağazlar di· 
sini sıkmakta çok mu ifrata 
gitmişler 1. 

Ycırım haberleri. . 

Bazı haberlerler vardır kı, 
daima eksik bildirilir, gayet 
iyi haberler oldukları halde ..• 
işte bir tanesi: şehir dahilinde 
müstacel tamir edilmesi lazım
gelen yollar kı,tan evvel müs
tacelen tamir edileceklermiş. 

Çok güıel bir hıber değil 
mi ? Fakat • işle gördünüzmü 
yine· hangi kıştan evvel oldu· 
ğ'unun zikri unutulmuş 1 

Şeytan korkusu 

Keza: Galata ve Sirkeci rıh
tımlarımız şu dişleri bozuk fa. 
kir talebemi1in karınları gibi 
içeri çökmüyor mu? 

Şimdiki seviyesinden bir bu. 
çuk metro yükseltecekler. Bıınuı 
için 200.000 lira da sarfoluna
cak .. Amma bir senede bite· 
cek ! Niye ? Herifler - diger 
memleketlerdeki tezcanlı in. 
sanları kasdediyoruz - bir 
ha ftada şehir inşa ediyorlar. 
şehir 1.. 

Biz, Allag aşkına rıhtımlara 
bu 200,000 lirayı alıyormuyuı 

ki mutlaka bır sene de bite· 
cekl.. ı 
Şu bizdeki işleri acele yap· 

tırm•k ıçın asırlardır hudut 
haricine çıkardıgımıı acele İ?e 
karışan şey lanı getirtelim ar· 
tık bari getirtelim l 

·- Serdengeçti 
- =::ı. 

Fabrikalardan tikayei 
Şehir içinde, mahalle arala. 

rında trikotaj fabrikaları Ço• 
ğalmıştır. Bu fabrikaların cİ· 

varında oturan baıı halk fab. 

rikalarda sadaha kadar çalışıl
dığını ve makinelerini gürültü• 
simden uyumak kabı! olmadı

ğını ileri sürerek belediyeye 

şikaye tle bulunmuşlardır. Bazı ' 
apartman ve ev sahipleri de 
ayın şeyden şikayet etmekte 
ve ki racısız kalacaklarından 

korkmaktndırlar. Belediye bu 
şikayetleri tetkik etmektedir. 

, 
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1 Askerlik • Her gün bir yazı 

Çanakkalede Atatürk .. 
Düşünceler ~ 

Kadını kıskan, fakat kızına. 
kıskançlık kadını kazandırır, 
hiddet kaçırır, 

O, yüksek dehasile kumanda ettiği guru· 
pun başında umumi karargahı irşat edi· 
yor ve noktainazarını açıkca söyliyordu. 

1915 yılı Haziranının yirmi 
dördü... Umumi harbin dör
düncü yılı. Kafkas, Irak, Sina 
Filistin, Hicaz, Yemen, Çanak
kal.,, Romanya, Galiçya, Ma· 
kedonya cephelerinde çalışan 
Türk orduları kumandanlarının 
ekserisi Halepte toplandılar . 
Her ordu kumandanı bulun
duğu vaziyeti anlktırken Ge
neral Bronzar da umumi ka
rargah hesabına dinleyor ve 
söylüyordu. O sırada Kalkas
yadaki ikinci ordusu namına 
dileklerini ortaya atan Atatürk 
bu mühim toplantının içyü1.ünü 
çoktan ve olduğu gibi anla
mıştı. 

Bir ay geçmedi.. Aynı yılın 
Temmuz ayı sonlarına doğru 
Irak,\ ve sonra Filistin ve ni
hayet Suriye ve Hicaza kadar 
uzayan cephenin sevk ve ida
resini yerleştirmek düşüncesile 
teşkil edildiği ileri sürülen 
yıldırım orduları gurup karar
ğahı faaliyete başlamıştı. Bağ
datın ziyaından sonra kurulan 
bu ordular gurupunda, bir Al
man Erkaniharbiyesi yanında 
bir Türk Erkaniharbiyesi, bir 
Alman Levazım teşkilatı ya
nında bir Türk Levazım teşki
latı hatta bir Alman karargah 
kumandanı karşısında bir Türk 
karargah kumandanı vardı .. 

Maksat, Bağdadı ele geçir
mek... Fak at, grupun bu he
defi çabuk değişti. ikinci Gazıe 
muharebesinden sonra, Sina 
cephesindeki lngiliz kuvvetle
rinin artması, Bağdadı almak 
değil, Sinadan°gelccek taarruıa 
karşı koymak, vazifesini Belirt
ti, Galiçyadan, Makedonyadan, 
Çanakkaleden. Kalkaslan kuv
vet çekilmeğe başlandı. Yeni 
teşkil edilen 7 inci ordunun 
kumandanlığı da Atatürke ve· 
rildi. O, görmüş ve güdülen 
maksadın yanlışlığını anlamıştı. 
Göğsünde kılınçlı murassa iftihar 
madalyasını taşıyan gurup ku
mandanının karşı<ına dikilerek 
bu cephedeki durumu inceler

ken Tür~ün ann ve kuvveti
ne, dayanıyordu. Daha Halep 
toplantısında yurdun sürüklen
diği uçurumu gören büyük ön
der, Türk ulusunu kurtarmak 
aşkile yükselen sesini işittir
mek, değil müşir Falgenhayne 
karargahı umumiye kadar iriş
tirmek istedi. 

O zamanlarda, memleketin 
umumi hali, her şeyden evvel 
dikkat nazarını celbediyordu ... 
Atatürk ün gür söılerinden yur
dun can yakıcı hali anlaşılı
yordu. O: 

Yazan: MUZAFFER ERSU 

sıldı. Para derdi, halk ve me
murinin alisine emniyet hisini 
bırakmadı.. harp devam ettiği 
halde, karşılaşacağımız en bü
yük tehlike; milletin birden, 
hep birden çökmesi ihtimalidir.,, 

Kafkasyadan Sina cephesine 
ayak basan Atatürk askeri 
umumi vaziyeti de acı ve acık 
olarak umumi karargahın 

gözleri önüne dökmüş baş 
vurulacak çareleri de sıra

lamıştı. 

•Askeri umumi vaziyet sul· 
hu gittikçe uzaklaştırıyor .. Müt
tefiklerim)zin, askeri darbeler
le, düşmanlarımızı sulha mec
bur edecekleri artık mevzuu 
lıahsolamaz. Ordumuz zayıftır. 

Yurdun insan kaynakları. nok
sanı ikmale yetmez.. Kafkas
yada vaziyet durgundur. Irak
ta lngilizler bedellerine vardı
lar. Değışiklik olsa bile bu 
cephede intizamdan başka bir 1 
şey yapamayız. Vaziyet bu hal
de iken · Bağdadın istirdadını 1 
diişünmeğe imkan yoktur. 

En kyvvetli düşman Sinada
dıı ve bu düşmana incizap gayri 
kabili ihmaldir. Bağdat teşeb
büsüne kuvvetimiz de yetişmez. 
Şahtur ve deve ile düşmana 

mukabele edilemez.,, 

Büyük Önder, bu acı haki-
1 

kallcri sayıp dökerken yüksek 
kanaatini ~u satırlarla ihsas 
etmişti: 

" lstidliilimin neticesi; artık 
bitmiştir. Ve bir çare kalma
mıştır, Kanaati bedbinanesi 
değildir. Böyle bir düşünüş 

düşmanların ve tehlikelerin en 
vahimidir. 

Kurtuluş imkanı vardır. An
cak tedabir saibeyi bulmak 
ıazımdır. " Bu sarsılmaz iman, 
karargahı umumiye şu kararı 
sunuyordu: 

"a) Hükumeti takviye, hayatı 
temin etmek; 

b) Elimizde bulunan kuvvet
leri ve bir tek neferi son ana 
kadar saklamak azmile bir 
müdafaa siyaseti gütmek, bu 
düşünceye dayanarak V. inci 
ordu kıtaalının hemen cenuba 
tahriki la1.ımdır . ., 

O sırada, yurda nüfuz eden 
Alman siyasetinin bilhassa Sina 
cephesindeki durumundan sız

lanan Atatürk lstanbula duyur
mak istediği sözlerine şunları 

da ilave etmişti: 
"Bütün Surya ve Hicaz cep

hesi, şimdiye kadar olduğu 

gibi, her hususta bir Öz Türk 

lJevamı 5 nci •ay/ada 

r --"' 
Yarın 

Bu sütunlarda 

1 

Ankaradan 
Bahisler 

Y~zan: 

Kanal ve Nehirlere 
taarruz 

Orduların harekat mır.

takalarında veya sınılar 

üzerinde birçok nehirler ve 
ya kanallara rastlanılabilir. 
Bu gibi geçitlerde veril !· 
cek muharebeler için hazer· 
den esaslı tetkikat yapmak, 
kanal ve nehirlerin geçit 
noktalarını, buralara götü
ren yolları sevkulceyş, ta
biye ve fen bakımından in
celemek gerektir. 

Nehirler ve kanalların 1 
vaktinde keşfi, bunun için 
bütün istihbarat kaynakla
rından istifade ederek bu 
işlerin tamamile gizli tutul
ması. hatta yerli halk ile 
hasım tarafın irtibatınını 

kesme tetbirlerinin alınması, 
Genel Kurmay başkanlıkla
rının işidir. 

EJ m 
Kadınlar ekseriyetle koca

larının zengin, fakat çirkin, 
aşıklarınını güzel, fakat zügürt 
olmalarını tercih ederler. 

(!) (!] 

Bu günkü aşkın üç şartı: 

Yalan, yalan, yine yalan. 
(!) [!] 

Bir kadın tarafından sevil
mek mi istiyorsunuz? Yaşı ne 
olursa olsun, güzelliğinden bah
sediniz. ilk görüşmede değilse 
bile, ikincisinde derhal muvaf
fak olursunuz. 

EI m 
Sevda, dibi gülistan olan bir 

uçurumdur. Fakat siz uçuru
mun dibine yuvarlanıncıya ka
dar mevsim geçer, güller ku
ruyup ortalık dikenleşir. 

El El 

"Senin için çıldırıyorum!. di-
yen kadının sevgisine inanma-

' 

yın. Çünki kadın ancak para 
için çıldırabilir. 

r ' 

1 
Doktorun ı 

Oğüt\er\ 
Tehlikeli hasta
lıklar karşısında 

Bu günkü silah ve vası
talar karşısında, bu gibi ma
nilere yaklaşma ve geçit 
hareketleri gizlenemez. An
cak iyi hazırlanmış ve düş
manı aldatıcı hareketlerle 
dikkat nazarı celcedilerek 
iyi ve şiddetli bir topçu 
ateşile yapılan baskınlar 

muvaffakiyetle neticelenebi
lir. Bu işler iyi tertipten· 
mezse, umumi harpte kanal 
taarruzunda olduğu gibi, 
düşman vaktinden evvel se
zer ve mukabil tetbirlerle 
her teşebbüsü tesirsiz bıra- Geçenlerde bir yazımızda 
kır. Nehir ve kanal kena- söylemiştik: Karaciğere vücut 

' rına hakim olacak vaziyete fabrikasının en nazik ve en 
girmek esastır. ehemmiyetli makinesidir. Di-

Geçit hareketinden eve], yebiliriz ki kara ciğer dımağ 
gecit esnasında ve geçişin kadar, kalp kadar lüzumlu bir 
sonu alındıktan sonra geçit uzuvdur. Kara ciğeri bozuk 
yerlerinin, köprülerin, kara· 
dan ve havadan korunma- ve hasta olan insanların ömür-
larını daima düşünmelidir. leri kısa geçer. Kara ciğer 
Bu gibi yerlere konacak hastalıkları aragında "kara 

1 
birliklerin bu bakımdan ye- 1 ciğer kanaması,, ehemmiyetli 
tişmiş olmaları lazımdır. Bu bir mevki alır. 
birlikler eratının yüzme bil- Bazı kimseler durup durur-
meleri şarttır. ken kan kusarlar. Ağızların-

Geçiş için malzeme lazım- dan avuçlar dolusu kan gelir. 
dır. Bunların hesabı incedir. Böyle zamanlarda hastanın 
Malzemenin % 100 ve era- ı nefesi kesilir gibi olur. Kalp 
tın % 50 ihtiyatı bulundu- ı zayıflar. Öldürücü bir yorgun
rulması usulü ha zır lığın 
ehemmi

. et· d . . .. luk ve bitkinlik hastayı peri-
Y ı erecesını gos· 

terir. 
Geçit yapan birlikler bir

birlerile ve çevrelerindeki 
kıtalarla telli, telsiz ve işa
retli vasıtalarla bağlı bu
lunmalıdırlar. Hatta bu mu· 
habere tertibatı vaktinde 
vaktinde hazırlanır ve ma
nevrelerde tatbik olunur. 

Emrü kumanda işleri ise; 
daha muntazam ve ahenkli 
olmalıdır. Geniş bir cephe
de başlayan geçit hareket
lerinden hakiki ve gösteriş 
taarruzlarını düşmana sez
dirmemek güçtür. Bu zor
lukları gidermek için gös. 
teriş geçişlerinin büyük ma
kamlar tarafından idaresi 
ve hakiki geçide atılacak 

kumandanlara serbesti ve
rilmesi usuldendir. 

M. K. 
·-

AÇIK SÖZ 
Onu seven 

okuyan 
yayan 

tanıtanın 

şan bir hale sokar. Bu vazi. 

1 

yetle hastaya hiç ilişmemek ve 

derhal bir doktor çağırmak 
lazımdır. Kara ciğer kanama

sının teşhisi biraz güç olduğu 
için hastaya doktordan başka .. 
sının müdahalesine katiyen 
cevaz verilemez. 

1 

Doktor vaktinde yetiştiği 
takdirde alacağı tedbirlerle teh-

1 

likeli vaziyetinin önüne geçebi

lir.Karaciğere musalat olabilecek 
daha bazı hastalıklar vardır. 

Bunların en mühimlerinden bi
risi de Siröz denilen hastalık-
tır. 

Bu hastalık karaciğeri sert

leştirir. Böyle bir ciğer, vazife
sine göremez, bu yüzden mide 

bozukluğu husule gelir. Bu da 
tehlikeli bir hastalıktır. Siröz 

hastalığının en mühim sebep.. 
!erinden birisi fazla içki kul

lanmaktır. Fazla içki, yani is
pirto karaciğeri yıpratır, va
zifesinden alakoyar. 

''Harp, · anasırımızı, bil5i~lis· 

na son dereceye girmiştir . 
Halk ile idare arasındaki ra
bıtalar sarsılmıştır. Hükümet 
mülkiyenin aczitamı; irtikap, 
ihtikar ve suistiınalatından ve 

memurinin keyfine düşkün bir 
hale gelmesinden ve umuru ad
liyenin sureli mutlakada işle

memekte olmasından ileri gel
mektedir. Bıı sebepler, hayatı 

umumiyeyi her köşede ve her 
beldede esasından çürütmekte
dir. Geçim, ticaret, iktısat sar-

! __ Burhan Belge _ •. ._._._-..~~~....::d~ır~.--

Bu sebeple ağzınıza koydu
ğunuz her içki kadehinin böy
le bir tehlikeye yol açabi lece
ğini düşünmelisiniz. 

,.,:========= 
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Aşk Oyuncakları 

Annesi dışarıya çıklığı za
ınan, Konça dizlerini topluyor 
ve beni karyolasında yanı ba
şında oturmıya davet ediyor

' du. 
Dereden tepeden konuşu

yorduk. Fakat kızın düşünce
lerini bir türlü anlıyamıyordum. 
Öyle kapalı bir kuluydu. Ben 
Fasla iken çarşaflarına sıkı 

sıkı sarılmış öyle kadınlar gör
düm ki, yalnız açık bıraktık
ları gözlerinden ruhlarının ta 
içiııi okuyabiliyordum. Halbuki 
Konça benden ne hayatını, ne 
hiçbir yerini saklıyordu. Bu
na rağmen sanki aramızda 

bir duvar vardı. 
Beni seviyor göriınüyordu. 

y AZAN ; Pi yer. Luis 

ce anlamış değilimdir. Bütün 
yalvarışlarım ahep. "sonra, son
ra!,, larla mukabele ediyor, 
ben de kendisi kıramıyordum. ' 

Bazan artık çıkıp giderek bir 
daha gelmiyeceğinıi söyleyor, 
tehdit ediyordum. "Buyurunuz, 
kapı açık 1,. diyordu. Şiddet 

gösteriyordum. "Böyle nafile 
kendinizi yoruyorsunuz,. diyor
du. Hediyelere boğuyordum, 

minnetle kabul ediyordu. Fa
kat daima muayyen hudutla
rından dışarıya çıkmayordu. 

Mamafi her evine gittiğim 

zaman, gözlerinde pek te sun'i 
olmayan bir ışığın parladığını
görüyordum. 

yordu. Bunu istisna edersek, 
hiç bir şey yaptığı yoktu. Ya
taktan kalktığı zaman, penyiva
rı sırtıııa geçirir, başının altına 

iki, belinin altına da bir yas
tık alarak. serin bir hasır üs
tüne uzanırdı. Hiç olmazsa u
fak tefek şeylerle uğraşsın di
ye beyhude uğraştım durdum. 
Bir hatam yüzünden fabrikayı 
bıraktı bırakalı ellerinden ne 
bir iğne, ne bir oyun kağıdı, 

ne bir kitap geçti ev işleri ile 
bile hiç alakadar olduğu yok· 
tu. Yatakları anası düzeltir, 
odayı anası süpürür, yemeği 

anası yapar ve her sabah ta 
daha uykusunu alamıyan küçük 
hanımın yarım saat saçlarını 

düzeltirdi. 
Hasta olduğundan değil, so

kakta olduğu kadar odanın 

içinde de bila sebep dolaşmak
tansa, yatakta kalmağı tercih 
ederek, bir hafta çarşafların 

arasından çıkmadığı oluyordu. 

seslerini işittiğiniz, hareketle
rindeki cevvali yeti seyre daldığı 
nız bu kadınların mütemadiyen 
kaynayan bir menbadan fış. 
kırdıklarını zannedersiniz. Hal
buki yalnız kaldılar mı, hayat
ları büyük bir rehavet içinde 
geçer. Odalarının starlarını 

indirerek, bir şezlonga uzanır
lar, artık orada takınacakları 
mücevherleri, oturacakları sa
rayları ve göğüslerinde mu
kaddes a~ırlıklarını dJymak 
istedikleri meçhul aşıkları ta
hayyül ederler. Ömürleri hep 
böyle geçer. 

Gündelik vazife zihniyeti iti
bariyle Konça işte böyle tam 
lspanyol kızıydı. Fakat acaip bir 
aşk zihniyetinin hangi memle
ketten bu kıza miras kaldığını 
anlıyamadım. 

On iki hafta devam eden 
sebatlı israr ve nüvazişlerime 

rağmen, tebessümlerinde daima 
aynı vaitleri ve aynı mukave· 

BEN KİMiN 
METRESİYİM 
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Tefrika No. 10 

Silah deposunun önünde uzun gecelerdenberi 
nöbet bekleyen iki nöbetçi, birdenbire 

yedi, sekiz kişi olmuşlardı 
- Vallahi benim hiç lıir 

şeyden korkum yok. Düşman 
askeri Anadolunun göbeğine 
doğru sarkmış. Milli mücahit
lerimiz (silah .• silah,.) diye ba
ğırıp dururken, onların imda
dına yetişmek için elimi değil, 
gözümü bile kana boyamaktan 
çekinmem ben. 

- Ben de öyle .• Bu uğurda 
canımı fedaya yemin etmişim. 

Ancak böyle işlerde biraz da 
soğuk kanlılık lazım.. Teenni 
lazım. Esaslı tedbirler almadan 
iki Fransız askerini vurmaktan 
ne çıkar? 

iki arkadaş böylece konu
şuyorlar, bir taraftan da her 
kesin şüphesini uyandırmamak 
için yavaş yavaş çakıştırıyor

lardı. 

Bu iki fedaiden biri sokak 
yanındaki pencerenin önünde 
oturuyordu. Pencere yarı açık, 
fakat siyah perdesi aşağıya 

kadar inikti. 
Rıza.. Muhsin .. iki arkadaş 

o güne kadar lneboluya epeyce 
silah kaçırmışlardı. 

Rızanın gözü birdenbire pen
cerenin üstündeki siyah per
denin ucuna ilişti. 

Eldivenli iki parmak .. 
Bu parmakların arasında kü

çük bir pusla duruyordu: 
"Sükünetle oku ve yerinden 

kımıldama!,, 

Rıza arkadaşının gozunun 
içine bakarak tereddütle pu
sulayı aldı. Alnından soğuk 
ter damlaları dökülüyordu. 

Esrarıengiz el çekildi .. 
Rıza pusulayı okurken, arka

daşı başım pencereden dışarıya 
uzattı .. Uzakta karanlıklara ka
rışan bir gölge gördü.. Fakat 
yerinden kımıldayamadı : 

- Bunu takibediyorla, Rıza .. 
Rlza avucunun içine sıkıştır· 

dığı pusulayı gözden geçiri
yordu. 

"Bu gece hemen buradan 
uzak/aşınız .• Ve bir hafta ka• 
dar buralara uğramayınız. 

Gelecek Pazar günü yarı ge
ceden sonra, depoyu serbestçe 
boşaltmak fırsatını bulacak
sını zl Ondan evvel bu İşe te
şebbüs ederseniz, yakalanaca
ğınızJan emin olabilirsiniz/. 

Gecekuşu 

Rıza avcunda tuttuğu pusu
layı yavaşça arkadaşına uzattı: 

- Muhsinciğim, bizi bir tu
zağa düşürecekler sanıyorum 1 
Silah deposunu boşaltacağımızı 
duyan ve bize bir dost gibi 
uzanan bu el, kimin eli acaba? 

Muhsin pusulayı okuyunca 
şaşaladı. 

- Hemen kalkalım buradan. 

- O da bize kalkmayı tav-
ıiye ediyor zaten hesap görüp 
meyhaneden çıktılar. 

- Depoyu şöyle uzaktan 
bir tecessüs edelim. 

- Fena olmaz .• 
Kırk elli adım kadar yürü-

memişlerdi bile. Deponun 

verdiği ıstıraba daha uzun 
müddet katlanamıyarak, bir 
gün Konça evde yokken ihti
yar anasını bir kenara çektim, 
açık yürekle ve biraz da istical 
ile konuştum. 

Kendisine kızını sevdiğimi, 

hayatlarımızı birleştirmek iste
diğimi, bütün ömrümce ona 
bağlı !<alacağımı söyledim. 

Sözlerimi bitirirken dedim ki: 
- Konçita'nın da:muhakkak 

beni seveceğini zannediyorum. 
Fakat şimdilik nedense bana 
inanmıyor. Hatta hiç sevmese 
bile, kendisini mutlaka beni 
sevmeğe icbar edecek değilim. 
Yalnız benim felaketim eğer 

Konçita'nın içindeki bir şüp
heden ileri geliyorsa, çok rica 
ederim, kızınızı ikna ediniz. 
Ona olan derin aşkımı anla
tınız. 

önünde uzun gecelerden beri 
nöbet bekliyen iki nöbetçinin 
birdenbire yedi sek;z kişi ol
duğunu gördüler. 

- Tehlike var. Askerler ço
ğalmış .. 

- Haydi sıvışalım buradan. 
bize pencereden şu puslayı 

uzatan, belki bir dost elidir. 
Uzaklaştılar. 

Ertesi gece silah deposu ln
gilizlere devredilmişti. 

Rıza ve Muhsin .. iki arkadaş 
birkaç gece Todorinin meyha
nesine uğramadılar, 

El El 

Silah deposunu nasıl 
boşalttılar 

Pazar gecesi .. 
Rıza ve Muhsin .. iki arkadaş 

uzaktan silah deposunun önün
de iki ıüngülü lngiliz askerinin 
dolaştığını gördüler. 

Todorinin meyhanesi akşam
dan dolmağa başlamıştı. To
dorinin tezgahında şimdi şarap 

binnikleri yerine viski şişeleri 

sıralanmıştı. 
lngiliz askerleri mütemadi

yen viski içiyorlardı. 
Ortada bir kitare, bir de 

mandolin çalan iki Rum kızı 
lngiliz askerlerini coşturdukça 
coşturuyordu. 

Gece yarısına doğru, Muhsin 
silah deposu önündeki nöbet
cilerin de meyhaneye gittikle
rini gördü. Karanlıkta sinen 
iki arkadaş konuştular : 

- Cireli mi içeriye •. ? 
- Şüphesiz.. Bundan daha 

iyi vaziyet bulamayız. 
- Ya içeride kimse varsa .. ? 
- Bu kadar derin düşün-

meğe lüzum yok. Hepsi mey-

hanede onların, Şimdi içeride 
farelerden başka bir mahlü~ 
yoktur. 

Çoktan beri tasarbdıkları 

arka kapıdan içeriye girdiler. 

Rızanın takası sahilde ya· 
naşmış duruyordu. 

- Oh, ne ala .. Hep te yeni 
silahlar. 

- Haydi omuzla bakalıOI 

şunları .. 

Tamam iki saat mütemadi
yen taşıdılar. Takayı yeni Al· 
man mavzer:erile doldurdular· 
Eğer bu küçük yelkenliye dt• 
ha fazla silah yüklemek münı· 
kün olsaydı, bir o kadar da• 
ha taşıyacaklardı. 

iki bine kadar saydılar. On· 
dan sonra sayıyı unutmuşlardı 
amma, Muhsin: 

Üç bine yakındır taşıdığımıl 
silahlar, diyordu. 

5ahile çıkardıkları karpuı· 

!arı silahların üzerine dizdiler· 
Sabaha karşı güneş doğm•· 

dan Yedikule kıyılarından açıl· 
dılar. 

Takanın içinde iki cesur de
nizci vardı. Gemiyi Rıza götii' 

ı recekti. 
Muhsin ve Rıza.. Bu iki ka· 

fadar arkadaş - Liman serbest· 
leyince - Kabataş önlerine gel· 
diler. Muhsin ka"'1ya çıktı. R• 
za vedalaşırken arkadaşının 

kulağına iğildi. 

- Aman, şu bize yardırıl 
eden meçhul eli bulmıya çaltı· 
Ben umarım ki, onbeş gii~ 
sonra dönerim. Eğer lneboluy1 

böyle birkaç muvaffakıyet~ 
sefer yaparsak, düşmanın Kas· 
tamonu havalisine uzanmasın• 
mani oluruz. 

/ Bitmedij 
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SAN~I 
KiT.AP, RES'iH, TiV"TROıHUS'il(f 

Dil kaideleri 
Bizim mcshur ve maruf 

ediplerimizden bazıları eser
lerinde dilin hakimiyetini, 
daha doğrusu dil kafclelerini, 

grameri inkar eden1ezler. /:Jun· 
ların iddı'a/arına göre gramer, 

san 'at eserinde yer lutınama· 
lı, komşu olnıamalıdır. Çünkü 
gramer kaideleri muhnrririn 
ve san 'atkô.rın ilhamını kısır· 

laşlırırmış. 

Boş, yanlış ve yerinde söy
lenmemiş bir sözdür bu. Bir 
san 'at eseri, bir edebi eser, 
yazıldığı dilin kaidelerine uy• 
gun olmak şarttır. Dil kaicle
lerine, gramer ve sentaksa uy· 
gun olmıyarak yazılan bir 
eserde, yahut gramer ve sen· 
taks kaideleri ihmal edilerek 
yazılan bir eserde garip ~;, 

başıbozakluk hissedilir. Çünkü 
üslübun olgunluğunu temin 
eden eli/ kaide/eridir. Bu kai-

hesi olmasın diye ihtiyar kadına 
külliyetli bir para verdim. Bir 
ana tecrübesiyle hareket et
mesini ve kızına asla ve asla 
ihanet elmiyecek bir koca 
olacağımı söyledim. 

O gün her zamankinden da
ha müteheyyiç bir halde eve 
döndüm. Gece bir türlü uyku 
gözüme girmedi. Saatlerce se
rinliği, ateşimi dindirmiye 
kafi gelmiyen yıldızlı bir ge
cenin içinde, taraçamda dolaş
tım, durdıım. 

deler inkar ve ihmal ecli/dif 
lakdit ele üs/üp zayıf düşer<" 
böyle bir eserin eclebi kryrrıl 1 

v• lıü,iyeli de bozuk olur. 

San'atkürlarırnız1 san'ot 
eserleri vücude getirmek iddi• 
asında bulunan muharrirleri· 

miz gramer ve sentaks haidt' 
lı;.rine lıürmel göstermelidir/tf• 
Oyle eserler görüyoruz ve ok~· 

yoruz ki .. ne fail belli, n1 

mef'ul. Us/üp bozuk düzea, 
cıimlelerin tertipleri garab<fil 
şaheseridir. Bunları okıırkt' 
insan, hüsnünı'gctine ne kadof 
hakim olursa alsun sinirlerıİ· 
yor, tizı'ilüyor. 

San' at eserlerinde, edejı 
eserlerd• lisanın .ağiam/ığın' 

ve olgunluğunu, üslübun rrırf' 

valfakıyetini temin ede<' 
gramer kaide/eridir. Bunu biJ! 
le bilmeliyiz. 

Süheyla Güldike" 

ve bahçemin ruhu onun vücll' 
dünden bir şekil almıştı. 

Uykusuz geçen talıammiİ~ 
süz bir geceden ve bir tür~ 
bitmek bilmeyen sabah saatll'1 
rinden sonra, nihayet on bil. 
doğru, postacı bir kaç satırlı 
b:r mektup getirdi. lnanıııl. 
bana, bu mektubu hala ezber 
den bilirim. 

Diyordu ki: 

•Eğer beni >evmiş olsa_qJ 
nız, beklemesini bilecek/İtti• 
Ben kendimi size vernıek ;sıı 
yordum. Siz salın almıya k~ 
kıştınız. Bundan sonra a<I 
beni bir daha göremczsinı':.ı1 

KONÇif/l 

iki dakika sonra atıma şl 
ladım, daha öğle saati çalJ11 
mıştı ki, sıcaktan ve endi . 
den perişan bir halde Se 
varmıştım. 

Süratle Konçita'nın mer 
divenlerini çıktım, kapıya vıl 
dum, vurdum, vurdum. 

Belki de seviyordu. Hattı\ bu
ırün bile sevip sevmediğini iyi-

Gece saat dokuzda ve gün 
düz de saat üçe dotru uyu-

Bütün lspanyol kadınlarımız 
böyledir. Sokakta ateşli göz
lerini tördüğünüz, billur gibi 

metleri okuyordum. j 
Bu arkası gelmiyen intizarın 

Buna mukabil yalnız haya
tını temin etmekle kalmıya

cağımı, istikbalde de kendisini 
şahsi bir servet sahibi yapa
cağımı ilave ettim. Bu sözleri
min samimi yetinden hiç bir şüp-

Konçitayı mes'ut edebilmek 
için birbirinden daha güzel 
projeler tasarlıyordum. Sabah· 
leyin ortalık ağarırken, üç bü
yük saksının çiçeklerini kes
tim, kapıya, vestibüle, merdi
venlere serptim. Onun evime 
muhayyel gelişine işte böyle 
lal ve safrandan bir yol açmış 
oluyordum. Her yerde onu gö
rüyordum. Ayakta bir ağaca 
yaslanmış, yahut bir kanapeye 
oturmuş, bahçemde çimenlere 
ı.;zanınış çeşit çeşit hayali göz
lerimden gitmiyordu. Evimin 

Hiç ses, sada yok. 
[BitmeJ!) 
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[iŞT ANBULDAN MEKTUPLAR_! 
Büyük tufan yağmurunu 

nerede geçirdik? 
• 

Çingene çadırından Istanbul nasıl görünü-
yor ? - Dondurmacının dondurma kutusu -
Kırk hamamından çıkan görümce - Bir 

deneme, bin söz .... 

Nerede olacak, şu gördültü· 
nüz çadırda ... O gün günler· 
den cumartesi olduğu için işin· 
den öğleyin çıkan bir arka
daşla birlikte Bakırköy kırla· 
rına do~ru yollanmıştık. Gel· 
gelelim, sizmisiniz yollanan? .• 
Allahın o, uçsuz, bucaksız kır
larında, o bol şimşekli, bol 
yıldırımlı büyük yağmur bizi 
yakalamasın mı ? 

Etrafta ve görünürde öyle 
içine veya altına sığınılacak 
başka bir yer olmadığı için 
çaresiz şu resmini gördüğü. 

nüz çadıra doğru seğirttik ..• 
Çadırın yanına gelince içeri
dekiler bizi gülerek karşıladı· 
lar: 

- Ha girin çadıra, ha girin 
çadıra 1 

Girin amına, nereiiİne gire
cektik? •Özüm yabana bu ça. 
dır zaten içeridcdeki beş kişi
yi içine 1or abbilmi~ti. 

Bizim bu tereddüdümüz kar· 
şısında kadııı bize çıkıştı : 

- Abc ne durarsıııız ora
cıkta, yağmur altında, bi1.im 
diş budak /ırifin kakavan kıs· 
rağı gibi'ı'.. Girsenize içeri ••. 
Yoksam ynğmur donduracak 
sizi Çin maçin tavşanına ... 

istersen ve haddin varsa gir
me l Yukarıdan toşanan sanki 
yağmur değıl, gök yüzü itfai
yesi oradan aşağıya binlerce 
hortumla su sıkıyor. Şimdi ben 
girmcge taraftarım ; arkadaş 
ise hala girelim mi, girmiye· 
linı mi? dalgasında... derken 
son !ilispit zikzaklarile zağlı 
ı şıkları göz bebeklerimizde 
çukan dehşetli bir şimşek ..• 

- Ay ... Bu fena .. 
Kadın içeride: 
- fena ya .. • Fenaya .. ! Abe 

durmayın o çıplak yerde .• Ha 
dalın içeri, ha da 'ın içeri! 

Masallardaki devlerin, bizim 
hayırsız adayı lulbol yapnrak 
onunla Kal dağına şut çekme
leri g bi yeri göğü titreten ve 
inlPten güksel bir gürültü al
tında çalıların aralığından içe
riı e daldık. Kadın şimdi müs
terih: 

- Ha bu'.dunuz sincik sela
meti 1 Dedi. Biz yerdeki hey. 
belerin üzerine yerleştik. Er
kek iltifat elti: 

- Ha oş geldiniz Bay ağa
lar 1 

Biz daha hoş bulduk deme
te vakit kalmadan çocuklar 
sırnaşmaya başladılar : 

- Ha veresiniz bize birer 
metelikcikl 
Arkadaş k•zıp bağırdı: 

- Ulan şopar, meteliğin sı

rasımı şimdi, dışarıda kıyamet 

koparken meteliği ne yapa. 
caksın? 

Babası çocukları azarladı. 

- Haydi, ya rahat, uslu, 
peşekana •• Yaca davela dişarıl 
(Ya susun, rahat oturun, ya
hut defolun dişarıya 1 ) 

Dişarı sözünü duyan çocuk
lar korkularından köşelerine 
büzüldüler. 

Nasıl bozulmasınlar zavallı
lar ki dışarıda, son !ilispit zik· 
zaklarile insanın göz lı ebekle
rini ali ak bullak eden şimşek· 
lcrin zağlı ışıkları, çadırımızın 
çevresinde köşe kapmaca oy
nuyor; tepemizdeki gök gü
rültüleri sanki bize şimdi ls
Panyanm gırnata şehrinde imi
şi z hiss iı~i veriyordu. 

Vaka buluııdıığıımuz yerden, 
lstanbulun birçok yerlerinde ol
duğu gibi Niyagara çağlaya
nını andıran seller akmıyordu. 
Fak at çadırımızın gittikçe kü
lü•tiir bir deniz hamamından 
farkı kalmıyordu. 

Bir aralık şimşekler, gök gü
rültüleri, yalmur okadar art
tı ki çadırın dışında başı boş 
duran harman beygirlerinin biri 
korkusundan çadıra sokulup 

Yazan: Osman Cemal Kaygılı 

Büyük yağmuru içinde geçiren Osman Cemal Kaygılı birgün 
sonra hususi fotoğrafçımızı götürdü, çadırın bu resmini aldırdı 

yüz.yle çadırı dürlüşlüyerek bir vişne şerbeti, kaymaklı da 
kişnedi. Kadın şimdi onu da sup sulu ve tatlı bir ayran •• 
içeriye almak istedi, fakat ko- ııı ııı 

cası: Yağmurdan sonra gördüğü· 
- Olmaz, dedi, sığmaz ce- müz manzara çok güzeldi. 

nabet içeriye, belkide içeriye O loş çadırdan dışarıya çı· 
girer.e bu yabancı misafirler- kıp bulunduğumuz tepeden 
den ürker, çadırı devirir başı- uzaktaki lstanbulun manzara-
mıza 1 
Olduğunuz yerin biraz ileri

sindeki derin, yampiri hendek
ten akan 'ulann uğultusunu 

yüzlerce tokmakla birden acı 

acı çalınan bir felaket havası 
şeklini alınca. 

Kadın dövündü: 
- Yağmur değil bu, afaltır 

afat 1. Allah koruguıı clişarı· 

daki beygirciklerimizi 1 Ve ko
cası çadırın aralığından başını 

biraz dışarıya uzalarak meş
hur hikayedeki gibi söylendi : 

- Saltyı beygirlerimizi dü
şünme, Allah, bütün açıkla ka
lanların olsun şincik yardım

cısı ... 
Ben gülmemek için dudak

larımı ısırırken arkadaş i...ahka 4 

hayı sal-,;erdi ve tam bu ara
lik solumuzdan • • • • • , 
evet, sol tarafımızdan kulağı

mıza nasıl bir ses geldi bili
yormusnnuz : 

- Dondurmam kaymak , 
lıaniya vişneli var, kaymak
lım 1 

Diye bir dondurmacı omu
zunda d ~ndurma kutularile ça
dırın önüne dıkilmesin mi ? 

Adamcagız, bizden yarım 

saat ileride yağmura yakalan
mış ve buraya gelinciye kadar 
akla karayı •eçmiş.. Zavallı 
çadıra girip le kutusuna açınca 
baktı ki vişneli o'muştu. Tam 

sına doğrusu bakmak la doy· 
mıyorduk. Her gün, tozdan 
topraktan, isten, sislen kirli 
ve paslı ve kül renkli görünen 
koca şehir şimdi, sıcak halvette 
başına dokuz sabun vücuduna 
dört beş kese sürdükten sonra 
kırk hamamından yeni çıkmış 
billür tenli penbe yanaklı Ba
yan görümcelere benziyordu. 

Kır, deniz, orman, dağ gez
melerini pek sevenlere tavsiye 
ederim: 

Ceçen Cumartesi günkü gibı 
yaz mevsiminin böyle pek sı
kıntılı ve bulutlu havalarında 

tanrının çıplak kırlarına, deniz-
lerine dağ"larına, ormanlarına 

pek uzanmasınlar. 
Hele usanıpta bizim gibı kü

lüsllir b:r harmancı çadırı da 
bulamazlarsa vay hallerine 1 
Osman Cemal Kaygılı 
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1 Bu sütunlarda; 

1 ~-! Edebiyat anketi ~-1 
Arıketi yapan: 

i Ertuğrul Şevket 1 
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Her gün bir yazı 

Çanakkalede Atatürk .. 
4 üncü sayfadan devam 

kumandan tarafından idare edil
meli ve Sina cephesi de yine 
bir Türk kumandan emrinde 
bulunmalıdır. Falgenhayn, Fon 
Kres karşısında menfaati vata
niyenin istil1am ettigi şekli 
vazih ve kal'i budur. 

Bu zevatı!l Türkün emrine 
girmesi münakaşa götürmez 

bir meseledir. Vatanın mukad
deratı mevzuubahis olurken 
kendimin seyirci kalmama te
vekkül ve tahammül edemem. 

Onun içindir ki kuvvetlerim 
muharebe sebebile Sina cep
hesinde · bir kumanda altında 

erimeğe mecbur olursa bu 
kumandan ancak ben olabi
lirim. Almanların ittifak zaru
retinden, harbin uzamasından 
biı'istilade yeri müstemleke şek
line sokmak ve memleketimizin 
bütün menabiini kendi ellerine 
almak siyasetine muarızım ve 
derhal devletin bu hususta 
hiç olmazsa Bulgarlar kadar 
müstakil ve kıskanç olmalarını 
lüzumlu görürüm. • 

Bugün, o zamanı hatırlıya· 
rak okuduğumuz ve her satı
rının manası içinde Atatürkün 
yüksek şahsiyetini açıkça gör
düj!'ümüz o şumullü sözler , 
şöyle nihayete ermişti: 

" Falgenhaynın bu günkü 
Sina taarruzu sozu bülün 

Süriye yani Arabistanın tahtı 
idaresine girmesi için bir ve
silei cazibeden başka birşey 
değildir. 

Filistinin müdafaası cihana 
ve memleketimize karşı en bü
yük muvaflakiyeti kazanmış 
şeklinde göstareceğine şüphe 

yoktur. Bu halde tak viyei hü

kümet ve memleket şartı şöy
le dursun memleket kamilen 
elimizden çıkarak bir Alman 
müstemlikesi haline girecektir. 

Ceneral Fa!genhayn bu mak
sat için borcumuz olan altın-

ı !arı kullnmış ve Anadoludan 
getirdiğimiz son Türk efradının 
kanlarını dökmüş bulunacaktır. 

Memleketin hiç bir köşesinin 
her hangi bir ecnebi nüfuz ve 
idaresine verilmesi hayatımızı 
söndürür, Bulunduğunuz mevki 
sebebile bunları tasvir etmekle 
vicdanım üzerinde defib1r et
miş olduğuma kaniim. 

işte bugün dört elle sarıldı
ğımız Atatürk kalbinde taşı

dığı istiklal imanını Türk yur
dunu, onun fedakar ve ce
sur evladına bağlamış idi •. Ta
rihin o günlerde bize kazan- ı 
dırdığı Mustafa Kemal, söyle-

. diği ve daima tekrarladığı gi-

Yemek 

"29 temmuz çarşamba 

Yumurtalı kebap - Zeytinyağ• 

çalıfasulye- Meyue veya ka· 
vun, karpuz 

Bir kilo eti kaynatınız. Su. 
yunu tel dolabınızda, yahut da 

soğuk hava ye- R 
rinizde bir baş- . , 
ka yemek için (-(?:'i!f:::....~ 
~a.klay~nız: f'._li ~ .) 
ıyıce pışmış, so· 
ğüş haline gelmiş şekliyle alın, 
kemiklerini ayıklayın. Sonra bu 
et parçalarını dilim dilim kesip 
tuzlu, biberli yumurta sarısına 
bulıyarak tavada ve yanmış 
tereyağı içinde kızartın. 

* Birkilo çalı fasulyeyi ke
narlarınnaki şeritleri de çıkar
mayı unutmıyarak ayıklayın. 
fasulyeyi yukarılarından aşağı
larına doğru verev verev doğ
rayın. Tencereye bir soğan 
doğrayın, yarım bardak zeyin 
yağı ile bu soğanı peynirleşli 
rin, sonra içine tuz, biber ile 
birlikte fasulyeyi döyün. Kendi 
suyunu çekince bir çay bardağı 
su 1'atarsınız. Pişeceğine yakın 
içine iki domates le doğrarsı
nız. Kendi yağile indiriniz. Az 
sulu, yağı koyulmuş çalı fagul
ye daima daha lezzetlidir, Ve 
zeylin yağlı çalı fasulye p'şir· 
mek te bu da ayrı bir nevidir. 

(!) l!l 

Elbisenin süpürülmesi 
Gerek ijyen, gerek kumaşın 

rengini ve inlisacını muhfaza 
bakımlarından elbisenin süpü
rülmesi lazımdır. 

Elbisenin süpürülmesine ihti
yaç hasıl olduğu zaman, eğer 

yalnız tozlanmışsa, usulen yu· 
karıdan aşağı olmak üzere sü
pürülür. Eğer üzerlerinde ça
mur lekesi mevcut ise. kuruyun
cıya kadar kendi haline bırak
malı, sonra kurumuş çamur le
kelerini koparmalı, elbiseyi d üz 
bir masa üstüne yatırıp evvela 
omuzlarından, sonra arka ve 
kollarından süpürmeıte başla

malı, nihayet etekleri yakasını 
ve içini süpürmelidir. Yelek ve 
panlalon da bir el ile tutularak 
yukarıdan aşağı süpürülür. 

Süpürgenin pek sertini kul
lanmak ta iyi değildir. Ne sert, 
ne yumuşak olanı elbise süpür
meğe en elverışli fırçadır. 

,<;o ..s!:!...k. 
Ah şu söz dinlemiyen anne-

ler .. Çocuk ne islerse eline tu
l uş lu r ur !ar. 
Bilmez !er ki 
fazla abur cu
bur yiyen ço· 
cuk cılız olur, 

hastalıktan kurtulamaz. Bazı 
anneler de su 'yaz günlerinde 
çucuklarına her gün dondurôıtd 
yedirirler, buzlu gazoz ve li
monata içirirler. Halbuki buzlu 
içkiler çocuk için çok muzır
dır. Yaz günleri Ç'>CUğunuza 
fazla buzlu şeyler yedirip içir
memelisiz. Esasen çocukları sı
cak havalarda !azla dolaştırıp 
yormak doğru değıldiı-. Çocuk
lara fazla su ve limonata gibi 
hararet söndürücu şeyler iç
mek arzusunu uyandıran işle 
bu yorgunluktur. Çocuğunuzu 
yormayınız, terletmeyiniz. Gü
nün sıcağı basınca onu yatırıp 
uyulunuz. Akşam serinliğinde 
gezdiriniz. 

Antrepolar 
Gümrük antrepolarının dev

rine ait vekalete arzetmek 
üzere Ankaraya gitmiş olan 
liman şirketi umum müdür 
muavini Hamit Ankaradan 
dönmüştür. inhisarlar vekale· 
tile Nafia vekaleti arasında 
bu hususta yapılacak temas
lardardan sonra ittihaz edile
cek karara göre, buraya icap 
eden talimat verilecektir. ----
bi öz türkü, onun cazibeli yor-
dunu kurtardı. istiklaline ka· 
vuşlurdu. Didişerek kurduğu 
rejimle top ve tüfeksiz zafer
den zafere iriştirdi. Nihayet 
Boğazlara kavuşturdu gelecek 
zaman Türküudür. 1 

1htiyat Erkiniharp Binbatııı 
Muzaffer Ersu 

No: 100 YAZAN: 

O halde hüvviyet ve benli· ~ 
ğini şüphede bırakdığı genç kız 
için söylemiş bulunduğu sözleri 
de ya red etmeli, yahutda isbat 
etmelidir. Kendisini dinleyen 
umumi vicdan bu yolda pro
fesörün ağzından çıkacak ke· 
limeleri bekliyor. 

Muzaflerin bu sözlerinden 
sonra Vedat: 

- Kızım, feci bir iftiraya 
uğramıştır. Ahlaksız ve namus· 
suz olana cemiyet en şeni ad
dettiği suçların damğasını vu
rur. Böyle bir isnadı yapmış 

olan da aynı suçun damğası 

ile damğalanmak lazım gelir. 
Avukat söylediği sözde ken
disini haklı biliyorsa derhal 
izahat vermeli, aksi takdirde 
söylediği süzün yalan olduğunu 
tavzih etmelidir. Bir genç kızın 
h1yat ve istikbalini alakalan
dıran böyle bir mevzu üzerin
de yüksek heyeti hakimenin de 
müdahalesini rica ederim. 

Bundan sonra profesör Ce
mil kalktı, 

- Sözlerimin derin bir ala
ka uyandırdığını görüyorum. 
Bundan dolayı memnunum. An
cak bir noktayı hakikaten ben 
de tavzih etmek islerim. 
diyerek sözünü sürdürdü: 

- Ben Güzin için ahlaksız .. 
dedim. Fakat, sözümü bitirme
me in ı kan verilmedi. 

Başıma bir Çdnla darbesi 
indi. Halen onun acısını hisse
diyorum. Belki de birkaç gün 
tedaviyi icabettirecek bir va
ziyet olacak; kaşımın üzerinde 

bir kısmın şişdiğini ve sızlıdı

ğını duymakdayım. Yüksek 
heyeti hakımenin malum oldu
ğu veçhile sözü •onuna kadar 
dinlemek en basit bir muaşe
ret kaidesidir. Güzin bunu dahi 
yapmamıştır. Bu bile kendisinin 
ahlakı üzerinde bir ölçü ola
rak alınabilir. Esasen ben de 
ona ahlak sız •. Derken cemiye
tin ve kanunun cürüm talakki 
ettiği ahlak~ızlığı işaret etmek 
istemedim. Muaşeret ve cemi
yet terbiyesi çerçivesi dışında 
kalan no1«anlık ifade eden ha. 
rek etleri uzerinde durmak iste
dim. Ahlakın muhtelif tarifle
rinden biri de lerbiyedir. Ter
biyesi olmayana ahliik<J' de
mek de tabii sayılmalıdır. 

Ben Güzin hanımın telakki-
sine düşen birisi değilim. O 
durmadan süren mabaatsız 

beyan•tile Ayşe ve matmaze 1 

Güzin hıçk;rıyordu. 

hakkı~da en ağır- ve feci itti· 
hamlarda bulundu. Her hangi 
bir genç kız hakkında kendi
sinin burada ulu orta söylen
mesi insafsızlığın en büyüğü 

idi. Ben bu insafsızlığı yap
madım. 

Güzin hemen oturduğu yer· 
den: 

- Ben söyledim. Fakat, ha
yalimden uydurarak söyleme
dim. Her söylediğim söz için 
bir vesika gösterebilirim. Avu
kat bey ise itiraf ettiği gibi 
tek vesika göstermeye mukte
dir değildir. Nihayet mutlak 
ve umumi bir hüküm ifade 
eden cümlesi saçma ve i!lira
dır. 

Dedi ve.. onu daha fazla 
söyletmeyen avukat Muzaffer 
müdahalesini yaparak: 

- Avukat arkadaş söyledi
diğini geriye almış. tarziye 
vermiştir. Ben ona ahlaksız de
değil, terbiyesiz demek iste
dim .• deyişi bizi ve efkarı ıımu
nıiyeyi tatmin edecek bir te
vildir .. 

diye avukat Cemil'in tevil ve 
tarziyı, sini tebarüz ettirdi. Ce
mil de, bu sözlere itiraz etmedi. 

Mahkemeyi, bütün dinleyici
ini hayrete düşüren bu sah
neler böyle kapanırken hakim 
de Güzi nden yeni bir sual so
ruyordu : 

- Ferdi evde iken Vedat 
hiç annenizi ziyaret etti mi ?. 

H5:kimin bu sorusu karşısında 
Gü7.~n Lir saniye düşündü, 
onda.;:ı sonr::ı .. . 

- 1-Jayır .. . 
Dedi ve devam elti: 
- Babamın bizi ilk bulduğu 

kece Ferdi ile beraber kapıııırı 
önündeydi. Onu gördü, bildi, 
duydu. Eve girdiğini ve g~ceyi 

5 

, 

benim odamda geçirdiğini do 
biliyordu. Herhalde annemin 
babamın gelişini haber aldığı
nıda ·öğrenmiştir. Bütün bun. 
lara rağmen onun itirazını duy. 
madım. Fakat, şunuda ilave 
etmek isterim ki, babamın kısa 
ziyaretleri, yahutta daha doğ
ru ifadesi ile annemin rande· 
vüleri Ferdinin evde bulunma. 
dığı sıralara tesadiif etmiştir. 

- Ferdi muayyen saatlerde 
mi evden çıkardı. 

- Hayır. 
- Ne zamanlar evde bulu. 

nurdu) .• 
Gılzin dudağında beliren bir 

işmizazla: 

Onun işi yoklu ki, muayyen 
saati ol<un .. 

Der gibi bir görünüş yaptı 
ve cevabını verdi : 

- ilk öncede size arzetmiş
tim. Ferdi tamamiyle 7.evkine 
bağlı b:risi idi. Kendisinin Bü
ro m~saisi yoktu. Filhakika 
Havyar hanında dört beş o
dalı bir yazıhanesi, katipleri, 
daktiloları vardı. Yazıhanesi 
hala duruyor, adı da: "Ttirk 
inşaat, alım ve salım, ko
misyon evi,. dir. O daha 
ziyade annemin vaktinde da
ha çok yekün tutan servetini 
yemeyi, hoşuna giden kadın· 

!ar peşinde koşmayı severdi. 
~EVA\I EDECEK) 

Kitap kuponu 
BiR ClN\YET DAVAS! 

No : 100 
Bu lcuponl'\n kesi~ btrl'1:t' .. 

rcnler rom'l11 ga:ı:ıt ., 1.ı blttl{l 
vakit ldarch:ınc niı:eı g3nd,,ri,"> 
hiç para ver.n.,,J,, _. kltJ.l:Jı u a .. 

1 lacaklarJır. 
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Nakliyatında kontrolu nasıl ' 
/ T enzil~t yapılıyor? 

Uzunköprü Ticaret 
Odası aUikadarlara 1 

baş vurdular 
Uzunköprü Ticaret Odası \ 

Şark şimendiferleri kumpan
yası nezdindeki hükümet baş 
müfettisliğine müracaat ederek 
kavun ve karpuz mevsimi gel· 
diği halde, nakliyatta, şirketin 
tenzilatlı tarifeyi tatbik etme
mekte 1:1lduğundan bahsetmiş 
ve burada baş müfettişlik, 
haklı bulduğu bu isteği yerine 
getirmesi için, kumpanyaya 
tebligatta bulunmuştur. 

Kumpanya, geçen sene Tem· 
muz başlarında tenzilatlı tarife 
tatbik etmeğe başladığı halde 
bu sene,bu tenzilatı yapmakta 
taallül göstermekte, sebep ola
rakta, bu sene, "henüz kavun 
ve karpuzun iyi para etmekte 
olduğunu, binaenaleyh, vagon 
başına Uzunköprüden lstanbu
la kadar alınan nakliye ücreti 
58 liranın taciri sarsacak ma· 
hiyette olmadığını ileri sürmek
tedir. 
Şimdi vagonu 400 lira tutan 

karpuzun !iatı geçen seneki gi
bi 80. 90 liraya kadar düşer
se yine tenzilatlı tarifeyi tatbik 
etmeğe başlayacağını da ilave 
etmektedir. 
Baş müfettişlik tenzilatlı ta

rifeuin tatbik edilmesini ısrar• 
la istemektedir. işe, Nafia Ve-
kaleli vaziyet etmiştir. 

Türkofis Müşaviri 
bunu tetkik ediyor 
Evvelki gün Ankaradan ls

tanbula gelen Türkoiis müşa
virlerinden Hayrettin Şükrü, 
yakında lneboluya, oradan da 
Orduya giderek yumurta kon
trolu işlerini tetkik edecektir. 

Baz.ı rivayetlere göre, bazı 

vilayetlerde yumurtaların kon
trolu işlerinde nizamnameye 
aykırı hareketlerde bulunmak
tadırlar. Şimdi tatbik edilmek
te olan kontrol nizamnamesi
nin projesini hazırlamış olan 
Hayrettin Şükrünün tetkika
tından ve alakadarlardan tat
bikattaki aksaklıklar hakkında 
alacağı malümattan sonra, bu 
lşlarin daha ziyade zapt ve 
rapt altına alınacağı muhak
kaktır. Diğer taraftan, ihracat
cılar, az kirli olan 'yumurtala
rın, sanayide kullanılmak üzere 
damga vurulmak suretile ih
racına müsaade edilirse bil
hassa Yunanistana fazla mık. 
tarda yumurta ihracının müm
kün olacağını bildirmiştir. 

Yumurta ihracatı 
ltalyanın memlekimizden yu. 

murta almıya talip olduğunu 
yazmıştık. Yumurta tacirleri 
ihrac edilecek yumurta bedel
lerinin oradan gelecek mallar 
bedellerile karşılaştırılması ça
relerini arııştırmakta icabeden 
yerlere baş vurmaktadırlar. 

Buhranı 
Varmış 
Doknmacılar ticaret 
odasına başvurdular 
Dokumacı "e yazn1acıların 

iddiasına göre, şehrimizde bir 
pamuk ipliği buhranı baş gös· 
termiştir. Evvelki gün, doku
macı ve yazmacılardan mürek
kep bir grup ticaret odasına 
başvurmuş, ipliksizlik yüzünden 
tezgah ve fabrikaların bir ata
let devresi geçirmekte olduğu
nu, bu hale bir çare bulunm~
sını istemişlerdir. Ticaret odası 
meseleyi alakayla tetkik et
mektedir. O da, tetkikalının 
neticesini, bir raporla vekalete 
bildirecektir. 

Almanyanın yeni bir 
kararı 

Alakadar tacirler, 11 ağus· 
tostan itibaren Almanyaya it
hal edilecek eşyanın menşe 

şahadetnamelerinde türkçeyle 

beraber almanca meşruhat ta 

bulunması mecburiyeti kondu
ğunu söylemektedirler. Türk· 
o!ise, henüz bu hususta malü· 
mat gelmemiştir. 

Yeni bir karar 
Üzümlerimizin yabancı mcm· 

leketler üzümlerile karıştırıla
rak yeni bir tip halinde ihra· 
cını önlemek ve rekabetten 
korunmasını temin etmek için. 
manipüle edilmemiş üzümle· 
rin ihracı yasak ,edilmiştir. 
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ydın istasyonunda çarpışıp na::;ara ugrayan 
vagonlardan birinin görünüşü 
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ydın istasyonunda 
ir müsademede va-

1 onlar parçaland ı 
Aydın, (Açık Söz) - Evvelki gün Aydın istasyonunda For· J 

s kumpanyasına ait yüklü vagonlar, fabrika makasından 
brikaya verilirken firenlerin tutmamasından drayman yaparak 
· vagon parçalanmış, iki vagon da fazla hasara uğramıştır. 
agonların hepsi de yüklü idi, insanca telefat yoktur. Vagon
rın kaldırılması için lzmirden vinç istenilmiştir. 

• • • 
Balık dinamiti alevle yen 

bir adamın kolu koptu 
Bartın gazetesinde okuduk: Geçen hafta çarşamba gunu 
şanı ijzeri, Tilkıler köyü civarında bir dinamit kazası olmuş· 
r. Bu köyün lbadoğlu mahallesinden ve Kozlu lhsaniye kö
ür ocağı amele çavuşlarından Tahsin adında bir köylü, kö· 
"nde'l ocağa dönerken, yol üzerindeki Güvenç köy köprüsü 
varında bir dinamit yakmış; fakat dinamit elinde patlıyarak 
1 elini bileğinden koparmıştır. 
Sağ eliyle yüzünde de yaralar vardır. Kazayı duyan anası 

e babası, hemen karakola haber vermekle beraber, Tahsini 
erkeze getirip hastaneye yatırmışlardır. 

Tahsin, dinamiti maksatsız yaktığını söylemekte ise de, de· 
ede balık avlamak istediği tahmin edilebilir. 

Dinamit kazaları tekerrür etmektedir. Ocaklardan dinamit 
şırılmasının önüne geçecek sıkı tedbirler alınmalıdır. 

Karacabeyde "Açık Söz,, 

Zafranbolu (Hususi) - Son 
1935 yazımında nüfus 5359 O• 

!arak tesbit olunan Zafranbo· 
!unun 1927 deki kasaba nüfusu 
6219 idi, ilk yazımda kadınla· 
rın çokluğu göze çarparak son 
yazımda erkeklerin kadınlar

dan fazla bulundukları görüldü. 
Kazanan nüfus vaziyetindeki 
bu hareketin başlıca manası 

kaza mıntakasında erkek çocuk 
doğumunun kız çocuk doğu· 
muna nazaran artık olmasıdı ·. 

Burada çok eskiden kalma 
bir 5.dct vardır; halk senenin 
beş ayını bağlarda ve yedi 
ayını kasabada geçirir. Bu 
yüzden belediye gelirleri şaya· 
nı dikkat bir surette yükselip 
alçalma dalgası geçirir. 1932· 
1933 teki belediye büdcesinin 
tutarı 29620 lira idi, bu son 
yıl ise 19000 lira olarak tesbit 
edilebilmiştir. 

Belediye değerli bir mesai 
harcayarak kasabaya bir mez
baha yaptırmış, 250 hektarlık 
bir mıntakann haritasını tan· 
zim ettirerek kasabanın da ge
lecek imar pilanını yaptırmış· 

tır. Fakat her nedense şehir 

harita ve pilanının yapılması 

bazı kimselerde garip akisler 
yapmaktadır. 

Şimdi bu zihniyeti bır de 
belediye meclisine kııdar so
kulmuş olarak görürsek, o va· 
kit çalışmak istıyen bir bele
diye reisinin nasıl işler baş1· 

rabileceğini düşünmek lazımge

lecck. 
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Etfal Hutanesl 42~26 j 
Gülhane Ha.•t•ne.tl 20510 
Haydarpap Nümune Hutaneıi 60l07 
Kuduz Hastaneal, Çapa 22142 
Zeynep Ki.mil Hastana?, 
Oıküdar 
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Emra:u akliye ve Aıabiya 
Haataneai Bakırköy 

Haseki Kadınlar Hutane~i 
Aksaray 
Gureba Hastanesi, Şehremtnt 
Cerrah_pa.ta Hast•aesi; Cer· 

60107 

16-60 1 

2455 
23017 

rahpa~a 21693 1 

1 Telefon numar~ , 

Sıhhi in d>t otomoblll 4499 1 
Haıta ?\: kliye otouıobi!b 

"Gündüz,, 

~ 

(Gece) 

,. " ,. 
(Gece ~e Gündüz) 

Devlet Demiryollan Müracaat 

kalemi, Haydarpaşa 
Şark Demiryollart Miiıracaat 
kalemi Sirkeci 

Denizyollan ac:!ente•l 
1 

Akay Kadıköy tskır:le.si b.ış 
memurlufu. 

2041 

4499 

6086 

42145 

23079 

42362 

43732 

l stanbul 
!Kadıköy 

itfaiye 
24222 1 
60002 

· Yeşilköy, Bakırköy, Bü· 
' yükdere, Üsküdar itfai· 
yeleri 60625 

Paşabahçe, Kandilli, Erenköy 
Kartal, Büyükada, Heybeli, Bur· 
gaz ve Kınalı mıntakalan için te
lefon santra\ memuruna •yangın. 

1 
demek kafidir. 

Tiyatrolar. Slnemaiar 

HALK OPERETi 

Taksim bahçe3inde 

Bu akşam 21,45 de 

DENiZ HA VASi 

Büyük Operet 3 perde 

Pek yakında Babalık 

M3salarıRlll ayırınız 

TELEFON 43Nl 

Sibel • Bak: üs 
Yazan: Sühe yli Güldiken 

Herkül ile güzel Diyanir'in 
zifaf gecesinde büyük Allah 
Zeüs, kök yüzünden yer yÜ· 
züne, parlak ay ışığının açık 
zümrüt renkli ziyası altınd .l 
billür yağdırdı. Venüs'ün göz 
kamaştıran uyluklarından ser
pilen bu billür parçaları gök· 
ten yere, ezeli sevda işretinin 

hüzmeleri gibi dökülüyor, ser· 
piliyordu. Ve işte Baküs bu 
billür saçıntısının yer yüzünde 
yaptığı yüksek bir yıgının 

arasından yaratıldı. Fakat ha· 
yir.. Yunanlılar Baküsü Ana· 
doludan, Firikyel Türklerinin 
Sibelinden çaldılar. 

Sibel, Türklere bağcılığı, üzii· 
mü, ve şarabı öğreten, aşkın 

mestisini Türk kızlarına ve 
levend Türk delikanlılara tat-
tıran ilk tanrıdır, 

Sibel şu ezeli ve ebedi aşkı 
kirpiklerinin uçlarından yaratıp 

taçlı yer tanrısının kalbine aş· 
kın ılık şerbeti döküldü. O 
çobanı sevdi. 

Altın saçlı çobanın adı 
Alis di. Dün beş on koyunun 
p~ş;nde filavtasını öttürerek 
ı;ezen Ali•i bugün tanrının gö· 
zünden kıskandığı bir •evğili 

ı olmu ~tıı. Gordiyon'un büyük 
sarayları Atisin olmuştu. Sibel 
Atisi gözünden kaşına inana· 
mıror \'e her dakika nnun diz. 
erinde sarlıoş oluyor ve tanrı
lık umurunu bile ihm•I ediyor
du. Atisin ummadığı bu ilahi 
aşk ilk günlerde pek tatlı geç
tı. Fakat Sibelin kahir aşkın
dan çabuk usandı. Tanrının 

sarayındaki bin bir genç \'e 
fettan kız onu serazad kalbini 
çalmaya başladılar. 

Sibel bunun farkına vardı. 

Onu çok kıskanıyordu. Bugün 
bu kıskançlığını pek feci bir 
surette tatmin etti. Büyük bir 

güzel Türk kızlarına, civan 
1 

merasimle Atisi hadım yaptı. 
Türk delikanlılarına cömertçe Suna boylu Atis sarayda sa· 
hediye etti. Ve iblis şarap yap- dece ve meyvasız bir aşk 
masıni, içkinin sersem beyin- sembolü gibi kaldı. Sibel hın-
leri koklaştıran kötü sırrını Si- cını bununla yenemedi. Atisin 
bel'den, Baküs'ten öğrenmişti. gözlerinde aşk hala yanıyor 

ı;ı ı;ı ve sarayın dilberlerini müte· 
A~kın haliki \'eyerlerin tanrısı ha•sir bir hayranlıkla süıiiyor-

olan Sibel arzın en korkunç du. Sibel bunu da kıskandı ve 
hayvanlarını, arslanlarım, kap- onu öldürttü. Tanrının tehlike· 
!anlarını büyülemiş ve bunları li aşkı böylece bitmiş değildir 
aşkının zaferine yardımcı yap- Atis gömüldükten sonra Sibel 
mışken bir gün Sangaryos sa· aşk sembolünün ortadan kalk-
hillerinde ay ışığı altında uzan- tıgmı görünce kalbinde müt-
mış uyuyordu. Uzaktan gelen hiş bir bo~luk lıisselli. 

bir kaval sesi onu uyandırdı. Çobon At·sin kalbini hiç bir 
Onu aradı, sabahleyin billür ~ey dolduramıyordu. Günlerce ı 

bir suyun başında buldu. Bu ağladı ve nilıaıet onun cesc· 

bu mukaddes çamlarla doldu. 
Artık kimse çama el siiremi
yordu. işle Anadolu Sibel di
nini tanırken baştanbaşa çam· 
!arla dolmuştu. Sonraki dinleri 
çamdaki kudsiyeti ve Sibeln 
aşkını tanımadıkları için çam 
ormanlarına balta dadandı. Ve 
bugün rrikyanın güzel orman· 
!arı bir kum çölü manzarası 

aldı. Sibel bundan sonra ken• 
disine başka bir aşık aradı. 

Bu ebedi matemini başına 

çam dalından bir diyadem 
yakmakla dindirmek istedı. 

Tanrı unutkanlığı da aşkı kadar 
kuvvetli olurmuş. O bir aralık 
başka gence kalbini kaptırdı. 

Bu genç çocuk denecek ka
dar küçüktü. Kaydırak oyna· 
masanı pek severdi. Yerlerin 

azimüşşan tanrısı Sibel yeşil 
çimenler üzerinde yeni aşıkile 

kaydırak oynardı. Birgün rüzgat 
kaydırağı savurdu. Gencin ba· 

şına gc!di ve derhal yere d Ü· 

şerek öldü. Tanrının henüı 

tatmin edilemiyen aşkı böylece 
sönüyordu. Sibel günlerce ağ· 
!adı. Onun ağlayışı gök gü
rültiileri halinde yer yuvarla
ğını sarıyordu. 

Sonra o genem cesedini ser· 
vi ağacı yaptı ve ona şu azla 
emri verdı: 

- Sen ebediyen kabristan· 

!arın süsü olarak kal... işte o 
gündenberi kabristanlardaki 
sen•il.•I Sibel aıkının bir tim

sali olarak yükseliyorlar. Bıı· 
gün Sibeiin bu aşkı lstJnbul 

genç gürbüz ve çam endamlı dinden lıir çam yarattı ve üın-
bir çobandı. Büyüklerin her meline bu çama lapınalarını kabristanlarındaki servilerJc 
şeyleri gibi aşkları da çok bii- emretti. işte Sangaryus sahil- hala ya~ıyor. 

S 
'YAS 
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rada iyi kahve ve iyi: 
ay bulmak imkansızdır 

1 

Fakat tabiat güzelliğinin en 
göze batanlarını kucağında 

toplıyan ve eşine az rastlana· 
bilen bu güzel kasabanın imarı 
işinde pek yakın bir gelecekte 
başarılabileceğini beklemekte 
olanların ve ümi· edenlerin 
sayısı pek çoktur. 

Zafranbolunun harıtasını ka
dastrodan yetişmiş değerli bir 
fenci olan bay Remzi yaptı ve 
bayındırlık bakanlığı da bu 
planı beğendi, imar planını da 
Avrupada şehircilik tahsil et· 
miş Burhan Arif Ongur yap· 
mıştır. Her iki genç bu işte 
müddei menfaatlerden ziyade 
işlerinde yurdun güzelleşmesi
ni ide olarak taş dıklarını te· 
barüz ettirmişlerdir. 

_2_8Te-mmu_.s_
3

'· _ ı ltalya ileti~aret Ü· ;Radyopmgram]I 
Para Borsası ı zakere_le_~I durgun : 29 Temmuz Çarşamba 
---P-a~-a-ıa-r --ı Zecri tedbirleri tatbik eden \ 18: Har:~:~::~~p 1ak), 19: 

ı<uracabegde Jje/ediye duiresi binası 

Karacabey ( Açık Söz ) -
Ulasal savaşta Karacabey ya· 
kılmış ve taş üstünda taş bı· 
rakılmamıştı. Şimdiki şehir yeni 
baştan kurulmuş, ve her ne 
varsa şu birkaç yıl içinde ya· 

pılmıştır. 
işte az zamanda bir ilk okul, 

bir bükümet konağı, bir bele· 
diye binası, bir çok güzel 
evler, dükkanlar ve mağaza 

yapılmıştır. Bunlardan başka 
şehrin sokaklarına bir istika
met verilmiş, caddeler vücude 
getirilmiştir. Şehrin ortasında· 
ki Cumhuriyet meydanına na
ıır cephelerden birinde yaptı· 
nlan hükümet konağı ile çok 
asri ve kübik belediye dairesi 
gibi binalar degme yerlerde 
yoktur. 

Burada da otel denilecek ka." 
dar bir bina yoktur. Fakat, bir 
alışkanlık neticesi olarak biz 
bu gibi yatılacak yerlere otel 
diyoruz. Benim kaldığım han 
buradakilerin en iyilerindendir, 
fiyatları da kırk ve otuzar 
kuruştur, tertibatı da fena de
ğildir. Bunun altında her zaman 
rüzgarı eksik olmıyan bir kah
ve ve bir de sütçü dükkanı 
vardır. 

Daha aşağıda belediyenin kar 
şısından temiz bir kahve açıl· 

ınıştır. Diğer kahvehanelerde 
zararsızdır. Yalnız teessüfle 
söyliyecegim ki bu kaiıveba

nelerin hiç birinde iyi kahve 
ve iyi çay · yoktur. Demek ki 
lstanbuldan buralara gelen bir 
insan kahvesini de çayını da 
beraber mi taşısın? 

_Buralar hayvan yatag-ı ve 
sut kaynağı bir yer olduğ'u 
halde bir küçük bardak süt 
beş kuruşa verilmektedir!. 
Bir yerde iki arkadaş kahvaltı 
yapmak istedik. 

Peynir üzerine kırılmış bir 
y~murta tavasile birer revani, 
bırer bardak ta vişne şerbeti 
ta"!am 90 kuruş 1.. Biz bu ih
ti~a.~ karşısında birbirimizin 
yuzune baktık ve biç bir şey 
söylemeden kapıdan çıktık. •• -- -----• 
lznıitteki su 
saatleri • • 

ışı 
lzmit, Muhabirimiz yazıyor : 

lzmitte Paşa suyunun saat mü
teahhidi evvelce taksitle H 
liraya verilen saatlerin, ikinci 
celbinde bu fiyatla idare ede
miyeceğini ileri sürerek 14 li
ranın 17 lira olmasını ve tak. 
sidin de kaldırılmasını istemiş
tir. Bu kadar apaçık bir işi, 
başka türlü göstermek doğ'ru 
bir hareket olmasa gerek. 

Şu var ki, halkın bu işten 
şikayeti olduğ'u için müteahhit 
ikinci defa saat getirmek için 
tereddüt etmiştir. Matbuat ka· 
nununa güvenerek neşriyatı· 

mızı yanlış göstermek istiyen
ler, her şeyden evvel hakikati 
görmelidirler. 

Kıskançhk yu
zünden cinayet 

lzmir, (Açık Söz) - Tepe· 
cikte Kahramanlar mahalle· 
sinde Sepetçi sokağında otu-

K. K. 

Bir çocuk karde· 
şini yaraladı 

Gönen (Özel) - ilçemizin 
Çoban Hamdıye köyünde bir 
çocuk kardeşini feci bir şe· 
kilde yaralamıştır. Vak'a şöy· 
le olmuştur : 

Bu köyden Mehmet oğlu Ali 
ve Nuri adlarındaki on bir, 
on üç yaşlarındaki iki kardeş 
domuz beklemekte oldukları 

tarladan köye dönerken, Ali 
elindeki çifteyi karıştırmaya 

başlamıştır. Çifte bu sırada 

nasılsa ateş almış \'e çıkan 
saçmalar kardeşi zavallı Nuri· 
yi muhtelif yerlerinden ağır 

surette yıtralamıştır. 
Yaralı çocnk memleket has

tahanesine gönderilecektir. 

Londr-... 

Nevyork 

Pari:J 
Mlllno 
Brüksel 
Atloa 
Cenevre 
~ofya 

Amaterd 
Prag 
Viyan 
Madrlt 
Berlln 
Varşo•a 

Budapeş~• 

Bükreş 

Belgrat 
Yokohama 
Stokbolaa 
Altın 

1 Banknot 

1 

Londrl 

Ne:vyork 
Par is 
Milino 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya • 
Amste1:d. 

~ Satı, devlef 'erden aCl çıkarıyorlar Haberler, 19.15: Muhtelıf pliik· 
650, 632. L ~ !ar, 20: Viyolonsel ve piyano : 
112. 126. Stüdyo san'atkarları tarafın· 
163. 167. Roma , 20 (A.A) - Ecnebi Öğrenildiğine göre ltalya, dan, 20.30: St~dyo orkestra· 
1911. 196. devletlerle yeniden ticaret mü- ecr.eLi devletleri üç sınıfa ayır- ları, 22.30: Son haberler. 
80. 81. basebetlerine girişilmesi işi ptk maktatadır. Saat 22 den sonra Anadolu 
2L 23. 0 kadar sür'atle ilerlememek· 1 - Zecri tedbirleri tatbik Ajansının gazetelere mahsus 
8!~: 8;~'. tedir. Büyük Britanya ve Bel- etmemiş olan devletler bu dev· havadis servisi verilecektir. 

81. 
!tj. 
2?. 
1 ~50 

28. 

20. 
21. 
13. 
4?. 
32. 
31. 
9o9. 
2u. 

Cekler 

n ç ka ile yapılmakta olan mü- !etlerle akteuilmiş olan Clea- PRAG 
94. zakereler inkıtaa uğramıştır. ring ıtilfıfları normal olarak 20.20: Askeri bando, 21.05: 
24· Halbuki Fransızlarla yapılması· devam etmektedir. Çeh şarkıları, 21.30: Radyo 
ıs. k 

30. na başlanılmış olan müza ere- 2 - Zecri tedbirleri tatbik piyesi, 22.15: Beetho\'enin eser-
23 ler devam etmektedir. etmiş ve evvelce ltalya ile !erinden yaylı enstrümanlar 
24. ltalyan müzakereciler, iki Clearnig itilafları akteylemL; koseri, 23.15: Marienbad'dan 
16• noktada israr etmektedirler. bulunan devletler, ltalya, bu dans mnsikisi nakili, 23.45: 
:~ 1 _ Zecri tedbirlerden ev· gibi devletlere, ancak peşin Fransnc~ haberler. 

33, velki ltalyan bordan için yeni parn mukabilinde, ihrecat ya· 1 BUDAPEŞTE 
:ıo. bir hesap açılması, pacaktır. 1 21: Dans plakları, 21.30: 

43• 2 - ltalya'ya müsait bir ti- 3 - Zezri tedbirleri tatbik Stüdyodan piyes, 23: Haberler, 
caret muvazenesi elde eımek, etmiş olan devlP-tlerden ltalya 23.25: Plak, 24.05 : Çingene 

Kapanış Devletlerin ekserisi ltalyana ile Clearnig itilafları bulunmı- musikisi. 

63 ı.oo müsait ticaret muvazenesi faz- yanlar ve yahut mail ablokaı a BÜ KREŞ 

0,7945 
12.55 

10.0~38 

4,7245 
84.1793 1 

2,4377 
63,\314 

!asının ltalyan borçlarının itfa- iştirak etmemiş bulunanlar, bu 
sına tahsis edilmek şartile bu memleketlere ltalyaya yapa· 
ikinci talebi kabule hazır bu- cakları ihracat için üç aylık 
lunmaktadırlar. kredi açılacaktır. 

==~~~~~~== 

Foks film sosyetesi Ticaret odası 
K e rmesi filme .alacak Meclisi toplanıyor 

18: Orkestra • Habeıler • 

Kaza neticesi J ~i~~.a 
t Madrit • 

1, 1725 

19,2380 
4,1660 

S,8275 
1,9795 
4.23!5 1 
4.3280 

Foks film sosyetesi Kermesi , iktisat Vekaleti iç ticaret 
ve beynelmilel Bebek sergisini umum müdürü Mümtaz birkaç 
filme almak için kızılaya mü- gündenberi şehrimizde bulun-

Orkestranın devamı, 20: Kon
ferans, 20.20: Piiık (operetler· 
!erden), :ll.15: Konuşmalar, 

21.30 Kemanla ÇPk musikisi, 
:22.05: Şarkılar, 22.30: Haber· 
ler, 22.45: Salon orkestrası, 

23.45: Ecnebi diliyle haber, 
24: Konser. 

MOSKOVA ölüm 
Aydın (Açık Söz) - Burada 

bir kaza oldu. Nazilli köprü 
yanında Şerif Alinin karpuzlu 

hanında oda başı 25 yaşında 
Mustafa brovnig tabancasının 

şarjörünü çık.armış. tabancanın 

ağzını karnına doğru tutarak 
karıştırırken içinde kalan bir 

kurşun ateş alarak Mustafanın 
karnına saplanmıs ve içeride 
kalmıştır • . Hanın kahve ocağı 
yanında yaralanan Mustafa 
dışarı çıkabilmiş ve oraya yı· 
kılarak ölmüştür. 

ran haır.al Hüsnü, Mehmet 
oğlu Şabanın karısı ile görü
şürken bunu haber alan Şaban 
yanına arkadaşı Recebi de 
alarak Hüsnünün evine gitmiş 
Hüsnüyü çakı i!e sol kolu al
tından ağır surette yarala
mıştır. Vak'anın sebebi kıs

kançlıktır. 

8erhR 
Varşova 

Budapeşt• 

Bükreş 

Belırat 

Yokohama 

Moskova 

Stokhotm 

.03.0JOO 
31.7834 

2.70 

24.8164 
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it Bankası Mü. 

' " " N. 
" ,, Hamilin• 
Anadolu oıo 60 
Merkez Bankası 

Tahv il ı'it 

Açılıt 

AJ1arlolu Vadeli 1 

" 
,, il 

• tı Ul 

21.75 
21.75 

20.725 

20.20 

98.75 

9.90 

00.00 
70.SO 

Kapanış --

racaat ederek müsadesini iste· makta ve Türk ofisile ticaret 
miştir. Kızılay bunda mahzıır odasında lstanbulun iktisadi 
görmediği taktirde Atinada vaziyeti hakkında tetkiklerde 
bnlunan kamyonetin derhal Is- bulukmaktadır. Bu temas ve 
tanbula dönderilece!ı'l bildiri!· tetkiklerin bazı karar ve · ted· 
miştir. birlerle esas teşkil etmesi ihli· 

Kermes programına iştirak mali mevcuttur. 
edecek sanatkarlarımızla Av- Mümtaz, ticaret odasının ve-
rupadan gelecek sanatkarların rim bakımından vaziyetini de 
isimleri: Bahriye Nuri Haçiç, tetkik etmektedir. 
Koradina Mola ve hemşiresi Ticaret odası meclisinin. gö-
Natalya Mola, Lili Dılpini ve rülen lüzum üzerine bugün 
Karlo Kapoçelli, Arzumanova toplanmasına karar verilmiş 
ve Talebeleri, Münür Nurettin ve meclis içtimaına davet 

' Marya Davdler, lvança, Beh- edilmiştir. 
zat, 1, Galip, Bedia Ferdi, Ha. - ·.-.--
zım, Feriha, Muammer, Seniha 
Mari Suviz Karakaş, Tamara 
Bek (bizzat). Le Essiefs (çift· 
lcr), Piransis Bruk. 

Rusyadan üç kişi geleceği 
bildirilmişse de henüz isimleri 
malum değildir. Avrupadan 
gelecek sanatkarların bir kıs· 
mı 2 ağustos diğer bir kısmı 
da 5 ağustosta lstanbula ge· 
leceklerini bildirmişlerdir, 

Hayvan hastalığı 
Aydın, (Açık Söz) - ilimi· 

zin Karapınar kamununun Kürt· 
ler ve Acarlar köy !erinde sı

ğırlarda barbona hastalığı gö
rülmüş ve 387 hayvana aşı ya
pılarak hastalık söndürülmüş

tür. Osman Bükü köyünde de 
hastalık görüldüğünden müca· 
deleye beşlanmıştır. 

18.30: Şarkılar ve milli dans-
' lar, 19.30: Senfonik konser, 

20.30: Tenor sesle şarkılar, 
21: Hafif musiki, 22: Yabancı 

dillerle neşriyat. 

VARŞOVA 

20: Oda musikisi, 21: Ko· 
nuşmalar, 22: Şopenin eserle· 
riıfden konser, 22.30: Kuartet 
konseri, 25 Spor, 23.15: Muh
telif, 2~: Dans. 

ViYANA 

20: Haberler, 20:10· Aktü· 
alile, 20.30: Viyananın Hel
denlat7. mcvkiinden reportaj, 
22: Çift piyano konseri, 22.40: 
Eğlenceli musiki, 23: Haberler, 
23.10: Konsarin devamı, 24,45: 
Oda musikisi. 

---o---
Memurlara ikramiye 

Gümrük memürlarına veri· 
lecek senelik ikramiye listeleri 
vekaletçe tetkik edilmektedir. 
L\stenin bu ay sonunda çıkması 
beklenmektedir. 
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IKARI MEKTUPLAR! 1 Tapu teşkilitl 1 buhran 
tı;·;;~~:l'""'''::·ğ····:·;;ı;: ........ ~,~~·;;;~ .. ,~.~ ... b~·;·~~· .. k~;·~····~~ı;;·=;;:;~ kadro aybaşınd~-tatbik edilecek şayiaları 

var. Terhisimder: sonra Askerf -·-
rından şikiyetıer Matbaada kartoğraflık işi ve- Liberal partisi reisi 

Dün bir parça dinlenmek receklerdi, olmadı . Biraz da Tapu ve Kadastro umum sine başlamak üzere dün şeh· tekzip ediyor 
için Yalovaya gitmiştim. Ora· vinççiliğim vardır, Tophanede müdürü Cemal şehrimize gel- rimizden ayrılmıştır. Üsküdar Atina, 28 (Açık Söz) - Li· 
da Deniz kıyısındaki Nuriye bir müteahhidin yanına girdim. miştir. Genel direktör ağustos- tapu baş memuru Rüştü terfi- beral partisi ve meclis reisi 
otelinin bahçesinde olurdum Bu zat çalışlırdığı adamları, ta tatbik edilecek olan tapu en Ankara birinci mıntaka si- Sofulis kralı ziyareti münase-
gölğeli ağaçların altında serin sahibi olduğu iki ahçı, berber teşkilatı kadrosusunu da getir· cil muhafızlığına tayin edilmiş- betile ortaya çıkarılan kabine 
bir rüzğiirın ıslak bir çarşaf kahve ve meyhaneye devam:. miştir. Dün öğleden sonra Ta- tir. Beyoğlu tapu baş memuru buhranı ve hükumete ademi 
gibi vücuduma sarılması bana mecbur ıutmaktddır. Orada pu müdürü ve kadastro direk· Yusuf ve tapu sicil muhafızla- itimat şayialarını yalanlamıştır. 
yaz günlerinde bulunduğumu aile geçindiremedim üstelik 15 törleri ve müfettişlerin de işti- rından Feridun terfian yeni ih· Sofulis, Liberallerin hükümete 
unutturdu. Orada benden baş- hra borçlandım çıktım. rakile büyük bir toplantı ya- das edilen tapu sicil kontrol verilen beş aylık teşrii sela· 
ka hava almak için gelen bir Tam 0 sırada kayınvalide pılmış ve yeni teşkilat kadro- memurluklarına, lstanbul ta_Pu hiyet müddeti bitinceye kadar 
kaç aile de otelde misafir imiş- ağır hastalandı. Hastahaneye sunun tarzı talbiki etrafında baş müdürü Sadettin Manısa bir kabine buhranı çıkarmı-
ler. Onların içinde Vedia Tüz- kaldırdık. N:hayet bir terazi görüşmeler yapılmıştır. sicil muhafızlığına tayin edil- ıacaklarıru söylemiştir. 
kan adındaki zeki bir kız be- fabrikasında 60 kuruş yevmi- Yeni teşkilatta kazalardaki mişlerdir. Atinadaki 
nim gazeteci olduğumu biliyor- ye ile iş buldum. Bu fabrikada tapo baş memur ve katiplikleri Yeni ihdas edilen Üsküdar 

K d ... b ben.ıde 1 ed·ı kt . e t pu nııntakası tapu sicil muhafız. mu""zakerelerde muş. en ısını ana ve Yahudi, Ermeni ve Rum işçi· avv ı me e ve yerın a 
d k ·ı t tt d Bu Ba 1 · ·ı "h f 1'" ·ıe sı·cı·ı me lı"ına Zonguldak tapu müdüfü yenı" bı"r cereyan yanın a ı er anı ır ı. . • ler iyi yevıniyelerle ça ıştın- sıcı m5 a ız '•' ı • • 

yanlar beni tanıdıklarına çok lırlar. Fakat bana verilen 60 murlukları ihdas edilmektedir. Nusret, Kadıköy mıntakasına 
· · d k. h k y v r S rı ere Atina 28 (Açık söz) - Pa-sevindiler ve böyle bir !irsal kuruşta göz kaldı. Bir hafta 'I Bu arada şehrımız e ı er a- Bursadan akup e ı, a Y 

ellerin,. geçtiğinden dolayı da sonra işten çıkardılar. ıada bir ağustostan itibaren Malatyadan Ziya, Fatihe Emin· rtilerin b'rleşerek bir ittihat 
k k · t d·ı tapu sı·cı·ı muhafı•ı ve memur- 0··nu··nden Lu"tfı· tayin edilmiş- kabinesi kurmaları hakkındaki onu açırmama ıs e ı er. Kayınvalide hastahaneden • 

B 1 1 b 1 rına Jukları bulunacaktır. lstanbul, lerdir. Bundan başka mümeyiz faaliyet dündenberi başka bir un ar sırasıy a aşa çıktı, masrafım iki misli oldu. B 
g 1 1 · Jatt la Tanınmış Kocaeli, Zongnldak vilayetleri Necmeddı·n bı·r derece terfi cereyan göstermiştir. u cer· e en en an 1 r. Kadını kuru ekmekle tedaviye 
b. ·ı olanlardan de birleştirilmiş ve bunlar yeni etıı·rı·ımı·ş ve Beyo"'lu haciz yanı idare eden eski ekonomi ır aı eye mensup u"raşırken, b·ır kauçuk fabri· " 1 d 

• ·hd d·ı k 1 • ·ı g u d k d·ı vekili Pasmazo"' u ur. b. · · B 1 e kapıdaki büyük · b 1 ı as e ı ec o an sıcı ur • memuru da tekaü e sev e ı • " ırısı a ıç kasında ağlıya sızlıya ış u • b .d .. 1 - • ·ı · 1 Teodokis ile aralarında vaki 
mağazaların birinde başına ge- dum • Bir hafta çalışdıktan u mu ur üğu emrıne ven • mişlir. Daha birçok memur ar 
1 1 · ı ttı miştir, terfı'an Anadoluda yeni ihdas olan dünkü konuşmalarda Paz. en erı an a : sonra elime 243 kuruş tutuş- 1 • 

b " Bursaya'da Balıkesir ve Kü- edı·ıen sı·cı·ı muhafız ve memurluk- mazoğlunun Mil i ahali partıye Bu sayın ayan o ma.aza- t d J O ·ıc ve ge h ·ı ı · b "I 
dan aldı"ı çoraplar küçük gel- nr u ar. para ı e d- Bta ya vtıkayet er~ ·ıa" anmışt~. larına tayin edilmişlerdir. Yeni 1 Liberalların itilafı suya düşü-

• lince, nişanlımı ateşler için e u mm a anın sıcı grupu m~· . • 
19 

me- rerek Anti Venizelist partisi diğinden diğer etiketleri bozul- yatakta doktoru baş ucunda dürlüuüne müfettiş Lulfi tayın teşkılat kadrosunda 
k " k ı tı arasında bir anlaşma elde et-mamış olan'arı geri verere buldum. edilmiş ve yeni müdür vazife· mur da açıkda a mış r. 

~;;~~~nubaşg~:te~;iş:eyM:';:~ Elimde parayı ilaca sarffet- I H1111~ 1b111~1b1111a1111t1111 · 111n1111~1k11 "~'~"Y"';·~;~~;'"'''""'"''''''''''"'''"'""~';;;·~;..,~·~~:·~· ~~ı!;in~ğ;a;~~~n~a:~~~~ir.mah-
tim. Bu vaziyette ertesi gün 

1 
Eğer bu şekilde bir anlaş· 

sahipleri (bu çorap bizden işime g·ıdemedim. Bir gün son- tenzll"'t H a b e r e r · d.k. b 
a - d. ma netice verirse şım ı ı aş-alınmamıştır) diye münakaşa- ra tekrar işime döodü"'Üm za- Hu"kümetin tebligatı üzerine, • lngiliz başvekili yaz ta 1• 

• k vekil Metaksasın bu ittihada ya başlamışlar ve en sonunda man, mu··du"r beni hakaretle şark demirvolları !kumpanyası lini Eksleben'de geçirme ten d 
' dahil edilmesi maksa ı takip da ( sen yalan söylüyorsun ) kovdu. Nişanlım ateşler içinde Trakyadan yapılacak hububat vazgeçmiştir. Sebebi beşl~r edilecek ve bu birleşmiş par· 

diye yüzüne haykırmışlar ve yatakta, annem hast.ı, evde nakliyatında tenzilatlı bir tari- konferansının ihzarı mesaisidır. 
f · ıd· · tilerin başına Metaksas geti-hakaret ederek izıeti ne sinı bir dirhem ekmeğımiz yok. fe tatbikine karar vermiş ve Harbinden bildiri ığıne 

kırmışlardır. Nefsine pek al,'ır ı Yardıma ve nasihata ihtiya· tarifeyi hazırlamıştır. 1 Ağus- göre Sibirya ekspresi yoldan 
gelen bu muameleden ötürü cım var. Kime müracaat tostan itibaren tatbikine baş- çıkmış. birçok vağonlar dere· 
zavallı bayan neye uğradığını 1 edeyim ? lanacak olan bu tarifede, ge- ye düşmüştür. Ölü ve yaralı· 
bil~memiş ve sendeleyerek ı lll ııı çen seneki tarifede oldkğu !arın çok olmasından korku· 
rastgele bir kunduracı dükkb.· \ gibi fazla nakliyat yapanlara luyor. 
nına ker.disini atabilmiş ve . Hep lstanbulda ikramiye vermek esasına da- • lnsburk'da yiizelli Almanın 
orada baygınlıklar geçirmiştir. b k yanmaktadır. ziyareti münasebetile nümayiş Edirnekapıdan ir o ugucu-

Bir kumandan ailesi bulunan yapmak istiyen Nazilerden 34 
bu kıymetli valde bana bun
ları anhtırkcn bile eski heye
can 'e teessürünü gösteriyor 
ve bir Türk mağazasından gör
düğü şıı çirkin muameleyi 
matl uat sütunlarında protesto 

muz yazıyor: kişi tevkif edilmiştir. 
1 1 · d k. Tamirler stanbul cadde erın e, es ı • Habeşistanda Gondar tez-

günleri düşündüren bin çeşit Son yağmur ve fırtınanın gahlarında çalışan ltalyan ame· 
kılığa ve sahneye rastlıyoruz. yaplıil:ı tahribat alakadarlarca H 
Halbuki, memlekelle bir çok - lesine karşı taarruz eden a-

tesbit edilmektedir. Belediye ık· .. şehirler ve kasabalar, m'de· beşlerden ikisi evve ı gun 
niyetin icaplarını, kendi beldi bozulan yolların tamirine baş- idam edilmişlerdir. 

rilecektir. 

Yunan Başvekilinin 
bir tekzibi 

Atina, 28 (Açık Söz) - Ba-
zı gazetelerin Başvekilin par
tiler arasındaki ihtilat müza· 
kerelerini torpillemekte olduğu 
hakkındakı neşriyatını Genaral 1

1 
Metaksas kat'ı surette tekzip 
ederek bu mesele ile asla 
meşgul olmıyacağını söylemiş- ' 
ti~ • 

Avam kamarat>ı hüku-

7 

I • 1 fstanbul Belediyesi ilanları f • I 
Ölçü sahiblerinin 

nazarı dikkatlerine 
1 - l/Nisan/936 da başlıyan ölçülerin muayenesi 

ve damgalanması 31/ Ağustos/936 da bitecektir. Müddeti 
içinde ölçiiJerini muayene ettirmiyenler hakkınd:ı kanu

ni takibat yapılacağından alakadarların vaktinde müre• 
caatları. 

2 - Beyoğlu ayar grub merkeninin evvelce ilan 
edilen muayene günleri bazı mıntıkalarda aşağıda yazılı 
olduğu veçhilc değiştirilmiş!ir. Arnavutköyü nah:yesinde 

2717/936 dan 1/8/936 ya ka1ar Büyükdere Kaymakamlık 
dairesinde 318/936 dan 10181936 ya kadar. 

Yeniköy nahiyesinden 11 8/936 dan 1718/ÇJ36 ya kadar. 

Taksim nahiye merkezinden ) 7 8/936 da11 3118 936 
ya kadar. 

ö;çülerin muayene edileeeği ilan o! urıur. (B) (4336( 
•• • 

Beykoz Belediye Şubesi l\Iüdiirlüğünden: Türkiye 

Neft Sanayi anonim Şirketinin mali olup haciz altında 
buluınn ve Belediyeye vergi ve resim borcundan ötürü 

. satılığa çıkarılan. A. Kavağında Uuıuryerirıde 105, 107, 

21. 21/1 ve 21/2 sayılı emliıkinin 27/7/936 Pazartesi 
günü saat 16 da ihalesi kararlaştırılarak Yaki iliinata 
rağmen talip zuhur etme:liğinden bermııcibi kanım satı• 

şin 10 giın uzatılmasına karar verilerek satış 6/8/936 
Per~embe saat 16 olarak tayin ed:Jıniş olmakla taliplerinin 
o giıne kadar Beykoz Belediye Encümenine miir:ıcaatları 
ilan olunur. (B.) (4338) 

• • • 
Hep>ine 400 lira kıymet tahmin edilen Fatih Çar-

şambada kovacı dede mahallesinin lokmacı sakağında 13 

No. lı evin ankaZı açık arttırmaya konulmuştur. Şart· 
namesi levazım müdürlüğünde görülür istekli olanlar 

30 liralık muvakkat teminat makbuz veva mektubile be· 
rabcr 30 Temmuz 936 Perşembe giıniı saat 

encümen le bulunm11ıdır. (B.) (7017) 
15 de daimi 

T ...... _. ................ __.,~ 
Türk Hava Kurumu ı 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

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

Büyük ikram ·ye 35,000 Liradır ) 
Ayrıca: 15.000. 12.000, 10.000 Liralık ikra
miyelerle (20.000) liralık bir mükôfat vardır 1 ,, etnı~k istiyordu. 

llu garip macerayı dinleyen 
dijter hir sayin bayan da ba
şına gelen ve izzeti nefsini 
çok cerihadar eden bir mües
sesede ugradığı fena bir mua
meleyi anlallı. Kcııdısile lanı~tı· 

ğım bir adliye müfettişinin ailesi 
ve dört Türk yanusunun annesi 
bulunan bu şefkatli bayan bir 
gün ann<!sile birlikte yine Bah
çe kapıda büyük bir müesse
seden öteberi almışlar, valdesi 
vezneye paraları vermiş ve 
elindeki eşya numara pusla
sıru da veznedara teslim etmış 
ve dönerek tezkahtardan eş

yasını almak istemis. Fakat 
elinde puslası olmasığından 
bittabi alamayınca vezneye 
dönmüş meseleyi anlatmış. Bu
nun üzerine bir münakaşa ve 
bir görültü başlamış ve (Siz 
Postayı aldınız ve sakladınız) 
diye bağırmışlar ve (pusla şu 
bayanın çantasındadır açsın 
bakacağım) diyerek bir kadı
nın mahrem sayılan el çanta
&ını muayeneye kalkışmıştır. 

kararlarile ve samimiyetle ta· mıştır. • Avusturya hükümeli, Habs· 
mamlamaga çalışmaktadırlar. -···~ burg hanedanına ait olan em-
Bilhassa, asrın prestijini ka- lngiliz dış işleri laki yakında geriye verecektir. 

met dış siyasasını ı ....... 1 ........ 1:1111 .... 11111 ................ -rı 

takip etti ' İstanbul Sıhhi müesseseler unmış liıiklık ve mültecilik 
gibi iki prensip gizliden tahsisatı • Yarın Atinada yirmi saat-
gizliye tebessüm eden inli· Lonra, 28 (A.A.) - Eden'in lik umumi bir grev ilan edile-
baksızlıkları lstanbulda haJii izahatından sonra, Avam Ka- cektir. 
ortadan kald1rıln1ış dc$tildir, marası 143 reye karşı 290 • Yunan Kralı istirahat el· 

Londra 28 (A.A) - Gazete- 1 
ler, Avam Kamarasının Edenin Arttırma ve Eksiltme 
dış siyaset hakkındaki beya-

Mesela çarşaf, dünden kalan reyle, dış işleri bakanlığı tah- mek üzere Ağustosun ikisinde 
belki son lekedir, ancak şeh· 1 1 1 kk d k' Korfoya gidecektir. 
rımızın mavi göğü altına sisatının aza tı ması ıa ın a ı 

natınd.an sonra hükümeti ı3s Komisyonundan: 
muhalıfe karşı 313 reyle tosv;p 

sığnabiliyor. Milli Atmosfe· liberal teklifini reddetmiş ve 
1 ri esasen saf olmıyan lstan- bu tahsisatı 138 reye karşı Ademi iktidar 

etmiş olmasını müsait bir su• 
rette karşılanmaktadır. 

1 bul daha hususi, daha sıkı 313 reyle kabul eylemiştir. 
j teyRkkuzlara tabi tutulma- Bel gevşekliği~e Meksikada grev bitti 

Bir çok ı;ürültü ve patırdı
dan s1Jnra bayanlar eşyalarını 1 

alamaksızın mağazayı terket· 
mişlerıiir. Biraz sonra telefon
la çağrılan bu müessesenin 
patronu puslayı diğer kağıtlar 
arasında buldurup çıkartmış ve 
kusurlarının affedilmesini rica 
etmiştir. 

Halkın verdikleri para sa· 
vesinde mevcudiyetlerini mu
hafaza edebilen mağaza ve 
dükkan sahiplerinin biraz had
lerini bilmeleri ve bilhassa sa-
Yesinde yaşadıkları milletin ka
dınlarına çok saygı beslemele
ri gerektir: 
.. Bu gibi çirkin hadiselerin 
Onüne geçmek için yegane 
Çare: Derhal polısin müdaha
lesini davet eylemek ve orada 
bir zabıt varakası tutturarak 
mahkemeye vermek suretile 
bu gibi mütecavizlerin hadle
rini bildirmektir. 

Ragıp Kemal 
0 ın 

iş bulamıyan bir 
Türk genci 

Necdet i•minde 25 yaşında 
askrrliğıni sekiz ay evvel bi· 
lirmiş bir gencimizden hazin 
bir mektup aldık. bu mektu
bun acıklı hülasası şudur : 
*Başımda hastalıklı bir ni. 

lıdır. Hiç de sanmak istemeyiz. 
ki, lstanbulu bir seyyah şehri 
olarak bulundurmağa çalışan
lar, çarşafa - en son planda 
dahi • bir kıymet verecek ol
sunlar ... Bizce tabiatın ve tari
hin asil cazibesile iktifa etme
lidir. Çarşafın, ne ananeleri
mizde, ne de ekonomik endi
şeden yana ehemmiyetli bir 
yeri var .. Artık çarşaf ne iffeti 
ne de koketliği; ne zenğinliği 
ne de fakirliği anlatabiliyor .. 
O, artık hiç bir sosyal intiba
mıza sembol olamamaktadır. 
Kılık alacasına, çarşaftan 
başka, bir Anadolu şehrinde 
giyildiği takdirde derhal 
takibatı icap ettirecek -
acayip serpuşları da ilave et
meliyiz. Şüphesiz ki bunlar 
imparatorluk karnavalının son 
renkleridir. Ortada kalmaları 
bir (msesele) <lir, ve buna mu
kabıl, ortadan kaldırılmaları, 

asla bir mesele olmayıp, sa
dece basit bir (tanzifat) işidir. 

Şehirde, manevi istiklalimizi 
takip eden esas msele lisan 
meselesi! Bir zamanlar mektup 

zarfları üzerinde ve sayısız 

afişler halinde okuduk: "Va
tandaş, Türkçe konu~l .. Türk
çe konuşmayan (vatandaş) 

bu isteğimize aldırmadı: hatta 
belki de, cümledeki hatayı 

kelimesini pek o kadar benim
semedi bile ... Gençler, şurada 

burada ekseriya iyi idare edi
lememiş bazı asabiyetler gös
terdiler ... ve i~te, Türkçe ko
nuşmıyan (vatandan), on dört 
yıldanberi hala (Türkçe konuş
mıyan vatandaş) dır. Acaba şu 
tek sual lıer şeyi halledemez 
mi: 

Bu (vatandaşlar) yabancı dil
lerini hangi yarınları düşüne

rek unutmamak ihtiyatında bu
lunuyorlar? Görüyoruz ki me
sele çok açık ve fecidir ve 
yabancı dilin kökünden kopa
rılması için tercih edilecek te
şebbü< şekli, en az uygunu da
hi olsa, lakayt kalmaktan daha 
çok yakışıksız olamaz. 

Varşovan111 nüfusu 
Varşoua, 28 (A A.) - Ha

ziranda yapılan umumi sayımın 
verdiği neticelere göre Var
şovanın nüfusu 1,229,085 kişi
dir. 

En tesirli bir ilaç SER \'OİN , 
dir. İhtiyarlara gençlik,yor· 
gunlara dinçlik verir. Taş· 
raya posta ile 185 kuruşa 
gönderilir. Sirkeci Merkez 
Eczanesi Ali Rıza. 

Kapalı zarf usulile 

Eksiltme ilanı 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Bursa'da inşa edilmekte olan Merinos fabri

kasına aid kuvvet santralı binası ile atölye binası 
vahidi kıyası esasile ve kapalı zarf usulile eksiltme• 

ye çıkarılmıştır. Tahmin edilen be.Jeli 132· 937.55 
liradır. 

2 - Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır. 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Muknvele projesi 
c) Fenni şartname, umumi şartname, ölçü usulü 

d) vahidi fiyat cetveli ve 2 adet izahnamesi 
e) Projeler 

İstiyenler bu evrakı 670 kuruş ınukabilinde Sü· 

mer Bank Muamelat servisinden satın alabilirler-

3 - Eksiltme 12 Ağustos 1936 şarşamba günü 
Ankara Ziraat Bankası binasında Sümer Bank l\Ier· 

kezindeki komisyonda saat 16 da yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin 7900 lira teminat vermcs! lazım· 

Meksika, 28 (A.A.) - Elba
nodaki petaol amelesinin bir 
kaç aydanberi devam eden 
grevi bitmiştir. Varılan anlaş

maya göre işçilerin yevmiye· 
sine yüzde 40 zam yapılacak 

ve grev müddeti için işçiye 

ayrıca yevmiyele•inin yüzde · ı 
60 ı verilecektir. 

-·- ' 
Sovyet sularında iki 

Japon gemisi 
Moskova, 28 (A.A.) - Tıı.-

ss ajansı bildiriyor: 

27 Temmuzda, Moskovadaki 
Japon elçiligi, dış işleri halk 
komiserliğine müracaat ederek 
23 ve 25 Temmuzda Kamçat
ka'nın cenup taraflarında La. 
patka burnu civarında kazaya 
uğrayan Japon balıkçı ge
milerine yardım ıçın iki 
Japon gemisinin Sovyet kara 

sularına girmeleri için müsaa
de istemiştir. Dış işleri halk 

komiserliği, Japon büyük elçi
liğinin bu talebini derhal isal 

etmiş ve Sovyet kara sularına 
gelecek olan bu gemilerin iş· 
)erinde kendilerine muavenet 
edilmesi için lazımgelen ma
kamlara emirler vermiştir, 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mutahassısı 

d1r. Bundan b1şka eksiltmiye girecekler ihale gü· Pazardan başka günlerde 

nünden en az üç gün evvel bu işi başarabileceğine (2 den 6) ya İstanbul Di· 
dair vesaikı 25 kuruşluk pulla birlikde Bankaya vanyolu (104) yeni numa• 
tevdi edip ehliyeti fenniye vesikası almış olmaları ralı hususi kabinesir.de 

ve bu vesikayı teklif mektuplarına leffetıneleri lazım· ha&talara bakar. 

dır. Salı, cumartesi sabah 
5 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve (9 112 • 12) saatleri hakiki 

saatten bir saat evveline kadar Süıner Bank Umu• 
. . fukaraya mahsustur. Her. 

mi l\Iüdürlü><üne makbuz mnkabilinde verılecektır. k . h ı· go·re 
., . csın a ıne mua• 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların nıhayet mele oluur. 
ihaleden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın 1/ 

ı~anuni şekilde kapatılmış olması lnzıındır. .lı Yazlık telefon Kandilli 38 

Beylerbeyi 48 

lstanbul leyli Tıp talebe yurdu lrn.denıelcri için mcv• 
cut numune ve şartnamesine göre 94 takım elbise açık 
eksiltıııe suretile yaptırılac:ıktır. 

1 - Eksiltme: C:ığaloğlunda İstanbul sıhhat ve içtimai 
l\foavenet müdürlüğü binasındaki kcmisy:>nda 12·8·9:36 
çarşamba günü saat 14 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat bir takım elbisenin fiyatı 12 
lira 25 kuruştur. 

3 - l\Iu,·akkat teminat (86) lira 36 kuru5tur. 

4 - İstekliler nuıııııneyi Çemberlitaş cıvarında Punt 
paşa türbesi karşısında Tıp talebe yurdu merkezinde 
görebilirler. ve şartnameyi de parasız olarak alabilirler. 

5 - isteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesika.· 
sile ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektuplarile birliktevaktinden evvel komisyona 
gelmeleri. ( 4212) 

----
Bayındırlık Fen Okulu Artırma 

Eksiltme Komisyonundan: 
Cinsi :Miktarı Tahmin bedeli Tu~arı İlk teminat 

Kurnş L'ra 

Çamaşır 40, 000 parça 3 1200 90 
yıkanması 

Okulun Mayıs 937 scnuna kadar yıkanacak yu• 

karıda cins miktarı yazılı çamaşırlar şartnamesine göre 
5-8-936 Çarşamba günü saat 14 de ihalesi yapılmak üzere 

açık eksiltmeye konmuştur. isteklilerin şartnameyi gör· 
ınek üzere Arnavutköy Sarraf burnundaki okula ba7 
vurmaları ve ihale günü de 2490 sayılı kanununun 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle Fındıklıda Güzel 

Sanatlar Akademisi binası içinde Yüksek Mektepler 
muhasebeciliğinde toplanan komisyona gelmeleri. •4114• 

Fatih İcra memurluğun• 
dan: Bir borçtan dolayı haç. 

zedilmiş ve paraya çevril• 

sine karar verilen ev eşya. 

!arının birinci ihalesi 
Galatada :ı-: ecati bey cadde. 

sinde 157 N.Ju hanede 

30·7-936 Perşembe günü 

saat 14 den sonra açık 

arttırına suretile yapılacak• 

dır. Birinci ihalede kiy· 

meti muhammenenin % 
75 i bulunmadığı taktirde 

ikinçi ihale 6·8-936 da 

Perşembe giinü saat 12 dtn 

sonra YRptlaeak tır. İstek· 

Koyun sütünden , 
hakiki Urfa 

Nuryağ 
latanbul Balık Pazarı cad
desi Makıudiye hanı kar· 

111ında 76 numarada 

1 
Mevsim dolayısıyle yağ· 

!ar pahalılaşıyor. On gen 
müddetle bu yağın kilosuou 

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

!ilerin mahallindeki menrn• 

runa miıracaatları ilıin 

nur. 
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Daha doğrusu FRIGİDAİRE 
hava dolabını kıskanıyor ••• 

1 - Geniş rafları ... 
2 - Bol ve çabuk buz yapan cihazı ..• 
3- Elektirik sarfiyatını yarı yarıya 

E K O V A T kompresörü ... 

~ 

HAVA DOLABINI HAK 1 M 

soğuk 

indiren 

K 1LD1 
Herhangi bir eve gidiniz, göreceğiniz soğuk hava dolabla

rının % 95 inin markası behemehal F R 1 G 1 D A i R E olacaktır. 
Bir kaç sene evveline gelinciye kadar, soğuk hava dolabları 

henüz bukadar yayllmamrş iken kimse aldığı dolabın marka
sına bskmadan satın ahyordu ••• 

Şimdi ise herkes akıllandı ve hiç bir soğuk hava dolabında 
bulunmıyan meziyetleri F R i G i DA i R E' de buluyor ve 
ısrarla F R i G i D A i R E markasına dikkat ediyor. 

2~ Temmuz 

- il •• //' 1 

•••••• 
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VRIGIDAIRE soğuk hava dolabı her eve neşe ve sıhhat getiriyor ..• 

BOURLA 
.MOTOR S MAD( 

BİRADERLER ve Şürekası 
Galata : Hezaren caddesi-Beyoğlu istiklal caddesi 
Ankara: Bankalar caddesi - İzmir: Gazi bulvarı ve 

S A T i E'nin bütün şubelerinde 

Haşarat öldür~cü bir mayi aldıöınız vakit 
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UMUMİ MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Müsabaka imtihanlarının 

Tehiri 
lise mezunları hakkında 31 TEMMUZ 1936 tarihinde 
yapılacağı gazetelerte ilan edilmiş olan müsabaka im
tihanları, namzetlerin askeri kampta bulunmaları dola
yısile 10 AGUSTOS 1936 tarihine tehir edilmiştir. 

Taliplerin müracaatı 3 AGUSTOS 1936 tarihine 
kadar kabul edilecektir. 

Edirne 4 Sayılı Jandarma Erat 
Okulu Komutanlığından : 

Edirne Jandarma okulunun 1/Eylill/936 dan Nisan 937 sonuna 
kadar 8 aylık ihtiyacı olan birinci nev'i ekmeklik un mıktarı 

120000 kilodur. 27/7/936 dan başlıyarak 15 giın devam etmek 
üzere müsavi aralıklarla 4 defa ilan edilecektir. Eksiltme 10/8/936 
pazartesi günü saat 14 de kapalı zarf usuliyle Edirne Merkez Mal 
Müdürlüğü odasında yapılacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanuna 
göre teklif mektuplarile Sandık makbuzları veya banka mektupla• 
rının sıat 14 den 15 kadar Komisyona vermiş olmaları şarttır. 

Daha ziyade mal<\mat almak isteyenler Edirne Malwüdürlürlüğüne 

müracaatla şartnameyi okuyabilirler. "4221" 

Cinsi 

Birinci 
nev'i Ek. 
meklik un 

Tutarı Mıktan Tahmini F. 

16800 120000 14 Ku. 

Eksiltme 
günü 

10/8/936 

Şekli 

Kapa it 
zarf 

Muvakkat 
teminat 

1260 lira 

........ ----·-----------~p-- Bayanlar; ~ 
Devlet Basımevi Direktörlüğünden: ÇANTA, ELDİVEN ve ÇORAPLARINIZI•. 

Kültür Bakanlığı yayınlarının Genel satıcılığını Üç yil süre 
ile üstüne almış bulunan "Vakit" İdaresile yapılmış olan muka· 
velenamenin hühınü 25 • Temmuz• 936 günü sona ermektedir. 

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

Bu Yayınların satışını üstüne almak isteyen kitapçıların ya 
bulundukları yerin Kiıltür Direktörlüğüne veya Devlet Basımevl 
Direktörlüğüne Başvurarak satış şartlarını öğrenmeleri ilan olunur. 

•42ss. 

Satın almazdan evvel; her halde: Yeni aç•lan 

mağazalarını ziyaret ediniz. En son moda ve zengin çeşitleri 
arasında aradığınız modelleri bulacaksınız. 

FiYATLAR MUTEDiLDiR 
Beyoğlu istiklal Caddesinde Hacopulo Pasajı karşısında 283 

Şampanya gibi lezzetli ven 

.. 
• 

. ~ 
Şekerli limonlu 

.. 
z 

Meyvalardan ve meyvaların öıünden yapılmıştır.Bir çorba kaşığından bir bat' 
dak ıuya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olmıyan gazoılu şampanya giııf 
limonata yapılır. Ve bu yemeklerden sonra alınırsa midevidir. Mideyi bO' 
lan şerbet ve dondurma yerine HASAN Gazoz özile yapılmış buıl• 
imonatalar içiniz. Dünyanın her tarafında ,ampanya yerine kullanıl•' 
bu güıel tertibin yerini tutacak hiç birşey yoktur. Harareti teakin edcl 
Şişe 30. büyük 50kuru,tur. 

HASAN deposu: ANKARA, ISTANBUL, BEYOGLU 
·- - .... 

Adapazarı İlçebaylığından: 
Adapazarı köy korucuları için imal eıfüecek "165. kat elbi..e 

ve "165., çift fotin numunesi mevcut bulunln kumaş~an olmak ve 
1·8·936 tarihinden 20·8·936 tarihine musadif perşembe günü saat 
14 de ihale edilmek üzere 20 gün müddetle münakasaya vaze-' 
dilmiştir. Talip olanlar yüzde 7,5 teminat akçesile ilçe idare heye
tine müracaat etmeleri. Taşrada bulunan talipler şartname -:t 
numunesini görmek üzere İstan bnl Snltanalımettcki ilçe jandarnı 11 

Komutanlıj:\'ına müracaatları illl.n olunur. (4239) 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden yazı işleri müdürü 
Etem izzet Benice 

8asıldığı yer: Matbaai Ebüzziva 
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