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Söz istiyoruz: 
Gürültüye karşı mücadeleye giriştik. 

HUkOmet otoritesinin kanatları altına sı
ğınarak gürültüye kartı mücadeleye baş
ladık. Fakat hilii şamatadan kulakları
mız uğulduyor diyor ••• ve şu önemli itin 
önemine dikkat buyurulmaısını istiyoruz!. 

, Ağustos 
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1936 

Mektup adresi: Caii-.loil•, Şeref sokak Tetıraf adre11 .. lstanbul: Acık Söz 
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Canakkalede tahkimat 

lstanbula yapdacak 
hava hücumu! .. 

1 

1 '''''''''''8'i';ci~·~·bı~;;·ı····""''" 
galebe vaziyetinde 

Esrarengız İtalyanlar İspanyol Fasına 18 

• 
ihtilalciler 

Bir Fransız gazetesi şöyle yazıyor: 
" Böyle bir taarruz, müdafaa silahları 
karşısında hiç bir zarar veremez r,, 

Y•rda .._ i ete 5nce yurdu:, eo•r• da L.zanı •e llontr3J"Ü ka'lt:n.dlr.la At tii.rk. •ITiat Medı.aial a 
fevkali.de topla1ttı .. oda mlllettn fitlıctan ve 1nlnfict ht•1etlnl •ır defa daha kazandı 

..,l\ 

Boğazlar mukavelesi Millet 
nıeclisinde ittifakla kabul edil
di ve bu münasebetle Millet 
Vikilleri lnönü kabinesinin doğ

ru, isabetli ve dejterlı icraatını 
bir defa daha itimadla karşı
ladı. Millet Mec~isi hükümete 

nıüttdikan itimad reyi verdi. 
Bütün dünya ııazeteleri yeni 

'Alman Korkusu!,, 
Fransanın sabık harbiye 
nazırı diyorki: 

"Sulhu kurtarmak için Almanyaya 
karşı bir İngiliz,, Fransız ve İta.lyan 

hava anlaşması lazımdır!,, 

görüşmeler tayyare daha gönderdiler. 
yaplldt ı·ht·ı,,..ı ·ı b~ M··d f s· ı ...... t k·ı -- - ı a cı er ır u a aa ır ıgı eş ı 

1-lta3ıyAa, 2-Atlmanya, · ettiklerini devletlere bildirdiler 
- vus urya 

Bu Uç devlet acaba 
yeni bir siya•f vazi· 
yet mi hazırlayorlar? 

Paris, 1 (A. A.) - Matin 
• gazetesinin Venedik'teki hu

susi muhabiri, dün akşam 

Venedik ve yahut Bologne 
yakininde ltalyanlarla Al
manlar ve Avıısturyalılar 
arasında esrarengiz ve son 
derece de gizli bir görüşme 
yapılmış olduıtunu haber 
vermektedir • Ş11şnig, dün 
Venedikte idi. Ve görünüşte 
resmi oldukları anlaşılan bir 
takım Alman otomobilleri 
gece hududu geçmişler ve 
sür'atle ltalyaya doıtru yola 
düzülmüşlerdir. 

Kısaca 
Bugünkü razetelerde okuduk. 

Fransız kadınların• lntlhap hak .. 
lnnl veren kanun l17ihaaı parle
mentoda mlhakere edilmlt ye 1 
muhalife kartı 438 rey !le kabul 
edil mı,. 

f nn•ıs II k•rdetl rtmiıla •i· 
hayet blltUn medent lnaanJar slbl 
aiyaıt haklarına kavuşacajı haberi 
on1arın olduğu kadar, bizim de 
kalbimizi aevlnçle çarptırdı. 

Fakat korkarım ki müteaddit 
defalar olduju gibi, bu defa da 
bu aevincimizi Franıız lyan. mec-
1iı1 yeni bir sukutu haya1e uğra• 
tacaktır• 

Bunun için ben Franıtı kadını 
olıaydım parlemento::la hakları .. 
mızı müdafaa eden kanunun bu 
ailn kabul edilmeılnl değil aene~ 
terin biran evvel ıeçmealnl ve 
parlemento azalarının Ayan mec .. 
tıslne iirecek yatı gelmelerini 
temenni ederdim. Çünkü görünüte 
bakılırsa: bu gUn Ayan azaıı ota .. 
cak yattaki nesil Y•t•dıkça Fran-
•ı~ kadınlaTt bu siyasi haklarını 

kaıanamıyacaklara benziyor. 

Muharebe 
faşistler 

vaziyetine gelince : Malagada 
derhal kurşuna diziliyorlar 

[ /spanyacla günlerdenberi ı lôlci/elİn gittikçe v~ziyete hô
devam eden askeri ihtilal dıin kim olduklarını bildirmekle· 
birdenbire elıemmiyal peyda t dir. !ıalyanın ispanya/ jaşisl· 
etmiştir. Gelen haberleı, ihli<4 lerr'n~ uzaktan ve yakından 

1 

lQn birinci Olimpiyat 
M. Hitlerin nutkundan sonra 

dün 52 milletin sporcuları 
müsabakalara başladılar 

Olimpiyatlara iştirak edecek tanınmı~ y~z mel~e Aıırupa 
şampiyonlarından; Soldan saga /svıçrelı Henrt, Macar 

gösterdiği yardım bu muvaf· 
. /akıyelte amil olduğuna ıüp-
1 he edilmemektedir. Gece geç 

vakte kadar aldığımız haber· 
/eri aşağıya sıralıyoruz./ 

· Rabat 1, 1 (A. A) - Me!it
la'dan bildirildiğine göre, 21 
ltalyan uçajtından 18 tanesi sağ 
salim 1 panyol Fas'ına vasıl 
olmuşlardır. Bu uçaklar Savoia 
marchetti tipindedir. 

Rabat, 1 ( A.A.) - iyi ha
ber alan mahafil, evvelisi gün 
düşen uçaklar tipinde 14 ltal
yan uçajtının lspanyol Fas'ın· 
dan Melilla 1 civarında Madora 
geldiklerini ifade etmektedirler. 
Peçtedeki Macar stfarelhanesi 

Pl',lte 1 (A. A.) - ispanya 
masliıhltgüzarı, Peştedeki se
faretle konsoloshaneyi, Bur
gos'daki asiler hükümeti em· 
rine vermiştir. 

/syatt reisleri ile açık hir 
anlapııamı ? 

Paris, 1 ( A.A. ) - Paris 
gattteleri ltalyan tayyareleri· 
nin lspanyol asilerine yardım 
etmeleri meselesine karşı bü
yük bir alaka göstermektedir
ler. Sol cenah gazeteleri yal
nız bir tarafa yardım edilme. 
sının müsamaha edilmez 
bir hareket olduğunu yaz
makta saj!' cenah gazeteleri 
ise herhangi bir tarafa yar-
dımda bulunmak suretile bu 
gibi yardımları teşci edecek Sir, Alman lJorhmeyer 

10/im j adın ilk ününe ait bütürr tafsilıit yeJi~ci sayfada/ ( Der•amı 2 nci sayfada) 
p Y g 
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Boıtazlar mukavelesi etrafında 
tah'i'i yazılarla dolu olarak 
Çıkıyor. Pariste çıkan Pöti Pa
rizyen gazetesi lıu hususla uzun 

bir makale ile mukavelenin bü
tün esasları üzerinde ehemmi

Yrtle duruyor ve aşajtı yukarı 
şu hükmü çıaknyor: " Sulhçu 
1'urkiye Bo2"arlar kasasının 
anahtarını elinde tutmaktadır.,, 

f Fransanın sabık Harbiye 
Nazırı ]an Fahri Alman tay
yareciliğinin gittikçe büyüyen 
tehdidine karşı, A""upa sııl
hünü korumnk için bir teklif
le bulunmaktadır. Entransijan
da çıkan~ eski İngiliz dost
larına hitap eden bir yazısını 
dikkate değer bulduğumuz 
için aşağıya aldık:) 

I': Hatice Hatip 
~ r•ııu ıııııııuıuıuıuıımıımıııımuıuııııııııu11111~ 

·~~~~:=~~ı 40 gün ve 
Çıkarılıyor 4 o g ece ' 

Bu makaleyi aynen okumak 
için lütfen beşinci sayfamızı 
açınız. 

1 
Açık Söz'ü-;;-~, 

Sürpriz kuponu 
Bu kuponu kesip saklayııuı 

\.. No. 105 _.J 

lngilterenin müdafaası mese
lesi hepinizi meşgul ediyor. 
Gazetelernizde ve mecmalar
nızda bu mevzu üzerinde bir
çok makaleler okuyorum. 

Ressamlarımız eserle

rini teşhir ediyorlar 

Dan Galatasaraycla Amatörlerin resimlerinden mürekkep bir 
terıt atılmı#ır. Oldukça tenevvil ıtısteren ve kıymet ifade 

•elen •ergigl dan bir çok lclmul•t :ılgiıret etmtılerdlr. 

·,~; YAKINDA: i 

· ı S ;·n' '
0

8~n~mi'm 1 
· ltalys hükumeti • • • 

tavassuta 
bulunmus 

~-! B a b a m j_~ :ü~~~:~i:in( ı:~;::~a;-ü!::::: 
Yunan hükümetinin Vehip pa-

j 'Ren kıyılarıncla lehaşşüt eden 
Alman ordusunun Fransız 

· hucluclunda bir sembolü 

Bilmem hatırlarmısınız? Deyli 
Meyi 'in 1909 Kıtnunuevvel sa

yılarından birinde, büyük 
gazetecilernizden ve tanınmış 
lngiliz sosyalistlerinden Robert 
Hlekfort'un bir makalesi çık

mıştı. Ondan sonra bu maka. 
leler toplu olarak bir kitap 
ha!inde çıktı. 

O yakittenberi yirmi yedi 
sene geçti ve Robert Blekfor-

1 Değilsin! I 
1 Mlll\!~i:~~~~Yük ıı 

1 s::a::;~iş 1 
; ; 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111'7 

tun o kadar korktujtu muhare
be ge!di, geçti. Fakat bugün 
dahi l;)U kitap kadar sanki gü
nün hadiselerinden bahsedi
yormuş gibi okunuyor. 

O zaman lngiliz hükümetleri, 
silıthlarınızın azlığ'ından milleti 
haberdar etmek için • haylı 
geciktiler. GenerallarınızdaR 

geniş ve uzun tecrübesi ile ma
ruf Lord Wolseley 1909 dan 
bir kaç sene evvel de şuRları 
söylemişti: " Bizim hiç bir harp 
hazırlıjtımız yok ve hiç bir hü
kümet de bu hakikati millete 
söylenıej!'e cesaret edemiyor. " 

Yine Fransada Mbu hakikati 
Devamı 2 inci sayfada 

1 

şayı Yunanistanı terketmiye 

davet ettiğini Aneksartitos ga-

zetesi yazıyor. Malumdurki 
eski Osmanlı ordusu kuman
danlarından olan Vehip paşa 
Habeş ordusunun kumandan· 

!arından bulunuyordu. 

Bir haftada 
kçakçılık 

Bir. ölü bir yarah 
82 diri · kaçakçı 

· yakalandı 
1 !. Ankara, 1 (A.A.) - Geçen 
I_ bir hafta içinde gümrük mu

t halaza örgütü, biri ölü, biri " . 
J yaralı seksen iki kaçakçı, iki 
1 • 
• bin altı kilo gümrük kaçağ'ı, 

sekseR "yedi kilo inhisar ka
çajtı, üç yüz defter sigara kıt. 
jtıdı, üç tabanca, iki balıkçı 
kayıj!'ı, ile kırk bir kaçakçı 
hayvanı ele geçirmiştir. 

Bu ıeT1ekl kırk gün kırk g•celik eğlencelerde gönceğimiz 
Festival eğlencelerinden ... 

[ lıtanbulun bu seneki Festivali !ıer halde çok parla!.'. g.
. çecektir. bu huıuıta Vali ve Belediye reiıi Muhittin Üıtündaf 
mühiın izahat ver.miftir n üçüne O IAJ'fadadır. l 
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Dakika 
Ankara - memleket ve dünva 

Akdeniz' de 
• 

/ngiltere 
Sayı: 105 Htryerde 5 kuruı Telefon No: 20827 - Telgraf adresi: /stanbul Açık Söz Beşlerin toplantısı Ve Türkiye 

Dış Bakanı ·ı evfik Rüştü [ ltalya-Habeş harbi bitti. Zec· 
Aras, evve:ki gün, Kamutayda ri tedbirlerin kaldırılmasına 
Montrö nıııkavelesinir. tasdiki ı karar verildi ve temmuzun on 
me5elesi etrafındaki müzake· ı beşinden itibaren de fiilen kal-

İhtilalciler galebe vaziyetinde 

İtalyanlar İspanyol Fasına 18 
1 tayyare daha gönderdiler 

'İtalya ve Almanya daveti 
kabul ettiklerini bildirdiler 

reden sonra söz alarak Ak· dırılmış bulunuyor. Zecri ted-
dcnizde ltalya tarafından ya- birler kalktığına göre yardım 
pılacak bir taarruza karşı in- misakının da kalması akla ie-
gillereye verilmiş olan tek lir. Fakat işin azıcık garip ta-
taraflı taahhüdün devamına rafı burada başlayor. lngiltere 
liizüm kalmadıkın• söyledi. Dış yardım misakını diğer alaka· 
Bakanı aynen dedi ki: dar devletlerle istişare ederek 

_u ltalya büyük elçisinden kaldıracakı yerde kendisine 
ltalya • lngiltere münasebetle· verilen teminattan diğer dev-

İhtilalciler bir 
ettiklerini 

Müdafaa 
devletlere 

Birliği teşkil 
bildirdiler 

rinin çok iyi bir yola girmiş Jetleri afetti. lngiltere bu haltı 
olduğunun öğrenilmesine gö- hareketile demek istiyordu ki, 
re, Türkiye tarafından lngilte- ben sizden yardım istemiyo-
reye tek taraflı olarak yerildi- ruın. Fakat size yardıma ha· 
ğini arzelliğinı taahhütlerin zırıın. 
artık devamına mahal kalma- Bu vaziyette Tfirkiye, Yu· 

t goslavya ve Yunani~tan için 
mış ır .• 

lngiliz Dış Bakanı Eden de yapacak iki şey vardır : 
Avam Kamarasının Tl Tem- 1 - Akdeniz misakının ar· 
muz tarihli bir içtiınaında aşa· tık bozulduğunu bildirmek. 
ğı yukarı ayni maalde sözler 2 - lngiltere gibi hareket 
söyliyerek lnğiltere tarafından ederek kendilerinin bağlı ol-
Türkiye, Yunanistan ve Yu- doğunu fakat lngiltereden yar-

1 inci sayfadan devam 

mahiyetle harekette blunulma· ı 

sının ne derece vahim o!aca· 
ğını vukuatın ispat etmiş ol

duğunu kaydetmekte ve bu 

husus kakkında Perlinaks Eko 

dö Paris gazetesinde şöyle de· 
mektedir. 

"Artık ltalya, dahili bir cİ· 
dale açıktan acıka iştirak el· 

mi;; bu'unuyor. Acaba Muso. 
!ini ile isyan reisleri arasında gosla vyaya verilen tek taraflı dım istemiyeceklerini bildir-

taahhütlerin devamına mahal mek · bir anlaşma mı var? 1923 ve ~ 
ti'!ıii!...,,,,, kalmadığını bildirmişti. ikinci şakkı tercih ettiler. 

Her iki Dış Bakanın da tek Yani lngiltereyi verdiği teıni-
taraflı taahhütlerden bahset· nattan affederek kendilerinin 
tiğine göre, bu Akdeniz mese- tek taraflı olarak bağlı olduk· 
lesinde lngilterenin mi Türki· !arını bildirdiler. Bundan sonra 

Y
eye, Türkiyenin mi lngil- Akdeniz misakı ltalyada çıkan 

Tribuna gazetesinin yazdığı 
tereye teminat vcrdiki iyice gibi hakikaten şövalyece ':ıir 
anlaşılmıyor. Eğer yalnız lngil· mukavele şeklini aldı. lngiltere, 
tere Türkiyeye teminat vermiş· Yunanistan ve Türkiyeye: 
se, Tevfik Rüştü Arasın, yal- - Ben size yardım edece-
nız Türkiye lngiltereye temi· ğim amma, siz bana yardım 
nat vermişse Edenin sözlerin· etmeyiniz diyor. 
de bir zühül olması icabeder. Türkiye ve Yunanistan lngil· 
Yok eğer her ikisinin sözleri tereye: 
de doğru ise, o zaman yapılan Biz sana yardım edecekiz 
anlaşmanın tek taraflı olmayıp, 1 umma sen bize yardım etme 
karşılıklı yardım misakı olması diyorsun. 
lazım gelir. işte Eden ve Tevfik Rüştü 

Bununla beraber, her iki Dış Arasın geçen gün nihayet 
Bakanının sözlerinde bir :ı.iihül verdikleri tek taraflı teminat 
olmadığı gibi, 27 Temmuzda taahhüdü budur. ltalya bugün 
lngiltcre tarafından, evvelki gün alakadarlara teminat verdiği 
de Türkiye tarafından niha. için bugün böyle hükmen tek 
yele vardırılan taahhiitler kar. taraflı, fakat filiyatta iki taraf. 
şılıklı yardım değil, tek taraflı lı olan bu taahhütlerin deva-
teminattır. Nasıl olduğunu izah mına lüzum kalmamıştır. Bu 
edelim : teminat taahhüdünün ortadan 

Akdeniz misakı zecri tedbir- kalkması ltalya ile alakadar 
!erin tatbiki sırasında mevzu devletler arasındaki münase-
bahsnlınuştu. ltalyaya karşı bir betlerin normalleşmesine yar· 
takım zecri tedbirler tatbik dıın edecektir. ltalya bu vazi-
edilınesi kararlaşmış. yetin devamından sabırsızlan-

Millelier Cemiyetine aza o- makta idi. Tirbuna gazetesi, 
lan devletler misak ile giriştik- 21 Temmuz tarihli nü,hasında 

1926 senelerinde Duçe ile Pri
mo de Rivc-ra'nın müşterek 

bir siyaset vücuda getirmeğe 

çalışmış olduklarını unutmamak 
lazımdır .• 

Pertinax, Almanyantn l.;pan
yol asilerine karşı göstermek

te olduğu sempati dolayısile 

de endişe izhar etmekte ve ge

neral San Jurjo'nun Eylül ayın· 

da Berline yapmış olduğu se· 
yahati hatırlatmaktadır. 

Almanya para vermiş 

• Perlinax, General Franco'nun 

Hamburg bankalarından bi· 
rinden para almış oldı•ğunu 
bir diplomasi menbaına atfen 
yazmaktadır. 

Mumaileyh ilaveten diyor ki: 
Perşembeden beri Fransa 

Har;ciye Neıareti lngiliz Ha

riciye Nezaretine mutlak bir 
bitraflık ·muhafaza edecek
lerine dair Fransa-lnı.iltere ve 

ltalyanın müşterek bir beyan· 

name neşretmeleri teklifini ka· 

bul ettirmeğe ukraşmıştır. 

Bu teklife müteallik proje 
kabul edilmiştir. Zannolundu

ğuna göre lngilizler, böyle bir 

beyannamenin teahhüt hilafına 
hareket eden devleti taahhüdü !eri taahhütleri yerine getirmek ltalyanın ikbirarını şöyle ifa· 

mecburiyetinde bulunuyorlar. de ediyor: yerine getirmeğe icbar etmek 
ltalya zecri tedbirleri tatbik "Bu lüzumsuz muahadeierin manasını tazammun edebilece-
edecek devletlere karşı teh- devam ettikleri ilan edilir.ken ği korkusu ile bir takım iti· 
ditkar bir vaziyet alıyor ve ltalyanın da milletler arası sa- razlar ileri sürmüşlerdir. 
lngiltere donanmasına karşı hasında bu muahadelere karşı Pertinax'ın bu mutalealahnı 
ansızın taarruza geçmesinden cephe almasını haklı görmeli· teyid eden Madam Tabouis, 
korkuluyor. Bu vaziyette idi ki dir. Deniliyor ki bu muaha- Oeuvre gazetesinde diyor ki: 
lnoiltere Akdeniz devletlerine deler madem ki tecavüz! de- D k -k k h 

~ ün a şam en yu se şa • 
müracaatta bulunarak zecri gildir, ltalyanın nıüsamahkar siyetler, Franco ile Mussolini 
tedbirlerden doğacak herhangi davranması l;i.zıındır. 

F k b h d arasında bir anlaşma mevcut bir tehlikeye karşı karşılıklı a at u mua e eler lüzu-
d V · olması ihtimaline kail bulunu· yardım misakı yapılmasını tek· msuz ur e aynı zaman-

lhtil3.lcilerln. Şimal cephesinde Burgoı'da aillh altına alarak ce phey• 
gönderdikleri gençlerden bir kaçı tehir ıokaklannda ıillh ıakırda

tarak l'eçiyorlar 

Diplomasi yol~ ile hal 

Londra, 1 (A.A) - lspanyol 

işlerine hariçten müdahale 

vuku bulmasına mani olmak 

için Akdeniz devletlerinin bir 

konferans akdetmelerine dair 

olan Fransız teklifini müsait 

bir surette karşılamışlardır. 

Bununla beraber aynı mahafil 

muhtelif memleketlerde siyası 

ihtirasların teşeddüt etmes! 
önüne geçmek için böyle bir 

konferansın akdinden evvel 

diplomasi yolu ile müıakere· 

!er yapılması lazım olduku 
mütaleasında bulunmaktadırlar. 

Yine bu mahafil, bu işte 

lngiltere, Fransa ve ltalya'nın 

hattı hareketleri ne olacağını 

tayin maksadiyle Roma, Paris 

ve Londra arasında müzake

reler yapılması zaruri olduku 

kanaatindedirler. 

Fransa ihtilôlcileri tanımıyor 

Bir lspanyol şahsiyeti Bur

gosda bir mil:t müdafaa bir!iği 

'teşekkül ettiğini resmen hari

ciye nezaretine bildirmiştir. 

Hariciye nezareti bu bildi

rike cevap yermemiştir, 

Aynı tebliğatın Lond~aya, 

Romaya ve daha başka hüku

met merkezlerine de yapıldığı 

haber alınmıştır, 

rid'den de Oran'a 40 mülteci 

gelmiştir. 

Amerika sefiri Vaşinglon'a 

bir telgraf çekerek 106 Ame· 

rikalının Valencia'ya mütevec

cihen yolda olduklarını ve o

rada Quincy kruvazörüne bine

ceklerini bildirmiştir. 

Katolonya kabin••/ d•fişti 

Barcelone 1 (A. A.) - Ye· 

ni k3bineyi Parlamento reisi 

B. Kazanovas teşkil etmiştir. 

Bu kabine Marksist olmakla 

beraber daha ziyade sola mey· 

yaldir. 

/ı,fadridin müdafaa.ı;ı ı·çin 

muharebeler başladı 

Madrid, 1 (A.A.) - Oviedo 

. hala asilerin elindedir. Ve şeh

re hücum etmekte olan bir 

tabur tarafından bombardıman 

edilmektedir. 

Bir kaç gündenberi Madridin 

müdafaası için dev1ın eden 

şiddetli muharebeler devam 

etmektedir. 

ita/yanın haberi yok 

Roma, 1 (A. A.) - Hariciye 
nazırı B. Cıyano dün ö~leden 1 
sonra Fransa büyük elçisi ile ı 
lngiltere ve Belçika maslahat· 
güzarlarını kabul etmıştir. .1 

Nazır kendilerine: ') 
" ltalya hükumetinin, muay· 

yen olan tarihte Beş Lokarno 
devletinin konferansına' iştirak 
etmekte prensip ilibari!e ınem! 
nun otacakını. söylemiştir. 

B. Ciyano ltalya'nın kararını 
Almanya sefirine de bildirmiş· 
tir. 

Nazır, Fransa, lngiltere ve 
Belçika mümessillerine ltalya 
hükumetinin, konferanstan ön· 
ce diplomasi yolu ile noklai 
nazar teati edilmesi fikrinde 
olduğunu da beyan etmiştir. 

Almanlar da kabul • 
ettiler 

Berlie, 1 ( A. A. ) - B. von 
Neurath dün öğleden sonra 
lngiltere ve Fransa büyük el
çilerile Belçika maslahatgüz,\• 
rını kabul ederek Almanyanın 
Beşler konferansına iştirak et. 
meyi kabul eylemekte olduğunu 
bildirmiştir. 

Alman Hariciye nazırı kon· 
feransın, önceden diplomasi 
yolu ile noktainazar teati edil
mek suretile hazırlanması Ja. 
zım ge!dikini işaret etmiştir. 

Fransız dl' bakanı 
izahat verdi 

Paris, 1 (A. A.) - Dün ak· 
şam Fransız mebusan meclisin
de harici siyaset hakkında 

mühim bir müzakere yapıl· 

mıştır. 

Sak cenah mebuslarından 
eski Maliye nazırı B. Reynaud, 
tir kuvvetli silahlanma siyase
tinin kabulü zaruri olduğuna 
işaret etmiştir. Mumaileyh, iyi 
silahlanmamış olan devletlerôn 
sulhu tarsin etmek hususundaki 
arzularını başkalarına kabul 
ettiremiyecekleri mütaleasında 

bu'.unmuştur. 

Yakında toplanacak olan Lo
karno konferansının gayesi 
yeni bir Lokarno misaki ak
detmek ve Avrupaya aid me
seleleri tanzim eylemektir. Ge· 
çenlerde Londrada bir içtima 
akdetmiş olan üç devlet "ken
di arzularını başkalarına zorla 
kabul ettirmek niyetinde olma
dıkları gibi beş devletin lıir 

araya gelerek bir diktatörlük 
vücuda getirmek fikrinde oi
dukları da doğru değildir. 

işte bu sebepten dolayı 
Fransa, ltalya ve Almanyanın 
Lokarno konferansına iştirak 

etmekte olduklarını görmekle 
bahtiyardır. Almanyanın Avru· 
pa camiası haricinde ka!dığını 
görmekte Fransanın hıç bir 
menfaati olmadığı gibi Alman
yanın da Fransayi bu camia 
haricinde görmesinde bir güna 
menfaati yoktur. Avrupa işle

rine mütea!lik olarak yapılacak 
umumi bir itilaf, ancak bütün 
alakadarların iştirakiyle tahak· 
kuk ettirilebilir bir iştir. 

B. von Delbos, bundan son
ra Montreux konferansının ka· 
zanmış olduğu muvaffakiyeti 
ehemmiyetle kaydetmiştir. 

ispanyanın vaziyetinden bah
seden B. Delbos, demiştir ki : 

ispanyada meşru hükumetin 
Madrid hükümeti olduğunda 

zerre kadar iştibaha mahal 
yoktur. Bu hükumet, ayni za• 
manda Fransanın dostudur. 
Hükümetimiz ispanyaya silah 
vermiş olmakla itham edilmiş
tir. Bu itham tamamile yanlış
tır. Biz diğer devletlerin mü
dahalelerine vesile teşkil ede
cek l.arckette bulunmak isle· 
miyoruz. 

Delbos, Fas'a gitmiş olan 
ltalyan tayyareleri hakkında 
bir nnket açılmıf olduğunu 

söylem ş, ancak bu husus hak· 
kında fazla birşey söylemek 
istememiştir . 

Fransız başvekili Belgrad 
ve Bükreşe gidecek 

Belgrad, (Açık Söz ) - Pra »da gazetesinin yazdığına ve 
Avala ajansının tebliğ ettiğine göre, Fransız .Başvekili Le~ıı 
Blum bu ay içinde Bükreş ve Belgradı resmen zıyaret edecekıır. 

F;ansa BJşvekili, bilhassa Belgrad ziyaretine hususi bir 
ehemmiyet vermektedir. Fransada iktidar mevkiine geleliden 
beri, Halk cephesi lıükümeti, Küçük itilaf hükumetleri ile olan 
nıünasebatına fazla dikkat etmeğe ba~lam.ştır. 

• • • 
Kralı Almanyada Bulgar 

Sof ya, ı (Açık Söz) - 15 gündenberi lcalyada olan Bulgar 
Kralı Boris, Romadan Almanyaya gitmiştir. 
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lif etti. Akdeniz devletlerinden da bu muahedeler ltalya için yorlardı. Bu itilafa göre Port. 
yalnız l•panya bu lngiliz tek- bir hakaret mahiyetini taşıyan Mahon [Minork adasının mer-
Jifini kabul etmedi. Diğer dev- bir faraziyeye istinat etmekte· 1 kezidir. ispanya tarafından ltal-

Faşişt/er aile/erile kurşuna 

diziliyor 

Roma, 1 ( A.A. ) -- Selahi
yettar makamlar hükumetin 

Fas'a düşen ltalyan tayyare

leri hakkında hiçbir ma:ümatı 

olmadığını bildirmekte ve hü

kumetin bu hususta tahkikata 

başlanmasını emrettiğini ilave 

etmektedirler. 

A•iler Madride yaklaşıyorlar 
Yunan Veliahdi 1rı·111111ıııı111111:111 .. 111111·11:111111111~ ... "' .. 11"ıl: 

Sofyaya uğradı 1 Vekaletlerın 1 
letler Fran.a, Yugoslavya, Yu- dir. ltalya sebepsiz tecavüz yaya terkedilecek ve bu suretle 
nanistan ve Türkiye· kabul et- eJerse - ltalya bu faraziyeye Marsilya ile Cezair arasındaki 

Cebelüttarık. 1, (A. A.). -

Malaga'dan buraya 52 lngiliz 
mültecisi gelmiştir.Bunlar Ma. 

laga'da komünistlerin bütün fa. 
şistleri ve ailelerini kurşuna 

dizmekte olduklarını söylemiş
lerdir. 

Lizbon, 1 (A. A.) - Reuter'in 

bildirdiğine göre, lspanyol asi

leri kendilerinin Madride yak

laşmakta olduklarını söylemek

tedirler. Bunların dediklerine 

göre, asi kollardan bir tanesi 

Madrin 18 kilo metre yakının

da Elparda mevkiine varmış· 

tiler. Ve birinci kanun ayı tahammül etmez bunu bütün münakalat tehlikeye maruz 
içinde lngiltere ile karşılıklı varlığı ile reddeder.,, kalacaktır. 
yardım mi$akı yapıldı. Ancak işte Akdeniz devletleri ltalya- ı-------------

k 1 k - neden sizler mukadderatınızı bu misa yapı ır en, butün a- nın hassasiyetini nazarı itibara 
Jfikadarlar, tecavüze en çok alarak şikayet ettiki teminat bize bağlamakta tereddüt gös-
lngiliz donanmasının maruz of. taahhütlerine nihayet vermiş- teriyorsunuz. 
doğunu biliyorlardı. !erdir. Şimdi de bütün Akdeniz Rur'un işgali sıralarında Loid Malaga'dan Oran'a 37 Fran-

gelmiştir. Mad-izaha lüzum yoktur ki yapı· devletlerini şamil bir ademi Corc şöyle demişti: "Almanya sız mültecisi !ardır. 

lan yardım mi•akı ltaJy3da tecavüz misakına iştirak etmek ile aramızda fırtınalı bir deniı PEK YAKINDA 
r

111111111ııı111111 : 111111111111111111111111111111111111111111111111' 

iyi karşılanmadı. ltalyanlar, bu suretile ilan edip durduğu sulh- ·:ardır ve bu denizde de Al- 1 

misakı zecri tedbirlerin bir perverliki:ıi göstermek le ita!. man filo.sunun cesetleri yatı- ~ 
parçası telakki etmekte devam yaya düşer. yor.. i_" Açık Söz ,, san' at kıymeti yüksek bir§=~ 
ettiler. Diplomat Bu iki naıariyenin artık ne 

... ,., .. A.İİTİ·a·~·····:K·o·r·k··U··5·U···ı··, .... , ....... ~::~r :;;çtiğine hükmedersiniz 1 edebi romanı tefrikaya başlayor ! 1 

frt\nsanın 
nazırı 

sabık harbiye 
diyor ki: 

(1 inci sayfadan deı:ıam) 

söylediği için• şimdiki baş

vekilimiz Baldvine çok müte-
9ekkiriz. 

Çünkü bizler •lngillerenin 
müdafaası meselesinin Fransa• 
nın müdafaası meselesi ile bir,, 
oiduğunu kabul ediyoruz. 

Hatta vatandaşlarınızdan ço. 
tu "lngirterenin müdafaası Af· 
l'anistanın müdafaası meselesi 
ile başlar,, L diyor !ardı. Bunda 

gülünecek bir şey yoktur. Ge
çen yaz ltalyanlar Kızıl denize 
girerlerken, bu eski tarifin öl· 
mediğini anladık. 

Bizce lniilterenin ve Fran. 
sanın müdafaası ayrılık kabul 
etmez detildir. Erkanı harbi
yelerimizin yaru agyara karşı 
hala neden anlaşamadıklarına 
şaşıyorum. 

Dünkü hakikat n? ise, bu
günkü hakikat tc odur. Fakat 

1921 den beri Alman filosu E El 
: Bu roman, bilhassa son üç : 

dirildikçe dirilmektedir. O ta· = Suat Derı:ıiş • Açık : 
§yıl içinde kaltmini Türk : 

rihten beri de Baldvin: = 1 Söz • için hazırladığı bu 1 
"lngilterenin hudutları Ren. I~ edebiyatının ayrı maz bir . d • h § 

E kudreti haline yükseltmiş yenı roman a ıçtimal a,qa• ~ 
1 

de başlar" diye bağırdı. = k h 1 b = E olan Sııat Dervişin son ese• tın ço eyeçan ı ir telin· ! 
1921 den sonra da büyük = : 

bir Alman tayyareciliJti doğdu. ı§ ridir. den sesler <Jermektedir. § 
Bu tayyareciliğin şimdi nasıl 1 i 
~:~irs~~~z:lmış olduğunu hep E .Sen Benim Bab~m Değilsin! E 

~::~:'.~k,~~~:~·:~:S:~ l Edeb~;~:~~;::; Derviş l 
li~I arasında bu barışı koru. ı, =, 
mak için and içercesine teah- ~ - Pek yakında - ~ 
hüde girmek, ~ jj 

iııı111111ıı111111111nıu11111111111111111111ıuu11111111ıııııııı111ııııııınııu11111111111ıııı1111111111111111111"111111111111111ıı111111111111f 

Sofya, (Hususi) - Hususi \~ Resmi ı 
bir tayyare ile Olimpiyatlara ~ Dairelerin 
gitmekte olan yunan veli- ~ Nazarı dikatine 
ahdi Görki, eski Yunan § Maarif Cemiyeti, resmi 
başvekillerinden Teotokis ile ~ ilanların neşr;ne tavassut 
birlikte Sofyaya uğrrmış ve ~ için, Heyeti V~kileden al·· 
Bulgar Ba,vekil Köseivanof ve ı~ dığl karard:. aynen " .. .ilan 

Bulaar Veliahdi Kiri! ile gö· 1ı~=' !arın neşri hiç bir suretle 
,, teahhiire uğramamak ve 

rüşınüştür. 0 E hazin ece b;ı tarzda verilen - I~ i1anlardan d3h~ fazla ücret 
UsaBda telefon ı~=-' tasına mecbur kalınma. 

Uşak, 1 (A.A.) - Şehirde imal< ve istenildiği zaman 
telefon tesisaiı yapılmak üzere :; i.u şekilde ilan vermek 
posta telgraf ve telefon genel •= şıkkına nihayet vermek .. .,, 

d .. d . l n şartlarını üzerine almıştır . 
direktörlükün en musaa eıs e- \~=:=·'_ ı 
nilmiştir. Şu hale göre ilan- .! 

Telefon şebekesi şimdiden _ 1 arını gazetemizde j 
hıtzırlanmıya başlanmış ve elli ı~ neşrettirmek ve te
abone müracaata bulunmuştur. ~ 
Şebekenin hitamında Uşak da ~ ahhUre uğratmamak 
büyük şehirlerle bağlanmış ~ isteyen resmi daire-
o!acaktır. ; ler bu ilanlarını mün 

~ hasıran "Resmi llan-
1 lar TürK Limited 
s Şirketi" ne gönder· 

Madrit tekzip ediyor 
MadriC:, 1 (A.A.) - Dahiliye 

Bakanı, sefaretlerin Madridi 
terketınek niyetinde bulunduk· 
!arına ve yabancıların valencea 
gidemedikleri hakkında bazı 

yabancı tebeaların çıkardıkları 
çıkardıkları şayiaları yalanla
mışlardır. Bu şayiaları çıkaran
lardan birçok kişi tevkif edil
miştir. 

il melidirler. 
Şirketin adresi : lstan- lu 

bulda Ankara caddesi, Ka· 
i~ ramanzade hanı 3 cü kat. ~ 

ı~ Telefen: 20960 j 
1 f.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.uııı• 



)2 Atiuatoa 

t s· ır Bankanın A 

macerası 

Bu bir macera ki kahramanları meçhul, ortada yalnız 0 

ıçhul macera prestlerin zulmüne, gadrine uğrayan bir isim 
dı: 

- Esnef bankası 1 
Bu yürekler acısı bir haile bir facia oldu. 
Zaman zaman hadiselerin yardımı ile unutmağa başladığ'.

lt bu haile yine kendinden bahsettiren iki üç satırlık bır 
•adisle hafızamızdaki kıvılcımları ateşliyor. 

• -AÇIK SÖZ-

Hız ve gücünü vatandaıın sevgisinden 

3 
==================~=" 

.. ., , 
alan gazetedir ___ , 

Muhterem Bernard 
Şav'lar! dünyanın sa
kahna gUlmeyinlzl 

Sahibi: Etem !net EENICE Sarı ı 105 Her yerde 5 kuruş Telefon No: 20S27 • Telgrıf adreıi: lstanl:ııl Açık Sih 

lngilizlerin mod.,..n Na.rattin 
hocası olan ve galiba Jiifıııı 
ufuklarında güneş balmıyan 
koca lllgiliz imparatorlug•rna 

S i rketler 

Telefon 
Konuşması 

Ekonomi 

C: Ekiciden 
•Tütün alma 

dinlete bılmek 
sinde taşıd ı ğı 

ıçm çene
dünyanın o 

Dün yine bir haber vardı. 
'Esnaf Cemiyeti,, nin hesaplarını temizleyecek komisyon 

811 gelmedikleri için toplantı yapılamamış.,, 
Üç yıl oluyor ıraliba. 
Eanaf bankası beş yüz bin liralık sermayesini sıfıra indi

p kapılarını kapamıştı. 
Bu bir hadise oldu. 

· 7,5 kuruştur I 
Fazla para istiyen 
ler şidetle ceza- , 

·;Kanu~ ...... u _ 

1 

Tadilat için 
müzakereler 

devam ediyor 

en satvelli ~akalile, bu gün- . 

kü l rıgi lte re Biıbilinin tahta sa

kal bir gen ralı heybetinde o-

• lan şu meılıur Bcrnard Şav'ın 
gazetelerimizde de tercüme edi
len son makalesini okudunuı 
mu? Abus lngilizlcrin Nı bü
yük (lıum o ris l ) i, yanı şaka
cısı, binaenaleyh eıı akıllısı 

nazarile bak ı labilecek olan bu N•ler söylenmedi. Neler yazılmadı. Raporlar, komisyonlar, r . 1tnalar, araştırmalar hatta bu arada mahkemeler vesaıre 
•aire bir zaman her kesi alakadar etti. Sonra bütün bu ha
~ltri unutturan zaman bunu da ikinci, üçüncü dereceye dü
•dii; Artık merhumdan ancak altı ayda bir kere böyle tas

Y• komisyonunun toplanamayışı vesilesiyle bahsedilir oldu. 
•t•kim Türkiye halkının yüz binlerce lirasını varda~ ~o~ 
•n Türkiye Milli ve Feniks Doviyen Sigorta Şirketlerı gıbı. 

• Çok tükür ki unutmak huyumuz kuvvetlidir. Yoku böyle 
•biri üstüne gelen facialarla sinir hastalığına veyahut ma
allah hırs ve heyecandan damla illetine düçar olacağız• 
Bereket çivi çiviyi söker fehvasınca buırünkü acıya alışır• 

0 dünkünü unutuyoruz. Ve ömrümüz böyle d2imi bir niş
rlenme ile geçtiği halde kangren olup gitmekten kurtulu
rux. 
F .. kat Esnaf bankHı macerasının hala tasfiye edilemeyişi 

••ip değil mi? Kaç komisyon toplandıysa içinden çıkamadı. 
•lbu ki bugün takım takım komisyonların içinden çıkama
ıl,Iarı beş yüz bin liranın bir iki ayda altından girip Ü•tün
•n çık•nlar hiç de bu kadu zahmet çekmemişlerdi ? 

Bürhan Cahid 

Qlence Sezonu bugün başıavor 

Boğaziçinde yüzme 
yarışları yapılacak 

Serbest güreş müs~bakala~·-daha geniş 
tutulacak, vali ve Belediye reisi 

P.'luhiddin Üstündağ'ın gazetemize beyanatı 
" lstanbulda kırk gün kırk 

ece eğlence ,, proğramı el
fındaki çalışmalar tamamen 

.. lnıiştir. Eğlence sezonu bu
n~en ilibaren başlıyacaktır. 

ugun Veliefendi çayırında 
apılacak at koşuları şenlik 
rogramı ara.sındı\ bulunınak
dır. 
. Vali ve Belediye Reisi Mu-
1ddin Üstündağ, bu münase
lle, garetecilere şu beyanat

a buıuumuştur: 
- Turizim cereyanının harp 

0nundan beri kazandığı e
~llınıiyet malumdur. Milletleri 
ltibirine daha yakından ta
ıtıııak, bilhassa hars ve Gü-
eı,, d -d an atlar sahasın a vucu e 
Ctirdikleri eserleri yekdiğe

~tine göstererek gündelik te
ı:s ve rekabetlerin üstünde 
~ .. rı bir bağ kurmak maksadını 
1~den bu ce: eyana son 

. sene zarfında yeni bir 
'<lıkin ilave edildiğini görü-
0rıtz. 

liakikaten iJ..tısadi müvaze
cleı;ni düzeltmek, vatandaş
•tın iş sahalarını genişleterek 
'.fahlannı arttırmak istiyen 
Ut" Un milletler. baş vurduk-
<rı muhtelif çareler arasında 
~~iznı hareketine adeta dört 
. e sarılmışlar, memleketleri
ın .. 11.kl · · t 'h" . guze ı erını, arı ı zen· 
1nliklerini istismara başlamış-

~tdır. Bu suretle turizmde bir 

1 •deniyet davası olmuş, mil
b'tler, bu sahada, birbirleriyle 
~oy ölçüşmeğe kalkışmışladır. 
ı:• Üstünlük devri olan Ata
kUrk devrinde, biz de bu hare
d~te uymaktan g~ri k_alama~
k·k. Bu düşüncenın tesırıyledır 

1
• lstanbul Belediyesi bundan 
~di sene evvel Turizm şubesi 
uc~de getirmiş, bu suretle. 
Urızm hareketine fiilen bir 
f r Veren ilk resmi teşekkül 
llıuştur. 

1 
1•tanbul, tarihi zenginlik ba
llıından kıymeti ölçülemiyecek 
;rıerle doludur. Bu toprak
.r~a birkaç medeniyet biri-
rıni takip etmiş, eserlerini 

ıtaknıışlardır. Abidelerinin 
~.tnıeu, lstanbulun simasına 
.;nııı~z çizgiler çizmiştir. Ta

lıt lluzellikler bakımından da 
G anbulumuza, ancak, yeni 
~ 0Yanın tanınmış bir şehri, 

ıa:ıf bir eşi olarak ileri sürü
~I Ot. işte biz, bütün bu tari
~~ Ve tabii varlıklara dayana-

bu güzel şehri bir turistik 

merkez yapmıya çalışıyoruz 

ve her sene biraz daha artan 
çalışmamızla bu yolda muvaf
fak olacağımızı söyliyoruz. 

Bence, bugünkü hareketimi
zin bütün kıymet ve ehemmi
yeti, böyle bir davanın geniş 
bir mikyas iizcrinde ortaya 
atılmış bulunmasından ve bu
nun etrafında çalışılmağa baş
lanmış olmasından ibarettir • 
Gündelik endişelerimiz ara· 
sında turizm, büyük bir ehem
miyet alacak.. Her türlü ted
birlerimizi, bir çok ümitlerle 
bağlandığımız bu büyük cere
yana göre alacağl7.. 

- Bu sene için fazla sey
yah celbcdebilecek miyiz ?. 

- ilk seneler için fazla ha
yallere kapılmamalıdır. Yaban
cı ziyaretçi, bilhassa eğlenmek 
ve dinlenmek maksadile ge
lenler, güçlükle memnun edi
lirler. Buna muvaffak olmak 
için, senelerce süren bir ha
zırlık ve imtihan devre•i ge
çirmek lazımdır. Bunun içindir 
ki •lstanbul, Türkiyenin ve 
yakın şarkın yazlığıdırl,. paro
lasile işe başlayoruz. 

ilk hedefimiz iç turizmdir. 
iç memleketimizden gelecek 
vatandaşı memnun etmek, o
nun istirahatini temin etmek 
kabiliyetini kazanmadan yaban

cıyı kolay kolay memnun ede
meyiz. Bu yolu takip ederek 
kusurlarımızı örtüp eksikleri
mizi tamamlıyacağız. Yolları

mız, bahçelerimiz, parklarımız. 
otellerimiz, münakale vasıtala
rımız, bizleri mem11un etmezse, 
yabancıyı nasıl memnun ede
bilir?. Noksanlarımızın ikmali, 
ancak, bütün vatandaşlarımızın 
bu hareketi benimsemesi ve 
bunun etrafında el birliği yap
masile kaimdir. 

Bütün vatandaşların bu bü. 
yük işte rolleri vardır. Her

şeyden evvel lstanbul hemşe
risine bir geçim yolu bulmak 
gayesini kovalayan bu hare
kette, bütün vatandaşların 

yardımına mazhar olacajtımız
dan eminim. Ancak bu saye
dedir ki, şehrimize, her sene 
biraz daha çekı düzen verip 
biraz süsler, misafirlerimizi bir
az daha ağırlayabiliriz. 

- lstanbula yaz ayları için 
hangi dış memleketlerden zi· 
yaretçi ketirtılebilir? 

Devamı 6 ncı sayfada 

landırılacaklar 
lstanbul telefon Drektörlüğü 

bir tamimle, umumi mükaleme 
merkezlerinde her üç dakika
lık konuşma için 7,5 kuruştan 
fazla para alınmamasını, buna 
riayet etmiyenlerin telefonları 

kapanacağını ve haklarında ta
kibat yapılacağını bildirmişti. 

Telefonlarını umumi mükale- ı 

melere açan her abone, aynı 
kayde tabidir. Bunda'l sonra, 
üç dakikalık hiç bir mükaleme 
için, yedi buçuk kuruştan fazla 
para alınamıyacak, yüzde 33 
kar bırakan bu hadden fazla 
para istiyenler direktörlüğe ha
ber verildij!'i takdirde, umumi 
merkezlere ait hükümler muci
bince cezalandırılacaklardır, 

Darüşşefakalılar 
Dünkü kongrede iki 
Azanın tecziyesine 

karar verildi 
Darüşşefaka lisesinden me

zun olanlar Cemiyeti dün E
min Önü Halk Evinde fevka
lade olarak toplanmışlardır. 

Bu toplantıda, nizamnameye 
aykırı harakette bulunan idare 
Heyetinden iki azanın istifa 
etmesi etrafında görüşmeler 

yapılmıştır. 

Bu iki azanın istifasından 
sonra bütün idare heyeti üye· 
!eri vazifelerinden çekilmişler

dir. Dün kongre heyeti umu
miyesi mevzubahs iki azanın 

tecziyesine ve diğer üyelerin 
istifalarının da kabul edilme .. 
mesine karar vermiştir, 

98000 lira sarfile ca· 
miler tamir ediliyor 

lstanbul Evkaf Müdürlüğü 
camileri harap olmaktan kur
tarmak için bunların tamirini 
kararlaştırdığını ve işe başla
dıl!'ını yazmıştık. Bu tamirata 
98,000 lira sarlolunacaktır. 

Tamir edilecek camiler ara
sında şehrin birer abidesi olan 
Süleymaniye, Sultanahmet, Be- ı 
yazıt ve Fatih camilerile diğer 
bazi küçük camiler ekseriyeti 
teşkil etmektedir. Bunlardan 
Atik Ali Paşa camiinin taml• 
rine başlanmıştır. 

Şirketin açılma töreninde bulunan da u•tliler 

Ankara Sigorta 
dün merasimle 

Şirketi 
açıldı 

/ş, Eli ııe Adapazarı Türk Ticaret Bankalarile Anadolu 
Sigorta Şirketinin müştereken tesis ellikleri, 500,000 Türk li
rası sermayeli Ankara Sigorta Şirketinin açılma merasimi, 
dün, öğleden evvel, Yeni Postahane karşısında Kınacıyan Ha
nındaki dairede yapı/mı$1ır. 

Davetliler, saat on birde toplanmıı bulunmaktaydılar. Açı
lış merasimi için güzel ve zengin bir büfe hazırlanmıştı. Da
fJl!tliler büfeden izaz ve ikram edilirlerken, milli Reasürans 
direktörü Refi Cehil Bayar, şirketin ilk muamelesi olmak üze• 
re eşyasınt 5000 liraya sigorta ettirmiştir. 

POLiS 

Olenler, yaralananlar 

Bir Kadın elektrik· 
çarpmasından öldü 
Bir adam kar ısı~~ bir delıkanlı da 1 

erkek ·kardeşın i 

bıçakla ağır surette yaralc.dılar 

Kasımpaşada yal!'hane mey· nün muhtelif yerlerinden ya. 
danında oturan arabacı Şükrü ralamıştır. Yaralı kadın Bey. 
dün sabah atlalarmı arabaya oglu hastanesine kaldırılmış 
koşacağı esnada hayvanlar suçlu Mehmet yakalanmıştır. 
ürkmüş ve arabayı Tersane cad· KARDEŞİNi YARALADl-
desine doğru koşturmıya baş. Üsküdarda Gündoğdu cadde
mışlardır. Araba tütüncü Meh- sınde Camcı hanında !oturan 
medin dükkanına çarpmış ve Ha!;an ile kardeşi Hü~eyin 
camları kırmıştır. Bu sırada sarhoş oldukları halde arala
dükkanda bulunan Mehmedin rında kavga çıkmış Hasan 
elleri kesilmiş ve ha.tahar.eye kardeşini sustalı çakı ile sol 
kaldırılmıştır. Polis tahkikata boğründen ve kalçasından ya

ra lamıştır. 
başlamıştır. .. .. 

CEREYANA TUTULDU - DUŞTU - Maçka caddesin-
de 30 numaralı evde aturan 4 Samatyada Belgrat mevkiinde 

Hacı Hamza mahallesinde olu· ya jında Ncş'et evin pençeresin-
ran bakkal ihsanın karısı Mak- den sokaga düşerek !yaralan-

k mış \'e o sırada oradan geç-
bule elektr.ik prizini ta arken mekte olan polis tarafından o-
birdenbire elektrik çarpmasın- tomobille hastaneye kaldırılmış· 
dan ölmüştür. Muayene neti- l 

ır. 

cesinde ceryan çarpması netı· KAVGA - Fenerde Hay. 
cesinde öldıiğü anlaşılmıştır. dar mahallesinde oturan Hasan 

ÇARPTI - Kasımpaşada \'e aynı evde oturan köfteci 
Dutdibi sokağında oturan ve Ali arasında kavga çıkmış Ha-
Galatada gazinoculuk yapan san Aliye bir tokat atmıştır. 
Ali kendisine ait 816 numaralı 1 Alinin karısı bu hal karşmnda 

Adliyede nakiller hususi otomobil ile Harbiye pek fazla müteessir olmuş ve 
lstanbul Agır Ceza reisi caddesinden geçerken boyacı çocuk düşürmek üzere olduğu· 

Suat Temyiz mahkemesi aza- Saide çarparak ağır surette nu iddıa ettiğınden Haseki 
lıklarından birine nakledile- yarPlamıştır. Yaralı hastaha- hastahanesine kaldırılmıştır. 
cektir. Naklin Temmuz içinde neye kaldırılmış. suçlu yaka- YARALANDI - Beşiktaş 
yapılacağı söylenmektedir. Is- lanmıştır. Kılıçali mahallesinde 15 numa-
tanbuldan Anadoluya nakledi- KARISINI BIÇAKLADI - ralı dükkanda kunduracı!ık ya-
lecek Adliye memurları için Beyoğlu Sazlı derede o tur3n pan Ahmet kundura yaptığı 
ikinci bir liste hazırlanmakta Mehmet karısı Esma ile ara- sırada biçağın göğsüne batma-
olduğu da ayrıca söylenmek- larında çıkan kavgada Meh- sile kalbinin altından yaralan-
tedir. met karısını bıçakla \'Ücudü- mıştır. 
..:.:.:~~~---~~~...;_~~~~--·~~~......:.~~~~~~-

• lstanbulda günde 
kırk lira ile veremi 

yenebiliyoruz 
Yılda bir gazetelerde oku

ruz. Veremle Mücadele Cemi
yeti konk resi general Ali Ça
lımlının başkanlığında toplanır. 

Senelik rapor okunur. 
Kongre dün de toplandı ve 

rapor okundu. 

62 kişi de parasını vererek 
kendi radyografilerine baktır
mışlar. Ziyaretçi hemşireler de 
bir senede l 20 hastaya gidip 
bakmışlar. 

Gel gelelim Erenköy sana. 
toryomuna: Bir senede buraya 
204 hasta girmiş, eskilerden 
kalanlar da dahil olarak 212 
si çıkmış. [Raporda bunların 
tedavi edilerek çıkarıldıkları ya. 
zılmaktadır.] 

Bütün bunlarla beraber ce
miyetin bir senede yaptığı mas
raf da 13023 lira tutmaktadır. 

l!l m 

ııe, insanın şöyle uzaktan ba

kınca ırüleceği geliyor. 
Halbu ki ağlıyacağı geliyor 

demek lazım! Bu cemiyet ku
ruldu kurulalı en geniş yar
dımların içinde bile yukarıda
ki rakkamın hudutlarından dı
şarıya çıkamamıştır. 

2406 numaralı ekiciden tütün 
alma kanununuu tatbikatında 

iyi ve istendiği gibi neticeler 
alınamadığı için, en-elce, lktı-

~ zat, bayağı çok tiddl olarak: 
- Dünyada bir harp olması 

1 imkansızdır! diyor. Hıtler ve 

sat ve inhisarlar vekaletlerinin 
istegile ticaret odalarınca tet
kikat yapılmış ve bu tetkikler 
neticelerine göre raporlar ha· 
zırlanmı~tı. Son defa Ankar;.
da toplanan tütün kongresi de 
bu raporlar üzerine, kanunda 
tadilat yapılması için teşebbüsat 
ta bulunulmasına karar.vermişd. 
Kongrenin temennisini göz 

1 

Musolini Avrupanın bu müt
hiş harp korku•unu, harp im

i kansızlığım pek: mükemmel 
istismar eden en akıllı iki ada
mıdır .. Fakat ne yapılsa harp 
olamazı A vnıpada hiçbir mıl· 
let harp etmez .. 

önünde tutan vekaletler, lstan
butda bir tütün kongresinin 
toplanma•ma karar vermişler; 
kongre için de, lzmir, Düzce, 
Adapazar-, lzmit ve Samsun-
dan yirmi murahhas gelmiş, 

Ticaret odası murahhasları, 

inhisarlar idaresiden umum 
müdür Mithat, Türkofisten de 
Mümtaz Kavalacı oğlunun iş

tirakile lstanbulde bulunan lktı-
sat vekaleti iç ticaret umum mü
dürü Mümtazın başkanlızında 
bir kongre heyeti teşekkül etmiş. 

Ticaret odasında üçdört gün 
evvel toplantılara başlanmıştı. 

Çarşamba, Perşembe, Cuma 
günkü toplantılarda ekicilerden 
tütün alma kanununun bütün , 
maddeleri gözden geçirilmiştir. 

Dün kong re lstanul ticaret 
odasında, yine vekalet iç tica
ret umum müdurü Nümtazm 
başkanlığı altında toplanmıştır. 

Dünkü celsede ekiciden tü
tün al ma kanununun tütiincü
lügiln tekam ülü ve tütün tica
retinin inkişafı hususunda mü .. 
him faydaları olduğu ittifakla 
kabul edilmiş, kanunun tatbi
kmdan sonra müotahsil eline, 
yalnız lzmir mıntakasında 3 
milyon lira fazla para geçtiği 
teshil o7undugu tebarüz etti
rilmiştir. Yalnız, 1, 2 ve 3 ün
cü maddelerin tatbikatında 

bazt noktalar işt.bahı mucip 
old uğu için istizahatta bulunul
masına karar verilmiştir. 

Müzakerelerin neticesini, iç 
ticaret umum Müdürü Mümtaz; 
bir rapor halinde vekalete 
arzetmek üzere Ankaraya gö
türecektir. 

Almanyanın yeni bir 
kararı 

Alman hükumetı, ithal ede
cegi mal için 1 Ağustostan iti
baren nmenşe şehadetnamesi 

1 istemeğe karar vermiştir. Gön
derilen bir sirkülerle menşe 

şehadetnameleri ne Almanca 
meşruhat konulmasına da ta
cirlerimiz.mecbur tutulmuşlar
dır. 

Memleketimizin birçok yer-
lerinde Almanca bilen olma
dığından bu mıntakalarda 

menşe şehadetnamelerine Al
manca kayid koydurmağa 

maddi imkan yoktur. Alman

caya vakıf insan bulunsa bile 

bu muameleyi yaptırmak tüc
car için külfetli ve masraflı 

olacak ve vakit kaybettire
cektir. Hükümetimiz iki mem
leketin ticari münasebetlerine 
dokunacak mahiyette olan bu 
tedbirin kaldırılm1sı için Al
man hükumetile temastadır. 

Afyon mübayaatı 
batla yor 

Ziraat Bankasile Uyuşturucu 
Maddeler inhisarı arasında 
akdedilen köylüden afyon mü-

bayaasına ait anlaşmanın tet

kikatına müteall<k faaliyet bit

mek üzeredir. Tetkikat neti

cesinde t atbikata müteallik 
formüller tesbit edildikten son-

Di}or. Dünyada hakikat, bu 
imanda olan sakallı, sakalsız 

milyonlarca Bernarl Şavlar ol
dugu da muhakkaktır 1 fakat, 
Dünyada bundan daha müd
hiş bir mizahta olamaz! 

Behey muhterem Bcrnard 
Şau'lad Satvetli sakallarınızı 

lütfen biraz gözlerinizin hiza
sından aşağı indirerek dünyaya 
nazar buyurulluz. 

Harb imkansızdır, AHupa
da lıarb olmaz. Bu uırda kim
se harbetmez buyuruyor
sunuz ! Ko<koca ltalya Habe
şistanda lıarbetmedi mi ? Yok-· 
sa siz de, Milletler Cemiyeti 
gibi, bunu hıı.rbdan mı saymı
yorsunuz? .• 

Bu'{ün koskoca lspanı ol mil
leti barb etmiyor mu?Hem kar
deş kardeşe, birbirlerile, kı
yasıya !. 

Demek o millet te, daha 
mühim bir sebeple hariçte 
harp bulsaydı, kardeş kardeşe 
boğuşacagına, daha seve seve 
silaha sarılmaz mıydı? 

Hem milletlerin ruhlarındaki 
büyük değişikl iğe nazar buyu
run ki dün Avrupaya (caz) ın 
geldigi Afrikadan bugün (harp) 
geliyor! Gariptir ki l<panyol ' 
ihtilali de Afrikadan patladı ... 
Şakaya lüzum yok: Bugün 

Alrikadan esen s•m rüzğiır

larının yer yer ateşlediği dün
yada milletlerin eline si'ah 

vermiye gelmezi Halbuid bü
tün milletler gırtlagına kadar 
mü..,llah! 

Bütün milletler, elleri silah
larının emniyet tetiklerindey

ken (sulh emniyette!) diyoruz! 

ve, dünyanın en büyük sakal

lıları dünyanın sakalına gülü
yorlar, yuf!., 

Serdengeçti 
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Komisyoncuların 

imtihanları 

Diin. öğleden evvel, Sirke• 

cı Gümrüğünde, gümrük ko

misyoncularının imtihanları ya

pılmıştır. imtihanlara 40 ko

misyoncu iştirak etmiştir. ----
Kuş yemi ihracati 
Almanya, Belçika, lnırillere 

ı ve Amerikaya alivre kuş yemi 
satııına başlanmıştır. 

Türkiye kuş yemi rekoltesi, 
geçen sene 2l40 tondu. Bu se
ne mahsul daha eyi ve fazla
dır. Bu yılki rekolte 3500 ton 
kadar tahmin edilmektedir. 

480 LiRA ÇALDILAR -
Beşiktaşta Ortabahçede Hasan 

Paşa fırınının kasasından 480 

lira çalınmıştır. Polise malü

mat verilmiş ve derhal tahki

kata başlanmıştır. Parayı ame

leden Mehmet isminde bir 
adamın çaldığı zaıınolunmak

tadır. 

Rapora göre, Cemiyet Eyüp. 
teki dispanserini hasta mua
yene edilir bir şekle sokabil
miş. Erenköy sanatoryomuna 
ilave edilen baraka da nere
deyse bitirilecekmiş. Yalnız 
Eyüpteki dispanserde 764 ü es
ki hasta olmak üzere 2538hasta 
muayene edilmiş,32balgam,106 
idrar, 4 kan, 26 mevaddı ga
ite tahlili yapılmış. 337 hasta
ya parasız ilaç verilmiş, 24 
şırınga yapılmış. 72 kişinin be
dava radyografisini almışlar. 

Hesap ederseniz, cemiyetin 
koskoca lstanbulda verem gibi 
cephesini alabildiğine germiş 

müthiş bir düşmana karşı, 

günde kırk liradan hatta daha 
aşağı bir para ile mücadelesı. 

lstanbulda verem mücadele. 
sine karşı alırıan bütün bu ted· 
birlerin masrafı en küçük 
bir A Hu pa şehr indeki en kü
çük bir sanatoryomun yevmiye 
defterıne bile sığmaz gibi geli
yor insana! Amma biz nasıl 
koskoca lstanBulun haritasına 
sığdırıyoruz. o başka marifettir. 
Bu hüneri başaranların karşısın- ra, bu ay sonlarına ~oğr_u, Zi
da aczimizden değil, fakat ala- raat Bankası şubelerı, mustah
kasızlığımızdan ne kad:ır utan- [ silden afyon almağa başlaya-
sak yeridir. caktır, 

SİLAH ATTI - istiklal 
caddesinde bir birahaneden 
çıkarak Bayram sokağında 

şoför Mahmudun evine gitmek 
üzere Melek sineması sokağ•n. 
dan geçerken kak\'ecİ Raşıt, 

sabıkalı küçük Ali tarafından 

atılan üç el tabanca kurşunile 
yar3lanmış. yaralı Beyol!'lu 
hastanesine kaldırılmıştır. 
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MUdafaa mevziinin 
işgali 

Her gün bir yazı 

Tür'kiyede sağlık işleri ve 
nüfus meselesi 

r 

Sağhk mücadelesi için devlet 10 
yılda 3,447,194 lira harcadı 

Yazan: Dr. Rüknettin Fethi 
Büyük harple ( 1,300,000 ) e s2ğlığıyle ilk planda uğraşıl-

yakın künyesi belli Türk eri ması lazım geliyordu, 
telef ett,k. Ve bu gayret iledirki Büyük 

Yanlız Çanakkale 66,000 ba- Millet Meclisinin ilk günlerinde 
ba yeğitin kanile kazanıldı. dahi nüfusun sağlığı ve korun-

lstikial savaşında 37,000 yurt- ması meselesile şiddetle alaka-
daş erıttik. dar olduğunu görüyoruz. 

Kısaca son yirmi beş yıl 1927 de sayım yapıldı. 
içinde memleketin dövüşecek 1930 da Sıhhat Koruma 
kazanacak, bazusu kuvvetli, Kanunu kabul edildi. 
inanışı sağlam 2,000,000 eri Aşağı yukarı bugün ne 
yurt için öldü. Açlık, sefalet vaziyette olduğumuzu iyice 
ve hastalığın yıkıp geçirdiği biliriz sayılırız. Bunun daha 
milyonlar ise hariç. Nüfusumu- açık ve daha manalı olabil-
zun mühim bir kısmı ise deje- mesi için rakkamiar üzerinde 
nere huvarda bir miras yedi konuşmayı daha münasip görü-
gibi vilayet, eyalet harcıyan yorum. 

O 
Devrimden önce: 

smanlı siyasetinin kurbanı 
olarak bugün ana vatandan Bütün imparatorluk hudut-
uzakta kaldı. lan içinde belediyeler, vila-

K ı k yetier ve diker idarelerin sıh-
üçüldük. Küçü dü • hl işlere verdikleri parada da-

Ôyle ki, Atatürk inkilabiie 
gözümüzü açtığımız zaman sa
yımızı 12 milyon bulduk. 

45 milyonu aşan Osmanlı 
imparatorluğunun içinde bili
yoruz ki, muhtelif unsurlara 
mensup kitleler vardı. Fakat 
nede olsa büyük ekseriyet 
Türklerde idi ve muhakkak ki 
12 milyondan çok fa,laydık. 

Fakat sarhoş, sarsak bir 
idarenin elinde eridıkçe eri
mişiz. 

m m 
insanı muhit olarak tetkk 

edersek ( nüfus hareketlerile ) 
karşı karşıya geliriz. 

Ôkonomi nufusa başka bir 
yönden, tıp ise başka bir yön
den bakar. Fakat netice aşağı 
yukarı aynıdir. Eninde sonun
da iş sosyal bir topluluğun 
varlığına, verimine dayanır. 

Nufuz işi deyince ökonomik 
bir görüşle yalnız ferdlerin de
ğeri ve verimi mevzubahs 
olur. 

Tıp ise kütlenin sağlığı ve 
üremesile alakadar olurki ne
ticede vaziyet yine ferdlerin 
değer verimine dökülüyor de
mektir. 

Varlık ve verim bakımından 
toprağı yoğuracak sıhhatli köy
lü, manivelayı çevirecek çelik 
amele; suyu üretecek sağlam 
bir baba ve ana liı.ıım. Şu hal
de kitlelerin ökonomik kaynaş
malarıy le tıp kolkola yürüyor 
demektir. 

Osmanlı imparatorluğu yor-
ganının genişliğini, ayaklarının 
uzunluğunu bilmiyordu ki ona 
göre ayaklarını düzetley!p ken
dini biçimine koysun. 

Uzun yıllar içinde tek bir 
nüfu~ sayımı yapılmamıştı. Ne 
kadar ölüyor ? Ne kadar do
ğuyor? Niçin ölüyoruz? farkın
da olan yoktu. 

Devlet işleri bir acaip de
ğirmendi. Kendiliğinden dönüp 
gidiyordu. Suyu nerden geli
yordu, nereye gidiyordu. Ara
yıp soran olmayordu. Bin bir 
kötülük ve şaşkınlık yuvası 
bir idarenin bin bir çeşit güç
Jukler arasında yıkılıp gitmesi 
ve yerine milli hükumetin geç
mesile artık geri gidişe son 
vermiş oluyorduk. 

Bunlar arasında bir milletin 
ilerleyebilmesi; ihtiyaçları kar
şılayıp ayarlıyabilmesi ve ne
rede olduğumuzu bilmesi için 
evvela nufus hareketlerinin 
etüt edilmesi ve topluluğun 
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hil olduğu halde sıhhat bütçe-
sinin senede vasati tahsisatı 

280,000 lira idi. 
Atatürk devrinde yalnız hü

kumetin ayırdığı tahsisat 4-5 
milyonu geçer. Vilayetlerin 
belediyelerin ve diğer dairelerin 
sıhhi işlere ayırdığı para bun
dan hariçtir. 

10 yılda neşredilen i"tatis
tiklere göre : 1926 - 1932 
devlet yalnız sağlık müca
ddeleri için 3,447.194 hra har· 
camıştır. Yalnız sıtma için 7 
milyon ki ·i muayene edıidi. 

143.645.508 metre murabbaı 
bataklık sahası kurutuldu. 

Firengi mücadelesi için 704 
bin 386 kişi muayene edildi, 
25.000 kişi muayene altına a
lındı. 

Trahom mücadelesinde bu gün l 
1 milyon 914,614 kişi ayak le· 
davisine alınmış bulunuyor. 

Yukarıda kaydettiğimiz ra
kamlar imperatorluğun memle
ket sıhhat işlerini devrime na
sıl terkettiğini kafi derecede 
beliğ bir surette anlatır sanı

rım ve niçin küçüyordük. 
Niçin bize hasta adam di

yorlardı. Suallerininde cevap
larını bu kaba saba rakkam
larının içinde bulabiliriz. 

Cumhuriyet ve devrim böy• 
le bir mirasa konmuştu. Ve 
yırtarca yaptığı gayretlerin ilk 
mükafatlarını da almış bulu. 
nuyor. Nüfusumuz 18 milyona 
çıkmış bulunuyor. 

Yalnız şimdi makalemizin 
asıl mihverini şu nokta teşkil 

ediyor. Dava mutlak zaferle 
neticelenmiş bitmiş midir ? 

Uzatmadan söyliyebiliriz ki 
hayır 1 

Hayat durmıyor daima de· 
vam ediyor. Devlet vazifesini 
bir yandan yapmağa çabalar
ken fertlerde diğer yandan 
asırların yaralarını kapamağa 

çalışmalıdır. Bu bugün ki milli 
va~ifelerimiz arasındadır. Ma
demki birimiz hepimiz hepimiz 
birimiz için yaşıyoruz. 
Şu halde birerlerimizin istikbal 

bakımından nüfus ve sağlık iş
lerindeki vazifelerim!zi önemle 
bilmemiz, takip etmemiz ve ba
şarmamız lazımgeliyor bugün 
için bu vicdani bir millet borcu 
oluyor. 

Gelecek yazımız bu vazifelere 
ve Türkiyede doğum ve ölüm 
meselesine dair olacaktır. 

Dr. Rüknettin Fe thi 

Aşk Oyuncakları 

Sope de Vega soka~nın ba
şında ikimiz için küçük bir ev 
kiralamıştım • Kadın odalara 

giriyor, çıkıyor, önümden ge
çiyor, gözlerimle vücudunu ta
kip dahi etmiyordum. Eistan· 
lan, dans mayoları, donları, 
gömlekleri divanların üzerin
de sürükleniyordu. Fakat ben 
bütün bunların hiç mi biç tesiri 
a:tında kalmıyordum. 

Altmış gece dansözün yanı 
• başımda uzanan kıvrak vücu

dunu, ışık söner sönmez, hep 
hayalen Konça'nın vücudu san
mağa çalışarak guya avunu
yordum. 

Fakat en sonunda kendim
den yeis getirdim. Altmış bi
rinci gün evden kaçtım. 

Sevile döndüm. Köşküm ba-

y AZAN : Pi yer Luia 

na mezar gibi geldi. Gırnataya 
gittim, orada da canım sıkıldı. 
Kurtubaya gittim, orası da bana 

sıcak ve ıssız geldi. En niha
yet evleri deniz içinde bir va
ha teşkli eden Kadiz'e gittim. 

Böyle şehirden şehire dola
şırken de, uzak ve mukavemet 

edilmez bir tesire tabi oldu
ğum muhakkaktı. Koca ispan
yada Konça Perez'e dört de
fa rastlamıştım. Bütün bunlar 
birbirini takip eden tesadüf
lerden ibaret değildi. Gerçi 
ben insanların mukadderatı üze

rinde rol oynayan bu gibi zar 
oyunlarına inanmam. Fakat bu 
kadının tekrar beni avucunun 

içine alması, anlatacağım şey· 
!erin başımdan geçmesi mu
kaddermiş. 

Hikaye meş-
hurdur: Ana 
balık çocukla
rına nasi h a t 
veriyormuş. Bü-

Müdafaa için hazırlan
mış bir mevziin işgali, mu
harebe maksadına bağlıdır. 
Düşmanın durumuna, kuv
vetine ve taarruz şekline 

göre güdülen bu maksat, 
piyadenin, ağır silahların, 

topçunun birleşmelerini belli 
eder. Sevku idareye alışmış 
ve bilgisi olan bir kuman
dan mü da faa maksadını 

gözden kaçırmaz, mevzi· 
den, cephenin, genişlik 

ve derinliğinden, bağlı bu
lunduğu tümenin umumi dtt· 
rumundan başaracaA'ı işi, 

girişeceği savaşın safhala
rını kavrar. 

1 yük balıklara 
' kendinizi kap

Müdafaa mevzii, umumi 
bir keşif neticesinde hazır
lanır. Bu keşif, mevziin ay
rılacağı mıntakalar hakkın

da da bir fikir verir. Muay
yen bir şemayı tatbik veya 
bir formülü takip etmek 
aczi meydana vurur. Mü
dafaanın hedefi esastır. Mırı. 
taka taksimatı buna göre 
yapılır. Genişliğine veya de
rinliğine tertiplenme düşün
cesi de bu mıntakaların bü
yük veya küçüklüğünü gös
terir. 

Kat'i neticeli müdafaada, 
bütün silahların mevzi ile
risinde geçilmez bir ateş 

sahası vücuda getirmeleri 
esastır. Ağır makineli tü
feklerin cephe ve yan ateş

lerini yapacak surette ge
nişliğine ve derinliğine mev
zilere yerleştirilmeleri uy
gup olur. Dövülemiyen yer
leri ateş altına almak için 
de hafif makineli tüfenklerle 
piyade havanlarından isti
fade olunur. 

Topçunun uygun yerlere 
tabiycsi de mühimdir. Bu 
birlikler, düşmanı uzak me
safeden atPş altına almalı 
ve piyadenin tevkif ateşle
rini kuvvetlendirmelidirler. 
Topçu, tutu lan müdafaa 
mevziinin içini ve saldıra
cak düşman tanklarını ateş 
altına alacak şekilde yer
leştirilmelidir. Bu işler pla
na göre tertiplenir ve bütün 
topçu birlikleri tek bir ku· 
mandan emrine verilir. 

M. Ersu 

Küçük 
Haberler 

• Emniyeti Umumiye Dör
düncü Şube Müdürü mezunen 
şehrimize gelmiştir. 

• içki Aleyhdariarı Gençler 
Birliği tarafından tertip edilen 
Çamlıca gezintisi geçen hafta 
havanın yağmurlu olması mü

nasebetile bu haftaya tehir e
dilmiştir. Gezintiye. iştirak e
decekler sabah 9.10 geçe va
purile Üsküdara geçeceklerdir. 

Kızılay kurumundan Hayır• 
sever bir Türk tarafından E
yüp verem dispan serimizin 

noksanlarının tamamlanması 

için cemiyetimize bin beş yüz 

lira teberru edilmiştir. Bu yurt
daşımıza alenen teşekkür ede
riz. 

* Halıcıoğlu spor klübü ta· 
rafından 9 Ağustos Pazar gü
nü yapılmak üzere Boğaziçin• 
de bir gezinti tertip edilmiştir. 

Kadiz'deydim. 
Bir akşam can sıkıntısından 

rıhtım barlarından birine git
tim. Konça ile karşılaşmıya· 

yım mı? Hem ele ne şekilde? 
Konça ,sahnede otuz kadar 
balıkçı, bir o kadar gemici ile 
dört beş şaşkın ecnebinin 
önünde dansediyordu. 

Onu görür görmez bütün 
vücudum titremiye başladı. 
Kimbilir ne sapsarı kesilmişim. 
Çünkü nefesim kesilmi,ş kuv
vetlerim vücudumu bırakmıştı. 
Kapının yanında ilk boş bul
duğum sıraya oturuverdim. 
Dirseklerimi masaya daya
dım. Konçayı ölmüşte yeniden 
dirilmiş gibi uzaktan seyre 
daldım. 

Konça kollarının ve bacak. 
!arının her hareketinde elle
rindeki kastanyetleri şaklata
rak, en güç lspanyol dansla
rından birini oynıyordu .. Beni 
gördüğüne emindim. Fakat hiç 
bana bakmıyordu. Bacakları
nın ve vücudunun hareketlerin· 
de seyircilerin içinde her hangi 

tırmamak için şöyle yapınız, 

böyle yapınız, diyormuş. Tam 
bu sırada yukarıdan iri bir Yu
nus balığı gelmiş, ana balığa sal
dırıp yutmıya başlamış. Çocuk· 
lar, Yunusnun karnına giden 
ana balığa sormuşlar: Ya bu 
nedir ana?. 

Zavallı ana, son nefesi çı

karken çocuklara şu hazin ce
vabı vermiş: 

- Buna derler tepeden 
inme! 

l!J ı!I 
Bu fıkrayı burada bin bil

mem kaçıncı defa da benim 
aA"zımdan dinlemiş oluyorsu
nuz. Niçin tekrar ettim bunu 
acaba? 

Tramvayda bir arkadaşımla 
konuşuyoruz. Balık istifi gibi 
bir tramvayda rahat seyahatin 
sırlarını o arkadaş bana anla
tıyor. Tramvayın içindeki pis 
havanın burun deliklerimizden 
girmemesinin, ayağımıza basıl
mamasının sırlarını söyleyip 
duruyor. Eakat tam bu sırada 
tramvay birdenbire zınk diye 
istasyon yaptı. Biz hepimiz 
fizikteki atalet kaidesine uya
rak birbirimizin üstüne yıkıl. 
dık. Ayaklarımız ezildi, şapka· 
!arımız başımızdan fırladı, pe· 
rişan olduk. Arkadaşa sordum: 

- Ya buna ne derler? 
Arkadaş cevap verdi: 
- Buna tramvayda sürpriz 

derler. 

r -"' 

1 
Doktorun 

Öğütleri 
Ekzema 

Halk dilinde tuzlu balgam, 
çakmak, temriye azmanı, gece 
yanığı gibi isimleri de vardır. 
Vücudün hemen .her yerinde 
çıkabilir. O kadar iltihaplı ol
madıkı için harareti az olur. 

Yalnız ziyade kaşınma verir, 
bazen sathı kabuk bağlar ve 
içinden bulanık ve sarımsı bir 
mayi akar. 

Bu illet bünyevi teşekkülleri 
arızalı bulunanlarla umumiyetle 
mizacı lenfavi olanlarda görü
lürse de, ekseriyetle irsidir. 

Bunun için illeti esasından 

tedavi etmek lazımdır. Yalnız 
çıktığı yere kalaycı çamuru, 
pomada, merhem gibi şeyler 
sürmek kafi deg.ildir. Asıl ille
tin sebebini dahilen de tedavi 
etmelidir. Bu da arsenikli mel
hemler istimalile mümkün ol
duğundan, ekzema zahir olun
ca doktora müracaat ister. 

Ek zema başta çık tığı zaman, 
hasıl ettiği sivilcelerden saçla
rın döküldüğü vaki olursa da 
hastalık geçince saçlar yeni
den biter. Çocuklarda kaşın
ma ziyade olduğu için, bunlar 
sivilceleri tırnakla koparırlar, 
yaraları eşerler, eşdikçede ya· 
ranın cesametini arttırırlar ve 
bu suretle tedavi müddeti uzar. 

Ekzemada çocuklar için her 
gün bir veya iki kaşık miktarı 
büyükler içinde iki yemek ka· 
şığı balıkyağı, yağlı et suyu, 
kına kına şurubu iyotlu bayır 
turupu şurubu içmeli, bağbah-

birini lstihtaf eden bir tahrik 
seziliyordu. 

Birdenbire salonu çınlatan 
alkışlar arasında dansını bitir
di. Hetkes bagırıyordu: 

- Olel Chiqillal Ole, Ole, 
Otravezl 

Şapkalar sahneye uçuyordu. 
Bütün salon ayaklanmıştı. 
Konça nefes nefese, tebessüm
ler ibzal ederek dansını beğe
nen bu güruha teşekkür edi· 
yordu. 

Adet mucibince sahneden 
aşağıya indi, laalettayin masa
lardan birine oturdu. Sahne· 
ye de başka bir dansöz çıktı. 
Salonun bir köşesinde kendi
sini perestiş derecesinde se
ven, ayaklarının altında parça· 
lanmağı saadet bilen, fakat 
ıztırabını da yenmeğe çalışan 
birisi bulunduğunu bile bile, bu 
adamm gözleri önünde masa
dan masaya. koldan kola do
laşıyordu. 

Herkes kendisini ismile ça· 
ğırıyordu. Tepemden tırnağı

ma kadar vücudumu sarsan 

BEN KİMiN 
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Tel kamçı ile döğdükleri delikanh ateşli bir Türkçü•' 
" Mustafa Kemal Anadoluda muzaffer olacak 

ve olmahdır ,, demiş. işte zavalhnın suçu bu imiş .. 
Dün bir rivayet çıktı.. Beni 

Harbiye mektebine götüre
ceklermiş. Oraya gidersem, 
öbür dünyayı boyladım de

mektir. 
- Tuhaf şey J. insanı so· 

kak ta dolaşırken yakalarlar mı 
hiç? •• 

- Yalan söylemiyorum, be
yim 1 Hem bu felaket yalnız 
benim başıma gelmedi ki.. beni 
buraya attıkları zaman, burada 
benim gibi on beş yirmi Türk 
zabiti vardı. Kimisi para ile 
kurtuldu.. para veremiyenier 
ikişer üçer harbiye mektebi 
bodrumlarına gönderildi. Giiya 
ben o taraflarda Anadoluya 
kaçmak için dolaşıyormuşum~ 

- Kim söyledi bunu sana? 
- Buradaki tercüman Mıgır ... 
- Acaba para sızdırmak için 

mi bu iftiraları uyduruyorlar? 
- Şüphe yok •• parayı veren 

düdüg.ü çaldı.Biz kaldık işte bu· 
rada Vamık bey etrafdakilerle 
konuştukça hayretten hayrete 
düşüyor, Türklüğü bu kadar 
alçaltan Damat Ferit kabine
sıne lanetler yağdırıyordu. 
Kendi kendine söy lenmeğe 
başladı: 

- Bir daha Baltalimanına 

ay ak basarsam, ben de onlar 
gibi duygusuz, vatansız bir 
alçağım demektir. Hayır, ben 
her şeyden önce damarlarında 
öz Türk kanı taşıyan vatan se
ver bir adamım. Şimdi buraya 
düşünce çok daha iyi anladım 
ki, Türk milleti tam bir uçuru· 
ma düşmüş ve memleket ha
kiki manasile işgal edilmiş bu
lunuyor. 

Bir takım günahsız ve suç
suz insanların inlediği bu yer
de ne bir Türk polisi var. Ne 
de Türk kanunu.. Bir lngiliz 
posta çavuşu kırk sekiz mev
kufun mukadderatını tayine 
memur edilmiş. Türkün şeref 
ve vicdanile bu kadar oyna
nır mı? 

Hakaret ve tahakküm bu ka
darla kalmıyordu. 

işte bu feryat.. Karşıki oda
ya yeni getirilen bir başka 
---~ -
çelik ve kırlık yerlerde hava de-
ğiştirmelidir. Bir kere bünyenin 
bu suretle tedavi ve ıslahı ile 
uğraşılırken, haricen de yara
lar merhem ve pomada isti
malile tedavi edilir. 

Yara mahallinde iltihap 
görülürse, patates veya nişasta 
veya pirinç unundan yapılan 
muayyen lapalar istimal edil
meli ve bu lapalar günde iki 
üç defafa değiştirilmelidir. 
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Yara mahalline doğrudan 

doğruya adi borikeli merhem 
yapılarak sürülmesinin veya 
bir sigara kapıdına sürülerek 
yara mahalline yaçıştırılması
nın faydası vardır. Tedavi de
vam ederken. hastanın tabiat• 
ça dıı mülayim olması icap 
eder ki, bunun için de ayrıca 
müshil almalıdır. 

inceli kalınlı "Konçital,. sesleri 
işitiyordum. Müşteriler içki 
ikram ediyorlar, çıplak kolla· 
rını okşayorlardı. Bir Alman 
gemicisinin verdiği kırmızı bir 
çiçeği saçlarına iliştirdi. Beri 
tarafta kadınlarla olurmuş bir 
delikanlıya laf attı. Bir baş
kasını çenesinden okşadı. Gi
dip o adamı parçaiamamak için 
kendimi zor tuttum. 

Bir hayli devam eden bu 
zalim manevra esnasındaki ha. 
reketlerinden hiç biri zihnim. 
den silinwemiştir. 

Bütün diğer masaları do
laştıktan sonra nihayet benim 
masama da uğradı. Mahcup mu 
oldu, yahut beni orada gör
düğüne şaşırdı mı dersiniz? 
Hepsi oyunl Karşıma oturdu. 
iki elini vurarak garsonu ça• 
ğırdı: 

- Tonya, bana bir kahvı:! 

Ve sonra sanki bir şeycik
ler olmamış gibi bakışlarımın 
ağırlığına son derece müsteri
hane tarammül edebildi. 

mevkufu tel kamçı ile döğü- ı 

yoriardı. 

Ağızdan agıza şu sözler do
laştı : 

- Delikanlı, ateşli bir Türk 
genci .. "Mustafa Kemal Aı:a
doluda muzaffer olacak ve ol
malıdır!,, demiş. 

işte zavallının suçu bu imiş. 

Tercüman Mıgır : 
- Kadri efendi, haydi yürü •. 
Diye bağırarak karşıki oda-

dan çıktı. Yirmi iki yaşlarında 
sevimli, zeki bakışlı bir genç. 
Adının Kadri olduğunu anla
yan mevkuflar başlarını salla
yarak: 

- Yazık... Harbiyeye bir 
yemlik daha geldi. 

Diye mırıldandılar. Kadrinin 
ayakları tutmuyordu. Zavallıyı 
o kadar çok dövmüşlerdi ki •• 

Bir n~zır' utanma
dan söyliyor: "Elimde 

bir şey yokl .. 
Sabahleyin Vamıkın erkek 

kardeşi, kendisini aramak üze
re Arapyan Hanına gelmişti. 
Vamık bey gece cebindeki 

parayı bir nöbetçiye vererek 
kardeşine telgraf çekmeA"e mu
vaffak olmuştu. 

Süreyya bey bilmem hang' 1 

dairede bir kalem mümeyyizi 
idi. Vamık bey başına gelen' 
!eri kısaca pdrmaklığın önün• 
de kardeşine anlattıktan sonra: 

- Aman, dedi. Ş.mdi nafıa• 
ya git. Nazır paşayı gör. Beni 
çok sever o. Meseleyi anlat 
hemen tahliyeme tavassut bu· 
yursunlar. 

Süreyya bey kardeşine bir 
mıktar harçlık bırakarak Ga• 
laladan lstanbul tarafına geç
li.. Nafia Nezaretine koştu.· 

Nazır Paşayı makamında bu!· 
du. 

- Aman Paşam, birader 
bendenizin başına nasılsa böt 
le bir iş gelmiş .. 

Diyerek Vamıkın ArapyaP 
hanında hapsedildiğini söyled> 

Nazır Paşa masasının önün• 
deki yumuşak koltuğun içinde 
kirpi gibi büzülmüş uyukla• 
yordu . Kaşlarını kaldırara~ 
Süreyya Beğe cevap verdi : 

« - Vallahi azizim, böyle 
işlere ben karışmam. Vamıkl 
ne kadar çok sevdiğimi seO 
de bilirsin amma .. Yemin ede• 
rim ki, elimde bir şey yok· 
Yardım edecek vaziyette de
ğilim. • 

! Bitmedi J 
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· SAN~T 
KiTAP .. ~EfiM. TiVATQO,HU.S'iKt 

Milli san'at nerede? 

Gençleri tenkit etmek bizde 
en çok kullanılan bir mevzu 
oldu. 

Fakat düşünülmigor ki bu
günün gençlerini tenkit eden• 
/er onlara hiç bir şey öğretmi
gen genç kültoirler üzerinde 
tesirleri hemen hemen sıfır 

olan insanlardır. 
Gençler okumuyor!., Diye 

bağıranlar gençlere hangi ki
tobı yazıp ta verebildiler. 

Evet soruyorum. Bizde yal
nız gençler için yaz.ılmıs, on• 
/arın umurr i kültürlerini yük
seltebilecek kaç kitap vardır. 
Milli sahne için de ayni su
alleri sorabiliriz. 

Gençlerin seyredebileceği, 
mevzuu tamamen kendi ben/i
kimizden alınmış kaç fone 
• çok rica ederim sayınız • 
piyes vardır. 

Milli filim/erimizin adedi 
üçll dördü geçiyor mu, ve bun• 
/ar Türk ve Türklük ruhunu 
canlandırabilir mi? 

Bu memleketin gençleri ken• 
dilerini tenkil edenlere daha 
böyle milyonlarca soru sora
bilirler. Ve öyle zannediyorum 
ki kendilerine münekkit siisıJ 
verenler bu sorular karşısın ... 
da tembel talebelerden daha 
fazla afallıgacaklardır. 

Okumak istiyoruz. Adama• 
kıllı bir gençlik kütüphanesi 
yok. Halbuki edebiyatımızı 

Yavaşça dedimki: 
- Konça sen hiç bir şeyden 

korkmayor musun? Ölmek filan 
aklına gelmiyor mu? 

- Neden korkacakmışım?. 
Yoksa senin mi öldürmeğe ni
yetin var ?. Gülerim kedinin 
çamaşır yıkayışına 1 

- Demek meydan oku
yorsun. 

- Elbette 1 Burada da, baş
ka yerde de 1 Ben Don Mateo
yu dokuz ay karnımda taşı
mış gibi bilirim. Başımın bir 
teline bile dokunamazsın. Hem 
sonra buna ne lüzüm var! Ben 
artık seni sevmeyorum ki. •. 

- Sanki sevmiş miydin? 
- Sevdim, sevmedim. Gön-

lünüz hangisini beğenirse ona 
inanırsınız. Bütün kabahat siz
de azizim. 

Gördünüz ya, bütün kabahat 
bende imiş. Utanmadan kendi
sinde serzeniş hakkı da buluyor· 
du. Zaten ben de böyle bir ko
medyayı beklemiyor değildim. 

- ikinci defa dır ki bunu 
yapıyorsun. Benim şimdiye ka· 

temsil etmek istiyen bugünı1~ 
yazıcıları bunıı pekti/ti gapll' 
bilirlerdi. 

Kültürümüzü inkişaf elfir' 
mek isti gerek milli (Şehir rı· 
galrosuna) gMigoruz. Gözleri• 
mizin önüne koımopolit garip 
operetler seriyorlar, T1:rcürrı' 
eserlerden, ve sayısı belki Jd 
biri geçmiyecek te' lif eserde~ 
başka hiçbir şey görmigorızl· 

Emin olunuz bugünün Tı1rj 
11encinde zekıi ve çalışma sell' 
gisi /az/asile mevcuttur. Fo· 
kat o bunları tecrübesizliğin'. 
den kullanamıyor ve bir yal 
gösterici de bulamıyor. 

lgi bir gol bulanların, iti' 
vik edilenlerin hepsi yüksel· 
mişlerdir. 

Gençlere nasihat ve gol go" 
!erici/er lıizım:lır, bunu unut 
mamalıyız. 

Ve gençler bu gol gösteri• 
cileri aramaktadırlar. O genr' 
/er değilmidir ki, lskendtr 
Fahreddine milli bir sahnenİI 
1'urulmasını istediklerini sof 
lemişleadfr. 

Milli san'at ne vakit kt/Y 
dini gösterec~k? Ne zamıı' 
milli edebiyatımız, milli sa~· 
nemiz var diyebileceğiz? 

Bu hususla daha konuşacır 

ğız, fakat ilk sözü Bay lske/Y 
der Fahreddine bırakıyorum• 

Tarık Z. Tunayj 

dar bütün kalbimle sana vtl' 
diklerimi, sen bir hırsız gilıl 
aldın. Bir mektup bırakmada' 
kaçtın. insan hiç olmazsa birisi! 
Allaha ısmarladık diye ha 
bırakmaz mı ? Sana ne yaptı' 
ki bana böyle muamele ed' 
yorsun? 

Ve dişlerimi sıkarak içimd 
de söyleniyordum : 

- .'l.h sefil, ah alçak kadı.~ 
Kendini haklı çıkarmak iç•~ 

ne dese beğenirsiniz ? BaO 
ihanet ettiniz. Beni kollarınızd
bulundurdugunuz dakikalar oi' 
bir kadına bakmıyaeağ"ınıra Y 
min etmemiş miydiniz? Siz 
ni uyuyor, hiç bir ş'' 
bilmiyor zannediyorsunuı 

Bir kere bana iyi baksan•' 
Mateol Hiç aldanacak gll 
var mı bende ? Siz beni alÔ 
tırsanız kuzum, ispanya geni 
Ben gidecek çok yer bulururl" 
Doğrusu bu kadar cüret~ı 

rane yalana verecek cevap 
lamadım, sustum. 

- Demek ki bütün serzeni 
bundan ibaret r dedim. 

{Bitmedi[ 
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Yeni muk.aveleden sonra 

İstanbula karşı yapılacak bir hava 
taarruzu neticesiz kalır 

Türlciye Boğaziçinin anahtarını elinde tutuyor 
ve yeni nıukaveleden 

sonra Boğazlar kasa kapıları vaziyetini almıştır 
Boğazlar mukavelesinin ka

bul ve tatbikı münasehetile 
bütün dÜnya gazeteleri lJoğaz• 
lara ait, makaleler haberlerle 
çıkıyor. Paristc çıkan Pöti Pa
riz9en gazetesi de yeni mu
kaveleyi tahlil ediyor. Bu ma· 
kaleyi buraya alıyoruz: 

Boğazlar mukavelesi, yarat
tığı diplom'ltik rej'm dolayı
siyle değil, i iade elliği hadise 
itibarile mühimdir. 

TUrklyenin asker1 
hakimiyeti 

Eğer A vrupada muahede
lere adi bir kağıt parçasından 
fazla ehemmiyet veren devlet
ler mevcut bulunmasa idi Bo
jtazlar hakkında cereyan etmiş 
olan Montrö konferansının 

tesbit etmiş oldujtu yeni muka
velenin yalnız son kısmı mu
teber olacaktı. Bu son kısım
da şöyle der.iliyor: 

" Mukavelenin başlangıcın

da işaret edilmiş olduğu veç
hile Türkiye Boğazları derhal 
tahkim edebilecektir. ,, 

Daha şimdiden Türk kıtaları 
Boğazların sahillerinde ilerle
meye başladılar . Tah1'jmat 
planları da ihzar edilmiş bulu
nuyorlar. 

Ne denilirse denilsin ve ne 
yapılırsa yapılsın eski Yunan
lıların Hellespont dedikleri 
yer Türkiyenin elinde bulu
nuyor. 

Bu suretle Türkiye, Boğaz
ların ve Boğaziçi sahillerinin 
l:a <'mi kald•ğı müddetçe, Asya 
ile Avrupayı birbirine bajtlıyan 
bu geçit yerinde isled•ğ"i reji
mi tatbik edecektir. Esasen bu 
geçit yerinden zorla geçmeye 
teşebbüs etmenin neye mal 
o!acağını da biliyoruz. Fılhaki
ka hava hücumları lstanbula 
v>pılacak bir taarruz için mü
s i'. tirler, Fakat müdafaa vası
talarında husule gelmiş bu
lman büyük terakki saye
si ele öyle bir hava ta
a ruzundan beklenilecek isti
fade mi h'm surette tenakus 
etmiş bulunmaktadır. 

Bun:lan evvelki bir makale
mizde de söylemiş olduğumuz 
veçhile, Türkiye hükumeti Bo
ğaziçinin anahtarını elinde tut
maktadır ve Bojtazlar ise Mon
t ö konferansından sonra kasa 
kapıları vaziyetini almıştırlar. 
Müşkül bir beynelmilel vazi

yet tevlit eden bu coğrafi 
vaziyetin tanziminde hakim 
olan fikirleri anlamak husu
sunda mukaveleyi tahlil etmek 
killi bir izah teşkil eder. 

Mukavelenin vazettiği pren
siplerden biri harp ve sulh 
zamanlarında Ticaret gemile
rinin Boğazlardan geçmesinde 
serbesti temin edilmiş olması

dır ki esasen bundan ictinap 
etmek imkan haricinde birşey 
idi. Filhakika Boğazlar. Kara
deniz ile dünyanın dijter kı
sımları arasında alış veriş için 
icap eden münakalenin yapıl
masında kullanılan beynelmilel 
bir nehir halindedirler; demek 
oluyor ki ticaret serbestisini 
hesaba katmak lazım geliyor
du, tabii bütüb ticaret liman
larında hakim olan kaideler 
mucibi burada da müruriye, 
pilotaj ve sair hakların öden
mesi şartı ile. 

Türkiyeni her hangi bir dev
let ile harp etmesi halinde ise 
bu nazari serbestinin ortadan 
kalkacağı ve Türkiyen!n, Bo
ğazlardan geçen gemileri iste
diği gibi kontrol edeceği be
dihidir. 

9 uncu madde memleketimi
ze temas eden çok mühim bir 
vaziyetten bahsediyor.Bu mad
de, harp gemilerinin petrol ıh
tiyaçlarını tem ine tahsis edil-

l 

Türk ordusu Çanakkaleyi yeniden i~gal ederke •. 

~--

Boğazlarımızın kahraman bekçileri vazife başında 

miş olan yardımcı gemilerin 
Boğazlara girmek hususunda 
evvelden haber vermeleri i
cap etmiyeceği gibi harp gemile
leri için vazedilmiş bu'.unan 
tahdidata da tabi tutulmıya
caklar1nı, yalnız Boğazları 

ınün[criden geçmeleri lazım 

geldiğini kaydetmektedir. Bu 
sayede petrol gemilerimiz fi
lomuzun ihtiyaçlarını ikmal 
işinde Karadenize serbestçe 
girip ç:kabileceklerdir. Bu da 
diplomasimiz lehine bir muvaf
lakıyellir. 

Hakikatta Boğazlar muka
velesinin en hassas noktası 
harp gemilerine müteallık olan 
kısımdır. 

Çünkü Boğazlardan geçme 
işine stratejik bir ehemmiyet 
verdiren saik harp gemileridir. 
Bu husus için mukavelename 
Türkiyenin karşılaşabileceıti 

dört muhtemel vaziyet tesbit 
ediyor. Bu dört vaziveti sıra

sile gözden geçireceğiz. 

Sulh zamanında 
Mukavelename, Karadeniz

de sahili olan devletlere ait 
gemileri ile diğer devletlerin 
harp gemileri arasında fark 
gözetiyor. 

Bu fark gözetiş muhiktir, 
çünkü Karadenizde sahili olan 
devletler kendi Kara suların
da tamamile kendi menfaatla
rına yarayacak filolar bulun
durmaktadırlar. 

Karadenizde sahili olmayan 
devletleriu (hiç bir taks'e tabi 
olmaksızın) geçirebilecekleri 
harp gemileri yalnız hafif 
zırhlılarla küçük sefineler ve 
yardımcı gemiler olarak tah
dit edilmiş iken Karadenizde 
sahili olan devletlere Bojtaz
lardan hattı harp zırhlıları
nı geçirmek müsaadesi verilmiş 
bulunuyor. Bu ise Rusyanın 

bu sınıftan olan zırhlıları 

Akdenize çıkarılmasını müm
kün kılıyor. Bununla beraber 
bu hattı harp zırhlıları Boğaz
lardan birer birer geçecekler 
ve en çok iki torpito refaka
tinde olabileceklerdir. Kara
dcnizde sahili olmıyan devlet
lerin denizaltı gemilerine ge

lince; bunların transit olarak 
geçmesi hususundaki kayıtlar
da pek sıkıdır. 

Harp gemilerinin geçmesin
de, bu gemiler hangi millete 
alt olurlarsa olsunlar, siyasi 

yoldan Türkiyeye evvelce ha
ber verilmiş bulunması lazım
dır. Bu haber verme işinde ta
bii müddet sekiz gündür. Ge
ciş bazı kayıtlara tabi tutul
maktadır; harp gemilerinin to
nilato mıktarı 15.000 i teca
vüz etmiyecek ve adetleri do ... 
kuzdan fazla olmıyacaktır. Di
ğer ciğetlen Karadenizde sahili 
olan devletlerin bu denizde te. 
rakü m edecek ecnebi filolarına 
karşıda tedbir almaları lazım 

geliyordu. Bu hususta Sosya
list Sovyet Cumhuriyetleri hü
kumetinin teklifi üzerine 18 in
ci maddenin mevzuu kabul o
lundu. 

Prensip itibarile. Karadeniz. 
de sahili olmıyan devletlerin 
sulh zamıınında bu denizde bu. 
lundurabilecekleri harp gemi
leri tonilato mecmuu 30.000; ve 
orada tevakkuf zamanı da aza
mi 21 gün olarak teşbit edil
miştir. 

Harp zamanında Tür
kiye bitaraf olursa 
Prensip itibarile Boğazlar. 

dan geçmekteki serbesti aynen 
sulh zamanında oldujtu gibi 
baki kalmaktadır. Fakat Rus
yanın talebi üzerine bu serbesti 
bazı kayıtlara tabi bulunmak
tadır. Muharip devletlere ait 
harp gemileri Boğazlardan an
cak Milletler Cemiyeti Paktı
nın icabettirdiği bir mecburi
yet altında bulundukları veya
hutta taarruza uğramış olan bir 
devlete Milletler Cemiyeti pak
tına uygun olarak ve bu pak
tın 18 inci maddesinde tasrih 
edilen şekillerde tahrir ve ta
mim edilmiş olan ve Türkiye
nin de dahil bulunduğu bir mü
tekabil yardım paktının icaba
tından olarak yardım dolayı. 
sile geçmeleri lazımgeldiği tak
dirde geçebileceklerdir. 

Bu, hakikatla Bojtazlar mu
kavelenamesinin en esaslı nok. 
tasıdır. Bunun manası Türkiye
nin Milletler Cemiyeti azasın
dan olan her hangi bir devlet 
ile mütekabil emniyet paktı 
yapmak suretile ona Boğazla
rı açık bulundurabilecejtidir. 

Türkiye harbe dahil 
bulunursa 

Her bangi bir harp halinde 
Türkiye harbe dahil bulundu
ğu takdirde bütün hakların
dan istifade edece}i bedihidir 
ve 20 inci madde, o zaman harp 
gemilerinin Boğazlardan geç 
mesi işinin Türk hükümetinin 
arzusuna bağlı olduğunu işaret 

Yemek 
2 Ağustos Pazar 

Orman kebabı-fasulye piyazı 

Lüzumu kadar şiş kebabı ak
şamdan bir soğan rendeleyip 

ile bırakınız, >···' 
tuz karabiber ~ 

sabah!eyin şi~- !"(?~--....._ 
!ere bır et, bır ~ .) 
domates bir 
biber geçırıp ateşte kızartınız. 

No: 104 

Hayır. Kapıcı ile ilk ak
şam aralarında bir tahassürle 
bir vazife saygısının ortaya 
koyduğu basit çekişme olmuş· 
tu. Fakat, bundan başka ne 
büyük ne küçük hiç kimse ile 
aralarında bir şey olmamıştır. 

- Bunların annenizle ara
ları nasıldı?. 

- Yalnız adlarını verdiği
niz üç kişi ile mi?. 

- Hayır mahkemede adları 
geçen, şahadet eden herkesle? 
Güzin bir an düşünerek cevap 
verdi: 

• Fasulyeyi haşlayıp üstüne 
taze soğan tere otu, domates, 
yeşil biber, sirke. zeytin yağı, 
tuz koyunuz ve en üstüne de 
birkaç zeytin, ha~l":nmış yu· 
murta ile süsleyınız. Yazın 
pek iştihayı açar. 

- Ferdi ile arasında kendi 
hesabına hiç bir şey yoktu. 
Ayşı:, matmazel oda hizmet
çisi dalgavuk derecesinde ken
disine perestiş ediyorlardı. En 
baş düşmanı Recai idi. Reca
ıyı o kovmuştu. Bahçıvan 
Şabanı da pek sevmezdi. Fa
k at, mütebariz surette kimse 
ile arasında bir şey yoktu. 

Güzin son söz!erinl söylüyordu. 

Hıyarlardan istifade 
Hiyarların iyiden iyiye ~o.1-

laştığı mevsimdeyiz. Onun ıçın 
cildinizi giızelleştirmek için fır
sattan istifade ediniz. Açık ha
vanın bol oksijeni hiç ~üphesiz 
derinizi kurutmuş olabılır. He· 
men salatalıklardan istifade 
ediniz : 

Bir hıyarın kabuklarını so
yunuz ve salataya doğrayor· 
muş gibi halka halka doğrayı· 
nız 100 gram kadar olsun. Bu 
hıyarları soğuk ve çiy südün 
içine atınız. Birkaç saat sonra 
hıyarları ezerek südü süzünüz. 
Bu südü birkaç saat mütema
diyen yüzünüze ve ell~ri.niz.e 
sürünüz. Bir defa tatlı hır ınşı. 
rah duyarsınız. Kokusu da hoş
tur. Bilhassa neticesinden her 
halde memnun kalırsınız. 

HergUn için 

- Anneniz alkol alır mıydı? 
- Ancak bir misafirlikte 

filan .. 
- Vedat size kendisine ilti

hak eder etmez rahat ve mes'
ut bir hayat temin edebildi mi?. 

Güzin tereddütsüz cevap 
verdi: 

- Çok rahat ve mes'ut. 
Çünkü, babamın refahı deıtil 
bana verdiği kalbi saadeti ve 
rahatlığı her şeyin fevkindeydi. 
Babamla bir odanın içinde olu· 
ruyorduk. Onun alelacele bul
muş olduğu işi kendi maişeti
mize kafi addederken biran 
iç:n bile olsa gÖ7.ümüzü, ve 
ann emi.n konağındaki bolluğa 
çevırmıyorduk. 

- Babanızın anneniz nez
dinde kalan bir serveti oldJğu 
iddiası dojtru mudur? .. 

- Doğrudur. Fakat bu ser
veti babcm birgün bile ağzına 
alıp ta bana iade et dememiş
tir. Bunun sebebi ise basittir. 
Babam esasen aenemden ve 
çocuğundan başka hayatta ma-

1 zi namına ne var i~e hepsini 
unutmuştu. Onun tek hedefi 
ikimizi de tekrar kollarının ara
sına alarak hayatta yeni bir 
yuva kurmaktı. ' 

Bu hissi çok samimi ve çok 
dürüstü. Fakat, annem ona la
yık olduğu kıymet ve değeri 
vermedi. Daha doıtrmu ver
mesini bılmedi. riyaya aldandı. 

- Bu bahsettiğiniz serl(l!lin 
anneniz tarafından Vedada ia
desi de hiç mevzuubahs olmadı 
mı? 

- Annemin ne düşündüğü· 
nü biliyorum. Eğer bunlar ko· 
nuşulmuş olsaydı muhakkak 
mevzuubahs olurdu; ben de 
duyardım. 

Annenizin geceleri misafir-

lik şu vey~ bu vesile ile kc. 
naktan dışarıda kalması vaki 
oluyor muydu?. 

Güzin dudaklarını bükerek 
cevarp verdi: 

Kırk yılda bir kere 
bir ah babında kalırdı. 
gece mutlaka evde idi. 

- Eve gece yatısına misafir 
gelir miydi?. 

- Herkes kendi yatağında 

daha çok rahat ettiğine göre 
bizim evlerde gece yatısı mi
safirliği hemen hemen kalkmış 
gibidir. Hem, lüzum da yok. 

L!?EV AM EDECEK! 

Kitap kupon11 
BiR CINA YET O\ V ASI 

No : 104 
Bu kupon.lan ke11'J btrl1<t~· 

rcnler roman gazeteJl bitti ti 
vakit idarehane ntı;~ görıd!!ırl;. 

hiç par.ı vermeJ.:..ı klt.ıi>ı u a• 
lacaklarJır. 

L------~' 
Bir yumurta, 85 gram un, 

85 gram şeker. 
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1=1G~ncç;Dük.I=1 Yumurtayı şekerle kanştırı· 

nız ve eritmeıte çalışınız. Ya
vaş yavaş unu ilave ediniz ve 
bir hamur elde edinceye kadar 
işleyiniz. Sonra bir kaşıkla bu 
hamurdan alacajtınız parçaları 
yajtlı bir tepsiye sıralayınız. 
turuna gönderiniz. 
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FiKiRLER Memlekette Gençlik 
Romanya gezisi 

Türk Talebe Birliği 6 Ağus- Kastamoni Lisesinde 33 ve 
tosta Rşmanyaya bir gezi ter-

/ Kumaşı tanımak usulü 
Yür. bir kumaş aşajtı yukarı 

tip etti. Bu gezi ile geçen tah-. Adana Kız Lisesinden de 
sil yılı orta:ında şehrimize ııe-

1 
kendisini gösterir. Parmaj!'ınızla 
ıyıce uğuşturdujtunuz zaman 
buruşmazsa yündür veya ip-

len Romen gençlerine iadei b l 17 ld ) 
ziyaret edilecek .. Görünüşte; U yı genç mezun 0 U ar 

liktir. 
Bir kumaşın terkibini anlıya. 

bilmek için koparılan bir ucu· 
nu yakmak kafidir. Nebeti ku· 
maşlar hiç bir koku bırakma
dan yanarlar. Fakat menşei 
hayvani olan kumaşlar güçlükle 
yanarlar ve yanarken de kes
kin bir koku çıkarırlar. Alev 
kumaştan uzaklaştırıldığı za
man, kumaşın y&nması da bi
ter ve kavrulmuş bir halde ka
lır. Bir ipek ipliği kopardığı
nız zaman, koparılan yer pek 
nettir. Eğer sivri sivri uçlar 
bırakırsa pamuktandır. 

bir ziyaretin iadesi şeklinde 

olan bu gezi; hakiki hüviyeti 
ile iki dost memleket gençli
ğinin birbirine karşı duyduğu 

kuvvetli sempatinin ifadesidir. 
lstanbulda Türk • Romen 

gençlerinin kolkola ve kardeş
çe gezd!klerini gördükten son
ra bu iki gençliğin iki öz kar
deşlen farklı olduğunu söyle
mek hata olur. Türk gençleri 
Rom enlere ne kadar samimi 
ve kardeşçe yaklaşıyorlarsa 
Romen talebeleride Türkle
re kendi memleketlerinde imiş
ler gibi serbest ve centül
men davranıyorlardı. Biz on
ların yabancılııtını, onlar da 

ÇOCUK misafirliklerini unuttular işte o 

Çocuğu konuşturmaya alıştır- zamanlarda iki memleket ço-
cukları arasında teessüs eden 

mak bir terbiye işidir. Ananın 
dostluk pek az bir zamanda 

başarması lazım gelen en yüksek şeklini almış ve 
mühim bir terbiyeme- Balkan Talebe birliğinin le• 
selesidir· Konuştur- melleri bu suretle atılmıştı. Biz 
mayı gevezelikten a- bu kıymtli ve samimi dostluktan 
yarmak lazımdır. Ço- doğan seyahat arzusunu iadei 
cuklar görüyoruz ki ziyaret gibi bir nezaket çerçe-
sevinçlerini bile izhar vesinden çıkararak, iki kar-
edemiyorlar • Çünki deşin biribirlerine karşı olan 

hasretliklerinin 'neticesi ola-
anneleri onlara dile gelmele- rak görüyoruz. 
rini öğretmemişlerr!ir. Çocu

Bu gezinin büyük bir ehem
ğun konuşması, bülbül gibi 
terennüm etmesi lazımdır. Ko- miyeti de Balkan Talebe Bir. 

k .. ··k liğinin bütün teferruatı hak· 
nuşmıyan, uçu yaşta dili 
dönmiyen bir çocuktan büyü- kında görüşmeler yapılmasıdır. 
düğü zaman hayır beklemek iki memleket gençliği anla-
boş bir ümittir. Çocuğu söy- mıştır ki bu büyük birlik ha-
letmek, dile getirmek ve onu kiki bir ihtiyaçtır. 
büyüklüğe namzet yapmak , Bütün Balkan gençliği bu 
yalnız ve ancak annenin ter- birlik ile birbirlerini tanıya-
biye vazifesidir. Bunu böyle caklar. Birbirlerine daha ha. 
bilelim. Ve çocukları şımart- raretle bağlanacaklardır. Bal-
madan konuşturalım. kan Talebe Birliğinin bir an 
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etmektedir. Tabiidirki Türkiye üçte iki ekseriyetle Türkiyenin 
bu vaziyetle Boğazları mütte- aldığı bu tedbirin yersiz oldu-
fiklerine karşı açık bulundu- ğu kararını vermesi halinde, 
racak düımanlarına karşı da Türkiyenin bu tedbirden vaz 
kapayacaktır. geçeceği tasrih edilmektedir. 

21 inci madde C:ördüncü bir Fakat o halde de Türkiye için, 
siyasi vaziyet yaratıy,or. Tür- kendini muharip ilan etmek ga-
kiyeni<ı kendini bir harp teh- yet kolay bir iş olacaktır. De-
didi altında görmesi hali. Tür- mek oluyor ki mukavelename-
kiye bu takdirde, harp gemi- nin 20 ve 21 inci maddeleri 
!erinin geçmesini kendi arzu- Türkiye için emniyet meselesi 
suna bırakan 20 inci madde mevzuubahs olduğu takdirde, 
ahkamını tatbik edeeektör. Be>.;"' ardaki haklarından ist:-

Filhakika mukavelenamede rade etmek hususunda, bozu-
Milletler Cemiyeti konseyinin labilıyor.ar. 

Kastamoni, (Hususi) - Bu 1 

yıl lisemizden 33 genç mezun 
oldu. Son sınıfta okuyan üç 1 
bayanda iyi derece ile okulu .j 
bitirenler arasında bulunmak
tadırlar. Bu seneki randıman 
geçen seneye nazaren çok 
iyidir. Yeni direktör gençliğin 
kitaplara karşı olan alaka ve 
sevgisini arttırmak için ders 
yılı başında lazım ğelen teda
biri alarak okulun mevcut 
kütüphanesi modern bir şe'<
le sok muş ve talebenin aza 
mi istifadesini temine ça
lışmıştır ve yıl sonundaki ista
tistiklerin gösterdijtine nazaran 
okunan kitap adedi bundan 
evvelki yıllara nisbetle % 70 
artmıştır 

Gençlere okuma zevkini tat
tıran ve bu melekeyi kuvvet
lendirmeği gaye edinen idare 
bütün yeni neşriyatı takip et
mekte ve bu eserlerle okul 
kütüphanesini zenginleştirmek
ıedir. 

m m 
Adana Lisesinde 

Adana (Hususi) - Şehri-

evvel tesisi Balkan gençliği 
için mühim bir kazanç olaca
ğından bu seyahatin de işte 
bu noktadan ehemmiyeti bü
tün hatlarile tebarüz ediyor. 

Türk gençliıti şimalinde 
böyle çok samimi bir dosta 
bağlanırken cenupta da kardeş 
Mısırın gençlilti ilede candan 

bir münasebet tesis etmiştir. 
Bu yılın tatilinde şehrimize 

gelen Mısır gençleri Türk 
gençleri ile yaptıkları çok 
samimi konuşmalarda bir aile
nin öz evlatlarının anlaşmala
rının canlı havası hissedili
yordu. 

Türk gençliği çok mesuttur. 
Nasıl mesut olmasın ki Şimalde 
Balkan dostları ve Cenupta 
kardeş Mısır gençliği ile kol 
kola daima beraber sulhun 
terakki ile ışıldayan ufukları
na yöneldi. 

Yusuf Ziya Binatlı 

mizdeki kız Lisesi 935-936 
ders senesinde 17 mezun ver
miştir. Orta kısmdan da 25 

genç mel.teplerini ikmal et
mişlerdir. 

Diıter taraftan Adana kız li
sesi binası da me\•cut talebeye 
pek dar gelmektedir. Buna 

sebep her sene talebe m'kta-

rının artmakta olmasıdır. Ge

çen sene yemekhaneyi bölmek 

ve l.seye yeniden şube ilAve 

edilmek suretiyle ihtiı acın kar• 

şılanmasına çalışılmıştı. Yapı• 
lan tetkikat ııeticesinde bu ders 

yılı için dört dershaneye ihti

yaç hissedilmektedir. Alaka
darlar tedbirler almak için in
celemeler yapmaktadırlar. 

LiSELİ GENÇLERE! 

Açık Sözün 
anketi 

yeni 

Açık Söz, liseli gençler ara. 

sında yeni bir anket açıyor! 

Bu ankete cevap verecek li-

seliler, birer fotoıtraflariyle şu 
suallere cevap göndersinler: 

1 - Liseden sonra, yiıksek 

tahsilin hangi koluna ayrıla. 

caksınız? Ve bunu ne gaye 

takip ederek yapacaksınız? 

2 - Seçtiğiniz meslği ev

velce tayin etmiş ve bu yolda 
hazırlık yapmış mı idiniz ? 

3 - Yapacağınız yüksek 
tahsil devrelerinde kendinize 
gösterilmesi lazım ne kolay
lıklar istiyorsunuz? 

4 - Yüksek tahsil yapma· 

yıp hayata atılacaksanız buna 

niçin lüzum gördünüz? Yüksek 

tahsil yapamamaklıgınızın se
bepleri nelerdir? Bunların yok 
edilmesini ve yüksek tahsil 
yapmanızı istiyor musunuz? 

5 - Yüksek tahsil denince 
hayalinizde ne canlandırıyor• 
sunuz? Ve bunu kendinize mu
hakkak lazım bir ihtiyac ola
rak abr mısın"? 
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2 Afiuatoa A\.IK SÖZ-

j_B_Ü_T_Ü_N_M_E_M_, L_E_K_E T_ .. _. 1 
Bir adam 
Sevgilisini 

, Yaraladı 

l 

lstanbulda kırk gün 
kırk gece eğlence 

• Hök$ıy~ •j1 

MOİZ ve SALAMON t -- - -· 
Yazan: Tarık z. Tunaya 

3 iincii sayfadan devam hürüne davetlidirler. Nihayet 
- Biraz evel söylediğim gi· son haftayı teşkil eden Balkan 

bi, ilk hedefimiz, yakın şark festivali hakkında da birkaç 

ı Ceyhan ( Aç;k Söz )- Cey· 
han kazasının Herekli köyün· 
de bir cinayet olmuştur. Ha· 
dise şudur. Çalışmak "'üzere 

memleketleri, bilhassa Balkan söz söyliyeyim: 
memleketleri ve nihayet Çeko· Komşu Balkan milletleri, da-
slovakya dır. Tuna yolu, ya· ha geniş ekiplerle bu seneki 
vaş yava~. güzel bir seyahat Festivallere geliyorlar. Bizim 
yolu halini alıyor. Yazın. uzun heyet de, Konservatuvar mü-
müddet şimendüfer seyahatı dürüyeti tara!ından hazırlanı· 

Moiz her sabahki gibi s~at 
altı buçukta evinden çıktı. Sa. 
balı kahvaltısı olarak yediği 

tuzlu balığın tadı hala dama
gında o günkü yapacağı işleri 

dlışünerek ve yolda rast gel
diği arkadaşlara; 

seni hastahaneye götürürüm. 
Korkma sen yavrum, iyi ola· 
caksın .. 
Camekanı sırtladı, ayni te

selli sözlerini tekrarlıyarak ev· 
den çıktı, doğru llfoizin Yük· 
sek kaldırımdaki karışık eşya 
dükkanına gitti. Mu:z müşteri· 

Gaziantep ( Hususi) - Şehrin kuzeyinı tama
nile işgal etmiş t1ulunan Aile ben çayı bınlerce 

'<avak ağacının süslediği güzel bır meslredır. 
3urası her akşam üstü hail< la dolar. Kavak ve 
:;öğüt ağaçlarının diplerinde kadınlı erke~li bü: 

, ıük kalabalıklar göze ça'rpar. Resım Al ebenı 

1 ~.~.;,~;,~.'.~.~.~: .............................................................................................................. 1 

Fırtına yüzünden 
Hafik'te ölenler 

kaybolanlar vardır 
Sıvas, (Açık söz).- Evelki gün öğleden sonra şehirde bü· 

ıük bir heyecan uyandıran fırtına, yağmur gittikçe artmış ve 
ırttıkça halkda büyük bir heyecan uyandırmıştır. 

Diyebilirim ki yakın zemanlara kadar, Sivas böyle b!r 
;ey görmemiştir. Caddelerde ağaçlar yerden kopuyor. Cam· 
ar kırılıp yıkık divarlar çöküyor. Herkesde bir heyecan var. 
ki üç saat sonra şehir normal vaziyetini bulmuştnr. Şehirde 
·azla zarar ,.e ziynn yoktur, yalnız beş on ağaç devril· 

miştir. 
Sıcak ve soğuk kaplıcalarda çadırl.tr d~vrilmiş ise de zarar 

roktur. 
Esas zarar Hafik köylerindedir.Buraya yağan yağmurlar 

bu havaliye dolu şeklinde düşmüştür. 
Karayön köyündeki mahsulat tamamen ve 70 sığır, l'/O 

iavar da mahvolmuştur .. Köy çobanı Mustafa oğlu Mehmet le 
)küzleri ile birlikte sele gitmiştir. 

Akpınar köyünde de başlayan fırtına ve cevizden daha 
JÜyük dolu 10 ev yıkmış 16 kişiyi ortadan kaybetmiştir. Bun
lardan ikisi bulunmuştur. Diğerleri de aranmaktadır. Hayvanat 
,e mezruat üzerinde o 0 90 zarar vardır. 

Gölçükde: Dolu düşmüş mühim zararlar açnıı~tır. Burada da 

bir ölü ve dört yaralı vardır. 

M. Kemalpaşada "Açık Söz,, 

Halkevi Orada bir 
açılması isteniyor 

Ôtedenberi her yerde (Kir
nasti ) adile tanınmış olan bu 
folü kasabada dört gün kal
Jım ve her perşembe günleri 
Jurada kurulmakla olan 
:ıazarınıda gördüm. O gün 
Jütün köylüler burada topla· 
aırlar ve getirdikleri ekinlerile 
ı'•t, yumurta, tavuk ve peynir· 

erini ve daha birçok çeşit 

1eylerini satarak ve kendile
•ine gereken eşya yıda alarak 
tkşama doğru köyledne döner
:er. Bu pazar yerleri, eski 
zamanlardan kalma karışık iş· 
!erden biridir. Sokak içlerinde 
ve ayak altlarında yiyecek 
re içecek şeyler yerlere sen. 
lir ve bunları almak için 
koşuşan halk biribirlerile çar. 
pışarak karambollar yaparlar. 

Yaz günleri sıcaktan ve toz 
1 

topraktan, kış günleri de yağ
mur ve çamurdan bu gıda 

maddelerile onları satan ve 
alanların ne hale geldiklerini 
bir kere ~özönüne getirmek o 
biçimsizliğin mahiyetini anla· 
mıya kafidir. 

Bu gibi pazar yerleri için 
Kapalı yerler yapılmak imkanı 
varken burada o dahi yapılı\• 

mamıştır. Diğer birçok yerler· 
de ise bunlar yapılmıştır. Fa
kat, vapılmıyanlar da pek çok· 
ıur ve burası da onlardandır. 

Ôyle temenni ederiz ki yeni 
Urbay bu pazar yerini asra 
uyll'un bir hale koysun ve di
ğer uygunsuzlukları da ortadan 
kaldırsın. 

için (25) kuruşa ve hatta tut
turabildiklcrine dilekçeler ya
zarak hem memurları uğraş· 

mağa ve hemde köylüleri za· 
rara sokmağa sebck olurlar. 
.Bunlar köylülere :ı.rzuhalsız bir 
işe bakılmadığını ileri sürerek 
onları behemehal dilekçe yaz· 
dırmağa mecbur etmektedirler, 

Eğer bir köyculük bürosu 
tesis edilmiş olsaydı da başka 
yerlerde olduğu gibi köylülerin 
dilekçeleri yazdırılmış olsa bu 
gibi münasebetsizliklere hacet 
kalmazdı. 

Buranın icra işlerinde gÖ7.e 
çarpacak derecelerde bir dii· 
zenlik vardır. Mahkemeden 
çıkan ilamların hükümleri bu
rada hiç bir sızıltıya meydan 
verilmeksizin kanun dairesinde 
mükemmelen icra edilmekte• 
dir. 

Geçen seneden devredilmiş 

işlerle beraber şimdilik elde 
(1246) tane Hukuk \'e (376) 
tane de Ceza dosyaları var
dır. Altı ay içinde bunlardan 
(458) Hukuk ve (216) Ceza 
ilamları elden çıkarılmıştır. Bu 
kadar kalabalık bir ilçede 
(376) tane Ceza ilamının bulun
ması asayişin pek mükemmel 

.-:ıldnğuna bir delildir. Şu hal
de yüzde yarım kişinin suç 
işlediği anlaşılmaktadır ki 
teşekküre şayandır. Bu suçlar
da kız kaçırmak, tarla çem· 
berlerini aşmak ve biribirlerile 
kavga etmek gibi şeylerden 

ibarettir. 
Bu ilçenin genişliği ve ahali. 

sinin çoklutu dolayısile her ilçenin telefonları çok iyidir, 
zaman enları yükseltecek kıla- ııo köyden 100 ünde telefon 

vardır. Yalnız köylerden şehi-
vuzlara çok ihtiy11cı vardır. re yollar yapılmamış olduğun. 
Bunu da yapacak ancak Halk- dan fena havalarda insan ve 
~vleridir. Kasabanın münevver arabalar çok eziyet çekmek-
ve memurları vakıt vakıt köy- tedirler. Vilayat merkezine o-
lere dağılarak onları irşat ey· lan şosenin bazı kısımları iyi 
lemek, dertlerini anlamak, sat· 1 ise de birçok yerleri de delik 
klxrına bakmak, hükümetle deşiktir. Susugurluğuna giden 

olan işlerini kolaylaştırmak gibi yolda berbat oldugu gibi dere 
Jir çok iyiliklerde bulunabilir- üzerindeki köprüde tehlikeli 
er. olduğundan oraya gelince yol-

Burada bir sıraya dizilmiş cular otobüsü terkederek de· 
ırzuhalcflar vardır ki Pıızar reyi yayan güçmektedirler. 
rünleri gelen ve hükumetle iş-ll ' Son yıllarda burada bağcı· 
.eri olan halka en basit şeyler lıta çok üzenilmiş ve birçok 

Herekli köyüne gelen ve - Bonjur Esteri... Mama 
Musanın yanında tutmalık 
yapan Yusuf oğlu Ômer aynı 
köyde oturan Kırşehirli Osman 
oğlu Mahmudun 11-12 yaşl:ı.· 
nnda bulunan kızı Münireye 
göz koymuştur. 

yapılamıyor. Biz de, bunları yor. 
düşünerek, propagandamızı bu Giirüyorsunuz ki provamı· 
memleketlerde teksif edi· mız çok geniş ve şumullüd'!r· 

nasil? 
Yahut: 
- Merhaba Ali bey nasilsin? 
Vari her zamanki hal hatır 

ı lerine dil dökmekle meşguldü, 
Salaınon: 

yoruz. Sözlerimi bitirirken, şehir işin· 
lstanbulda son zamanlarda de hiç bir madd ı menfaat bek· sorma formüllerini terarlıya

rak Kuled,bine vardı. 

Ömer şimdiy kadar bir tür· 
lü yolunu bulup kızı elde ede. 
memiş ve geçen gün kızın ev· 
de yalnız bulunduğu fırsat bu 
fırsattır diyerek Mahmudun 
evine girip kızı yakalıyarak 
kendisi ile bir olmasını ve 
kaçmasını teklif etmiştir. Kız bu 
teklifi reddedip dışarı kaçmak 
isterse de canı Ômerin elin· 
den kurtulamamıştır. 

O zaman hiddetini ye· 
nemiyen Ömer cebindeki 
biçağını çıkarıp küçük Müni· 
reyi ölümle tehdit etmiş ve 
yine ret cevabı alıp arzusuna 
muvaffak olamayınca bıçakla 
kızın bileklerini yaralamış· ve 
üstelik de kızın burnunu yarı

sından keserek düşürmüştür. 
Ômer bu işleri yaptıktan 

sonra kendisini kurtarmak için 
evden çıkıp kaçarken kızın 
feryadını duyan ve koşan 
köylü tarafından yakalanarak 
Aya• jandarma karakoluna 
götürülmüş yaralı Münire ise 
Adana memleket hastanesine 
yatırılmıştır. 

-·----
Kadın mı 
Erkek mi 
Belli değil 

Tire kazasının Udallı köyü 
ci\'arında bır ceset bulunmuş· 
tur. Doktor tarafından yapılan 
muayenesinde iki gün e\'vel öl· 
düğüne dair rapor verilmiştir, 
Gesedin karlınmı, erkekmi ol
duğu ve neden öldü~u hak· 
kında henüz taf•il~t alınama

mıştır. Tahkikat yapılmakla· 

dır 

meydana çıkarılan eski eser- lemeden, lcragatkarane çalış.1n 
!erden ve Ayasofyanın müze muhterem arkadaşlarıma tcşck· 
halini alarak mozaiklerin mey· kür etmeyi bir borç bilirim. 
dana çıkarılmasından da bütün ı Yüzme yarışları 
dünya seyyahları için ümide " lstanbulda kırk gün kırk 
düşmekte bir hata tasavvur gece" şenlikleri programını 
edılemez. hazırlayan komite Boğaziçin-

Bu seneki programımızda deki yüzme yarışların:n 20 
güzel sanatlara, eğlencelere ağustos perşembe günü yapıl-
spora ve Balkan festivallerine masına karar vermiştir. 

ayrı ayrı haftalar tahsis edil- Yarışlara Köksudan b~şla-
miştir. Olimpiyatlar spor haf. nacak, Bebekte bitirilecektir. 
tamızın zengin olmasına mani Müsabakaya girmek isteyen· 
aldu. Ier ikinci Vakıf hanında su 

Mamafih, bu haftanın bari- sporları ajanı Kadriye müra· 
cinde olarak, Ağustosun yir- caat edeceklerdir. 
misine bir de Boğaziçini yiize- 16 ve 30 Ağustosta da Kü-
rek geçme müsabakası tertip rek teşvik müsabakaları yapı-

ediyoruz. Belediye, bunun için lacaklır. 6 Eylülde şampiyon-

bır kupa koyuyor. Bu müsa· lar arasında kürek müsabaka· 
bakanın beynelmilel bir mahi· sı ve -1, 5, 6 Eylülde de Mo-
yet almasına çalışacatız. dada yelken yarışları yapıla. 

Tiyatro festivalı haftasında caktır. 

Türk tiyatrosunun bütün teka- Güreş musabakaları 
mül seyrini göreceğiz. En kıy- "lstanbulda kırk giin kırk 

metli artistlerimiz hu fesli\'ale gece. programına güreş mü-
ıştirak edeceklerdir. sabakala·ı da· dahil edilmişti. 

Taksimde açacağımız fotoğ- 1 Programı hazırlayan komite 
raf sergisinin iyi bir teşebbü~ serbest güreş maçlarını müın· 
olduğuna eminiz: vatanımızın kün olduğu kadar geniş ve 
en güzel parçalarını, nefis fo· zengin bir programla idareye 
toğrallar haline, burada gö- karar vermiştir. 
recegiz. Serbest güreş şampiyonla· 

Bunun haricinde olarak halı rından Cim Londos ve Dinar. 
sergisini; Güzel san'atlar Aka- lıdan başka Jan Antiyakos 
demisinde açılacak olan ve adlı meşhur !Yunan :süreşçı.i· 
yarım asırlık Türk resim ve ninde çagrılması kararlaştırıl-
heykeltraşlığının bütün eserleri- mış ve kendisile mutabık. ka-
ni toplıyacak olan sergiyi ve lınmıştır. Bu güreşçi Atinada 
nıhayet, yine, Taksimde açı-

l k 1 k 
·k t" . h lcksos lakabile bir çok müsa· 

aca o an ·arı a ur \·e mıza 
sergis'ni zikretmeliyim. bakalara iştirak etmiştir. 

Bundan başka, itfaiye günü 9 ağustosta Taksim stadında 
tertip elt:k. Bunda, Yeniçeri yapılacak olan müsabakalarda 
devrinden itibaren bütün itfaiye Mülayim pehli,·anla Tekirdağlı 
teşkilatımızın birer örnekleri Hüseyin veyahut Kara Ali kar· 
görülecek ve bugünkü yangın şılaşacaklardır. 
söndürme vasıtalarımızın te- 16 Agustosta da Cim Lon-
kemmül derecesi tecrübelerle dos • K varyam maçı galibi le 

Muizi belki tanımazsınız. Fa
kat o Yüksekkaldırımın en 
iyi iş yapan çorapçısıdır, diye
ceksiniz ki bu zamanda çorap· 
çılık iyi para getirmiyor. 

Hayır. Bir kere Moiz 
düşündü, bu zamanda herkes 
parasız fakat kimse çorapsız 

sokağa çıkmıyor. Yazda olsa 
herkes çorap giyiyor. Yazın 
da bu portatif çorapçı dük· 
kanını manav dükkanına çevi
rebilirdi. iş bu,.. Ha çorap ..• 
Ha armut ... Ha elma getirdiği 
para değil mi hepsi bir. 

Sonra Moiz çorapçı dükka
nında yalnız ve kupkuru çorap 
satmazdı. Eiraz çoklata koydu. 

Oradaki mektepleri göz ö
nüne alarak defler kalem ka
ğıtta satmaya başi&dı. Son za. 
ınanlarda ayrı bir camekan 
yaptırdı ve içine p!ynir, ekmek 
ve tahın helvası da koydu, 

Bu karışık ticaret emin olu
nuz onu Yüksek kaldırımın en 
iyi satıcısı yaptı ... 

Muiz kule dibinden dükkanı· 
na inerken daha ne gibi mal 
satacagını, ve bugünkü müş· 
terilerine ne gibi yalanlar kı· 
vırmak icabettiğini düşünüyor
du. Dalgın dalgın yürürken 
bir sesin: 

- Muiz ... Muiz diye kulak
larını çınlattığını işitti. 

Oönciü, ve dönmesile dalgın 
yüzünün yovarlaklaşıp, ağzının 
açılarak: 

- Vay Salamon, yavrum .. 
Diye bağırması bir oldu. 

- Salamon sen ha ...• 
- Evet ben Salamon, eski 

mektep arkadaşın. 
- E nasılsın bakalum? 
Salamon çiçek bozuğu, uzun 

saçlı zail yüzlü ve kısa boylu 
bir çocuktu. 

- iyiyim Moizciğim. Sen 
nasılsın? dedi. 

- Eh ben de iyiyim. iş pe
şinde koşuyoruz işte. Ne ya· 
palım yaşamak böyle. 

Maraş Belediye fidan- anlatılacaktır. lstanbul vatan· Dinarlı • Alcksos maçı galibi 1 

lığı tarla halinde , .. ~.~~~.~~:.·, .... :~~.~:,~~:1~~:,~ .. 11•~•~····~~~~.:u ..... ~.~.~~.1.~~.~~~:~~~~~'..~;,,.,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... 
Salamon kızararak sordu ! 
- Ne iştesin şimdi? 

Maraş ( Hususi ) - Burada , 
Belediyeye ait olduğu levha-·· 
sından anlaşılan ve her neden
se fidanlık ismi verilen bir tar. 
la vardır. içerisini yabani ot· 
!ar bürümüş olan bu t.rlada 
fidan namına hiç bir şey yok
tur. O halde lavhaya ne !üzüm 
vardır? 

Not 
Defteri 
=====Hastaneler r 

Fedakar itfaiye 
çavuşu ailesine 

yardım 

Fidanlık her şehir ve kasaba 
için pek lazım bir şeydir. Ora· 
da hem o kasabanın meyve 
cinsi islah edilir ve hem de ka
Sı\bayı süsliyecek ağaçlar ye
tiştirilir. Hakikat tamamile bu 
merkezde iken Maraş belediye
sinin lıdanlığı bu halde bırakı· 
şına ve hele bakımsız ve yaz 
otlıirile örtülü bir tarlanın ka· 
pısına [ belediye fidanlığı ] lev
hası asılışına hayret ~tmemek 
mümkün olmıyor. 

Etfat Ha.st.:ıne-•t 4'2416 J 

1 
Gülhane H::ıstane.tl 20St0 

f Haydarp:ış:l Nümune Has\aneıt 60Ul7 
1 Kuduı: ffa.stane•I, Çap• 22142 

Geçenlerde, Tepebaşınd:ı. bir 
yangında, üst kal tavanının 
çiikmesile yıkıntı altında kala· 
rak ölen itfaiye çavuşu Şükrü
nün ailesine beledi;e 800, Da· 
hiliye Vekaleti de 200 liralık 

birer yardım yapmışlardır. 

Belediye ya bu fidanlığa bak· 
malı, yahut la çok çirkın bir 
manzara arzeden levhayı ka· 
pıdan almalıdır. 

u uıı1111uı111111ı1thPU1111111111• ııuı 11uı11111111111111uıınıu 

ŞİŞLİ HALKEVİNDEN: Ri
yaziye derslerinden Eyliil ba
kaloryasına girecek lise tale
besi için, evimizde parasız 

ders verilecektir. istekli olan• 
lar bir hafta içinde hergün 
öğleden sonraları gelerek ad· 
larını kaydettirmelidirler. 

Eski harflerle basılmış 

olan yüz kuruştan yukarı pul
lar dünden itibaren mevki te· 
davülden kaldınlmıştır. Bu pul
lar yeni basılan pullarla tebdil 
edilmiştir. Yüz kuruşa kadar 
olan pullar geçen sene tebdil 
edilmişti. 

yerlerde çubuklar yetiştiril· 

miştir • Bu üzümlerden bir 

kısmı yemek için ve birçok 

kısmı da şaraplık içindir. Şa

rapların pek temiz ve pek 
nefis olduğundan hepsi satıl· 

makta ve aransa iliç için bir 
kadeh bile bulunamamaktadır. 

1 
Zeynep Kamil Ha!l:ınesf, 
Ü•küdar 60107 
Emrazı akliye •e Aı:ıbiye 
Hastane.al Bakırköy 
Haseki Kadınlar Haatanet1 

16-60 

24SS Aksaray 
Gureba Hastaneat, Şe.hrerolnl 23017 
Cerrahpa.şa Ha.stanesi; Cer• ı 
rahpaşa 2169J I 

Telefon numaraları ı 

Sıhhi imdat otomoblll 4499 
2041 

Ayrıca, Vali \eBelediye Rei
si Muhittin Üstündağ da, si
gorta şirketlerine ve bilh~s•a 
milli Reasüransa bir tezkere 
yazarak Şükrü Çavuşun aile
zir.e yardımda bulunmasını tav
siye etmiştir. Şirketler bu tav. 
siyeyi büyük bir hasasiyetle 
karşılaşmışlar. Milli ReasÜ· 
rans direktöru Refi Celal Ba-Hasta Nakliye otomobW: 

''Gündüz,. 

" (Gece) • 

" " " {Gece •• Gündü.) 

Yar bu tezkereye, şu cevap 

4499 lezkeresile karşılık vermiştir: 

" Temmuzun 16 sı tarihli 
6086 cmirnamenizi tebelluğ ettim. 

Devlet Demh·yollan Müracaat 
kalemi, Haydarpat• 
Şark Demiryoll•rı MGracaat 
kalemi Sirkeci 
Denizyolları acenteıl 

Tepebaşı yangınında haya· 
42145 tını feda eden Şükrü çarnşun 

ailesine Sigorta şirketleri le 
~~~ müştereken, Milli Reasürans 

baf ı bın beş yüz (1500) liralık bır 1 

Akay Kadıköy i.skeleıl 
memurluiu 43732 yardım tahsis etmiştir. 

itfaiye 1 Bu paranın emrinize amade 

24222 
tutulduğunu üstün sayğılarım-

60002 1 la . arzeder, emirlerinizi bck
lerım .• 

lstanbııl 
Kadıköy 
Y eşilköy, Bakırkliy, Bü· 
yükdere, Üsküdar itfai· 1 
yeleri 60625 

Paşabahçe, Kandilli, E~enköy 
Kartal, Büyükada. HeybeLi, Bur· 
gaz ve Kınalı mıntakaları için te. 
efon santral memuruna •yangın. 
demek ka.fidir. 

Tiyatrolar. Slnemolar 

HALK OPERET! 
Taksim bahçesinde 

Bu akşam 21,45 de 
DENZI HA VASi 

Büyük Operet 3 perde 
Pek yakında Babalık 

Far ter 7 5, 50, 30 meşrubatla 
beraber 

Yarın akşam Kadıköy Süreyya 
bahçesinde BAY • BAY AN 

Muhiddin ÜstündaQ' da Refi 
Celal Bay ara, " Bu çok yerin· 
de ve alicenap kadirşinaslığa 

karşı şehir ve itfaiye namına 
en hararetli teşekkürlerimi bil· 
diririm.,. cümlesile biten bir 
teşekkür mektubu yollıyarak 1 
teşekkür etmiştir. 

AÇIK SÖZ 

onu seven 

okuyan 

yayan 

tanıtanın 

dır. 

- Bir dükkanım var. 01-
dukcas her şey satıyorum. Ya 
sen ne yapıyorsun? 

Salamon hassas bir çocuktu. 
Yine kızardı, utandı, önüne 
bakarak: 

- Hiç, dedi. Boştayım. 
- Nasıl boştamısın. Peki 

evvelinden ne işin vardı? 
- Marangozluk yapıyordum. 

Dükkanım vardı Tahtakalcde, 
sonra evkndim, üç çocuğum 
oldu, idare edemedik kap >dık, 
burada bir oda luttuk ..... . 

Moiz zorla yüzünü kırıştı
rarak: 

- Vah vah... Zavallı Sala
mon 1 Dedi. 

Salamon: 
- işin (ı:nası dıye devam 

elti. Çocuklarımın en küçüğü 
Elnekave hastadır. Bizim has
tahaneye götüreceğim on pa
ram yok ki, yol parası yapa
yım. Zavallı Elnekave hemde 
zatürree oldu. Nerede ise öle
cek ... 

Moiz: 
- Zavallı Salamonun oğlu 

Elnckavc diyordu zavallı kü· 
çiicük ço~uk ... 

Sonra aklına dahiyane bir 
fikir gelmiş gibi Salamonu iki 
omzundan kavrayarak: 

- Bana bak Salamon dedi. 
Benim bir İşim var, onu yap, 
hem sen, hem ben kazanırız. 
Pişmiş tavuk satmak için bir 

küçiik camekan lazırr.. Sen 
madem ki marangozsun onu 
bana yap. Eh sen de biraz 
bir şey kazanırsın. 

Salamon bu teklifi be~endi. 
Fakat durakladı. Ya masrafı •. 

- Ama dedi. Masraflar ne 
olacak? 

Moiz: 
- Sen dedi her şeyi yap 

sonra hesap görüröz. 
iki eski arkadaş gülerek bir-

birlerinden ayrıldılar. 
Salamon arkadaşı sarraf Ya. 

sele müracaat etti, meseleyi 
anlatarak zorla borç para aldı. 

Gitti, tahta aldı, çivi aldı, 
cam aldı. Eve geldi ve zatür
reeden inliyen hasta çocuğu• 
nun yanında camekanı yaptı 
her çivi çakışta: 

- Korkma be Elnekave di. 
yordu. Bu camekanı Muize 
götüreceğim o benim eski ar• 
kaşımdır. On beş lira alırım, 

) 

- ll!uiz dedi. Şu camekana 
bak, bıından güzeli can sağ· 
lığı .... 

Muiz yüzünü ekşiterek C<• 
mekana ilerledi, bir camekana 
bir de Salamona bakarak: 

- Eh dedi fena değil .•. ça· 
buk söyle ne verelim. Salamon 
masrafları saydı ve: 

- On beş lira ! Dedi. 
Mu izin kırmızı yüzü sapsarı 

kesildi. 
- Dünyada, dedi, en fena 

kazık arkadaş kazıgıdır, anla
dın mı? Sonra yeleğinin cebin· 
den iki yirmi beşlik çıkarak: 

- Al şu elli kuruşu dedi .• 
Haydi güle güle. 

Salamon av ucuna konan iki 
yirmi beş kuruşa hayretle bak
tı. Şaşırdı ve kızdı. ikisini de 
orada bir masanın üstüne bı· 
rakarak: 

- Ayıp dedi. Sen benim ar· 
kadaşım olacaksın Moiz ayıp
tır bu, ben yalnız on üç lira 
masraf ettim. Bunu da sarraf 
Yaseften borç aldım. Bu ayıp· 
tır. Biliyorsun ki bu para ile 
çocuğumu hastaneye götüre· 
cegim. 

Muiz kızdı. 

- Sana kim böyle masraflı 
iş gör dedi. Çürük tahtalar 
neyime yetmiyor ki.. beni 
Beyoğlunda tüccar mı sanıyor· 
sun... Asıl sana ayıp, beni 
soymak istiyorsun. Ben senden 
iyi bir şey istemedim ki. On 
beş kuruşa pişmiş tavuk sata· 
cağımda on beş liralık canıe· 
kanmı alacağım? ... Hay Allah .• 

Salamonda kızdı. Köpürdü, 
ve oracıkta Moizin müşterileri 

yanında, musevicenin bütün 
küfürlerini saydı, saydı. 

Muiz bu hiddetlen korkarak: 
- Al sana beş kuruş daha 

dedi. 
Salamon yine köpürdü. 

Yine söylendi. En nihayet 
seri bir el hareketile iskemle· 
nin üstündeki elli beş kuruşu 
kaptığı gibi çıktı. 

O gece Salamon evine git· 
medi. Sokaklarda sabaha ka
dar sinirli sinirli gezdi .•• 

Ertesi sabah Muiz dükkanına 
yaklaştığı zaman, dükkanın 
önünde büyük bir kalabalık 
gördü. Hızlı hızlı yürüdü. Ne 
görse beğenirsiniz? 

Bütün dükkanda cam çer
çeve kalmamıştı. Bunları ya
pan Muiz şimdi dişlerile ço
rapları yırtıyordu. O meşhur 
karışık eşya dükkanı param 
parça olmuştu. 

Muiz titreyerek öfkelendi • 
Tahripkar Salamona ilerliyerek: 

- Utanmaz herif diye ba
ğıra bildi. 

Salamon gözleri parlamış ve 
yuvaların dan fırlamış oldutu 
halde: 

- Haydi gel şimdi polise 
gidelim dedi. 

Etrafda kalabalık artmıştı. 
Leblebici Mişon, manav Mar· 
sel, isportacı Alber, komşu sa
tıcılardan Ciğerciyan, kasap 
Mehmet, tanınmış tanınmamış 
bir sürü insan bu ciddileşen 
komediyi seyrediyorlardı. He· 
le isportacı Alber manzaranın 
korkunçluğundan adeta titre• 
yordu. Nihayet bir polis me· 
muru gözüktü, kavgacı ve ka· 
rışık eşya satıcısı Moizle, tah
ripkar Salamonu yakaladı, ka· 
rakola doğru yürümeğe başla
dılar. 

İşportacı Alber gözleri bü· 
yüınüş yanındaki Manav Mar
sele: 

- Bana bak diyordu, bu 
Salamon bir kahraman be, bü
yük bir kahraman ..• 

Manav Marsel'de evet maka• 
mında başını sallıyordu. Bir
denbire' kalabalığı bir kadın 

yardı. Saçları dağınık, gözleri 
yaşlıydı, Salamonun polisle be· 
raber uzaklaştığını görünce: 

- Salamon be diye bağırdı. 
Geri dön, geri dön Elnekave 
öldü .. 

Salamon geri dönemedi. Ka-
dında olduğu yere çamurların 
içine yığıldı. 

işportacı Alber ayaklarının 
ü~tüne yıkılan bu zavallı ka
dına acıdı, kaldırmak istedi, 
fakat korktu, o da ağlamıya 

başladı. 

Tarık Z. Tdnaya 

, 

1 

1 



2 Ağustos ;;_AÇIK SÖZ- 7 

On birinci olimpiyat 

M. Hitlerin nutkundan sonra 52 
rnillet müsabakalara başladılar 

Alman propaganda nazırı olimpiyat meşalesini 
"sulh meşalesi,, olarak tavsif etti 

Berlin, 1 (A. A.) - Bugün 
Öğleden sonra stadyomda on 
birinci Olimpiyad'ın açılma 
merasimi yapılmıştır. 

Saat 15,51 de B. Adolf Hit
ler beraberinde M. Frick oldu
ğu halde stadyoma gelmiştir. 

M. Hitler 'in stadyoma varın· 
cıya kadar katedeceği biitün 
yollar imtidadınca halk kütle• 
leri birikmış idi ve kendisini 
son derece hararetli surette 
istik bal etmiştir. 

b Hitler b. Baillet. Latour 
tarafından istikbal edilmiş ve 
bu istikbal merasiminde Füh· 
ter'i selamlamak üzere gelmiş 
olan Alman teşkilatı komite
sinin reisi doktor Lewald'da 
bulunmuştur. 

Bundan sonra 1936 olimpiyad 
marşı çalınmış ve hazır bulu· 
nanların hepsi bu marşı ayak-

• ta olarak dinlemişlerdir. 
Alman bayrağı ile beş hal· 

kalı olimpiyad bayrağı çekil
miştir. 

Olimpiyad çanı, olimpiyad 
oyunlarının açılmış olduğunu 

haber vermek için çalmağa 

başlamıştır. 

Bundan sonra hemen atlet· 
!erin geçit resmi başlamış en 
başta Yunan takımı geliyordu. 
Bu takım Yunan olimpiyat ko
mitesi reisi Yunan veliahdi 
Prens Paul'ün önünden geç
mişti. Veliahdin yanında 1896 
olimpiyatlarının ~1araton galibi 
olan büyük koşucu Spiridon 
Louis bulunuyordu. 

Yunan takımından sonra, 
Mısır , Afgan ve Arjantin ta· 
kımlan gelmişlerdir. Onları, 
Belçika, Bolivya, Bulgaristan 
takımları takibetmiş ve arka
larından Şili ve Çin takımları 
gelmiş ve bundan sonra ge
lenler alfabe sırasile gelmiş

lerdir. 
Her bayrağı hamil olan hü· 

kümet tribününün önünden ge
çerken bayrağı indirmek sure
tile selam vermişt\r. 

Alman atletleri bu beynel
milel geçidin en sonunda gel
mişlerdir. 

Yaşa sesleri ortalığı çınlalı· 

yordu. 
Birdenbire ortalığı bir sü

kut kapladı. Hoparlörler Ba
ron Decubertin bütün millet· 
!er namına bir hitabe iradede
ceğini ilan etmiştir. 

Mumaileyh söylemiş olduğu 
bu hitabede şöyle demiştir: 

Olimpiyad oyunlarında ga
ye kazanmak değildir. Bu 
oyunlara iştirak etmektir. E. 
sas fütuhata nail olmak değil 
iyi bir surette mücadelede bu· 
lunmaktadır. 

Müteakiben doktor Levald 
kürsüye çıkarak Hitleri ve 
hazır bulunan zevatı selamla. 
mıştır. 

Bundan sonra Bay Hitler söz 
almıştır. 

Bütün hrzır bulunanlar aya
ga kalkmışlardır. Hitler, 1936 
olimpiyatlarının açılmış oldu
ğunu söylemiştir. 

Spridon-Louis ta Yunanis· 
tandan getirmiş oldu~u zeytun 
dalını Fuehrcr'e uzatmış ve 
aşağıclaki sözleri söylemiştir. 

"Size Olempinin bu zeytun 
ağacı dalını bir aşk ve sulh 
timsali olarak getiriyorum. Biz 
milletlerin daimi surette ve mün
hasıran bu gibi muslihane mü· 
cadeleler sahasında karşılaş· 
malarını arzu ediyoruz. 

52 Milıe/ karşısında 

Berlin 1 (A.A) - Dün ak
şam, on birinci Olimpiyadın 

: açılış arefesınde, komite baş· 

knı'iı B. Levald bütün y:ıbancı 

Oiomplgatlardaıd yirmi bin seyirciyi alacak sure/le yapılmış 
olan yüzme havuzu 

şahsiyetleri Berlin sarayında 
kabul etmiştir. 

Hariciye vekili B. von Neu· 
rath, Olimpiyatlara iştirak e. 
den 52 milletin mümessillerine 
hoşamedi beyan etmiştir. 

Dahili müşkülattan dolayı 

Olimpiyadlara iştirak etmeyen 
yalnız lspanya'dır. 

Meşalenin gelişi 

Berlin, 1 (A. A. ) - Olimpi· 
yat meşalesini taşıyan atlet, 
saat 12,30 da Lustgarten'e 
vasıl olmuş ve hususi suretle 
hazırlanmış ve tanzim edilmiş 
olan mihrabın üzerindeki olim
pi.vat meşalesini tutuşturmuş

tur. 
B. Göbels, bu münasebetle 

söylemiş olduğu bir hitabede 
huzır bulunanların şiddetli al .. 

kışları arasında bu meşaleyi 

"Sulh meşales i,, diye tavsif et
mi ştir. 

Ecnebi gençler heyetleri, tri· 
bünlerde yer almışlardır. 

Von Tschammer ile B. Rust, 
çok alkışlanan hoşamedi nu. 
tukları söylemişlerdir. 

Olimpiyat meşalesi taşıyan 

son atlet, Vilhelmstrasseden 
ve Unterden Linden cadde
sinden halkın coşkun alkışları 

arasında geçmiştir. Atlet, ha
zırlanmış olan mihraba kadar 
koşmuş ve oradaki meşaleyi 

tutuşturduktan sonra eski kral 
sarayının önünde vücude geti
rilmiş olan di{er bir mihrabın 
meşalesini de yakmıştır. 

ilu meydanda olimpiyadlara 
iştirak eden devletlerin bay
rakları sıralanmış bulunuyordu. 

Merasim, Hitler için üç 
defa tekrar edilen " yaşa n 

nidaları ile sona ermiştir. 

Bir /htilaf 

Berlin 1 (A. A.) - Brezil
yalı atletlerle Rio de Janeiro 
spor makamları arasında va
him bir ihtilaf çıkmıştır. 

Bu yüzden Brezilyalı atlet
lerin alimpiyad oyunlarına işti
rak edemiyeceklerinden kor· 
kuluyor. 

Esasen bir müddettenberi 
Ria de Janeiro'nun Flamengo 
ekipi olimpiyad için kurulan 
köye yerleşmiş bulunuyordu. 
Derken geçen çarşamba günü 
ikinci bir Brezilya ekipinin 
köye çıka geldiği hayretle 
görüldü. Bu ikinci ekip "Bre
zilya spor federasyonu ., na 
mensubdur. Halbuki Flamengo 
ekipi başka bir federasyona 
bağlıdır. Bununla beraber Fla

mengo ekipi, buraya gelmek 
ıçın, beynelmilel olimpiyad 
komitesinden ruhsat istihsal 
etmiş ti. 

Görülmemiş bir gayre/ 

Berlin 1 (A.A) - Havas: Al
manyanın olimpik oyunlarını 

tanzim hususundaki gayreti, 
şimdiye kadar eşi görülmemiş 

bir derecededir. Bütün Alman 
milletinin bu hamleye iştirak 

ettiği hissediliyor. Bcrlin şehri 
bayram etmektedir. Bütün 
çehrelerde sevinç okunuyor. 

Şehir muhteşem surette süs
lenmiş ve donanmıştır. Berlin
de hiç bir zaman bu kadar 
tezyinat görülmediğini söylü0 

yorlar. 
Bir çok meydanlarda, olim· 

piyadlara iştirak eden 52 mil· 
!etin her biri onar metre bo
yunda, sıra sıra bayrakları a. 
sılıdır. 

Cerek stadyom ve gerek O· 
limpiyad köyü de gösteriyor 
ki bu işin tanzimi ile meşgul 

olanlar öbür seferki Olimpi
yadlardan daha çok mesai 
sarf etmişlerdir. 
Olımpiyad sahası atletizm 

oyunları için bir stadyom, 
yüzme müsabakaları için ko· 
caman bir havuz, futbol ho
key, polo meydanları. tenis 
kortları bir at yarış meydanı 

ve eskrim boks, güreş ve sai
re için kapalı yerleri ihtiva 
etmekteidr. 

Bundan başka, atletlerin çok 
hoşlandıkları Olimpiyad kö
yünde, açık havada bir tiyat
ro kurulmuştur ki 20.000 se
yirci alabilir. 

Burada 76 metre yüksekli
ğinde bir de kule vücude ge
tirilmiştir. 

Olimpiyatlar açılırken 

Berlin, 1 ( A.A. ) - Bu sıi. 
bah on birinci olimpiyat oyun
larının açılması münaüebetiyle 
Protestan mabedi ile Saint. 
Hedwige kilisesinde dini ayın
ler yapılmıştır. Müteakiben 
Unter'den Linden'de ölüler 
abidesi önünde merasim yapıl
mıştır. 

Hava kapalı ve hararet de. 
recesi mutedil idi. 

Unter'den Linden ve Char· 
lottenburg caddelerini takip 
eden ve stadyoma müntehi 
olan yolda münakalat mene
dilmiş i :li yalnız resmi otom0 • 

biller geçebiliyorlardı. 
Büyük bir halk kütlesi, baş· 

lıca şahsiyetleri ecnebi heyet
le-ini ve bilhassa Olempi'den 
reen Olimpiyad meşalesini ta. 
şıyan atleti görmek için saba

hın sekizinden beri bekliyordu. 
Dini ayin yapıldığı sırada 

935 kilisesinin çanları hep bir
den çalmıştır. 

Biraz sonra muhtelif mem· 
leketlerin atlet takınılan ölü· 
ler abidesi önünde sıralanmış
lardır. Alman ordu, donanma 
ve hava kuvvetlerinin müfre
zeleri, bayraklarını hamil ol
dukları ve önlerinde muzika
ları bulunduğu halde merasi
me iştirak etmişlerdir. 

Olimpiyat komitesinin on 
bir azası ile reisi Bailletlatour 
doktor Lewald ve Berlin as
keri kumandanı General Sc
haumburg askerleri teftiş et
miş~erdir. 

Baillet. Latour, abideye def-

rK.ARi· .. ·-·MEKTüPL'ARi"l BORSA - PİYASA 1 
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YENİ ESERLER 

Avcılık Mecmuası 

: : ··~~~~~~~~~~ Ayda bir kere iıı t i~ar et• 
ıııekte olan Avcılık ve Ba· 

lı kcılık n::ecmuasının Dür· 

düncü nuslıası çıkmıştır. 

Yurdumuzda ilk defa olarak 

çıkarılmakta ve pek büyük 

fedakarlıklar mahsulü olan bıı 

mecmuayı okuyucularımıza 

tavsiye ederiz. 
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Milis Yahudileri r 
Mi/aslan bir okuyucumuz 

yazıyor: 

yedi lira kazanç vergisi tarh 
ve tebligat yapmadan vergiyi 
Lakakkuk ettirdiler. vergi talı· 
sil edilmeden hakkı itirazdan 

Para Borsası 

Paralar 

Alış - ~ Miliista aşağı yukarı her sa· 
nat Yahudilerin elindedir. Ka· 
zançları yerindedir. Allah ek· 
sik etmesin. Fakat bizim asıl 
gücümüze giden şey, bu Ya
hudilerin öz Türk toprağında 
kazanıp geçindikleri ve üre· 
dikleri halde, ' hala lspanyolca 
konuşmalarıdır. Türk ülkesinin 
bir parçası olan Milasta lspan· 
yolca konuşulmaz. Bu yurttaş· 
lan artık ışığı görmeğe ve 
aklı selime davet ederiz. 

CJa kazanç kanunu seyyar
lar hakkında tebliı<atı sarih 
yazmıyor diye mahrum bırak
tılar. 

1 Londra f28. (32. 

126.00 

167. 
196. 
84. 
23. 

820. 

t!J [!J 

Şu hamallar saltana· 
tını yıkamadık, gitti 

Sirkeci istasyonundaki Şark 
şimendifer kumpanyası hamal· 
!arından, ecnebi yolcuların, 
Banliyo hattı yolcularının, ve 
küçük esnafın şikayeti çok 
büyüktür. Elinde bir sepet ya· 
hut bir valiz ile trene binip in· 
mek mecburiyetinde olan yol· 
cular, bu hamallara bir nevi 
mecburi vergi öd~mek mecbu· 
riyetindirler. Kendi yükünüzü 
kendiniz taşımak istediğiniz 
takdirde bile, bu hamallar, 
önünüze çıkar, elinizden zorla 
eşyanızı alır, iki adım ötedeki 
tren içine kadar götürdükten 
sonra valizler arasındaki iki 
kiloluk küçük bir sepet için 
bile sizden otuz, kırk kuruş 
almıya utanmazlar. 

Matbaamıza kadar gelerek 
balıkçıların şikayetlerini bize 
anlatan Anbarlıköy balıkçıla· 
rından Abdülmecit oğlu Hü· 
seyin Çevik ise şunları söyle· 
mektedir: 

" Sarayburnundan itibaren, 
Kumkapı, Samatya, Bakırköy, 
Yeşilköy, Küçükçekmece ve 
Anbarlıya kadar uzunan sahil· 
!erdeki biz fakir balıkçılar, 
Sirkeci istasyon hammalların· 
dan çok zahmet çekmekteyiz. 

Yapı yapıcılar cemiyetinden 
iki aza ve lstanbul tahakkuk 
müdüriyeti kazanç amirinden 
ibaret ve bu üç kişiden müte· 
şekki! gayri kanuni bir komi~
yon kararile vevmiye yirmi 
lira kazancım vardır diye yol
suz tespit yaptılar, Menkul 
ve gayri menkul olarak yalnız 
5200 liralık bir apartımanım

dan başka bir malım olmadığı 
halde ve bu da resmen tebey
yün ettiği halde 72000 liralık 

bir sermayem varmış gibi yev
miye yirmi lira kazancda dur
dul ar, dert dinlemediler. 

Mademki tüccar olarak beni 
kabul ediyorlar, tüccarların 
kazancı hakkında ancak tica
ret odaları sahibi salahiyet 
bulunduğunu bilmek ve yapı 
yapıcılar cemiyetine girebile· 
cek vazifeleri haiz esnafın en 
yüksek kazançları yeymiye üç 
lira bulunduğunu esnaf büro
ları müdüriyetinden öğrenmek 
istemediler. Bu da yetmiyormuş 
gibi irat getiren gayri men· 
kullerin satılamıyacağını tahsili 
emval kanunu ve zeyli yazdığı 
halde Fatih tahsil başmemuru 
apartmanımın iratsız bulundu· 
ğunu yazdığından lstanbul tah
sil müdüriyeti temmuzun 31 nde 
apartmanımın satılmasına ka· 
rar verdiğini gazetelerde oku· 
dıığum zaman kontratlarımla 
ve mahalli hükümetiden aldı-
ğım vesaik ile baistida mıntaka 
tahsil müdüriyetine baş vur· 
dum, tazallumhal ettim. 

"Haklısın dediler, yalnız ev· 
velce satış kar arını biz verdik 
kendi kararımızı kendimiz bo
zamayız. Mahalli idare heyeti 
olan Fatih Kaymakamlığına 

gönderiyoruz,, dediler ve ken-

Nevyork 

Paris 
Milin o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amste rd. 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
Varşov3 

Budapcşte 

Bükrcş 
Belgrat 
Yokohama 
Stokholm 
Altın 

Banknot 

Londra 

Nevyork 
Par is 
Mil tın o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amaterd. 
Prag 
Viyana 

Madrit 
t BerBn 
Varşova 

Budapeşto 

1 
Bük•eş 

Belırat 

Yokoham 
Moakova 

122.00 

164. 
190. 
80. 
21. 
815. 
22. 
82. 
85. 
22. 
14. 

28. 
20. 
22. 
13. 
49. 
32. 
3L 
969. 
242. 

Çekler 

2S. 
84. 
94. 
24. 
16. 
30. 
23 
24. 
16. 
53. 

Ahmed Halid ve Hilmi 

kütüphanelerinde ye heryer• 

de satılmaksadır· 

Denizyolları 
iŞLETl\IESİ 

34. 
33. Acenteleri: Karaköy- Köp· 
970. 1 rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 
243. Mühürdarzade 

J - Han Tel : 22740 -

Kapanış ,. mroz Postası 
632.00 

o,79:i0 
12.06 

lQ.085 
4,7125 

84.2844 
2,.ı3:,Q 

63,49>0 
1,ı692 

19,2346 
4,1634 

5,86 
1,9733 
4.23 

Bu güukıi İmroz yolu 
postası yapılmıyacaktır. 
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RESMi iLANLAR 

Türk limited şirketi 
Ankara Mümessilliği 
Resmi i ıcınıar Türk 
Limited Şirketınden: 

4.32.i 
107.7760 

34.7613 
2.7030 

24.852> 
3.0716 Stokholm 

istikrazlar 

Şirket imizin Ankara 

Nümessilliğine Bilal Ak· 
ba tayin olunmuştur. An· 

kara'da Devairden para 
alızü kabzi, Şirket na• 

mına temas ve müzake

rede bulunmak sclahiye• 

Türk Borcu 

" 
" 

" 
" " ,, 

Erıanl 

il Peşin 

il Vaddl 

Sıva• Erzurum 1 
,, ,, u 

istikrazı dahili 

Eshe:ın, 

ı ı, Bankası Mü. 

" .. N. 
11 " Hamiline 
Anadolu 0/0 60 
Merkez Bankası 

TahvitClt 

00.000 
21.175 
20.15 
20.075 
OD.00 

oo.oo 

-.-

ti yalnız mumaileyhc 

tevdi edilmiştir. Keyil· 

yet bilumum Resmi De· 

vairin nazare dikkatine 1 
vazolunur. Balıkhanede bugün kilosu 

on kuruşa satılan (Tekir) ba· 
lığından, sekiz kişi denize açıl
dığımız gün, 20-30 kilo ancak 
tutabiliyoruz. Bu balıkları ba
lıkhaneye tren ile nakletmekte 
iken Sirkeci istasyonuna ge
lince, kendi mahmızı kendimiz 
sırtlayarak istasyondan dişarı 
çıkarmak istediğimiz zaman, 
hammallar karşımıza dikiliyor 
ve bize müsaade etmiyerek 
her sepet balık için mecburi , 
olarak bizden 25 kuruş ham
maliye alıyorlar. Halbuki gece 
gündüz deniz dalgaları arasın· 
da uğraşarak çoluk, çocuk ge
çindirmeğe çalışan bizim gibi 
fakirlerden alınan bu para, içi· 
mizden ciğerimizin bir parçası 
koparılıyor gibi bize acı ve 
ağır gelmektedir. Bu işin bir 
çaresi bulunmasını rica edi· 

j dilerini bu idare heyetide sahibi 
salahiyet görmiyerek yalnız 

satış dosyasına evrakları koy· 1 · Açılış 
makla ve bir karar vermemek- Ana~olu Vadeli 1 -

Kapanı, --- .- Koyun sütünden , 1 
hakiki Urfa 

yoruz ,, • 

Bir vergi meselesi 

le ik tifa eltiler. 
Apartımanımın kıymeti mali

yece kaziyei muhakeme teşkil 
etmiş, beş bin iki yüz liradır. 

Borç bin elli yedi lirad.r. Apar
tıman haczedilmiş olduğundan 

verginin kaybolmak ve müru· 
ru zamana uğramak ihtimali 
yoktur. 

Bir memurun resmen yanlış 
yazmasından yurttaşları inlet· 
tirmek ve ellerindeki serveti 
mahvetmek revaihakmıdır? Bu 
yolsuz muamelelerin durdurul
ması hususunda yüksek katla. 
rın nazarı dikkatlerini celbiçin 
bu yazıma yüce gazetenizde 
bir yer verilmesini saygılarla 

dilerim. 
Fatihte Hoca Uveyiz ma-

Ev yapıp satan seyyar bir hailesi Fenipaıa cadde-
tüccanın diyerek Fatih Maliye oinde 83 numaralı ap .. tı-
tahakkuk idaresi bana bin elli manda mukim Bu•han 
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ne dalından bir çelenk koy· J 

muş ve bunu müneakip askeri 
bir geçit resmi yapılmıştır. 

Devredilecek 
beratı 

ihtira 

"Kanatları serbest surette 
dönen tayyarelerde ıslahat. 
ve "Devvar satıhlı tayyare
lerde ve tayyarelere ait isla
hat., hakkındaki 19 Sonteşrin 
1932 tarih ve 1517 numaralı 
ve 1 Ağustos 1934 tarih ve 
1860 numaralı ihtira beratının 
ihtiva ettikleri hukuk bu kere 
başkasına devir veyahut icara 
verilmesi teklif edilmekte ol· 
duğundan bu hususta fazla 
malümat edinmek istiyenlerin 
Galatada, Aslan han 5 inci 
kat 1-4 numaralara müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

EMİNÖNÜ HALKEVINDEN-

Evimiz Spor Komitası tara
fından gayrıfedere kulüpler 
arasında tertip ettigi futbol 
maçlarının finale kalan Altın 

Hilal-Bozkur.:i maçına 2-8-939 

Pazar günü yapılacağı bun· 
dan evelki tebliğde bildirmiş

tik. Lakin Fatih idman kulü
bü ta~afından verilen bir iti· 

razname münasebetile bu ma• 

çın yapılmasına nizamen mani 
olduğunu bildirerek itirazna

menin incelenmesinden sonra 

verilecek karara göre bu ma· 
çın yapılacağı tarihi diğer teb· 
Jiğimizle bildireceğiz. 

( Abone Şartları 

TÜRKiYE iÇiN 
ı Senelik l 200 Kr. 
6 Aylık 600 ,. 
3 n 325 ,. 
1 n 125 " 

HARiÇ iÇİN 
ı Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık 1300 n 

3 n 700 ., 
1 

" Nuruoamanlye, Şeref 3oka,il 1 

J --1stanbul Üçü~a i:ı:; Me
murluğundan: Mahcuz ve 
par:ıya çevrilmesine karar 
verilen ada takımı ve halı. 

açık arttırma suretile 3-8-
936 tarihine müsadif pazar• 
tesi günü saat 17 de Su!• 

tan Ahmet yerebatanda Ha• 
mit Tamer apartmanı önün• 

de ve kıymet muhammene• 

sin in % 75 şini bulmadığı 

takdirde ikinci açık arttırma 

10·8-936 tarihli ayni g ün 
ve saat ve mahallinde 
satılacağından talip olanla· 

riıı mahallinde hazır bulu. 

nacak memure muracaatları 
TELEFON: 208l7 \.._ _______ _) 1 ilan olunur. 

1 

İstan~~~:::!ı cad· I 
" " il " ,, ın 

-.- 1 
,, mümessil -, -
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Nikah 
Merhum general (l'ıfust a fa ) nın 

torunu, Erı.urum mebusu g enr:ra l 
( Pertev O! mirhan ) nın yeğeni 

ve emekli yarbay ( lzııet Demir
han ) nın kıır:ı Güı.in ile e-ski Er-
1.urum mebusu Ziyanın oğlu Gem• 
lik kaymakamı ( Zeki Işık ) ın 
nikAh töreni 21 7 936 Sah günü 
Kadıköy Siireyya ainemaaında 

güzide zevat arasında yapılmıttır. 
Tarafeyne saadetler dileriz. 

desi Maksudiye hanı kar· 
şıs•nda 76 numarada 

1 
Mevsim dolayısıyle yağ· 

lar pahalılaşıyor. On gün 
müddetle bu yağın kilosunu 

1 
perakende &5 kuruşa an-

i cak burada bulabilirsiniz. 
I Y nğlarımız teminatlıdır. 

Adapazarı İlçeba ylığından: 
Adapazarı köy korucuları için imal eoElecek u165. kat 

elbise ve "165n çift fotin numunesi mevcut bulunan ku• 
maştan olmak ve 1-8-936 tarihinden 20·8·936 tarihine 
musadif perşembe gıinü saat 14 de ihale edilmek üzere 
20 gün müddetle münakasaya vazedilmiştir. Talip olan• 
Jar yüzde 7,5 teminat akçes'le ilçe idare heyetine müra· 

caat etmeleri. Taşrada bulunan talipler şartname ve 
numunesini görmek üıere İstanbnl Sultanahıııetteki ilçe 

jandarma Komutanlığına müracaatlap ilan olunur. (423!.l) 

Bayındırlık Fen Okulu Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan: 

Okulumuza lüzumu olan 425 lira tahmin bedelli 85 
çift iskarpinin 1318 936 Perşembe günü saat 14 de iha• 
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur· ilk 
teminat 31 lira 88 kuruştur. 

!steklilerin şarb:l:::~yi g örmek üzere hergün Arnavut 
köy Sarraf burnundaki okula başvurmaları ve eksiltuıe 
günü de 2490 sayılı arttırma eksiltme kanununun 2,3 
maddelerinde yazılı belgelerile Fmdıklıda Güzel San'atlar 
Akademisi binası içinde Yüksek m ektepler muhasebeci· 
liginde toplanan Komisyona gelmeleri. u4290., 

ı .. --------ı·-· 
1 Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce 

zengin etmiştir. 
kişiyi 

4. cü Keşide 11/Agustos/936 dadır. 

Büyük ikramiye 35,000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikra
miyelerle (20.000) liralık bir mükClfat vardır 
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Sultanahmet Erkek San'at okulu 
Satınalma komisyonundan: 

Yiyeceğin nevi mikdar T. bedeh 
K. S· 

tutarı 

L K. 
saati ilk T. 

L K. 
Şekli 

Pirinç 
Nulıut 

Kuru fasulye R ize. Ça. 
• barbunyc:-
• Bezelye 

Y. Mercimek 
Çiçek kuru bamya 
Salça 
Tuz 
Kuru soğaıı 
Yumurta 
Patates 

Sabun 
Zeytin 
Zeytinyağ 

Kesnıeşeker 

Kaşarpeyniri 
B~yaz peynir 

Üryani erik 
Kuru üzüm sandık 

> incir • 

Süt 
Ki\se yoğurdu 
Yoğurt 

Erkek dağlıç eti 

Ekmek birinci 

Pırasa 

Lahoa 
Bamya 
Ispanak 
Bakla 
Yeşil salata 
;,.. Fasulye 
Bezelya ('lraka) 
Kök kereviz 
Havuç 
Sakız kabak 
Patlıcan 

Dolmabüber 
Limon 
Yemeklik domates 
Karnabahar 
Semizotu 
Kır; barbunya 
Enginar 
Hirar 
D~lmalık d 1ın•tes 

Sadeya)t 

11000 K. 
1000 • 
2000 • 
800 • 
400 • 
600 • 
200 • 
500 > 

1500 • 
4500 • 

40000 a 

6000 > 

1700 • 
11)00 • 
1200 • 

5500 > 

600 • 
1500 • 

500 • 
900 • 
400 • 

4000 • 
350 A. 

2100 • 

13000 " 

46000 " 

3500 " 
1000 " 
40) .. 

4000 " 
800 1. 

10000 A 
1700 B' 

700 • 

1600 ' 
800 • 

1800 • 
13000 A. 

500 K. 
4000 A. 

800 K. 
500 A. 
200 K. 
8(10 • 
500 A. 
500 • 
500 l{. 

6000 • 

24, 
11 
15 
12 
11 
13 
90 
16, 
4, 
4, 
1, 
6 

36 
31 
60 

29, 

50 
31 

49 
18,50 
16,50 

10,50 
5,50 

15 

42 

11,25 

3 
4 

15 
5 
3,50 

95 
14,13 
6,50 
4 
6 
5 
2,50 
ıo 
4,50 
5 

11 
4 

18 
7 
2 
6 

80 

50 

50 
55 
5() 

50 

25 

3503 

1313, 25 

1797 

1608,75 

765 

477,50 

754,25 

5460 

5175 

1892,71 

4800 

- --

11 262,73 Açtk 

11,30 98,50 

11,45 134, 78 açık 

13,45 57,38 • 

14 35,82 

14,30 56,58 

15,30 409,50 

16 388,13 kapalı 

16,30 141,99, açık 

16,45 3ö0 açık 

Okulun mayıs 937 sonuna kadar yukarda yazılan 48 kalem yiyeceği 19-8-935 çarşamba günü 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Fmdıklıda yüksek mektepler mulıasebciliği binastnda yapılacaktır- Eksiltmeye girecekler 

2490 No. lu kanunun enı•ettiği şartları haiz olmaları ve gereken belgeleri taştmaları ve Ticaret oda· 
sınm 936 ytlı kilğtdını, Ticarethane namına gelecekler Noterlikten tasdikli vekaletname getirmeleri 
ve teminatlarını vaktinde yatırmaları. 

Kapalı eksiltmede istekliler sözü geçen kanuna uygun belgeleri, teminat makbuz, bank ve tPklif 
mektuplarını kapalı ve mühürlü zarf içinde usulü daires:n:le belli saatten bir Slat evvel Komisyon 

Reisine makbuz mukabilinde vermeleri şartname almak veya görmek isteyenler okula, eksiltmeye 
girecekler gün ve saat:nde yfıksek mektepler mahısebeciliğindeki komisyouuııa baş vurmaları iJan 
olunur. 

Açık Ekslltme ile alınacak Motorin: 

İstanbul Sıtma Mücadele Riyaseti 
Arttırma Eksiltme Komisyonundan: i 
Satın ahnacak Madde: 60 Ton Motorin. 

1 - 22 Temmuz 1936 tarihinde yapılan eksiltmede şartname. 

ye uygun talipler zuhut etmediğinden eksiltmenin (10) gün müd· 
det le temdicline ve ihalenin 3 A~ustos 1936 p:ızarteıi gftn ü saat 
15 de Kadıköy , !\loda Riz:ı paşa sokak 14 numarada İstanbul sıt• 
ma mücadele Reisliği binasınfa ve komusyon huzurunda yapılma· 
sına karar verilmiştir. 

2 - Tahmin edilen fiyat (4500) lira ve muvakkat teminat 
(337) lira 50 kuruştur. 

3 - Şartn ame bedelsiz olarak İs'an hu! Sıtma mfıcadele Reis
liği kalemin le her gün görülebilir. (4219) 

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

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - Mektep Lise ve Yüksek olmak üzere beş yıllıktır. Yatılı 
ve beJavadtr. G1yesi Tecim Gemilerine kaptan ve makinist ye
tlşdirmektedir. 

2 - l\lektebin yalnız lise birinci sınıfı na talebe alınır. Bun· 
ların orta mektebi bitirmiş olmaları ve yaşları on beşten küçük 
ve on dokuzdan büyük olmamalarl sarttlr. 

' 
3 - Yaz :lma İ şi için Pazutesi, Çarşamba, Cuma günleri :l\Iek· 

tebe baş vurmalıdır. 
4 - İsteklilerin mekteb müdüriyetine karşı yazacakları is ~ i. 

danamelerine hüvi yet cüzdanlarını, aşt kağıtlarını, mektep dipler 
malarını, veya tas likli dipl oma suretlerini ve polisce tasdikli iyi 
hal kağıtlarını ve velilerinin izahlı adres ve tatbik imzalarını ve 
dört tane vesikalık fotoğrı flarını iliştirmeleri gerektir. 

5 - Yazılma iş[ 7 Ağustos 936 Cuma gününe kadardır. İs. 
teklilerin Muayenei Sıhhiye için o gün saat sekizde bizzat mek· 
tepte bulunmaları gerektir. 

~ - Fazla tafsilat almak: için ayrıca posta pulu göıidermek 
'artıle mektubla Mektep Müdiiriyetine ~üracaat edilmelidir. • 3564• 

--------------

irk eti 
.Hayriyeden: 

Ağustosu 4 üncü Salı günü ak· 
şamı Boğaz· ç • nde b ··yük bi meh 

al · ı tı 
11 Renkli pröjöktörJerJe tenvir edilmiş büyük bir sal üzerinde meşhur 

yüksek san'atkarımız Bayan EftaJyaya refakat edecek güzide musi
kişinaslarımızdan mürekkeb muhteşem bir saz heyeti ve miJli rakıs
larımızı icra edecek zeybek takımı.,, 

İstanbulun muhtelif semtlerinde ve Boğazın iki tarafında oturan sayın halkımızın bıı mrlı· 
sefasına iştiraklerini temin için aşağıda gösterilen seferler tertib edilmiştir. 

1 - Şirketin (71) numaralı vapuru saat 20,30 da Köprüden hareket ederek Beşiktaş, Üs
küdar, Kuzguncuk, Ortakök, Beylerbeyi, Çengdköy, Arnıı.vutköy iskelelerine uğrıyarak Bebeğe 
gidecektir. 

2 - Şirketin (74) numaralı vapuru s:ıat 20 de Yenimahalleden hareketle Biiyükdere, Ta· 
rabya, Beykoz, PJşabahçe, Yeniköy, İstinye, Kanlıca, Emirgan, R. Hisarı, A. Hisarı ve Kan• 
dilli, iskelelerine uğrayarak kezalik Bebeğe gidecektir. 

3 - Musiki heyetini hamil olan sal elektrikle tenvir eHlmiş olan Şirketin (73) numaralı 
vapuruna bağlı olarak bebek açıklarında harekete !ımade bulunacaktır. 

4 - Elektrlde baştanbaşa tenvir edilmiş olan Şirketin (68) numaralı vrpuru Köprüden 
saat 21 de Şirket idaresi tarılfından sureti mahsus1da lıt1zurları rica edilen sayın saylavlarımtzla 
memleketimizin güzile kumandan ,.e ricalin ve Partimizin erkanı mensubini ve matbuattmızın 

erkanile erbabı şiir ve kalemden güzide bir zümreyi hamilen hareket ederek Bebek açı!:larmda 
d"ğer vnpıırlara illih ,k edecektir. Bu vapurda davetli!ere mahsus bir büfe ih1.ir edildiği g ibi 
Şehir T iyatrosu ileri gelen san'atkarlarından Bay Hazım ile bazı cazib simaların huzuru da 
temin kılın ıtııştır. :"' 

5 - Bebekten saat 211/2 ta hareket başlanacak ve Salı çekecek olan 73 numaralı vapur 
en önde ve onu takiben sağlı sollu 71 ve 74 numaralı vapurlar ve bu iki vapurun arkasmda 
davetlileri hamil rılaıı 68 numaralı vapur yola devama başlıyacaktır. Vapurlar gayet ağır yol 
ile Anadolu sahilidi takib ederek Kanlıca koyu önünde müretteb plan dairesinde tevakkuf 
edeceklerdir. 

6 - Kanlıcada 45 dakika tevakkuftan sonra ayni tertible Emirgana geçilerek Yeniköye 
kadar Rumeli sahili ve sonra Paşabahçesine geçilerek Beykoza kadar Anadolu sahili takib edl· 
lecek ve Beykoz Yenipırkı önünde durulacaktır. Orada: kezalik 45 dakik31ık tevakkuftan sonra 
Tarabya yolile Büyükdereye gelinerek Büyükdere ile Sarıyar arasındaki Beyazpark önönde va· 
vap ırlar demi;liyeceklerdir. Saz heyetini hamil salı çeken (73) numaralı vapur demirliycn 
diğer vapurlar et\afında gayet ağır olarak mütemadiyen devredecek ve san'atkarlarımız 

en bedii eserleri terennüm eyliyeceklerdir. 
7 - Bu seferlere sıuıdallarile iştirak etmek isteyenler Bebek, Kanlıca ve Beykoza salın 

''e vapurların tcvakkııfları sırastnda sandalları sala bağlıyabileceklerdir. 
8 - Büyükderede iki saat tevıı.kkuftan sonra vapurlar ayni iskelelere uğrıyarak avdet 

edrcek ler dir-

Gidip gelme vapur Ücreti herkes için 37 112 kuruştur 
Paso ve fotoğraflı kartlar ve her nevi abonmanlar \'C hususi tenziliitlı biletler bu seferler 

ıçın muteber de~ildir- Sayın halktoıtztn gö>terecekleri rağbet karşısında Şirketçe zul,ıurat plstalar 

yaptlmast mukarrerdir. 1 
Biletler ·bugünden itibaren Köprü ve Bağaziçi iskelerinde satılmıktadır. 

Sayın halkımızın Köprüye avdetlerinde Tramvay Şirketinin her hat üzerinie miktarı k!'tfi 
araba bıılundtırmak suretile gö>terdiği alakayı ınemnııniı•etle ila n ederiz. 

il. 
1 • 

mag-azalarını ziyaret ediniz. En son moda ve zengin çeşitleri 
arasında aradığınız modelleri bulacaksınız. 

FiYATLAR MUTEDiLDiR 
Beyog-lu istiklal Caddesinde Hacopulo Pasajı karşısında 283 .1 
il istanbul Belediyesi ilanları il • 1 

Hepsine 7308 lira 60 kuruş bedel tahuıin edilen ve beledi.ve 
merkez ,.e müessesatile kültür idaresi için alınacak olan kaf: tt, 
zarf, mürekkep, kalem ucu ve saire gibi 106 kalem ktrtasiye ka• 
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuş~ ur. Ş~rtnamesi levazım 

müdürlüğünde görülür. Eksi\tme 3 Ağustos 936 Pazartesi günü 
saat 16 da daimi encümende yapılacaktır. İste kliler i n 2490 No. lı 
kanunda yazılı vesıka ve 549 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya mektubunu havi teklif zarfbrııu yuk.ırda yaztlı giınde saat 
15 şe kadar daimi encümene vermelılerdir. (B.) (4109) 

1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden : · f 
Değeri Pey akçesi 

Lira K. Lira K. -- --1330 00 99 75 Arsa (1155) 
Çem bcrlitaş'ta l\l olla fenari mahallesi nd~ N uruosmaniye ca'1-

desinde eski 24 yeni 22 No. h 3il2,5 metre murabbaındaki !\!ol· 
lafenari camii arsa sının taıııanıt 15 giın müddetle açık arttırmaya 

çıkarılmıştır. İhalesi 17· 8·936 Pazartesi günü saat J 5 te komi~· 
yonda yapılacaktır. İsteklilerin Mahlıllat kalemine gelmeleri. (4380) 

Sanibi ve Umum! neşriyatı idare eden yazı işleri müdürü 
Etem izzet Benice 

Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziy11 
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