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Söz istiyoruz: 
KUçUk ••n'atlarda çalttmak ecnebiler 

için yasak olmasına raAmen son zaman· 
larda çahtanların çoAaldığından tlklyet 
edillyor diyor ve.. bu yolda bir kontrol 
yapılma•ını istiyoruz. 

Temmuz 

11 
Cumartes i 

1936 

BENiCE Sayı: 83 Birine! yıl Her yerde Nyuı 5 kuruş Te!.ıoa N., 20827 Mektup adresi: Cajalojl•, Şerer ıokalr. Telrrar adreol • lıtanb•\: Açık Söz 

B -~azlar konferansında fasıla başladı 
Meb'ustan müteahhit, 
müteahhitten meb'us 

istemiyoruz! 
Bir meb'us gazeteci, avukat, 
profesör, akademisyen olur ve 
olmalıdır, fakat müteahhitlik ile 
meb'usluğun bir arada gitme
diğini gözönüne koymayı lüzum
suz ve faydasız bulmuyoruz. 

Meb'usların Kamutay dışında görecekleri işleri tahdit eden 
ilk önce büyük şef oldu. Saylavlar Partiye mal olan bu ana 
prensibin bağlılığı içinde birçok müesseselerde ve birçok iş 
çeşitlerinde çalışamazlar. 

Gazetecilik, avukatlık, profesörlük ve bu tip bütün akade
mik ve kültürel çalışmalar ise saylava şöhret, saygı, ıevgi 
getiren işlerdendir. Memleket çocukları, Kamutay içindeki 
vekillerinin başlarının ilim ve fikir haleleri ile ne kadar 
Ç<'rçevelend iğini görmüş bulunurlarsa onlara karşı o kadar 
çok !>ürmet duyarlar ve bu dlıyuşta yüyek bir tefekkür 
otoritesine ba~lanmış olmanın da ayrıca yerdiği tad ve zeYk 
vardır. Fakat, bir de bunun tamamile tersi olan vaziyet var
dır. O da meb'usun şahsiyetini zayıflatan bazı aıfatların pek 
haklı olarak halkın sempatisi dışında kalmasıdır. Bunların en 
başında müteahhitlik gelir. 

Bu 11fatın, yani müteahhitlik lakırdısının meb'uıluk gibi 
yüksek, en yüksek bir şeref, saygı ve vazife mesnedi ile bir 
ve beraber gitmediğine muhakkak ki, inanmak lazımdır. 

Dile bile pek yadırgan gelen bu sıfatın bir de klişe halin
de görünüşünü gözönüne getirmelidir. Meseli: 

- Maarif Vekaleti kitap satışı müteahhidi ve ••..• aaylavı 
Bay u •••• n• 

Yahut da: 
" ...•. ,, Şehir belediyesi w •••• " işleri müteahhidi ve 

.. 1 1:1 .. . • • • " say avı ay •... ,, 
gibi, göz sinirlerini bozan, kulağı hırpalıyan ve cemiyet 1&f
larında pek de iyi tesir bırakmıyan bu 11fatın biraz da say· 
lavlı ın yine o saflar içindeki telakkisini ve yüksek otorite
aini lıırpaladığını inkar kabul etmez bir hakikat olarak kabul 
etmiye mecburuz. 

Başka rt"'jimlude ne olur, ne yapılır, meb'u•lar kimlerdir, 
nasıl seçilirler? .. Bunlar bizi alakadar etmez. Bizim için bag
landığımız tek inan ve tek rejim Kemalist rejimdir. Her 
Kemalist için de saylavın ifadesi şudur: 

Memleket menfaatl•rini şahsi menfaatlerinin daima üstün. 
de tutan, üıerindeki millet vekaleti hakkanı hakkıyle ifa eden 

1 
feragatkıir. faıiletkir, her türlü menfaat mülahazasına düş· 
man, lam idecwlist inaan. 

Di.a. d• \,u iEado ve inana. ba.fla.unu.11 olanlardan biriyiz ve .. 
meb'uıa daima bu gözle bakarız. Bir meb'uıun falan beledi
yrnin veya falan hizmetin müteahhidi olması kendisinin bu : 
vasıflardan hiçbir zaman mahrumiyetini icap ettirmemekle il 
beraber müteahhitlik bu vasıflar arasında yakışık almadığına ' 
şahsen inananlardanız. Hiçbir kimseyi şahsen fikrini ıöyle
mekten alıkoyacak bir vaziyet olmadığına göre biz de bu 
yoldaki kanaatimizi bu vesile ile açıkça oöylemeyi fayda11z 
bulmuyoruz. Belke, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde böyle 
meb'uılukla müteahhitliği şahıslarında birleştirmiş olanlar yok 
gibidir. f;ıkat, bir tane de olsa o bulunuş bizim bu kanaati
mizi ortaya koymak için kuvvetli bir sebeptir ve .. nihayet 
bir vatandaşın arzusu, dileğidir. Onun içindir ki: 

- Meb'ustan müteahhit, müteahhitten meb'us istemiyoruz. 
Bir meb'us gazeteci, avukat, profesör ve her türlü kültürel 
ve ıosyal iş sahibi olabilir, fakat, müteahhit olmamalıdır .. 

Diyor, ilave ediyoruz: 
- Müte.a~hillikle meb'usluk sıfatları biribirine yakışmıyor. 
Ve .. bu ışın de meb'usların yapamıyacakları işleri gösteren 

iş yasakları içine alınmasını Partiden istiyoruz. Böylelikle 
kanunun henüz menetmemiş olduğunu Parti kendi namzet
lerinin şahsiyetlerini her türlü yıpranmadan korumak için bir 
prensip kaidesi olarak menedebilir ve Kamutay saflarında 
kendi idealizma11nın kuvvetini bir kere daha kendi eleman. 
tarının şahıalarında tecelli ettirmek fırsatını bulmuş olur. O 
halde: 

- " .... ,, belediyesi müteahhidi ve " .... ,, ıaylavı .• 
yerine, sadece: 

:- « •••• ,. say lavı. 
istediğimiz işte bu ve .. bu kadarcık birşey. 

Etem izzet Benice 

Dünkü elümlü yangın 

Bir itfaiye çavuşu 
ezilerek öldü 
Ev sahibi de yanan evde 
kayboldu, bulunamıyor •• 
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Cenevre ve Montrö'do "A~ak Söz., için bütlln lıconferını ve mUzaketelerl takip eden arkadatımı~ HNlzamcddln Nazif,, M?ntrli konferanıu:•a 

ittirak eden murahhasların b\r arada reılmlerlnl tcıblt etmit ve hepsinin imzalarını larlhe rcçen bir hatıra olarak 
aaı:etemlıo g6ndermlştir ki bunu biz de ılıe ıunuyoruz • 

... 

Murahhaslardan bazıları 
memleketlerine döndüler 
Montrö 

talik 
Konferansı bugün için 
edilmiş vaziyettedir 
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1 Boğazların 
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alıp 

her 
Emrlvakilerln 
yUrUdUğU ve 
emrivakiln bir is
tikUlll önüne katıp 
götürdüğü bir de· 
virde, daha çok s • 
bır göstermek bi· 
ze yersiz görün-

mektedir. 
E'1l.rivaki lerin en kestir· 

me yol olduğunun anlaşıl· 
dığı bir günde, Türkiya 
Clü:gün datıranarak Boğa:. 
/ar rejiminin yeniden ko
nuşulup ihtiyaçlara elue
rişli bir karara bağlanma· 
.<tnı alôkadar devletlerden 

~ - i$ fedi. 
i Mon lrö 'de başlıyan ko
g nuşmalard~n alınan ilk 
I= mr7sbt t netice, Boğazların 
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tahkimi a~arinde hiçbir -
itirazrn ileri sürülmemiı 

olmasiyle şekillendir ilebilir. 

Fakat, kom isyonlar 1 a 
murahhas/ur lıeye l inin ko· 
nuşmalarından, bir takım 

karışık meselelerin ortaya 
çı ktığı da kolayca görıilc
hilir. 

Düpedüz bir Türkiyenin 
em niyeti mese le. inde; fil:.ır
ler biribirine µymamaktn 
böylece det•am edip gidPrse 
konuşmaların sonu hangi 
tarihe varacak? 

Japon, Rus, Fransız, /n .. 
gilir .. , Görüşl.rinin lam i 
mutabakat göstermesi için ~ 
bana tiyle gt!liyorki, İnsan• 
/ık arasuıdaki e•çimst•I"· 
lin fJ6 m•nfaat aykırılık/ 
rının ortadan kalkması fıi. 
zımdır. 
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; 
E 

._._ı 
Buğ;ün ıçın yapılaca/< 

Çetin ihtilafların 
toplantıya 

halli 
kaldı 

"'"'""""'""'"'"'""""'""""'"""'""'"'""'"""''"'"""'"'""""""'"'""""""""''"""""'"'""""""'''' ' olan kısaca şudur.' Muralı· = 
lıaslarımız, şimdiye kadar 
konuşulanlardan çıkardı· • gımız neticeye göre, det•lel-
ler, Tü ... k.iyenin Boğazları i 

f • 
yenı 

• tahkinı elmt!sinı' prensip 
j olarak kabul elmiş bulu. 

nugorla:-. Türkiye, bu na- ! 
zikuna ve müsbet kabul- 5 
den İ-lifade eder.k ı•e diin. S 

Montrö, 10 (Telefonla Açık gittiler. Bununla beraber Mon- yanı.ı lıalilıazırdaki karı· i 
Söze) _ Konferansın çetin tröde kalan murahhaslar ara- ,§ şık <Jaziyetini gözönünde 

-----
n-eçen son günleri kat'i ümit- sında hususi mükalemelere ; bulundurarak Boga da rr 
.. l" K r i ~ talıkime hemen ba•lamak 
teri kırmasa bile, üzücü bir devam edi ıyor. on eransın · ~ zaruretini duydııgu~u bil- il 
hal almıştı. Bu sıkıntılı havayı pazartesiye tekrar mesaisine Akdeniz filosuna mensup bir lngiliz torpido muhribi s dirmekle ştreflenir. Ve bu ~: 

~\d~r~~~z~f ~~l~; v~~~~a~~:- ba~~~;;5~, ~~ı(n~~~'.)· Ha- A K D E N ı• z 1j ===_;=_! ~;:/:~z:~~:~ekn~~r e:~~rd: 
murahhasları hükumetlerine vas ajansı bildiriyor: . geçiş mueleleri elraf;nda 
malumat vermek ve tekrar Boğazlar konferansı, işlerine verilecek kurar/arı kabule 

dönmek üzere memleketlerine (Devamı 2 ini sahifede} FRANSA A }': ;: hazır oldugunu da bildi· 

"""T'f"jf["'YlfN·--.. ·~~:~!~~:: ...... -.......... -.. Fakat Balkan d:~t~f eri ·I ~;;~:~t ;,;~~2=~ 1 

A l M A N !Akde n iz An 1 aşması n ı !..!.~:.::::.~ .... :t~~~;~ . .ı ~ 
AN_LAŞM~SI ıı ,--. devam ettirecekler 

Müşterek bir program 1 

1 

P~~~~!t <!a~!~~Ce~aıya 1 

ile Almanya arasında cereyan 

1 
eden görüşmelerden anlaşıldı
~ına göre, bu iki devlet bir 

program tesbit edeceklerdir. 
Bu programın mütebariz esas
larından ikisi şu olacaktır: 

Milletler Cemiyeti patkın

daki zecri tedbirler kul
lanılmfısına dair olan madde

Devamı 2 nci sahifede 

Londra, 10 (A.A) - Millet· 
ler Cemiyetinin zecri tedbir
lerinin kaldırılmasına karar 
vPrmi~ lllfTlJ1.ıı;ı üzerine Fransa
nın Akdenizdeki mütekabil 
yardıma müteallik olan Fransız 
taahhütlerinin hükümden düş

müş bulundu~una karar vermiş 
olduğuna dair olan haber 
Londraya geç vakit gelmiş 

oldu~undan bu mı:sele hakkın· · 
da resmi mütalealar elde edile- •1 

memiştir. 

~--·-

Vatandaş Türkçe 
konuş f lr 

- Vatanda~ TJrkçe ko!1.u ş: !. 

Bu, Türkiycde yaşlyan v e Tüık 
adını taşıyan her vat'lndaş için 
kulak asması birinci pl3.nJa ge
len ana tarthr. Eğer, bu şartım. 
dışında ve yaygara halinde bazı 

uğu ltulara kulaklarımız di1leyi
cilik tahammiilünü gösteriyorsa 
bu aldırmamazlıi:ınu:r.dan değil, 
nez.aket merhaleleriııl aştı~ını 

far:ıettiğiml:t n~:taketimizdendir, 

Fakat, her ölçUsüzlüğ n de eo 
sonunda mukadder bir ölçü ıı1111rı 
lçf.ode hulunduiunu göz önüne 
retirirıek lstanbul sokaklarırw:la, 
hele Heybeli caddelerinde T~rk.;e 
konuşmıyan ve vatndaş adını ta• 

1 şıyanfarını bu hadde geldiğlrnial 
artık takdir etmeleri 11ı.ımaır, 

{ Gösterdiğimiz nezaketi içiade 

r Açık Söz'ü-;;-"' 

Daily lelegraf diyor ki: 
ltalyenın şimdi Montrö ve 

Brüksele mümessiller gönder
mesi muhtemeldir. Halihazırda 
Akdenizdeki gerginliğin zail 
olması, Fransanın tebligatı ne-

bulunduğu sabır kabından la1f'6-
mamalarını lıtediğimf:ı bu vata.
daşlara blr kcrre daha: 

Dan geceki yangının söndarme faaliyetinden bir görünaş 

( Tafsillt 2 inci sayfada) 

Bu 
Sürpriz kuponu 

kuponu kesip saklayınız 

No.83 

'-·-----------------

Dahiliye Vek1leti Müsletarhğına 
henüz tayin edilmiş olan Sabri 
Çıtak değerli idare Amirlerimiz .. 
dendir. Müsteşarlıkta da muvaf .. 

fakiyet dileyerek en aon 
remi•nl sunuyoruz. 

ticesidir. 1 
Daily mail gazetesi bazı 

Deuamı 2 nci sayfada 

~,\ " 

Dün Avam Kamtasında soru-
lan suallere evap veren 

Bahriye birı ci lordu 

- Vatandaş Türkçe konuş!. 
Demek hem haklı, hem yeriade 

olur. 

S/RSAM LHOR 

-
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2 -AÇIK SÖZ 11 Temmuz = 
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S~yasa Dünyasından Haberler . 
" ' ' · ·. • ·? Radyo . Telefon . Te.~9rat · ·· . ·~, .... ~ ... :·-·· 

Dakika l ~ 
L Ankara - memleket ve dünya..) 

Son 
-========================================================== 

Sayı: 83 Heryerd,. 5 kuruş Telefon No: 20827 • Telgraf adresi: /stanbul Açık Söz 

. ' 
Zecri tedbirler 

Neye mal 
15 Temmuz

da ~ecri ted
birler son ne
fesini veriyor. 
Eden 18 ha· 
ziranda Avam 

Yazan: 

Fransaya 
oldu? 

tedbirleri tat
b ;k eden mem 

AKDENiZ 1 r'""""''""""""""'""""'"'""""""""'"""~ 
1 Boğazların i 

Kudüste korku 
------------• • 

ihtilalciler lngiliz beyanna-
JORJ BONE 
Eski Fransız Maliy,. 

leketlerle olan 1 
ticari muka-
velelerin hü
kümsüz oldu·· 
jl'unu ilan etti. 

Nazzıı 
kamara sın da 

zecri tedbirlerin kaldınlaca

ğını bildirdi. Fransız hükümeti 
de pek akılfırıe bir hareketle 
ayni yolda yürüdü. Milletler 
Cemiyeti lngiliz ve Fransız 
tekliflerini takip etti. Gelecek 
hafta ltalya ile dünyanın di
ğer milletleri arasında normal 
iktisadi münasebetlere tekrar 
başlanacaktır. 

Ekonomik bakımdan Fransa 

tereddütsüz bu vaziyetten mem

nun olmalıdır. 

1936 senesinin ilk dört ayın
da Fransanın ltalyaya ihraca. 
tı yuvarlak rakkamla 50 mil
yondur. Halbuki 1935 yılının 

ilk dört ayında ihracatımız 171 
milyondu. Demek ki arada 120 
milyonluk bir kayıp var. 

Nihayet bu devre içinde 
birçok merkezi Avrupa ve 
Balkan memleketleri, evvelce 
ltalyaya ihraç ettikleri malları 
her ne şerait dahilinde olursa 
olsun Almanyaya sattılar. 

Fakat Almanya , bloke 
marktan gayri bu malları öde
yemezdi. Bu suretle bu mem
leketler için oldukça azim 
bloke mark tezayüdü hasıl 

oldu ki, bu parçayı kendi 
dispozisyonlarında bulundura
bilirlerdi, binaenaleyh, eskiden 
mal aldıktan memleketlerin, 
bilhassa Fransanın zararına 

Alman malı almajl'a mecbur 
kaldılar. 

ltalya ile ticari münasebetin 
kesildijl'i şu sekiz ay içinde 
Faransız ekonomisinin uğra

dığı büyük zararı ancak za
man tamir edebilecektir. 

Fransa 
1 inci sayfaJan devam 

gemilerin Akdenizden çekil
mesi hakkında şunları yazıyar: 

lngilterc, şimdi ltalyayı Av
rupaya aid işlerde daha sıkı 

bir mesai birliği yapmağa da
vet etmektedir. Hatırlardadır 

ki Sir Samuel Hoare bahriye 
birinci lordlujl'unu kabul etmek 
için ana vatan filosunun he
men Akdenizden çekilmesi 
şartını ileri sürmüştü. 

Daily Herald diyor ki : 
Duç.e, arzularını dikte edi

yor. M. Eden, Akdenizdeki 
lngiliz filosunun geçen son ba
harda olduiı'undan daha kuv. 
vetli olacağını söylemek sure· 
tile zevahiri kurtarıyor. Bun
dan sonra yeni metalibat 
karşısında bulunacağız. ltalya
nın •arlık doydum" demesi 
için Habeşiştana Milletler Ce
miyeti sarayı kapılarının ka
panması ve ilhak keyfiyetinin 

Fakat bu rakkam hakikatte 
daha çok mühimdir. Zira bu 
devre esnasında istisnai mahi
yette ihracat yapılmıştır. Me
sela kömür ihracatı 8 milyon 

300,000 franktan 12 milyon 
600,900 franga, petrol mürek· 
kebatı ihracatı 180,000 frank
tan 4 buçuk milyona çıkmıştır. 

• •• 
Fakat esas mesele şudur ki, 

' tanınması lazımgelecektir. 

• • • 
Buna mukabil bülün endüs-. 

triye ltalyan mahreçleri tama
men kapanmıştır. 1935 yılının 
ilk dört ayında 20 milyonluk 
mal satan mensucat ve elbise 
endüstrisinin ihracatı 1936 da 
sıfıra inmiştir. 

Deri ve kösele ihracatı 9 
milyondan 2 milyona inmiş, 

şarap ihracatı ise hemen he· 
men durmuştur. 

Bütün bunlara rağmen, eğer 
Fransa ile ltalya arasındaki 
mübadele istikbalde de nor
mal seviyesine girerse, bu 
kayıpları yine küçük görebi
liriz. 

Fakat acaba öy!e olacak mı? 
Bir defa her sene ltalyaya 

yaptığımız yüz milyon kadar 
para tutan çelik ihracatımız

dan büyük bir kısmının dur
masından korkulabilir. 

Çünkü ltalyan sanayii çelik 

ihtiyacını Alınanyadan tedarik 

etmek için Alman endüstrisi 

ile uzun müddetli mukaveleler 

bütün bu zararlara Milletler 
boşboşuna katlanmış oldular. 
Çünkü Edenin Avam Kamara
sında söylediği gibi, zecri ted
birlerden beklenen neticeler 
hasıl olmamıştır. 

Buna mukabil ltalyanın har
be devam etmesine ve Habe
şi•tanı almasına da mani ola
mamıştır. Zaten bunun böyle 
olacağı daha evvel de belli idi. 

Daha 1917 de merkezi dev
letler, bütün dünya milletleri 
ve bilhassa Amerika bir ab
loka içine almağa kalkışmış· 

!ardı. Bu ablok:ının tehlikeli 
çatlakları hemen peyda olu
vermişti. Almanya buna rağ

men, kıtaatının iaşesi ve silah
larının imali için lazımgelen 

maddelerin çoğunu bulmakta 
güçlük çekmedi . 

Fak at ne Almanyamn, ne 
Amerikanın dahil olmadığı bir 
Milletler Cemiyeti tarafından 

büyük bir memlekete karşı 

tatbik edilen zecri tedbir bit
tabi müessir olamazdı. Belki 
bir hükümeti rahatsız edebilir, 
işini işkal eder, yahut gecik
tirebilirdi. Fakat o memleket 
harp etmejl'e karar vermişse. 

onu tutmağa kafi gelemezdi. 
Bitirilen tecrübe bunun kat'! 
bir ifadesidir. istikbal için 
ders olsun. yapmış olabilir. • 

Bundan mada ltalya, zacrl Jor J Bone 
•ıııııııırııııııınııı11111rııın1111uuıı111111ıttı111mıı11111111111111111u•ıtıı1tı1tııımıııııııııumııııımııı1111111111rıuınııııuıuı 

Dünkü ölümlü yan8!!1 

Bir iHaiye çavuşu 
ezilerek öldü 

Ev sahibi de yanan evde 
kayboldu, bulunamıyor .• 

Dün akşam Beyoğlunda Te- ı 
pebaşında Kallavi sokağında 
bir yangın çıkmış, müthiş bir 
facia ile neticelenmiştir. Mu
harririmiz bu tüyler ürpertici 
faciayı şöyle tespit etmiştir: 
Akşam üzeri, saat altıyı 

çeyrek geçe, Kallavi sokağın
da, dışarısı kagir, içerisi ah
şap, Elhamra sineması sahibi 
Ca vadın mal sahibi ve T eodos 
isminde bir mobilyacının ki
racı bulunduğu dört kallı bir 
evden yanğın çıkmış ve bina 
tamamen yandığı halde sön
dürülebilmiştir. 

Yangın sekize kadar sür
müş, itfaiyeye de vaktinde 
haber verildiği ve itfaiye de 
vaktinde yetiştijl'i halde, ne
dense, derhal söndürebilmek 
ve facianın önüne geçmek 
mümkünü olamamıştır. 

Yapılan tahkikatta, yangının 
sebebi anlaşılamamış yalnız, 
binanın içersindeki eşyanın 
5500 liraya ve binanın da ay
rıca sigortalı olduğu tespit 
edilmiştir. 

Eşya, Danüp sigorta şirketi
; ne sigortalıdır. 
' Alınan itfa! tedbirlerin müs-

mer neticeleri, ancak ikincı 

kat ateş aldıktan sonra görü 
lebilmiş oııdan sonra etrafı 
saran ateş ve duman azalmış
tır. 

Yangın esnasında, epey bir 
zaman, tramvaylar muntazam 
işleyememiş, lstanbul tarafın
dan Taksim ve daha ileri hat
lara işleyen tramvaylar yolcu
ları, tünelden aktarma yapmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Yangın esnasında, alev 
ikinci katı sardığı zamanı 
itfaiye çavuşu Şükrü, odalar
dan birinin penceresinden su 
sıkmakta iken durduğu kat 
çatısı çökmüş, çatı daha aşa
ğıki katlan da yıkmış ve Şük
rü, yıkıntı altında kalarak 
ölmüştür. Vaziyet tehlikeli ol
duğu için, bina içerisine giri

lip Şükrünün cesedini aremak 
mümkün olamamıştır. 

Şükr(i ile beraber bulunan 
bir grup amiri. kendisini dışa
rıya atarak, bir mucize kabi
linden, kurtulmuştur. 

Yıkıntı altında kalan Şükrü, 
Almanyada, su verme usulü 
tahsil etmiş emektar ve güzide 
bir itfaiyeci idi, itfaiye mü
dürü ihsanın, yangın esnasında 

lngiliz filosu çekilmeğe 
başladı 

Londra, 10 (A.A) - Akde
n izdeki fazla kuvvetlerin geri 
çektirilmesi hakkındaki karar 
derhal tatbik edilecektir. 

"Neaııder,, ve "Cornwald,, 
adlı kruvazörler bugünden 
lngiltereye hareket edecek
lerdir. Bundan sonra aşağıdaki 
harp gemileri de sıra ile lngiliz 
sularına iltihak edeceklerdir. 
Avusturalya kruvazörü "Sid
ney. Sııney, Achilles Ajax ve 
New-Zeeland kruvazörleri ile 
dört denizaltı gemisi ve dört 
destroyer. 

Alman tehlikesi mi? 
Londra, 10 (A.A) - Havas 

ajansından 

Siyasi ınahafil, Amlrallık 

dairesinin ana vatan filosunu 
Akdenizden çekmek kararını, 
halihazırda A lmon tPhlikesin. 
nin ltalyan tehlikesinden daha 
büyük olduğunun kabul edil
miş olduğu suretinde tefsir 
etmektedirler. 

Bu vaziyet, tabiatile Akde
nize gönderilmiş olan cüz'ü 
tamların şimal denizine geti
rilmelerini icap etmektedir. 
Yoksa İtalyanın /azyikı mı ? 

Ayni tnahafil bu kararın ani 
sureli e verilmiş olmasının se
bebi lngilterenin ltalya lara· 
fından bügünlerde lngiltereye 
bir nota vererek ana vatan 
filosu Akdenizden çekilme-
dikçe ve lngiltere Akdenize 
aid krışılıklı ;ardım itilaflarını 
feshetmedikçe ltalyanın Mont
rö ve Brüksel konferans larına 

iştirakten kati surette imtina 
edeceğini bildirmesinden en
dişeye düşmüş olması oldu
ğunu ilave etmektedir. 

ftalganlar memnun 

Roma, 10 (A. A.) - Siyasi 
mahafil lngiliz filosunun Ak-

görüş bir ınuharririmize de
miştir ki: 

•- Şükrünün ölümüne mu
hakkak natarile bakıyoruz. 

Bina çöktü ... Şükrü görünmedi. 
Zavallı meslekdaş, en değerli 
arkadaşlarımızdan dı. Ölümü, 
hakikaten büyük bir kayıptır . ., 

Muharririıniz, yangın çıkan 

binaye komşu olanlardan bir 
kaçilede görüşmüştür. Onların 
söylediklerine göre, mo. 
bilyacı Teodos, yangın çık
tığı sırada, kapıları kilitlemiş 

ve yukarı çıkmıştır. Bu tak
dirde, Teodosun bahsettiği ve
ya yanarak, yahutta ankaz 
altında kalarak öldüğü mu. 
hakkaktır. 

Yangın yerine Vali, Polis 
müdürü, nöbetçi mülkiye amiri 
Talat gelmiştir, 

Bir riyayele göre, mobilyacı 
Teodos kaçmıştır. 

Umumiyet itibarile yapılan 
tahminler, yangının çokmasın

da husus! bir maksat olduğu 
merkezindedir. 

Tahkikat devam etmektedir. 
Ankaz altında kalan Şükrü

nün bugün yıkıntı altından çı

karılması umulmaktadır. 

Ayrıldı 1 Tahkimini 1 
denizden geri alınmasını mem- f İstiyoruz 1 
nuniyetle karşılamaktadır. An- = (B d d = irinci salıife en evam} § 
cak ltalyan siyasetinin istik- -

Biz, ordunun ihtiyatla· ~ 
balde ne şekil alacalı'ı hak- rından biri olarak, Boğaz· § 
kında hiç birşey söylenmiyor J /arın bugünkü gibi açık § 

Bazı nikbin mahafile göre, _ ve silahsız bırakılmasına § 
ltalya Libyadaki kuvvetlerini ı razı olmadığımızı billıassa § 
geri çağıracaktır. söylemek isteriz. Eğu Bo- ~ 

. ı ğazların silalısız brrakı ima· ~ 
Artık Lokarnoqa Gelecek/ermı? d d - k 'd ·ı · = · sın an ogaca , gı erı meı,ı : 

Paris, 10 (A.A) - lngilte- güz binlerce Türk canına § 
renin ana vatan filosunun Ak- mal olacak bir tehlike § 
denizden çekmek kararı hak- önünde bu kadar kısa ve ~ 
kında gazetelerin ekserisi tar:;- az söyligorsak, bunun bü- § 
fından serdedilen mülaleayı yüklere olan sarsılmaz ve § 
Malen gazetesinin şu cümle- lecrıibe edilmiş sevgimizden ~ 

1
. 

sile telhis etmek kabildir. olduğunu anlamak Lazım· ; 
ltalyanın bundan böyle 19 dır. ~ 

mart 1936 tarihli itila fnamele- Emrivakilerin alıp y•lrtl- § 
rin derpiş ·etmekte olduğu Lo- düğü ve her emrivakiin bir ~ 
karno teminat mektubunu ver- istiklcili önüne kaırp gö· § 
ınekten ve Brükselde sarfede- tıirdüğü bir devirde, dalıa ~ 

ceği mesaiye iştirak etmekten 
imtina etmesi için hiçbir sebep 
yoktur . 

Echo da Paris gazetesinde 
de pertinax, birçok gazetele
rin fikri olan şu mütaleayı 

çok sabır güstermek, bize ~ 

§ yersiz görünmektedir. Ve ~ 
~ liağazların askerce tutul- ~ 

1 
~ masına hemen başlamak § 
~ bugünün şartları altında ~ 
§ hükılmelin müstacel bir ~ 
~ vazifesi olmuştur. ~ 

hükumeti da- i .......... !.: .... ~.: .... ~~~~.~.:.~.~J yürütüyor. 
"fakat ltalya 

ha evvelce Atmanya'ya bajl'
lanmış değil midir? Bunu bir 
kaç güne kadar öveneceğiz.,. 

Avam kamarasında yeniden 

sualler soruldu 

Londra, 10 (A.A.) - Avam 

kamarasında M. Mander'in sor
muş oldujl'u bir suale cevap 

veren Sir Samuel Hoare, ln

giliz filosunun Akdenizden çe

kilmesinin mevzuubahs olma
dığını ancak hükumetin ana 
vatan sularından ve ecnebi 

memleketlerdeki diğ'er istas

yonlardan muvakkaten Akdc

nize gönderilmiş olan gemileri 

pek yakın biı ZQLndudo. ~tri 

çekmek tasavvurunda bulun
duğunu söylemiştir. 

Harp 
•• 

Olülerinin 
•• 

On ünde ... 
Fransada muaz

zam tezahürat 
yapılacak 

Paris, 10 (A.A) - 12 ve 13 
temmuzda Verdun'da, Milletler 
arasında sulh için şimdiye 

kadar misli görülmemiş teza
hürat yapılacaktır. Hükumet 
bu işe üç milyon frank tah,is 
etmiştir. 

mesine ehemmiyet vermiyor 
Kudüs 10 (A.A.) - Fevka

lade komiserin karışıklıklara 
bir nihayet verilmesi hakkın
daki beyannamesi hiç bir te
sir yapmamıştır. Kudüsün ia
şesi için korkulmaktadır, 

Yahudi muhacereti durduruldu 

Londra, 10 (A.A.) - Daily 
Herald gazetesinin Kudüs mu
habiri bildiriyor: 

Arap reislerine, fngiltere hü

kümetinin hususi tahkikat ko
mitesi Filistin meselesi hak-

1 
kındaki raporunu verinceye 

kadar Yahudi muhaceretini 

dur<lurmağe karar vermiş ol
duğu Londradan bildirilmiştir. 

lyi bir menbadan öğrenil
diğine göre bu komite, önü· 
müzdeki Eylül ayında topla
nacaktır. Aynı muhabir, yu· 
karıda bahsi geçen karar res
mi bir şekil alır almaz Arap

ların grevi ve telhiş hareket• 
!erini durduracaklarını ilave 
etmektedir. 

Habeş çeteleri Cibuti demir 
yolunu uçurdular 

Roma, 10 ( A.A.) - Resmi bir tebliğ, Habeş çetelerinin yi
yecek ve içecek yüklü iki treni yağma etmek maksadile bU 
ayın altısında Adisababa ile Cibuti arasındaki demir yolunu 
ve telgraf ve telefon tellerini kesmiş olduklarını bildirmektedir. 
Lasaddas Garnizonu müfrezeleri hemen işe karışarak bütÜD 
gece devam eden bir muharebe yapmışlar ve Habeşleri all'ır 
zayiata uvatmışlardır. 

• • • • 
lngiltere ile ticaretımize dair 

Avam Kamarasında sual 
Londra, 10 (A.A.) - Avam Kamarasında bir mebusun sua• 

line cevap veren Runciman demiştir ki: 
"Türkiye ile aktedilmiş olan ticaret anlaşması ve tediyat 

anlaşmasının tatbiki, lngiliz hükümeti tarafından tetkik edilmek· 
tedir. Pek yakında bu hususla başka beyanatta bulunacaıı-ımı 
iirnit etmekteyirrı.,, 

• • • 
Çinde dahili bir muharebenin 

önüne geçildi 
Ankara 10 (A. A.) - Buradaki Çin elçiliğine gelen bir tel

grafa göre, Cenubi Çin kuvvetlerine mensup birçok k1Jmandan· 
!ar tayyare ile Nankine gelerek Çin hükumetine iltihak eyle· 
mişlerdir. 

Umumi kanaat, cenub kuvvetleri kumandanlarının bir kısmi' 
nın Nan kin hükumetine karşı göstermiş oldukları bu muta veal 
hareketınin Çiııde yeni bir dahili muharebeyi bertaraf etmiş 
olduğu merkezindedir. 

• • • M. Mander, tekrar şu suali 
sormuştur: 

- lngiltere hükümeti, ken

sini tehlikeye düşürmeye mü

temayil olmadığını ilan etmiş

tir. Şu halde bu gemilerin 
Akdenizde bulunmalarının ha

kiki gayesi nedir: 

Bu tezahürata, mühim miktar
da Faransız sabık mahariplerin

den başka,400 lngiliz, 400 Belçi-

kalı, 400 1taıyan, 800 Alman Şimali Çinde bazı Tapon 
iştirak edecek ve ayrıca Ame- J 4 

Muhafazakarlardan M. Peter 

Mac Donald da şu suli sor
muştur: 

lngiltere donanmasının otuz 
seneden fazla bir zamandan
beri Akdenizde bulunmakla 
olduiı'u bir vakıa değ'! midir? 

Sir Samuel Hoare, şu cevabı 
vermiştir: 

"lngiliz donanmasının daha 
üç yüz seneden fazla bir müd
det Akdenizde kalması muh

temel o~duğu hakkınJa muh
terem mebusa teminat vere
miyeceğim.,. 

Son hadiselerin akisleri 

Londra, 10 (A.A) - Havas 
ajansından: 

Nüfuzlu mahafilde son hadi
selerin çok büyük sevkülceyş 
akisleri olacağını beyan et· 
mektedir. Şurası dikkate şa
yandır ki lngiltere hükumeti
nin Hindi<tan yolu üzerindeki 

hava servisleri islfıh etmek 
için son :zamanlarda sarfetmiş 
olduiı'u gayretler, Basra kör

fezi tarikile lngiltere ve Hin
distan arasında irtibat temin 
edilmesine ne kadar büyük 
bir ehemmiyet atfedilmekte 
olduğunu göstermektedir. 

Bu mahafil, diyorki : Eğer 
İlalva, Libya ile Habeşistanı 
yekdiğerine bajl'lama ve bu 

suretle Mısırı tehdit etmeğe 

kalkışmış olsaydı lngillere 
bütün kuvvetile müdahale ede
cekti. O zaman Süveyş kana
lının en eyi mudafaa vasıtası 
tayyareler olacaktı. 

Halihazırda Mısırda ve Su
danda üç yüz lngiliz tayyaresi 
vardır. Bu tayyareler gene Mı
sırda kalacaklar ise de lngil-

rikadan, Avusturyadan, Yu- hareketleri beliriyor 
nanistandan, Polonyadan, Pcr-

tekizden, Romanyadan, Sov- Pekin, 10 (A.A.) - iki gündenberidir, Pekin şehri, ağır 
yetler birliğinden, Çekoslo- ve hafif tanklarla mücehhez Japon garnizonunun manevra• 

farına sahne olmaktadır. Ş•mdiye kadar hiçbir yabancı dev· vaky~dan ve Yugoslavyadan 
!etin böyle bir tezahürde bulunması görülmemişti Bu manev• da murahhas hey'etleri gele-
ralar dolayısile dip' oma tik protestolara intizar olunmaktadır. cektir. Yirmi bin kadar ziya. \ 
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1_r_e_tç-i i-çi_,n.,,,te,,,,rt,.....ib-at_a_1ın_m_a_kt-ad_ır_. \ Boğazlar konfe- İtalya- Alman 
tere ile Mısır arasmda hali-

hazırda ceryan etmekte olan ransında fasıla anlaşması 
müzakereler dolayisile bun'ar 
daha ziyade Kanal mıntaka
sma daha yakın bir mahalde 
toplanacaklardır. 

Londra, 10 (A.A) - Hıvas 

ajansının diplomatik muharri
rinin sandığına göre, Fransa-

nın ve Büyük Britanyanın 

Akdenizde anlaşmaları hakkın
daki kararları ne olursa olsun 
Balkan memleketleri halen 
Akdeniz karşılıklı yardım an
laşmalarını idame ettirecekler
dir. 

Boğazlar tahkim edilmeli ki 

Atina, 10 ( A.A.) - Ana
doln ajansının hususi muha
biri bildiriyor: 

Katiınerini gazetesi Yuna
nistan efkarına tercüman

1 
ola

rak yazdıjl'ı makalede ezcümle 
diyor ki: 

Bütün müşkül.Ha rajl'men 
boğazların tahkimi nelicele. 
necektir. Boğazlar tahkim 
edilmezse Akdeniz anlaşma
sının pratik kıymeti olmıya
cak tır. 

Türkiyenin teklifleri Akde
nizde umumi emniyetin tahak
kukuna fırsst vermiştir. Boğaz
lar meselesinin hallinden son
ra ltalyalı veya ltalyasız an
laşma tahakkuk edecektir .Şüp
he etmemelidir ki Akdeniz 
anlaşması ancak boğazlar işi

nin hallinden sonra temin edi
lebilir. Ve bu sayede Avrupa
nın en nazik meselesi halle
dilmiş olur. 

1 inci sayfadan devam 

dtvam için ihtilaflı mes'elelcr 
hakkmda muhtelif hükumet
lerin vaziyet almalarına kadar 
beklemek mecburiyetinde ka
lacaktır. 

Tilülesko Bükreşe hareket 
etmiştir. lııg i liz delegesi Ren
de'! de dün akşam lngiliz ka
binesi azası ile görüşmek üze
re Londraya gitmiştir. Rendeli 
pazartesi günü sabahı yeniden 
Monlröye dönecektir. Zira 
umumi içtimalara pazartesi 
günü yeniden başlanacaktır. 

Paul Boncour, B. Utvinof 
ve Stanley i:e mülakatlarda 
bulunduktan sonra bugün öğ
lede Parise hareket etmiştir. 
Bay Slanley, lngiliz hükümeti
nin, gerek yakın şarkta gerek 
başka taraflarda, mıntakavl 

paktlar mumzilerinin irtibat 
serbestisini kat'iyen menetmek 
niyetinde olmadığır.dan Bay 
Paul boncour'u malüınattar et
miştir. 

Öğrenildiğine göre lngilte
renin muhalefeti muhtemel su
rette, bilhassa şimal Sovyet 
filosuna Boğazlardan serbest 
geçiş vermekten imtina keyfi
yetinde toplanmaktadır. 

Fransanın ve lngilterenln 
Boğazlar komisyonu mesele
sinde ittihaz ettikleri müşterek 
hattı hareket, umum! anlaşma 
için bir engel teşkil eylemi
yecektir. Fransa ve lngiltere, 
tayyarelerinin Bojl'azlar üze
rinden uçuşu meselesinde de 

I inci sayfadan devarrı 

lerin kaldırılması, müstemleke• 
fere aid bazı yeni talepler. 

Milletler Cemiyeti misakı 
yeniden tetkik edilirken, b~ 

iki esasın göz ününe alınması 
istenecektir. 
Avusluryanın vaziyetine ge• 

lince, Almanya Avusturyanın 
sitalükosunıı tanıyacak ve 
Avusturya ile siyasi ve iktİ• 
~adi bir anlaşma yapılacaktır• 
ltalya ve Almanya arasında 
vücude gelen anlaşmanın Vi• 

! yanaya göre zımanı budur. B~ 
J suretle Mitetöröpa denilen 

1 

Cermen emeli az çok tabak· 
kuk sahasına girmiş olmaktadır· 

1 
müşterek ittih1z etmişlerdi~ 

Murahhas heyetleri, Tür~ 
delegelerinden bu hususta da' 
ha kafi teminat almamışlardı'.• 
Fakat, murahhas heyetleri, bır 
uzlaşmaya varmak için gayret 
s•rfında devam edeceklerdir. 
Nihayet, Fransız delegeleri, 
gerek yakın şarkta gerek di'. 
ğer taraflarda sulhun idamesirıı 
temin için yapılmış mmtakaVİ 
paktlarla bir birlerine bağl~ 
devletlerin irtibat serbestrsı 

hakkındaki lngiliz noktai na• 
zarı üzerinde Stanley'in ver• 
diği teminatı memnuniyetle 
kaydetmişlerdir. Fransız dele
geleri, büyük BritanyanıD 

mıntakav! anlaşmalarından 
bahseden 23 cü madde üze• 
rinde bir uzlaşmaya varmayı 

arzu etmekte olduğu kanaa• 
!indedirler. 
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Bir şehir davası Hız ve gücünü vatandaşın sevgisinden alan gazetedir 
Geçen bir fıkramda lstanbul gibi kalabalık şehirlerde 

belediye mekanizmaaını aksamadan işletmenin ııüçlüklerinden 
bahsederken böyle şehirlerin yiyen, içen ve kirleten bir insana 
benzediklerini bunun için berşeyden evvel şehrin tabii ihti. 
Yaçlarını makineleştirmek zarureti olduğunu yazmıştım. 

=================================================================-~ 

Avrupanın birçok şehirlerinde yaşıyan bir kariim bu fikir· 
lerimin pek yerinde olduğunu söyliyerek şu mülahazaları da 
ilave ediyoruz: 

•·- Yazdığ'ınıı gibi eğer lstanbula her gün gelen yiyecek 
\'e içecek şeylerin n1kliyatı gece yapılsa ve şehrin kiri, çöpü 
}'ine gün doğmadan kaldırılsa sabahın erken sa~tlerirde hatla 
Öğleye kadar devam eden gürültü ve intizamsızlık kendiliğ'in· 
den ortadan kalkar. 

Her sabah J..:öpriinün manzarasını görüyor musunuz bilmem? 
Balıkhaneden, sebıc, mcyva halinden Beyoğ'lu tarafının yiye
ceğ'ini taşıyan yiil lcrce ve yüzlerce hamal, ayak satıcısı öl!"leye 
kadar kalile kafile taşınır, ağır yük arabaları, yük kamyonları, 
eşekler, beyg' rler katar katar Beyoğluna geçer. Bunlar şehir 
seyriist'lerini felce uğratJıktan başka görüniişlerile de iğrenç 
bir mannra kşkil ederler. Küfelerden kılıçlarını uzatmış kanlı 
balıkları, araların ~ pis tahta konmuş kat kat paslı Silini yo· 
ğurtlarını gö rdükçe t iksinmemek kabil mi? 

Bütün bunlar l•tanbulu Beyoğluna bağlıyan bir tek köprü 
\•e bir frk caddeden geçerler ki sabahın iş saatlerinde tram• 
\'ayları, otomobilleri, yayaları ile bir mahşere benzer. 

lstanbııl belediyesi şehrin bu yiyecek ve içecek şeylerini 
gün doğmadan yerli yerine sevkedecek tedbirler alsa ve şehrin 
Çerini çöpünü gün doj!·madan kaldırmak usulünü koysa emin 
olunuz şehirdeki gürültüden ve seyrüsefer güçlüğünden eser 
kalmaz.,. 

Kariinıin yerden ııöğe kadar hakkı var. Ben de bunu iddia 
ediyorum ve muhakkak ki bu işler paraya, bütçeye temas 
etmiyen basit bir kaideyi kabul etmekle hallolabilir. Muhte
rem belediye reisimizden bu husustaki fikirlerini Öğrenmek 
bizi bahtiyar edecektir. 

Bürhan Cahid 
Kadıköyılnden H. B. rumuzile mektup yallı yan kari ime: 
- Bahsettiğiniz romanın bende mevcudu kalmamıştır. Kitap• 

çılarda belki bulabilirsiniz. B. C. 
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Gümrük. MALiYE: 
. 1 ---

Gümrüklerde · Seyyar esnaf 
l slahat çoğalıyor 
Muayene servis· 

leri intizama 
sokulacak 

lstanbul gümrük başmüdür
lügü bınasının Çinili rıhtım 
hanına taşınması esnasında 
büy ük yenilikler ve degişik
lıkler yapılacaktır. 

. ilk yapılacak iş muhasebe
n ın ı!iilahı ve sonra muayene 
Eer\·islerinin bir nizama sokul ... 
masıdır. Muayene servisindeki 
memurlar şimdi ki, muhtelif 
i~lere bakmıyacaklardır. 

Şimdiye kadar muayene me
murlarının yapmakla olduk
ları istatistik işltri Üzerlerin
den alıııarak bu iş başka bir 
büroya \'crilcceklir. 

Gümrük müdürlüğ'ii bundan 
başka kimyahaneyi esa•lı bir 
surette islah etmeğe karar 
~·ermiş bulunmaktadır. Bunun 
ıçın ,·ekaletçe 7 bin l;ralık 

tahsisat ayrılmıştır. 
YENi TALİMATNAME -

Dahili maınıılatı sevketmek 
için mu,·akkat ithal surelile 
getirilen mallar hakkında ve
kaletçe yeni bir talimatname 
hazırlanarak dün Gümrük baş 
müdürlüğüne gönderilmiştir. 

imtihan 
Tütün ekisper!crinin imtihan

larına dün de devam edilmiş. 
On eksperin imtihan evrakı 
hazırlanmıştır. Şimdiye kadar 
ancak 51 eksperin imtihanı 

yapılabilmiştir. Halbuki imti
hana girecek eksperlerin mik
darı 300 den ziyade tahmin 
edılmcktedir. Geri kısmın im
t~hanı temmuz ayı içinde biti
rılecektir . 

Maliye tahsildar
ları da arttırlla· 

cak. 
lstanbulda dükkan kiraları

nın artması yüzünden bazı 

esnaf seyyar satıcılığı tercih 
etmeye başlamıştır. 

Alakadarlar lstanbuldaki 
seyyar esnafın sayısını (60) 
bin kadar tahmin etmekte
dirler. işlek ve kalabalık çar
şılardaki esnaf seyyar satıcı
lardan şikayet etmeye başla-
mışlardır. • 

Bunların dükkanların önle
rinden uzaklaştırılmaları isten
mektedir. Seyyar esnaf dük
kan kirası ve muhtelif vergiler 
vermedikleri için mağazaların 

önünde müşterilere daha ucuz 
mal arzetmek ve satmak im
kanını bulmaktadırlar. Malive 
teşkilatında seyyar esnafı ta
kip edecek tahsildarların ade
di üçü geçmemektedir. Maliye 
Vekaleti yeni kadroda bunla
rın sayısını arttırmaya karar 
vermiştir. 

Seyyar esnafın ·ıergileri ta
kip edilecek v" vergi kaçak
çılıklarına meydan verilmiye
cektir, 

Tahsilat yolunda 
lstanbul tarafında yapılan 

muvakkat yeni maliye şubele
rinde faydalı neticeler alınmı
ya başlanmıştır. Tahsilat işle
rinde de çok kolaylık görül
müştür. Kazanç vergisinin ilk 
taksit müddeti haziran sonun
da bittiğ'i için yalnız lstanbul 
mıntakasında her gün 300 bin 
liralık kazanç vergi•i tahsil 
edilmiştir. 

~~~~o•~~~~ 

Otoınobilli Afişaj mukave-
Seyyahlar lesi feshediliyor 

-·-·- 1 
Kara yolu denize DUn bu h~ber duyuı

tercih ediliyor du, Belediye kendi 
. Akdenizdeki siyasi vaziye- işini kendi görecek 
tın karışık olma,1 yüzünden Belediye tarafından Vakıt 
her sene bu lıavalide seyaha- müessesesine devredilmiş bu-
te çıkan türisller bu yıl sey.ı.- lunan afişaj işleri etrafındaki 
hatlerini kara yolile yapmağa şikayetlerin tetkikine devam 
karar vermişlerdir. olunmaktadır. Belediye ile afi. 

Bunun için de Avrupa mem- ;aj mültezimi arasındaki mu. 
leketlerindeki büyük otomobil kavelenin feshi mevzuu bahs 
kulüpleri Türkiveden geçil- olduğu gibi müddetin hitamın-

, da afişaj işlerinin doğrudan 
mek ~artile şarka otomobilli doğruya Belediye tarafından 
seyahatler tertip etmektedirler. idaresi düşünülmektedir. Mül· 

1 .~u kulüplerden şehrimizdeki tezimle olan mukavele müddeti 
a a adarlara gelen mektup- Martta bitecektir. 
lar~a otoınobil yollarımızın 
\'azıyetleri ile seyahat şartları 
zorulmaktadır. Otomobilli seyf ahlara kolayl.ık olmak üzere 
stanbuldan Usküdara araba 
vapurile geçecek olanlardan 

hiç para alınmaması tasavvuru 
vardır. Bundan başka otomo
billi seyyahlara azam! kolay
lıklar gösterilmc•i de alaka
darlara bildirilmiştir, 

Sahibi: Etem izzet EENICE 

Maarır 

Orta okul 
•• 

O ğretmenleri 
Çoğaltılacak 

Köy öğretmenleri 
için de kurslar 

açıhyor 
Orta mektep muallimi için 

açılan müsabaka imtihanı ne
ticeleri Maarif vekaletince ala
kadarlara bildirilmiştir. Yapı

lan tetkikat sonunda mevcut 
orta mektep öğretmenlerine 

yeniden muallimler ilavesile 
dahi ihtiyacın tam olarak kar
şılanamıyacağ'ı anlaşılmıştır. 

Çünkü bu sene yeniden or
ta mektepler açılaca~ı gibi 
birçok mekteplere de şubeler 
ilave edilecktir. Bu mlinase. 
betle önümüzdeki ders sene
sinde boş olan orta mektep 
muallimliklerinin muvakkaten 
nıuavinliklerle idare edilmesi 
düşünülmektedir. Orta mektep 
muallim muavinleri en az lise 
tahsili yapmış ve bu hususta 
bir müddet tecrübe görmüş 
gençler arasından seçilecektir. 

Diğer taraftan Maarif Ve
kaleti muallim buhranının önüne 
geçmek için esaslı tetkikİer 
yaptırmakta ve her yıl biraz 
daha artan ihtiyacını tamamen 
karşılamağa uğraşmaktadır. 

Bunun için bu sene açılan 

orta mektep muallimliği mü
sabaka imtihanlarına gelecek 
yıldan itibaren her sene de
vam edilecektir. 

KÖY MUALLİMLERi - Bir 
çok köylerde muallim olma

dığından vekalet her dershane 

açılan köye muallim tayin 
edecektir. Bunun için yaşları 

müsait orta mektep mezunla
rından istifade edilmesi ve bir 
kurs açılması düşünülüyor. 

ÇEK TALEBELERi - Çe
koslovak üniversiteleri tale
belerinden mürekkep bir kafile 

şehrimize gelmiş ve misafir 
edilmişlerdir. Şehrimizin muh
telif yerlerini gezen misafirler 

bugün de Maarif müdürlüğüne 
gelerek tetkiklerde bulunacak 

ve yarın memleketlerine dö. 
neceklerdir. 

Florvaya 
tren 

ucuz 

Şark Demiryol!arı mevsim 
dolayısile Fl'Tya tren ücret

lerini ucuzlatmağa karar ver
miş ve tenzilatlı bir tarife 
hazırlamıştır. Bu günden itiba
ren tatbik edilecek olan bu 
tarifeye göre Floryaya gidip 
gelme birinci mevki 49 25 
ikinci. mevki 36, 75 ve üçü~cÜ 
mevkı de 25 kuruştur. 

s.,,: 83 Her yerde 5 kuruı Telefon No: 20827 • Telgraf adre,i: lstanb~l Açık Söı 

Belediye 

Tramvay 
1 Şirketinden 
! Şikayet 

-·- -
1 

Biletçi ve vat-
ı manlar belediye· 

ye başvurdular 

Kamplar Yakında Bitiyor 
Üniversite gençlerinin birinci grup kampları bilmiştir. 

/kinci grup ta bir haftadan beri kampa çrkmıs bulunmaktarfır. 
Kamplar 15 gün rfevam elliğinden yakında ikinci grııp la döne 
cektir, Üniversı"lelilerimi: kamp hayatınrfan çok memnundurlar, 
Yukarıdaki resimde onları Pendik kamprrıda görüyorsıınıır. 
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POLiS 

Bir muhtarın marifeti 

iki Yangın Kulesinde 
aşık y'!_kalandı 

Kasımpaşa cinayeti faillerinde~ 
bir kadın daha yakalandı . Bır 
muhtar karısile birlikte komşu
sunu dövdü. Bir sandal devrildi 

Bundan bir müddet evvel 
bir genç kızla bir delikanlı 

Beyazıt kulesinin üst katında 
başbaşa yakalanmışlardı. Ev
velki gün öğleden sonra ku
lede bir çift daha yakalan
mıştır. 

Kule bekçilerinden biri aşa
ğı inerken karanlıkta bir ses 
duymuş ve bir kaç basamak 
daha indikten sonra iki çifti 
yakalamıştır. Bun tar polise 
teslim edilmişlerdir, Gençler
den biri yüksek mekteplerden 
birinde talebedir. 

Yangın kulesinin aşıklara 

yuva olmaması için bazı ted

birler düşünülmektedir. 
KASIMPAŞA CINA YETİ

Bundan altı ay kadar evvel 
Kasımpaşada bir cinayet ol
muş, Üsküdarlı Esma adında 
bir kadın 700 lira para için 
kafası taşla ezilmek suretile 
öldürülmüştü. 

Bu hadise ile alakadar ol
duğu anlaşılan Rifat ve Os
man ismindeki şahıslar lzmir
de yakalanarak şehrimize gön
derilmişlerdi. Rifatla karısı 
Mahmure de lzmirde Tepecik 
te tevkif edilmişlir. Mahmure
nin evinde bulunan dört mek. 
tuptan cinayetle alakadar ol
duğu anlaşılmıştır. Mahmure 
yakında şehrimize gönderile. 
cek ve kocasile birlikte mu
hakeme edilecektir. 

YALAN SÖYLEMiŞ - Ak
sarayda oturan tatlıcı Cemil 
polise müracaat ederek 25 

lir asının çalındığını id~ia et· 
miştir. Yapılan tahkikat neti- ı 

cesinde böyle bir hadisenın 
olmadığı anlaşıldığından şika
yetçi hakkında takibata baş
lanmıştır. 

YARALADI Gala tada 

oturan 13 yaşında Sabatay ile 
9 yaşında Hüseyin kavga et
mişler, Hüseyin Sabatayı cam 
parçasile yaralamıştır. Tahki
kata başlanmıştır. 

KA VCA - Ortaköyde olu· 
ran posta müvezzilerinden 
Mazharla musevi Mordo bir 
alacak mesele•inden kavga 
etmişler, Mazhar Mordoyu ya
ralamıştır. Tahkikat yapılmak
tadır. 

ÇARPTI -Kıııltoprakta o· 
turan Doğan i•minde bir ço
cuk yoldan geçerken bir ara
banın sadmesine uğramış ve 

yaralanmıştır. Arabacı yaka
lanmış, tahkikata başlanmıştır. 

KEZZAP - Pangaltıda o
turan Artin elinde taşıdığ'ı 

kezzap şişesi koluna devril
miş ,.e yakmıştır. Artin teda
vi altına alınmıştır. 

SAHTEKAR - Seyyar süt
çülerden Ali sahte sıhhat cüz
danı ile yakalanmış ve aynı 
zamanda bozuk süt sattığı 
için Adliyeye verilmiştir. 

Tramvay Şirketi şeflerinden 
bir ltalyanın tramvay i'çile
rinden kesilen cezanın ayda 
dört bin liradan a şağı düşme
mesi hakkıııdaki tek l ı!i yüzün· 
den biletçi ve rntmanlar en 
küçük hareketlerini bile muh
telif cezalarla ödemek mecbu
riyetinde kaldıkl~rı iddiasile 
bir mazbata hazırlayıp Bele
diyeye müracaat etmişlerdir. 
Belediye bu müracaati tetkik 
etmektedir. 

iMAMLAR - Ölülerin tec
hiı ve teklini için Belediye 
yaptığı teşkilatı tevsie karar 
\'ermiştir. Bunun için güzel 
se.di 10 kadar imam seçilerek 
yeni teşkilata idhal edilmiştir. 
Bu suretle ölü kaldırma işle
rinde mah~lle imamlarına lü
zum kalmıyacaktır. 

RUHSA TİYE - Pazar ruh
satiye harçları için ,·erilen 
mühletin bitmesi dolayısile 
belediye esnafı kontrola baş- ı 
lamış ve 10 kadar dükkana 
pazar rulısatiyesi alınmadıl[ı 
için ceza kesilmiştir. Kontrola 
yarınki pazar günü de devam 
edilecektir. 

YÜK HAYVANLARI -
Sütçü, sucu vesaire gibi ayak 
esnafının yük taş ı ttıkları hay
vanlara kendilerinin de bind i-

ği görülmüştür. Himayei Hay
vanat Cemiyetinin teşebbüsü 
ile belediye bunlara mani olun
ması için şubelere tebligatta 
bulunmuştur. 

NAKiL VASITALARI -
Otobü, vesaire gibi umumi 
nakil va.,ıtalarına av ve kü .. 
mes hayvanı da konduğu gö
rülmüştür. Umumi sıhhat nok
tasından belediye bu cihetin 
önüne geçilmesini alakadarlara 
bildirmiştir. 

Sigorta 
şirketleri 

Yeniden şikayet
ler başladı 

Son zamanlarda a lakadar
lara sigorta şirketlerinden ye
ni şikayetle• yapılmıştır. Bu 
şikayetler şirketlerin herhangi 

bir kazaya veya yangından 
sonra taahhüt ellikleri parayı 
muhakemesiz ve itirazsız , ·er
medikleri noktasında toplan
maktadır. Şirketler sigorta 
talimatname \'e nizamnamele-

''$akın kobay 
millet olmıyalım,, 

rini mukavelelerinin arkasına 

iyi okunmaması \'e anlaşılma
ması için en küçük matbaa 
harflerile yazdırdıkları ve adı
nı, e.~yasını sigorta ettirecek 
bir kimse bu talimatnameyi 
iyi okuyamadığı için sigorta 
şeraitinin inceliklerini anlama
dan mukaveleyi imza ettiği 
ve bir kaza vukuunda da bin 

Küçük, siyah bir adam gör
düm. Siyah elbiseler giymişti. 

Bu siyah elbiselerin üzerinde 
siyah bir pelerin vardı. Bakış· 
ları matemin en derini ifade 
ediyordu. Cenevrede Karlton 
otelinin kap;sında duruyordum. 
Yanımdan geçti, bir taksi oto
mobilinin içine girdi. 
Yanımda Ali Naci Karacan 

vardı. Koluma dokundu: 
- Bak dedi ne tarihi bir 

sahneye şahit olduk. Habeş 
imparatoru, Milletler Cemiye
tine gidiyor. Habeş dava•ını 
miidafaa için ... 

• • • Milletler Cemiyetinin içtima 
halinde bulunduğu yer büyük 
bir salon \'e küçük ve siyah 
bir adam bir kürsüye çık
tı. Aylardanberi bütün feci 
safhalarını ajans haberlerinde 
okuduğumuz Habeş harbinin 
korkunçluklarını, ve silahsız, 

aç, vesaitsiz Habeş kuvvetleri
nin iperit gazı karşısında na
sıl eridiğ'ini 11nlattı. Bu küçük 
siyah adamın karşısında dizil
miş sıraların önünde mektep 
çocukları gibi uslu uslu otur· 
muş 52 milletin mümessilleri 
vardı. 

Bu efendiler esasen kendile
rince maliim olan hikayeyi 
dinlediler ve sonra o gün, 
daha ertesi gün, daha ertesi 
gün 52 milletin murahhası aynı 
kürsüye çıktılar ve aşağı yukarı 
şunları söylediler: 

- Evet, geçen hadise elim 
bir faciadır. Paktın 16 ıncı 
maddesi iyi t~tbik edilemedi. 
Milletler Cemiyetinin yeniden 
Organize edilmesi lazım, fena 
bir tecrübe yaptık. Artık hadise 
bir emri vaki olmuştur. 

Esasen hiçbir millet Habeş 

müdafaa~ının ancak altı ay 
kadar kısa bir müddet süre-

Cenevreden : 
ceğini zannetmemişti. Bu tec
rübeden aldığımız dersle istik
balde mütecavizin saldırışla
rına daha müsbet bir şekilde 
mani olabileceğimizi ümit edi
yoruz. Fakat şimdiki halde 1 

sanksiyonların devamına lüzum 
kalmadı. 

* * * Bir laboratuvarda kobay 
üzerinde fenni bir tecrübe 
yapılmış. Tecrübe menfi çık. 

mış ve zavallı kobay ölmüş 

Tecrübe yapan profesörler el
lerini uğuşturuyor ve •fena 
netice veren bir tecrübe # 

diyorlar . 
Fena netice veren bir tecrübe. 

Milletler Cemiyeti bundan na
sıl bir ders aldı bilmiyorum. 
Fakat milletlerin aldığı ders 
şu olsa gerek : 

"Sakın kobay millet olmı. 
yalıml.n 

Suat Derviş 

bir müşkülata maruz kaldığı 
iddia edilmektedir. Alakadar
lar bu şikayeti ehemmiyetle 
tetkik etmektedirler. 
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DEVRiLDi - Mustafa, Ha
san, Hikmet, ve Ayşe isminde 
dört kişi evvelki gün Kumka
pıda sandalle gezmiye çıkmış 
ve rakı içmişlerdir. Bir müd
det sonra sandalın muvazenesi 
bozularak devrilmiş ise de 
kazazedeler kurtarılmışlardır. 

DAYAK ATAN MUH-
TAR - Kasımpaşada oturan 
mahalle mümessili Muhiddin 
karısile beraber komşusu Le. 
mana gitmişler \'e bir müddet 
konuştuktan sonra komşu ka
dını dövmüşlerdir. Mahalle 
mümessilinin ve karısının dar
belerine dayanamıyan Leman 
bağırmaıta başlamış, etraftan 
yetişenler kurtarmıştır. Polis 
suçluları yakalıyarak tahki
kata başlamıştır. 

1 Günün VodviH 1 
Fennin kestiği parmak 

acımaz! 
Arabadan du~u p aı·a. ı K ı

rı l ması üzerine yap:!an ~:nelı
yatlar neti ccsınd '! ôyle gayri
fenni \'e mu vakkat degil, esas
lı \ "e ebedi şifasını bulan El:izız 
Akıl hastanelerinin kıymetlı 
doktoru Dr. Muhlisin ölümii 
meselesini, b ı ük doktorları
mızdan mürekkep bır ehlihib
re tetkik etti. Ehlihibre do"· 
torun ö:umünde hiç kımsenın 

mesuli}'etı ni görmem•ş bulumı

yor ! Ancak nıufıterem büyük 
doktorlarımız ) alnız teda•i 
yapma, , bu doktorların hare
ketlerinde hiç b ı r mesulıyet 
gormem i~ ler ! 

Ya biz ? Biz la\ a ll ı lar, şım· 
diye kadar, hiç bir doktord.ı 
ınesuliye t görmed i:- 1 

Bog a za a b ' feryat 1 
Te\·ek~li değ'i l , bi zım Şehir 

tiyatrosu nrtıst 1 e ri geçen ak
şam sabaha kadu Boğaz için· 

de sandallarla mehta;> safo31 

yap tıkları sırada karanlıkt il 
meçhul bir ses · 

- Siz aktor deg-il, doktor· 
sunuz be ! di}'e bağırmış. 01-
riltdiniz şu Boğaz ıçini !! 

Kim bilir, belk ıde şu meıhur 
operetleri Boğz içinde de işi

tince aklını oynatmış v yine 
eline düşeceğini hissettiğı d>k
torlardan nekadar canı yanmış 
zaval lı adamcağızın bird 

la t-ı k ı ka tta 
sarhoşluk! 

Esasen tahkikat var, tahki
katcık var 1 -Bakınız evvelki 
akşam Haydarpaşa - Pendik 

treninde her kesin pek merak 

ettiğı ıu e rarengiz yaralı 
adam 1 Bir gazete merakımızı 

halletti : (Son y a?ılan tahkı

ka tta, d iyor, sar hoş yaralınm 
o sırada cebınde bulur.an bı

çagın uıer ine duşerek yaralan
dığı anla şılmıştır !) 

Gördunuz mii, mesele bir 
şey değilm ış : bir sarhı:ış, sar
hoşluk 'aikasııe kend i cebine 
düşmüş .. 

Sı r muharrır 

yaka l anmış 

Olamaz mı? Bakın: Abdullah 
isminde bir adam bir mese
leden dolayı is ic,·ap için bi

rinci istintak daıresıne çağ

rılmış, Belki okumuşsunuzdur: 
istintak arasında yaşı sorul
muş, (11) yaşında oldugunu 
söylPnıiş. Halbuki 11 yaşında 

olduğunu söyliyen bu çocuk 
sakallı bıyıklı i miş' Yaşının 
tayiııi için Tıbbıadliye gön
dermişler .. 

Demek ki belediye aleyhin
de yazılar yazmaıra kalkışmış 

bir muharrir yakalanmış. Bak
sanıza, çocuğun daha ş'mdi

den söyleye söyleye yü1ünü 

gözünü tüy bürümüş! 
Buz ıhtıkarı hakkında 
kıymetıı bir te~kik 1 

Zira, baksanıza, Belediye de, 
buz ihtikarı meselesi için (hal
kın bu gibi ahvalde ne suret

le hareket etme•i lazımgele
ceği hakkında ) uzun bir teb-

liğ kaleme alınmış! Ha lkın ne 
suretle hareket etmesi liı.zım

geleceği hakkında! Belediye

nin değil 1 Çünku Belediyeye 
taullüku yokl 

Gazete şunu da ila\·e ediyor: 
( Belediye buz ihtikarı için 

tetkiklerine devam etmekte
dir!) Beledıyemiz ne m<idekkik( 

Fakat bıraz daha sabrolun
•a da Teşrinisanide bizzat 
ortalığı kaplıya<"ak buzlar 
üzerinde amel ı etki kat ta 
yapılsa! Fena mı olur? 

Muhterem helediyemiz buz 
üzerine esaslı bir ( buz işle
rinde ihtikara mani olma kıla· 
vuzu yazmış olmaz mı?.. Bil
miyoruz, bizden kısaca te· 
mennil Zira biz yüzümüzü gö
zümüzü vakitsiz sakal bıyık 

1 bürümesi niyetinde değiliz!,. 

Mihter yeniden te9kil 
edilecek 

Askeri Müze idaresinde 
geçen seneye kadarbir askeri 
mihter heyeti vardı. Bunlar 
mill7 elbiselerle askeri ve millt 
havalar çalarlardı. Vekalet 
geçen sene tahsisatını kestiği 
için bu heyet lağ'vedilmişti. 

Eski millf havalarımızı ya· 
şatan mihterin tekrar teşkili 
düşünülmektedir. 

1 
• 
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. Her gün bir yazı 
• 

lsveç jimnastiklerinde 
terbiyevi hatalar 

Yazan: M. Sami Karayel 

lsveç jimnastiklerinde ter
biyevi hataları anlamak ıçın 
evvela terbiye ve pedagoji 
anlayışlarımızı yoklamamız la
zımdır. 

Eğer: Terbiye: ve pedagoji 
sanatında anlayışımız kıt ve 
papazvari ise o vak:t görüş
lerimiz çok klasik ve güdük
leşmiş olur. 

. Terbiye nedir? Terbiye et
mek nedir? Bir kere, şunu 
anlamalı ki; terbiye demek 
bayatlaşmak ve cemiyeUeş· 
mek demektir. Yani, yaşadı
ğımız muhitin amellerile amel
leşmek ... 

Bu üf'iıle, ister mefkfırevi 

olsun, isler iş ve haraket fili 
olsun beşerin çocuğu bunu inti
fai ve vazifevi bir işleyişle alır. 
Ve şahş! benliğini muhitinin 
hareki zarurctlerile teşkil eder. 
işte; terbiye budur- Bunun 
başka türlüsü, Cennete hazırla
yan kuru ve nazari papas na
sihat ve duası olur. 

Terbiyede hazırlama fili, 
vnzifevl ve intifai değilse iste
diğimiz terbiye elde edilmiyor 
demektir. Ameli netayici olma
yan haraketlerin terbiyemizle 
alakaları yoktur. 

Binaenaleyh; haraketler yaş 
yani intifai ve vazifeli ve neti· 
celi ise tebiye var demektir. 
Çünkü, harakete vesile olan iş 

terbiyeyi vücude getirir ve 
şahsi benliğimizi teşkile saik 
ye amil olur. 

Terbiyeyi ve terbiye etmeği 
yukarda tarif ettiğim manada 
alınca; kuru ve neticesiz ha
reketlerin terbiyemizle alaka
ları olmadıjl"ı tezahür eder. 

Öyle ise; İsveç j mnastikleri
nin kuru ve vazifev! olmıyan 

hareketleri neyi ifade ediyor?. 
Hiç! .. Evet bir hiçi ifade edi
yor... Nihayet, parça, parça 
intifasız vazifesiz, neticesiz bir 
sürü kuru hareketler ... Bu ku
ru hareketler yalnız adalele
rimizi mafsallarımızı işletiyor ... 
Bu işleyiş ve işletişin bütünlüğü
müzle, ne alakası var? .. Bu sis
temin bedeni şahsiyetimizin te
şekkülündeki rolü nedir? .. Hiçi 
lntifai ve vazifevi bir surette 
işlemiyen hareketlerin terbi
yesi olur mu? 

Sonra; kuru ve tahlili hare
ketler çabucak otomatlaşır, oto
matlaşan hareketler tahlilden 
kurtulmuş olur •• 

Bu kurtuluş; hareketleri 
büsbütün kupkuru ayva dalına 

çevirir ... Bu hal karşısında ter
biyenin ve terbiye edeceğimin 
mevzuu kalır mı ? .. 

Daha sonra; farzedelim ki 
hareket!er otomatlaşmıyor ya
şıyor, tahlil bir devamdır. Öy. 
le ise; sırt, batın ilah .. hare
ketlerin terbiyevi mahiyeti ne
dir ?.. Hareketlerin ameli ne
ticelerine göre batınlaşmak, 

sırtlaşmak, göğüsleşmek ıse 

bu bir terbiye meselesi midir? 
Yoksa bir fiziyoloji ve anato
mi meselesi midir ? 

tır... Törapötik hereketlerdir. 
Terbiyemizle alakaları yoktur. 
Çünkü; canlı mevcudun fiziki 
ehliyeti noktai nazarındaıı kıy-
meti olmıyan hareketlere mü
racaat ediyor. 

Cümlei asabiyemizin rolünü 
ihmal ediyor. Haz ve şetarete 
kıymet vermiyor. Esasen tah
lilci oluşu terbiye edici olma
yışının başlLca delilidir • 

Terbiye, kaideli ve tahlili 
değildir. Terbiye Synthese'dir 
terkiptir. Kiydali olan şeyin 
terbiye ile alakası olur ınu? 
Terbiye, zamana, muhite, ze
mine saniyeye, dakikaya göre 
tahavvüle uğrıyan üf'ulelerin 
mecmuudur. Halbuki; lsveç 
jimnastikleri kaidelidir. Tah
lilidir. Bu sebeple terbiyevi 
değildir. 

lsveç usulü yalnız bir ha
reket, statik ve şekil siste
midir. Sun'i ve mücerttir. 

Bir ül'fıle bir uzviyet 
jimnastiği değildir. Bir iskelet. 
jimnastiğidir. Binaenaleyh ls
veç jimnastiğine izafe edilen 
terbiyevi mahiyet tamamile 
gayrı ilmi ve aldatıcıdır. 

lsveç sisteminin hatalarından 
başlıcası, umumi tesirlerle, 
mevzii tesirlerin münasebeti 
hakkındaki cehaletidir. Bu sis
tem insanı muhtelif ve gayrı 
mütesanid maddi parçalardan 
mürekkep gibi nazarı itibara 
alarak tesirini bir uzva, ve 
bir mafsala, bir kemiğe, bir 
adaleye hasrederek uzviyetin 
heyeti mecmuasını düşünme

mesidir: Bu sistemde terkipçi 
anlayış yoktur. Terkipçi anla
yışın ifadesi külliyetciliktir, Yani 
bütüncülük ... halbuki; terbiye 
küldür, bütündür, parça de· 
ğildir. 

Hele, lsveç sisteminde ba
sitten mürekkebe doğru gidiş 
terbiyesi... bu merhaleli. par
çalı ve kaideli şematik gidiş 

cehaletlerinin en büyüğüdür. 

Ve bu sistemin terbiye ile 
kat'iyyen alakası olmadığını 
göstermiye kafidir. 

işin garip ciheti, lsveç sis
temini müdafaa edenlerin hep 
birlikte köskütlik cahil oluş
larıdır. ilim kafaları yoktur. 
Kısır ve kıt kafalı salon adam
larıdır. Bu zavallı adamlar, bu ı 
sistemin beraberlik hareketle
rinden intizam, topluluk mev
cuduundan da bir disiplin ter-

1 

biyesi çıkarırlar... O derece 
cnhildirler ki; disiplini biribi
ne benzetilen Dcmostratif ha
reketler bilirler, ve bu bera
berlik benzeyişinin harici man
zarasından terbiye vücut bul
muş gafletinde bulunurlar. 

Dedim ya; lsveç sisteminin 
müdafileri, çömezleri köskü
tük cahil parazitlerdir. ilimle 
alakaları olmadığı gibi yara
dılışları itibarile de avantorya 1 

ilim bazirganlarıdır. 
8 l!J 

Terbiyeye ve pedegojiye ait 
bir çok yazılacak şeyler var. 
Lakin, yer dar. Gelecek üçün
cü makalem "lsveç jimnastik. 
!erinde şema ve oyun hataları,, 
olacaktır. 

M. Sami Karayel 
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En cahil bir adamın bile 
ıınlıyacağına göre bu hareket
lerin ameli neticeleri fiziyolo
jik ve anatomik'tir. Batınlaş

nıak, göğüsleşmek, sırtlaşmak-

NOT: Bi.rincl nıakalem 31·6~936 
da çıkm1ştır. 'jJsveç jimnastikle-
rinde anatomik ve fiziyolojik ha· /"•------------1/ 
talar,, dır. 

Rornan: 78 

Yok.ok. Ç©lırd©llk 
Anlamıyorum, baba 1 

- Söyliyeceklerim acıdır; 

belki benden iğreneceksin. 
Fakat buna rağmen doğru 

muhakeme etmeni istiyorum; 
hissiyatına kapılmamam rica 
ediyorum. Ve bunun için, 
düşüncelerinde, kararlarında 

hissiyat!\ fazla yer verme ... 
Babamın sesi, iliklerime ka

dar, beni ürpertiyordu; o ka
dar dertlidi. Yaptıklarına piş
man olduğundan mı, yoksa, 
işin meydana çıktığını görünce 
sinirleri bozulduğundan mı, 

sesi, bu ahengi almıştı? bilmi
yordum; bunu muhakeme et
mekten ziyade, sadece dinle
meği muvafık buluyordum: 

- Seni dinliyorum, baba 1 
Babam, yüzüme bakmıyordu; 

ııüzü uzaklara dalmış gibiydi : 

Mahmut Yesari -
- Ben, anneni aldattım. 
Sesimi çıkarmıyordum. 
O, devam etli: 
- Anneni aldattım .. hem de 

kiminle biliyor musun? Nevinle!. 
Yalnız anneni aldatmış olmu
yorum; aynı zamanda, eski, 
candan bir arkadaşımı, Cemili 
de aldatmış oluyorum. Duyu
yorsun, değil mi? Babanın, ne 
iğrenç bir adam olduğunu, 

şimdi anladın mı? 

Hiç cevap vermiyordum. 
Söyliyecek bir sözüm yoklu. 
Susuşum, bu müthiş, acı ha
kikat karşısında, donup kal
dığımı hisseltirebilirdi. 

Fakat ne de olsa, babamın 
bana karşı böyle itirafda bu
lunuşu, içimi kabartmıştı. O 
kadar sevdiğim, bağlandığım 

adamın, karşımda; küçücük 

kızının karşısında küçülüverişi 

hasis ihtiraslar uğrunda, bir 
insanın kırılıp çöküşü, içimi 
zedelemiş, titretmişti. Gözle
rimden yaşlar süzülüyordu. 

Baham eğer, bana bu kadar 
samimi olmasa idi onu, bir 
daha sevmemek üzere kay
bedecektim. 
Babamın da gözleri dol

muştu; yözünün manaları yor· 
gundu 1 

Kırıklığının, ezikliğinin, bit
kinliği içinda bile, bana seve
rek, ve acıyarak bakıyordu. 

- Söyle, yavrum 1 
Onun ellerini avuçlarıma 

alarak öptüm : 
- Baba, sakın bunu annem 

duymasın 1 
Babam, başını eğmişti: 
- Annen, biliyor, yavrum 1 

Askerlik: 
Zehirlenme ve ze· 
hirli gazla bulaşık 
yerleri temizleme 
· Zehirli gazların tesirlerini 

No: 83 Yazan: Reşnt Ekrem Koçu anlatmıştık. Zehirlenme ve 
temizlenmeyi de öğretelim: 
Boyanmış tahtalar, lav

halar rengini atarsa orada 
zehirli gazın bulunduğuna 

inanmalıdır. Klorlu gazlar 
fena kokulu ve yeşil renk
lidir. Fosgen gazları mısır 

püskülü, elma veya çürük 
sam~n gibi kokar. lperit 
hardal, klorpikrin,li gazlar 
da küf kokusu verir. Ar
sinliler ise kokusuzdur. Bo
ğazı ve genzi yakmalarile 
anlaşılır. 

Karaçelebizade, husust hayatlnda bile teşrifata çok 
düşkündü. Efradı yüksek memuriyetlerde bulunmuş 

bir ailenin çocuğu olduğundan debdebeye meftundıJ 

Bu gazlarla bulaşık yer
lere bir kısım kireç tozuna 
karıştırılmış 2-3 kısım kuru 
topraktan 5 santimetre ka
lınlığında bir tabaka döşe
nir. üzerine 10 santimetre 
kalınlığında taze toprak, 
kum, talaş Veya kömür tozu 
serpilir. Yüksek otlar, ekinli 
yerler yakılır. Evlerin ah
şap kısımları yeşil su ile 
yıkanır veyahut yarı yarıya 
kireç tozu ile karıştırılmış 
kum ve topraktan 6 : 7 san
timetre kalınlığında bir ta
baka ile örtülür. Kargir 
kısımlar, betonlar, duvarlar 
bol su ile yıkandıktan son
ra kireç kaymağı ile sıva
nır ve yeşil su ile badana 
edilir. 

Makine ve aletlerden bağ
lı olanların neft ve karafin
le yağları alındıktan sonra 
parçaları sökülür. En aşağı 
3 saat yeşil suda bırakılır. 
Tulumba hortumile Üzerle
rine su sıkıldıktan sonra 
parçaları temizlenir. 

Elbise, çamaşır ve bu 
gibi giyeceklerden fazla 
bulaşık olanların yok edil
mesi gerektir. Az bulaşık
lar yazın 2 : 7; kışın 14 sa
at aÇlk havada bırakılır. 
Sabunlu sıcak ve sodalı su 
içinde 5 saat bırakılması 
veya 15 dakikaetüv,den ge- ı 
çirilmesi de iyidir. Meşinli 

eşya kireç tozu ile fırça
landıktan sonra havalan
dırılır. 

M. K. 

l Doktorun ı 
Öğütleri 

Hastahklara 
karşı Yoğurt 

ince barsaklarda toplanan 
(Koli basil) gibi bir çok zararlı 
mikroplar, türlü türlü hasta

lıklar yapıyor. Bu mikroplar, 
yalnız barsaklarda hastalık 
yapmakla kalmazlar 1 idrar ke· 
sesinde, safra yollarında, 
kum ve taş birikmesi ve böb
rek hast1lıkları gibi bir çok 
arızalara sebeb olurlar, 

Hakiki sebebleri bulunmı
ya'l safka kesesindeki hasta
lıkları bile (Koli basil) !ere 
atfetmektedirler. 

(Koli basil) !erin kustukları 
zehirli maddeler (toksin) ler, 
ince barsaklarda emilerek kana 
karışır ve uzviyetimizi yavaş 
yayaş zehirlemeğe başlar. işte 
bu zehirlerin tesirile damarlar 

Bu, oynadığım rolün dışın
da idi; sahiden şaşırmıştım. 

Bunu, Turgutla benden başka, 
kimsenin bilmediğini sanıyor
dum. Hele, annemin bildiğine, 
bileceğine hiç ihtimal vermi
yorum. Bildiği halde, nasıl olu
yorda, gece yatısına misafir
liğe gidebiliyordu? Yoksa bi
le bile, göz mü yumuyordu? 
Babamın, istedijl"i gibi al oy
natmasına meydan mı bırakı

yordu ?i 
Şaşkınlıktan kekeliyordum: 

- Nereden biliyor, baba? 
Babamın sesi burkulmuştu: 
- Kat'i şekilde bilmiyor; 

yalnız. hisseltijl"i, sezdiği mu· 
hakkak 1 

Biraz rahat bir soluk al
mıştım: 

- Ne ise, pek korktuğum 

kadar değilmiş 1 
Babam, bir çocuk gibi hınç· 

kırıyordu: 

- Nevinin, ne iğrenç bir 
· kadın olduğunu, bu gece an
ladım! kocası gelip, oturduğu
muz evde bizi Lu'unca; beni 

Aziz Efendi zahiren Bahai 
Efendiye karşı büyük bir hür
met gösteriyor, onu sık sık 
ziyafetlerine davet ederek 
adavetini setretmiye çalışıyor
du. Diğer taraftan ocak ağa
larının en sahibi nüfuzu Bek
taş ile çok sıkı bir temas tesis 
ediyordu. Bahai Efendinin çok 
serbes fikirli bir adam oluşu, 
Aziz . Efendiye kıymetli fırsat

lar hazırlıyordu. Bahai Efen
dinin tevcihatına mekruhat 
namın · veren Karaçelebizade, 
şehislamın bütün fetvalarını 
cerhediyordu. 

Bilhassa tütün içmekte mah
zur olmadığına dair Bahai 
Efendinin verdiği bir fetva, 
araları zaten iyi olmıyan Şe
hislam ile Bektaş Ağanın 
gerginliğini ziyadeleştirdi. Bek
taş Ağa tütün içmezdi. Behai 
Efendi ise tütün vesaire gibi 
mükeyyifatın istimalinde hiç 
bir kötülük görmiyen rint 
bir adamdı. Bektaş Ağa ve 
emsali gibi mürailer, derhal 
Karaçelebizadenin etrafında 
toplanmışlardı. Binaenaleyh Be
hai Efendinin siyaseti hariciyeye 
tealluk eden bir meseleden do
layı azli, Karaçelebizadeyi me
sihat makamına getirtti. 

lzır.ir kadısı Haşmi zade ile 
lngilterenin lzmir konsolosu 
arasında bir davanın hakkı 
ruyeti meselesinden münakaşa 
zuhur etti. Konsolos kapitü-

katılaşır, (tansiyon) yübelir, 
vaktinden önce ihtiyarlık baş 
gösterir. 

* • • 
Meşhur Dr. Meçnikof Tür-

kiyede, Balkanlarda, ve Ş:ırki 

Avrupada köylülerin çok ya
şadığını, kvvvetli ve dayknıklı 
olduklarını görmüştür. 

Bu meseleyi tetkik edince, 
köylülerin çok yoğurt yedik
lerini ve ayran içtiklerini an
lamıştır. 

Köylülerin sağlamlıklarını, 

zindeliklerini, tahammüllerini 
ve çabuk ihtiyarlamamalarını, 

yoğurtta bulunan ve barsak
taki mikropları telef eden 
(Hamızı !eben) denilen (Asid 
laktik) e atfederek çok ya

şamanın sırrını, sebebini mey .. 
dana koymuştur. 

Yoğurt, herkesin bildiği gibi 
sütlen yapılır. Kuvvetli sütün 
terkibinde yüzde (86) kısım 
su, yüzde (4) kazein denilen 
(peynir), yüı<le (3·4) kısım 

tereyağı, yüzde (6) kadar da 
(laktoz) denilen (süt şekeri) 
ile biraz da başka maddeler 
vardır. 

(Süt şekeri) süte konulan 
(yoğurt mayası) v~sıtasile ta
hammür ettirilerik (Asid laktik) 
husule ğelir. işte bu madde
dir ki sütü kestirip yoğurt 

haline koyuyor. 
Hekimlikte (Asid laktik) 

barsaklarda bulunan mikrop
ları öldürmek, fena cinsten 
ishalleri, ameli kesmek için 
başlıca ilaçtır. 

Dr. Hafız Cemal 
• (Lokman Hekim) 

işaret edereki: beni, bu adam 
iğfal etti! Diye ağlamağa baş· 
!adı 1 
Dayanamıyarak sordum: 
- Cemil amıca, sizi nasıl 

bulmuş? 
Yan cebindeki mendili çı

karmış, gözlerini siliyordu: 
- Bilmiyorum, kızım 1 Yal

nız, Cemil, elile koymuş gibi 
gelerek kapuyı çaldı. 

Nevinin kaçmasına ve benim 
saklanmama imkan yoktu. Ok 
yaydan çıkmıstı. Cemille inme 
inecek diye korktum. 

[!) (!] 

Genç kız, anlatırken, göz
lerinden yaşlar akıyordu : 

- O gece babamla hemen 
sabaha kadar oturduk, dert
leştik... Nevin ablanın, ona 
nasıl sokullduğ'unu, her fır

satta tahrik ettiğini anlatiı. 
Annemi aldattığını gördü

ğüm zaman babam içimde na
sıl yok oluverdiyse, o gece, 
bana gösterdiği yakınlıiıkla 
onu, kalbimde, yeniden bul
muştum. 

lasyonları ileri sürdü. Haşimi
zadeyi tahkir etti. Kadı, kon
solosu müftüye şikayet etti. 
Bahai Çelebi izzeti nefs'ne 
fazla düşkün bir zattı. Bu me
seleyi, millt ve dini bir haysi· 
yet meselesi telakki etti. lstan
buldaki lngiliz sefirini nezdine 
çağırarak konsolosun az:ini 
istedi. Sertçe bir lisanla red 
cevabı üzerine adamlarına emir 
ederek sefire dayak attırdı ve 
ahırına hapsettirdi. 

Ocak ağaları tavassut etli
ler ve müftüden Sefirin tahli
yesini rica ettiler. Artık asa
biyetin ve hassasiyetin son 
noktasına varan Bahai Efendi 
evvela azlini göze aldı ve son
ra ağaların göndermiş olduğu 

"Sarı Katib" e, ağaların aley
hinde, onların rüşvet, suiisti
mal ve sair cürüm ve kaba
hatlerine dair en ağır itham
ları sadetti. Bahai efendi der
hal azlolundu. Evvela Hisar
daki yalısona: oradan da ar
palıjl"ı olan Bergamaya nef
yedildi. Abdüliiziı efendi de 
müftü oldu. 
Ağalar tegallübünün artık 

son seneleri yaklaşmış, Kösem 
Valde ile Turhan Valdenin ara
sındaki korkunç husumet ve 
rekıbet, Turhan Valdenin et
rafında harem ağalarından mü. 
rekkeb ikinci bir siyasi fırka

nın teşekkülünü intaç etmişti. 
Kösem ve Ocak ağaları, sal
tanatlarını temdit; Turhan ile 
Karaagalar da hüküm ve nüfu
zu ele almak için kanlı bir mü
cadelenin gizli hazırlıklarına 

başlamışlardı. işte bu vakayi-

in arifesinde, Karaçelel.ıizade 
tamir kabul etmiyen bir basi· 
retsiLlik ile en büyük hatayi 
siyasisini irtıkiib etti. Oclk 
ağalarının bütün itimıt ve 
kudretlerini kaybetmiş zahir! 
tcgallüb ve saltanatlarına inan· 
dı. 

Siyası rolünü oynamış ve · 
artık ;nfisah etmek üzere bulu· 
nan bu !ırk ~ya intisap etti. 
Hatta hasmıcanı olan Köseıı> 
valde ile bile barıştı. "Azil 
bizim katil;mizdir" diyen bii• 
yük valdenin iltifatına nail 
o~du. 

Karaçelebizade hayatı hu· 
susiye ve resmiyesinde, anane .. 
!ere, teşrifat ve merasime feV· 
kalade düşkündü. Efradı, ilmiY1 

mesleğınin en yüksek mer
tebelerine nail olan eski ve 
meşhur bir ailenin çocuğu oıan 
Aziz efendi, fıtraten san'atkar 
olması ve ayrıca tarih ile de 
samimi iştigali neticesi olaral<ı 
saray debdebcsine pek mel· 
tun idi. Osman oğulları sa• 
rayının adet ve ananelerine 
herkesten ziyade derin bir vu
kuf u vardır. 

Kazaskerler şehisliim olun• 
ca arpalıklarından vaz geçer· 
!erdi. Fakat Karaçelebizadeııin 
esliifı içinde bu ananeye riayet 
eden hemen hiç kimse yoktU• 
Abdülaziz efendi şehisliiıı>. 
olur olmaz Mihaliç ve Kirmastı 
gibi zengin arpalıklarından fe· 
ragat etmek büyüklüğünü de 
gösterdi. 

(Bitmedi) 
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~~p~i~:~.Ju~ı~ 
Sanat eseri ve para 

Sanat eserinin kıymetini pa .. 

ra ile ölçmek taraftarı olanlar 

urn.mız.da az değildir. Bunlara 
göre, cemiyetin önüne konan 

bir sanal eserinin ne değerde 
olduğunu anlamak için onun 

kaç paraya satıldığını bilmek 
kôfidir. Çünkü eser cemiyete, 

halka hitap eder ve eğer halk 
onu beğenmişse o, bir 'anat 

eseridir. Halkın beğenme mik
yasl du o esere {)ereceği salın 

alnıa parasldrr. Böyle düşanen .. 
ler, sanat eserini kıymetlen .. 
dirmek nazariyesi üzeı inde 

yürüyorlar demektir. Filhaki
ka kıymet mukayeseden do. 
ğar. liirşeye değer vermek is

tediğimiz zaman o şeyi kendi 
benzer/erile mukayese ederiz. 
Lıikin bu çeşit kıymet iktısadi 

kıymettir. Halbuki sanatle 
va/ör meselesini bu maddi 

kıymet mefhumuna sığdırmak 
mümkün değildir. Çünkü sa
nat eserini kıymetlendirmek 

için mukayeseye hiç le ihtiyaç 
yoktur. Esasen mukayese, sa .. 

-19 -
Genç kız, dinlenmek ister 

gibi susmuştu. Biraz durdu, 
karşılara dalgın dalgın baktı; 
sonra karıma: 

- Sana zahmet olacak 
amma, defterleri getirir misin? 
Dedi. 

Karım, oturduğu koltuktan 
ayağa kalkarak sordu: 

- Okuyacak mısın? 
- Evet. Bütün teferruatile 

anlamanız için; okumam lazım 
ufak tefek, fakat esaslı şey
di, unutmuş olabilirim. 

Karım, koşarak, içeri girdi. 
Sezenin defterlerini alarak 
yanımıza döndü. 

Genç kız, defterlerden birini 
seçerek açtı, okumağa başladı: 

Bu gün, akşama kadar Tur
gudu göremedim. içimde, bir 
korku büyüyor. 

TurgudJ, artık göremiyecek
miyinı? 

Niçin görünmedi? 
Günüm, ağır ve acı geçti. 

Babanı, odasında, hasta gibi 
yatıyor. Akşama doğru, annem, 
otomobille geldi. Yüzü gülüyor, 
sevinç içindeydi. Beni sevindi
recek yığın yığın paketler, 
kutular ıretirmişti. Şoför, onları 
içeri taşıdı. Annemle beraber, 

nal eserini kıymetlendirmeklt 
bir işe yaramaz. 

Gelelim para meselesfrıe: 
sanat eseri, bizatihi bir kı!J' 

mel taşır veya taşımaz. Onufl 
çok yüksek şaheser olduğuna 
anlamak için para güzelliğin1 

değil, kafa, his ve heyecan gii• 
zelliğine müracaat eln1emi1 

lıizımdır. Diğer taraftan ikll' 
sadi kıymet mefhumunun faiJt 
nazariyesi de sanal eseritıi'1 
kıymetlendftilmesi meselesirı• 

de hiçbir rol oynıyamaz. Zir~ 
sanat eserin.de fa ide aramak /ıl' 

zumunu hiç duyduğumuz yokt0
1 

Demek oluyor ki çok para ge• 
tiren romanlar, hik<iyeler, r~ 

simler vesair eserlere sant1ı 
eseri diyebilmemiz için onla· 

rın herşeyJen önce bir sanatkfıt 
gözile hakiki sanat eseri ol• 
duğunu araştırmak lıizımdıf· 

Ve para ile kıymet tayin el• 
mek için de evvela paran•~ 
bir kıymet olduğunu kabul el'. 
mek meselesi ortaya çıkar k• 
bu, çok su götürür. 

Süheyla Güldik~ 

yukarı çıkardık. Annem, ortad' 
babamı göremeyince, mera~.'. 
landı; yüzünün neşesi soluverdı· 

Sezen, baban nerede? 
Ona, daha evelden hazırla• 

dığım cevabı verdim: , 
- Diin akşam, birdenbırt 

sancılandı, şimdi yatıyor! 
Annem, telaşlandı: 
- Çok hasta mı ? 
- Hasta değil... Midesi bO' 

zulmuş, sancılandı. lsıirah1t 
ediyor. Ben, ona çorba yaP' 
lım. 

Annem, şapkasını çıkarara~ 
masa üzerine fırlattı, merd~ 
venlcre koştu; ben de onun~ 
beraber yukarı çıktım. Merd~ 
venin basamaklarını öyle bıl 
la çıkmıştım ki, aı.nemden öll' 
ce odaya girdim. Babam, Y~ 
tıyordu; yanına koşarak bl 
solukta fısıldadım: 

f Bitmedi/ . --
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11 Temmuz -AÇIK SOZ-

1 DOGU İLLERiNDE 
Elô.zizden "Açık Söz,, e 

Yurdun bu köşesi örnek bir 
bayındırlık şehri oluyor 

Şehrin ve 
asri 

vilayetin bir çok 
binalar ve varlıklarla 

yerleri yeni eserler, 
bezenmiştir .. 

Eliiziz, (Açık Söz) - Ma- İ 
latyadan gelen tren, EIAzize 
gece yetiştyor ve bu iki şe

hir arası dört saat sürüyor. 
istasyondan şehre, seyrek 
ağaçlarla süslü, paket taşın

dan yapılmış kaldırımlı ve ge
niş bir bulvardan ıridilir. Bu
rada oteller, Ankaraya, Mer
sin ve Adanaya göre daha 
pahalı.. En iyi otelinin Anka- ı 
ranın üçüncü sınıf otellerine 
benzediğini kaydetmek isterim. 

ilk defa olarak geldij!"im bu 
şehirde, ilk gözüme çarpan 
şey, elektrik ışıklarının fersiz 
ve zayıf cılızlığı olmuştur. 

Elazizliler kısaca diyorlar ki : 
- Elektrik pahalıdır.. ve 

sonra bana izahat verdiler: 
- Meşe kömürü ile işliyen 

motörün muharrik ku vveli 136 
beygirdir, Rostan markalıdır. 

Dinamosu 230-280 voltluktur. 
Bugün 7000 metreye yakın 
bir şebeke halini alan bu mü
essesenin 1931 deki ilk kuru
mu 90, 715 liraya mal olmuş
tur. Bütün abune sayısı bini 
bulmaktadır. istihsal olunan 
elektrij!"in kilovatı belediyeye 
16,60 ve halka 22 kuruşa 

satılmakta ve müessese (Eliiziz 
elektrik ve su Türk Anunim 
şirketi) tarafından idare edıl
mektedir. 

ileri yaşayış alanına Cum
huriyetten sonra girmekte olan 
bu Anadolu kasabalarına, 
Cumhuriyet devrinin getirdiği 
armağar,lardan biri de, hiç 
şüphe yoktur ki "elektrık ışı

ğı,, dır. Fakat bu ışık pahalı 
olursa ve mesela Elazizde ol
duğu gibi kilovatı 22 kuruşa 
satılırsa, arrpu'.un petrola ra
kabet edebileceğini henüz u
zak bir üınid saymak !azım 

gelecektir. Siird el ile doku
duğu ve buııiin yalnız Türki
yede değil dış memleketler
de bile aranan battaniye tez
gahla rını, Diyarbekir ipekli ku
maş dokuyan iptidai aletlPrini 
Bitlig,Malatya,Eliizizliler pamuk
lu bez yapan, yünden kum'ş Ö· 

ren dokuma yerlerini makineleş. 

tirml'k, modernize etmek için 
muhakkak ki, ucuz Ele klriği bek
liyorlar .. Groser lambası, kan
dil ve bez i ryağı bu memleket
ler halkının dedelerinin göz· 
!erinde kim bilir, ne tedavi 
edilmez hastalıkların sızısını 
yaşatmıştır. 

Eski surun dışında kurul
makta olan yeni Diyarbckir, 
kurulup tamamlanıncaya kadar 
öyle sanırım k', Elaziz doğu 

Anadoluda planlı ve biricik 
bir şehir olarak kalacaktır. 

Burada ufki sokaklar, cad
deler sık sık birbirlerile 

birleşir ve ayrılırlar. Bu şehre 
beton, trenden önce gelmiş 
yeni binaların çoğunda beton 
kullanılmaktadır. 

Tarihi eserlerle ve bilhassa 
Selçuk escrlerile dolu olan 

t./üzizde ağaç/ana" caddelerden biri 

eski ( Harput ) un bulunduj!"u 
yüksek ve kayalıklı tepelerin 
altında ve biraz güney doğu· 
sunda arızasız ve hafif meyilli 
bir arazi üzerinde kurulmuş 
bulunan Elaziz, yeni istasyon 
caddesile, beri tarafta beton
dan yapılmış ve eşsiz bir za
rafet taşıyan büyük Halkevi 
binası, daha ötede yeni hasta 
ane, küçük çapta stadyomu 
Halkevinin yanı başında eni
leri tesisatla süslenmiş bulu· 
nan çocuk bahçesiyle ve niha· 
yet gelecekte yapılacak yeni ba
yındırlık kurunılarile yakın bir 
çaj!"da doğu Anadolunun en 
güzel şehirlerinden biri olarak 
gözlerimizi çekecektir. Bu 

şehrin birçok hususiyetlerini 
tetkik etmiş olanlar, onun ko
layca modern bir şehir haline 
getirilebileceğini söylemekte
dirler. Ona şüphe yoktur ki, 
bütün bu ayakta duran şeyler 
cumhuriyetin yaratıcı kudretini 
.en canlı bir surette ifade eden 
ve nesillerin kafasına cumhu
riyet prestijini yerleştiren ve 
artıran eserlerdir. 

Kuruluş tarihi henüz ilk as
rını yaşamakta bulunan bu 
şehrin, eşsiz bir güzelliği, şi· 
rinlij!"i, eger tabir caizse, bir 
"scks-appel" i vardır. Kuruluş 
tarihi epeyce eski olan (Harput) 
ilbaylık merkezine bağlanan 
bır nahiye halinde, bu güzel 
şe hrin doğu kuzeyindeki çıplak 
dağ silsilesinin ortasına gömül
müş, ufuklara doğru yükselen 
eski ve . dej!"erli anıdlarile bu 
yeni şehre kuş bakışı bakmak
tadır. 

Elaziz kadınları peçe ve 
çarşafı attıklarının bugün ikin. 
ci yılını yaşıyorlar ve bir ar
kadaş Eliıziz halkının nekadar 
sıcak ve nckadar munis bu
lunduklarını anlatmak için: 

- Bilsen ne samimi insan
lar; çağır ve emret.. dedi. Ve 
bunun için olsa gerek; büyül< 
harp sıralarında, şimalden ge
len sayısız göçmen kafileleri
nin mühim bir kısmı Elazizde 
yerleşmiş ve hemen hepsi de 
burada olgun bir geçim ve 
refah elde etmiş bulunmakta
dırlar. 

Hususi idare bütçesi yarım 
milyona yaklaşmakta olan 

Elaziz ilbaylığı, bu para ile 
birçok faydalı ve ölmez eser
ler meydana getirmiştir, cuma 
hüriyetin 10 nuncu yıl dönü
münde halkevi önüne Atatürk 
anıdı dikilmiş, şehrin bir ucun
dan ve Diyarbekir yolu üze
rinde 1928 de bir süel park 
yapılmağa başlanmış, fakat bu 
park 1932 de bitirilmiş, 1929 da 
bir akıl hastalıkları binası ku
rulmuş.şehrin en güzel bir cad
desi üzerinde 1932de başlanarak 
1935 de bitirilmiş büyük bir 
sinema binası, zarif bir mü
essese halinde şehrin bu kıs

mını süslemektedir. Bu yapı· 
nın bir kısmı, aynı zamanda 
Uray kurağı olarak ayrılmıştır. 

1934 de onartılarak ve bi
raz da genişletilerek kullanı

laıı ilbaylık konağı, şehrin en 
görkemli ve güzel binalarından 
birisidir. Harput nahiye mer
kezinde iyi bir belediye binası 
yaptırılmış, şehrin kuzey tara
fında bir çok göçmen aileleri 
barındıran ve şehre başka bir 
süs veren 26 evli bir göçmen 
mahallesi kurulmuştur. Uzun 
zaman burada hizmet ettikten 
sonra bir ğün ölen eski vali 
B. Fahrinin hatırasına saygı 
gösterilerek yaptırılan bir Ç•Ş· 
meye, onun adı verilmiştir. 

Kazalardan başka birçok 
nahiye ve köylere kadar telefon 
tesisatı yapılmış ve jandarma 
bu işi başarma ve idarede 
çok muvaffak olmuştur. 1936 
da bu tesisat 600 kilometreye 
çıkarılacak .. 
Şehre birkaç saat uzaklıkta 

bulunan eski Hülevenk, Biz
nıişan, köylerinde yeniden 
seksener evli göçmen küraj!"
ları kurulmuştur.Denıiryolunun 
kıyısında yepyeni bir kasaba 
doğmuştur; Baskil.. Bakırnıa
deni kasabasının yanındaki 
köprü, Mazgirt, köprüsü, Er
ganimadeninde yaptırılan ve 
Ankaradaki ismet lnönü ens
titüsünün küçük modelde bir 
eşi bulunan ili< okul binası ve 
yanı başındaki pansiyon, Na
zinıiye kazasının Kaymakamlık ' 
evi, Pertek kazası belediye 
konaııı, Habusi, Etnıinik, Ver
tetil, Perçenç göçmen köylerile 
Murat suyu üzerindeki Pertek 
köprüsü ve nihayet ~ehirde 
yaptırılan ve son zamanlarda 
ikmal ettirilen Atatürk ilk 
okul binası, ağaçlanan cadde
ler ve bütün bu kurum ve 
tesisatın yanı başında ve başlı 
başına bir kurum olan Ela-

Doğu ellerimizin hudut arkadaşı GümUşhanenin umumi görUnUşU 1 

Yemek: 
11 Temmuz .. cumarteıl 

Tencere kebabı - :eyfinyağlı 
barbunya fasulyesi 

Parça ve 

lop etleri ten· ~ 
cereye koyu- · • ', .-: ~ 
nuz. iki sojtan · ı,ı .) 
üç domates · 
doj!"ra y ı n ı z, 
bunları tuz ve biberle uğduk
tan sonra etin üzerine koyunuz. 
Tencereye bir bardak kadar
da su akıtınız. Kendi kendisi
ne kavrula kavrula ve kızara 
kızara pişer. 

• Bir kilo barbunya iç fa. 
sulyesini tencereye koyunuz. 
iki soğan, iki domates doj!"· 
rayınız. Bir limonata bardağı 
zeytinyajtı katınız. 

Bir bardaktan fazla su ila
ve etmeyiniz. 

• Mevsimin en iyi kom· 
postosu kayısı, vişne, 9eftali 
karışık buzlu konıpostodur. 

Çocuk 

Çocuk ister, çocuk sorar. 
Dili açılmağa başladıktan sonra 
lstemeğe ve sormağa başlar. 
Bazı anneler çocuğa her iste• 
diğini verirler. O aj!"ladıkça 

anneler ellerine geçirdikleri 
yiyecekleri yavrunun ağ7ına 

tık arlar. Sorgu meselesinde 
çocuğa onun anlıyacaj!"ı, onu 
dürüst bir terbiye yoluna 
göiürecek cevapları vermek, 
çocuk bakımı noktasından 

annenin en belli başlı vazife. 
sidir. Fakat yiyecek mesele
sinde, yani alimantasyan işin

de vaziyet böyle değil. Çocuğa 
ancak, ona yarayacak şeyleri 

muntazam bir program altında 
vermelidir. Çocuj!"a yediri
len abur cubur onu ölüme ça
buk sürükler. Bırakınız, çocuk 
ağlasın. Ajtlıya ajtlıya alışır. 

Model --

Yazlık hafif elbise modelle
rinden. Plôjda, sayfiyede, bah

çede kırada geyilecek en 
' pratik elbise 

ziz kültür mahallesi, Elazizin 
Genel kalkınma ve bayındırlık 
blanında ne mühim bir yer 
tutmakta bulunduğunu bize 
anlatmaj!"a kafidir. 

Yüzbinlerce lira harcanarak 
ortaya konmuş olan ve çoğu 
son yıllarda yapılmış bulun•n 
bu dej!"erli ve ölmez eserleri 
ve bunları ortaya koyanları 
selamlamak, yeni ve gelecek 
nesillere karşı sayılı ve yük
sek bir değer bilicilik olur, 
sanırım. 
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Llmonluğun kapısında, kilidinde 
de bir sakatlık olmadıjtına ve 
böyle bir şikayette yapılmadı
ğına göre Şaban'ın merdive
nin oraya konmasında amil 
olduğuna hükmetmek iktıza 
ediyor. Bu itibarla ortaya yep
yeni bir safha çıkmış oluyor. 

Katil kim? .. 

r 
• 

s 

YAZAN: 

-.---

işte, bütün düğüm noktuı 
budur? Vedadın cinayet hadi
sesi üzerindeki alAkasızlıjtını 
ortaya koyacak ip uçlarından 

birisi budur. Herkes, başta 
davacı vekili olan avukat ar
kadaşlar oldujtu halde Vedat.. 
için katil olmak iddiasında ıs
rar ediyorlardı. Şahit diye 
buraya celbedilmiş bulunan 
bir iki adamın basit ifadesi 
dahi bu yolda yapılan tahki
katın noksanlığını ve Vedadın 
hatta boşu boşuna buraya ge
tirilnı'ş olduğunu i<pat edecek 
bir safha vücude getirmiştir. 

Cinayetle merdfoen mühim rol oynam;ıtır 

Mehmedin ifadeleri arasın
da adı geçen Recai dahi ben
ce ifadesine müracaat oluna
cak kimseler arasındadır. Eğer 
mahkemedeki salahiyetim bü
tün bu adamları bir sorgu ha
kimi, yahut bir polis amiri 
gibi doj!"rudan doğruya istic
vaba müsait olsaydı herbiri 
için ııyrı ayrı mülAhazalar içinde 
ittihaz edilecek tarzı hareketim 
olacaktı. Fakat, kanunlarımı

zın verdiği müsaade nisbetin
de ben vazifemi yapmaya mu
vaffak oldum. 

Muzaffer sözünün bu nekta

Ferdi tarafından konağa gelip 
gitmesinde mahzur görülme
miştir. 

Çapkın, zalim, haşin, para 
için her türlü battı hareketi 
kendisi°" uygun bulabilen 
anormal bir tip için para mu
kabilinde bilhassa aleyhinde 
olduğu bir kadının katline 
varabilmek güç bir iş deg-ildir. 

2 - Şaban müttehemdir. 
Çünkü, kendisinin tahtı muha
fazdsı~da bulunan bir merdi
veni caninin emrine tahsis et
miştir. Ve Mehmetle Mustafa
nın konaktan uzaklaşmalarını 
da teshil etmiştir. Hastalığı 
yalandı ve bir talimata müs
tenittir. 

Mehmctle Mustafanın akılla-
rına en önce gezmeye gitmeyi 

sında durdu. Geniş bir nefes koyan odur. Bu rolünde de 
aldı, tekrar devam etti : 

muvalfak olmamış değildir. 
- Hakimler bila tereddüt 

3 - Şahitlerin ifadelerine 
ve bila kaydü şart tahkikatın nazaran, Ferdi bütün bu hadi-
tevsiine lüzum vardır. Eğer selerde alakadar ve amil ola. 
müsaade ederseniz, Şaban, Re- rak gözükmektedir. Bunun 
cai, Mehmet hatta Ferdinin muhtelif sebepleri vardır ... 
tahtı zanna alınmalarını ve M 

uzalfer sözünün bu nokta. 
mevkufen muhakeme edilme- sında sesine bir ahenk vere-
lerini talep edeceğim. Aydın. k h k 

re ve er esi kendisine bağ-
lanacak noktalar vardır. Bu lıyarak izahatına devam etti : 
noktalar ~unlardır: F 

- erdi kendi yaşına nazaran 
1 - Ferdi Recaiye cinaye- birkaç yaş ileride bir kadınla 

tin yapıldığı gün 600 lira gön- evlenmiştir. Bunda menfaatin 
dernıiştir. Recai Şükriyenin ıs- · ı · b" 

en ı erı ır tesir yaptığı aşi-
rarile çiflikten koğulan birisi- kardır. Ferdi filhakika Şükriye 
dir. Mehnıedin ve ınustafamn 1 ile sevişmiştir. zdivaçları ilk 
~ehadetile sabit olduğu şe- görünüşle bir aşk izdivacı his. 
kilde de Ferdi tarafından sini vermektedir. Ancak bu 
daima himaye edilmiş, halla dışardan bakan bakışlar için 

böyledir. Hakikatte evlenmede 
evvel işsiz ve parasız olan 
Ferdi Şükriyenin refahına ve 
parasına tama ederek onunla 
evlenmiş, ondan sonra işlerini 
büyültmüştür. 

Hususr tahkikatım Ferdinin 
bir aralık çok para kazandı
ğını göstermekle beraber son 
zamanlarda vaziyetinin bozuk 
oldujtu merkezindedir. Komis
yonculuk, müteahhitlik şek
linde birçok paralar kazanan 
Ferdi kazandığı bütün bu pa· 
raları kumarda, başdöndürücü 
lüks bir hayatta yemiş, cina
yetin vukuundan birkaç hafta 
evvel de bir pamuk mesele
sinden 100,000 liraya yakın 
tazminat ödemeye mahkum 
olmuştur .. 

Bu dakikada ve henüz tah
kikat bitmeden, heyeti hii.ki
meniz hiçbir karara vasıl olma
dan, şahitlerin tamamı dinlen
meden Ferdi hakkında herhang 
bir hiiküm vermek istemiyorum, 
ona katil, yahut ta katille or
tak demiyorum, belki bunun 
denmesini icabettirecek gün. 
!er de gelebilecektir. 
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Almanya • Türkiye ticareti 
J Küçük 

iki taraf birbirlerine ne- Ekonomi 
Haberleri 

ler ihraç edebilecek? 
Almanyadan ne gibi mad

deler ithal edebileceğimizi ve 
buna mukabil ne gibi madde
ler ihraç edebileceğimizi bazı 

tüccarlar alakadar makamlar
dan sormakta ve malumat is
temekte idiler. 

Bu hususta yapılan tetkik
lerden sonra Alıranyadan it· 
hal ve Alnıanyaya ihraç edilen 
maddeler teshil edilmiş ve 
alakadarlara bildirilmiştir. Bu 
maddeler şunlardır: 

Türkiyenin Almanyaya ihraç 
ettiği: canlı hayvan, hayvani 
maddeler ve döküntüler, hanı 
ve yarı işlenmiş deriler. Kürk
lük deriler, yün, tiftik, keçikı
lı, ve diğer hayvan kılları, 
Türk halıları, kilim, i leme 
yastıklar ve örtüler. 

ipek ve ipek halılar ta
ze salamura halinde balıklar, 
sardalya balıkları. Her nevi 
zahire ve yemler. Domates, 
fasulya ve saire gibi her nevi 
taze sebzeler. Elma, armut, ka 
yısı ve erik gibi taze meyvalar. 
Her nevi sebze ve meyva kon
serveleri. Üzüm, incir, lındık, 
ceviz, badem, Antep fıstığı 

kayısı ve erik gibi her nevi 
kuru meyvalar ve keçiboynuzu. 
Reçel ve benzeri şekerli mad
deler. Likör ve şarap gibi 
her nevi içkiler ve sirkeler 
her nevi küspe ve yağlı to: 
humlar. Zeytinyağı, susamyağı 
ve benzeri nebati yağlar. Pa
lamut, çöven, kökboya mazı ' . 
defne yapraj!"ı ve benzeri gibi 

orman odunları, sanayide ve 
tıpta kullanılan diğer nebatlar 
ve kökler. Ham tütün, ceviz 
kütüğü ve benzeri keresteler. 
Panııık, kendir ve benzeri 
ürünler. Krom antimon, man
ganez, bakır ve benzeri ham 
maddeler. Tuz, amyant, mer
mer ve lületaşı gibi maddeler. 

Türkiyenin Alnıanyadan it
hal eltij!"i maddeler: ipek sun'l 
ipek, yün ve pamuktan ~anıul 
her nevi mensucat. Odundan 
mamul maddeler. Filinıler, lo
tograf camı ve saire gibi lilm 
ve !otograf malzemesi her ne
vi boyalar ve vernikler her 
nevi kimya ve tıp madd~leri, 
porslen ve cam eşya, her ne
vi demir eşya, borular, silin
dirler, levhalar, teller, kazan
lar her nevi aliit edevat ve 
makineler, ziraat makineleri, 
mensucat makineleri, lokomo-

1 tiller, her nevi denıiryolu mal. 
zemesi, köprü malzemesi, ya. 
pı yapmağa mahsus demir mal 
zeme, elektrik eşya ve malze. 
mesi, ampul, pris, abajur, düğ. 
'.'.'~:~kordon, elektrik süpürgesi, 
utu, çamaşır makinesi, su kay. 
n~t.nıa tesisatı ocaklar vesaire. 
Bısıkleller, otomobiller, kam
yon ve ka_myoneller, tayyare
ler, musıkı aletleri ve malze
!"esi, _saatler, ve benzerleri. 
ıııce mıhanik eşyası, her nevi 
lastik ve kauçuk eşya. Kitap
lar, defter, kağ ıt, kalem ve 
benzeri büro malzemesi mo
bilya ve dekorasyon mal;enıe
si, avizeler, lambalar, ve ben
zeri eşya, modern sobalar. 

_Sovyet Rusya bu yıl oa iz •• 
mır arsıulusal panayırına işli- • 
rak clmıye karar vermiş ve 
pavyonda teşhir edilecek eş- 1 
yayı göndermiştir. 

• ~lnıanyanın tanınm· ş tica- r 
ret fırnıaları son hafta içinde 
Türkiyeden muhtelif maddeler r 
almak için müracaatta bulun· ~ 
muşlardır. '" 

• Türkiye - Romanya tica. :Y 
ret anlaşmasına bağlı iki nu- l• 

maralı listenin 275 (A) pozis
yonuna giren kootenjan Ro- >
men gümrük tarifesinin 274 ıı 
pozisyonuna geçirilmiş ve bu 'I· 
kontenjandaki 50 ton miktar a· 
400 tona çıkarılmıştır. ~-

• Bir Avusturya firması Is- h
tanbul Ticaret Odasına bir 
mektupla müracaat ederek J 
Orta Avrupa memleketlerinde ~ 
istifade edebilecek moda el- ıır 
bise ve reklam tekniğe ait iyi rı: 
"h • 1 ııu ı _ tıra a~ _aramakta olduğıınu ns 
bıldırnııştır. Oda keyfiyeti ala- • 
kadarlara bildirmiştir. 

T "k t • da rı o .aıcllarmüş· 
kül vaziyette ya 
Hukiımet, tarafından yapılan fa, 

tetkiklerden sora iplik tenzil 
edilmiştir. Bu tenzilat alaka
dar fobrikalara da bildirilmiş. 
Bundan sonra ipliklerin karar
laştırılan fiatlar üzerinden sa- . 
tılnıası istenilmiştir. Haber ~ı 
aldıgınııza göre, fabrika sa
hipleri bazı marka ipliklerin 
tesbıt edilmiş olan fiatla satışı 
koruyanı yacağını ileri sürerek 
bu ipliklerden çıkarnıamıya 
karar vermişlerdir. Bu yüzden 
trikotaj fabrikatörleri müşkül 
vaziyette kalmışlar ve çalışa
mıyacak bir duruma gir'lliŞ· 
]erdir. Alakadar makamların 
vaziyeti halletmeleri b~klen
mektedir. 
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BÜTÜN MEMLEKET ••• ı 
~ğrı isyanı suçlula-
rının muhakemesi 

1 Adana, (Açık Söz) - Ağrı isyanından suçlu ve mevkuf 
~rcişin Nazarova köyünden Mustafa oğlu Yusuf ile beş mev· 
.u! ve 90 gayri mevkuf arkadaşlarının duruşmasına Ağırce-

1,ada devam edilmiştir. 
Esas hakkında mütaleası sorulan Müddeiumumi muavini Şe· 

·ef Gökmen bütün suçluların, beraetlerine karar verilmesini is· 
erııiş , suçlular da müdafaalarını yapmışlardır. 

Evrakın tetkiki ve karar verilmek üzere muhakeme cumar
. esi gününe bırakılmıştır. 

• • • 
Kara sularımızda yabancı 
balıkçılarla müsademe oldu ı 

lzmir, (Açık Söz) - Çeşme kazasında kara sularımızda ka· 
; çak olarak balık avlıyan üç Yunanlı kayııtı gümrük -~uhaf_aza 
memurlarımız tarafından görülmüş ve yakalanmaları ıçın gum· 

; rük motörü gönderilmiştir. Motör balıkçıların üzerine gidince 
, kayıklarda bulunanlar tarafından motör üzerine ateş açılmıştır. 

Müsademe olmuş ve gümrük motörü, sür'atla bunlardan birine 
: yanaşmış . muhafaza memurları kayıltın içine atılarak dört Yunan
lıyı tutmuşlardır. Kayıkları müsadere edilmiş ve kayıkta gene. ka_ra 
sularımızda avlanmış olan mühim miktarda balık elde edılmış
tir. Diıter iki kayık kaçmıştır. Yakalanan dört Yunanlı, Çeşme 
kaza merkezine getirilmiş ve mahkemeye verilmişlerdir. 

• • • 
Bir boğulma faciası 

Evvelki akşam Sinekli caddesindeki derede feci bir vaka ol· 
muş, yüzmek için suya atılan 16 yaşında bir çocuk boğulmuş

! tur. Boğulan çocuk, Pirlepeli Recep oğlu idris adındadır. Soyu· 
' nup çaya girmek istemiş ve suların iki metre derinlik vücude 
l getirdiği bir yerde birdenbire başaşağı suya dalmıştır. Fakat 
başı, su içinde bulunan ve dışarıdan görünmiyen bir taşa şid

' detle çarpınca sersemliyerek yüzenıemiş ve boğumlmuştur. Et
' raftan yetişenler, ldrisin ölümü ile karşılaşmışlardır. Hadi>e 
1 tahkikatına müddeiumumi muavini Şevki Suner tarafından elkon· 
ı muş ve kimsenin suçu olmadığı anlaşıldığından cesedin defni 

için ruhsat verilmiştir. 

Gençler ve münevverler Doğu 
illerine davet ediliyorlar 

Trabzon (Açık Söz) - Va. 
)ilik tarafından lstanbul ve 
lzmir ve dilter başlıca şehir
lerimize müracaat edilerek 
münevverleri Doğu vilayetle
rine çağırmaktadır. Bunların 

yol masrafları, orada kalacak
ları mtiddet içinde iaşe ve 
ibate tamamen vilayet tara
fından temin edilecektir. Vi
layet tarafından gönderilen 
tezkerelerde deniliyor ki ' 

"Uzak tarihte lral)ın, Hin· 
distanın ve bütün ecnebi As· 
yanın Avrupaya ve cihana 
Trabzon iskelesiyle açılan en 
biiyük ticaret yolunun güzer
gahını teşkil eden ve şimdi 
sadece Trabzonun dar bir 
hinterlandı olmakla kalan 
Erzurum ve havalisine ait 
hepsi sekiz vilayetten mürek
kep doltu illeri yaşadığı par· 
lak ve şa·şaalı devirlere bugün 
ber zamandan daha elverişli 

bir vaziyete ge;miştir. Bu üc
ra köşelere kadar uzanan 
yollarile, yurdu demirden bir 
ağ gibi çenber içine alan 

Bir facia -lzmirde Denizden bir 
ceset çıkarıldı 

lzmir (Açık Söz) - Burada 
Pasaport vapur iskelesile 
menderek arasında deniz üze
rinde bir ceset görülmüştür. 

Cesed, derhal bir kayıkla de
nizden çıkarılmış ve memleket 
hastanesine nakledilerek kime 
ait olduğu hakkında talık kata 
başlanmıştır. Tahkikata göre 
ceset, Değirmendağında otu
ran Konyalı Mustafa oğlu 

seksen yaşında Ali on başı de
nilen birine aittir. 

Menem~nde yıl
dırım bir kişiyi 

öldürdü 
lzmir, 9 (A. A.) - Yağan 

şiddetli yağmurlar esnasında 
Menemene düşen bir yıldırım 

bir kişiyi öldürmüş üç kişi. 

yi de ağır surette yaralamış
tır. 

Çocuğunu terk 
eden bir ana 

lzmir, (Açık Söz) - Karşı· 
yakada Çocuk Yuvası önüne 

bir çocuk bırakıldığı görül. 
müştür. Henüz doğmuş olan 
~u çocuğun Karşıyakada Hür
rıyet sokağında 35 numaralı 

evde oturan Havva tarafından 
bırakıldığı anlaşılmış ve hak
kında tahkikata başlanmıştır. 

Cumhuriyet hükümetinin var
mak istediği gayeler karşı· 
mızda ve bize intizardadır. 

Canlı bir tarih yaşatan ve 
zenginlik, refah vaddeden bu 
güzel diyarımızı şcnlelldirecek 
ışıklandıracak genç ve münev
ver elemanları, heyecanlarını, 

duygularını beslemeğe ve ya
şamağa davet ediyoruz. 

Yarının ve istikbalin sahibi 
olan Türk gençlerini çağırıyo
ruz. Sevmekte yakından tema
sın, görme ve tan,manın tesiri 
de bilinen bir hakikattir. Tra
bzon bu vesileyi hazırlamak 

ve bu vazifeyi yapmak istiyor. 
Bu maksatla üçüncü umumi 
müfettişliğin direktifi ile önü
müzdeki aylar içinde her sınıf 

ilim ve sanat erbabından muh. 
telif kafileler halinde doğu 

illerimize Karadeniz yolculuğu 
masrafsız terli p edilecek se
yahatlere iştirak edecek olan
ların yemek ve yatmak husus
ları Trabzon vilayeti tara
fından temin ve deruhde edi
lecektir. 

İzmir de 
Bir ayda ne kadar 

hayvan keslllyor? 
Hazir'an ayında lzmir mez

bahasında kesilen hayvan mik
tarı hakkında bir istatistik 
hazırlanmıştır. Buna göre bir 
ayda 750 karaman, 1599 dağ. 
lıç, 9 keçi, 8703 kuzu, 383 
oğlak, 9 manda, 15 l ökuz 
647 inek, 342 dana, 1 malak 
olmak üzere 12794 baş hay
van kesilmiştir. Bir ineğin ve
rem hastalığından, 2 dananın 
cüzamdan, 1 keçi ve 16 oğla
ğın fevkalade zayıflıktan yene
miyecek halde bulundukları 

görülmüş, bunların etleri imha 
ettirilmiştir. 

Burnova mezbahasında da 
bir ayda 8 Karaman, 10 kı
vırcık koyun, 12 keçi, 293 
oğlak, 23 öküz, 19 inek, 83 
dana olmak üzere 786 llaş 
hayvan kesilmiştir. 

Buca belediye mezbahasında 
haziran ayında 83 koyun, 28 
keçi, 267 kuzu, 252 oğlak, ı 
boğa, 6 öküz, 37 inek ve 41 
dana kesilmiştir. 

•• 
Sökeye gelecek 

göçmenler 
Aydın, 9 ( A.A.) - Sökey~ 

gelecek göçmenlerin yerleşe• 
cekleri yerlerle yeniden kuru
lacak köy yerleri tesbit edil
miştir. Tesbit edilen yerler 
ııelecek göçmenlere iklim hava 
ve ziraat bakımından çok 
elverişlidir, 

Mersinde 
Garip 
B .. 1 

ır ış ... 
Mersinde çıkan • Yeni 

Mersin • arkadaşımızda şu 
satırları hayretle okuduk : 

Belediyenin tesbit etliği 
narh 31 kuruş iken kasap
lar koyun etinin kilosunu 
dört gündenberi 20 kuruş
tan sattıklarını dün yazmış 
tık. 

Bizim bu yazımız galiba 
kasapları yeni bir gayrete 
getirmiş olacak ki diin de 
15 kuruşa satmıya başla
mışlardır. 

Bunun hakiki sebebini 
araştırdık. Kasaplar arasın. 
daki basit fakat çok mana
sız ':ıir rekabetten ileri ge• 
liyormuş. 

Bakınız dün • eti on beş 
kuruşa düşüren kasap an
latıyor : 

- Dört beş gün evvel 
bizimkiler biribirlerine düş
tüler. Ben size gösteririm 
dedim ve eti 11 kuruş bir· 
den düşürdüm. Üç gün 
böyle sürdü, dördüncü gün 
birde baktım ki hepsi 20 
kuruşa satıyor sinirlendim 
15 koyun kestim ve onbeş 
kuruştan satmıya başladım. 
Tabii yarın onlar da on beş 
kuruşa satmıya başlıyacak
lar, inat pazarı değil mi 
bende on kuruşa düşürece
ğim. 

- Peki bunda zarar et
miyor musunuz? 

- Etmemekte sözmü, yir 
mi beş kuruştan yarım san
tim aşa~ısı hep zarar. 

- Peki sonu ne olacak ? 
- Ufak sermayeliler var 

onlar aradan çekilsinler ba
kalım sonu o zaman belli 
olur. 

Edirne, sıtma 
mücadele 

bölgesi oldu 
Edirne, 9 (A.A.) - Edirne ve 

çevresi Sağlık Bakanlığınca sıt· 
ma mücadele bölgesi olarak ka

bul edilmiş ve kadrosu lstanbul
dan verilmiştir. Yakında işe 

başlanacaktır. Bu büyük hare
ket birkaç nehrin birleşip zaman 
zaman taşdığı Edirne ve yöre· 
sinde minnetle karşılanmıştır. 

•• 
Gardenp artı 

Aydın, (Açık Söz) - Aydın 
Kızılay kurumu tarafından dün 
akşam Subay evi bahçesinde 

bir gardenparti verilmiştir. 

Gardenparti eğlenceli geçmiş, 

gelenler neşe içinde güzel bir 
gece yaşamışlardır. 

•• 
iki defa kaçan takı 

Konya, 10 (A.A) - Evvel
ce yağma suçundan Konya 

ceza evinde mevkuf iken firar 
etmiş olan Feyzullah adlı bir 
azılı dağlardan aşarak lspar. 
tada köyüne ulaştığı gün jan
darmalar tarafından tevkif 
edilmiş ve Konyaya getirilir
ken Eğirdir ceza evinden de 
camları kırarak kaçmışsa da 
bu azılı kaçak, mavzerlerile 
yaralı olarak tutulmuş ve Kon
yaya getirilmiştir. 
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Liman 
Memurları 
Geceleri ne kadar 

Ucret alacaklar 
Gece mesaisi ücretinin liman 

memurlarına nasıl tevzi edi
leceğine dair çıkan talimatna
me alakadarlara gönderilmiş
tir. 

Bu talimatnameye göre, şu
be amirleri ile lstanbul ve iz. 
mir liman reislerine her nö
betçi kaldığı gece 100 inzibatı 
temin ve kontrole memur olan
larla fen memurlarına ve müJ. 
hakat liman reislerine 75, 
müstakil liman memurlarına 
veya vekillerine 50 liman me
muaları ve makinistlere 40, 
taife ve odacılara 30 kuruş 
verilecektir. 

Hahih~ __ Molla '=IL~==~;~~LCJ==D ==O=="==U =~=l· Habibenin yeni bir ~ 
tiyatro kuracağı 

Not 
Defferi söyleniyor 

Eski Şehir liyrtrosu artist• 
!erinden Habibe bir müddet· 

ten beri çalışmakta olduğu 

komik Naşidin kumpanyasın

dan ayrılmış ve birkaç ar
kadaşile birlikte yeni bir ti

yatro kumpanyası kurmak için 
hazırlıklara başlamıştır. 

Halide ile birlikte çalışa

caklar · arasında bazı eski Şe· 

hir tiyatrosu artistlerile evvelce 

Raşit Rıza da ve diğer kum· 
panyalarda çalışmış ve halk 

arasında sevilmiş kimseler var· 
dır. Yine haber verildiltine 

göre, şimdi Halk Operetile 
birlikte çalışan eski Şehir ti
yatrosu artistlerinden Kemal 
ve Şaziye de önümüzdeki ti
yatro mevsiminde temsillere 

başlıyacak olan Halidenin kum
panyesine geçeceklerdir. 

iki kumpanya Şişlideki Tan 
Sineınası ile şehrin dilter muh· 
teli! mıntakalarındaki sinema 
ve tiyatrolarda haftanın muh
telif günleri temsiller verecek· 
tir. 

Zozo Dalmas 
Dün bir telgraf geldi 

Artist ölmemittir 
Meşhur Yunan artisti Zozo 

Dalmas Selanikte kalb hasta

lığından öldüğüne dair çıkan 

haberler teyyüt elmemişve dün 
şehrimizde bulunan arkadaşı 

Kofniyotise gelen bir telgrafla 
Zozo'nun sıhhatte olduğu 

bildirilmiştir. 

Türkiye - Yugoslaya Hastane:er 

• Etraı ffa•tanesf 4'2.t"?J 

iki dost millet 1 

Gülhıne Haıtane!ll 20Sl0 
Ha)-darpaşa Nümun@! Ha.1tanetl 60\1)7 
Kuduz Hastane!Iİ, Çapa 221.t? 
Zeynep Klmil Ha.1tanesl, 

maçını 

yapıyor 

dostluk 
bugün 

- J 
~:. .. , ..... ,...... .. 

Ooküdar 
Emrau ak1iyf' ve A!l;ıhiye 
Ha!ttanesl Bakırköy 
Huekl Kadınlar Hastane.11 

60 111 

16-6? 

Aksaray 24\)l 
Gureba Haataneıl, Şehremini 2311! 
Ce,.raJıpa!Ja Hastanesi; Crr .. 
rahpa.şa tl ~1ll 

Te ıefon numara~ 
Sıhhi imdat otomobili 
Haıta Nakliye otomobili: 

"GündÜz19 

• .. 
(Gece) 

., ,, " 
{Gece ve Gündüıl 

l)e;vlet Demlrt·oll.an ?ııtür.11caat 

kalemi, Haydarpqa 
Ş•rk Demlryolları Mllrac.aıt 
kalemi Sirkeci 
D"nfzyollan acente.si 
Akay Kadlköy iskeleıl 

Misafir sporcular karşılıganlar arasında 

Dost Yugoslavya'nın sporcu· ı Misafirlerle beraber 20 ka-
cuları dün Konvansiyonelle darda Yuğoslav seyyah gel-

l meınuduiu 
lstanbul 
Kadıköy 

itfa iye 
21221 
60Wl 

10,40 da şehrimizi şereflendir· miş bulunmaktadır. 
diler. Kendilerini Garda, Türk 
Spor kurumu, Futbol federas· 
yonu erkanı, şehrimizdeki 

Yugoslav kolonisi, Yugo,lav 
konsolosu ve büyük sporcu 
kitlesi istikbal etti. 

Futbol federasyonu başka· 
nı Hamdi Emil, misafirlere 
Yugoslav bayraıı-ını temsil 
eden kırmızı, beyaz, mavi çi· 
çeklerden yapılmış giizel bir 
bokct sunarak, iki memleketin 
dostluğundan bahseden kısa 

ve fakat çok samimi bir nu
tukla beyanı lıoşamedide bu
lundu, 

Yugoslav sporcuları başkanı 
doktor Kosta Hadzi bu nut
ka büyük bir nezaketle mu
kabele etti. 

Bugünkü ve yarınki maç
ları idare edecek Beynelmilel 
Macar hakemlerinden Klayn 

Arbar da aynı t renle gel· 
miştir. Kendısi kısa boylu ve 
37 yaşındadır. 

1933 senesinde Türk • Bul
gar milli maçların ı idare 
etmek üzere tayin edilmişken, 

son dakikada Türk takımının 
bu maçı yapmamasından va-

zifc•ini yapamamak mecburi
yeti karşısında kalmı~t ı . 

Bugün saat 17,30 da Tak
sim sitadyomuııda T ürk ve 

Yugosla ,. tak ı nı l arı arasında 

beynelmilel mj sabaka siciline 
geçmiyecek olan bir dostluk 
maçı yapılacaktı r. 

Bundan sonra Yugoslav 1 

dostlarımız için üç defa "Ya- Fransızların olimpiyat 
şal ., bağırılmış, Yugoslavlar tahsisatı 1 
da buna mukabele etmişlerdir. Berlin olimpiyatlarına işti- , 

Misafirlerimiz doğruca Te- 1 rak etmek için Fransız olinı
pebaşında ki Kontinantal ole- / pirat k omitesine hükumet bir 1 
!ine inmişlerdir. mılyon frank y ardım edecektir. 

Y eşilköy, Bakırköy, Bü
yükdere, Üsküdar itfai· 
yeleri 6062j 

Paşabahçe. Kandilli, Erenköy, 
Kartal, Büyükada, Heybeli, Bur· 
gaz ve Kınalı mıntakalan için te· 
lefon santral memuruna "yang-ın. 
demek kafidir. 

Tiyatrolar, Sinemalar 

HALK OPERET i 
Taksim bahçesinde 

Bu akşam 21 .H d~ 

SEVDA OTELİ 
F antazi operet üç perd~ 

Salı ak,'lmı . 
RAHMET EFENDi 
l\tasalarınıt.t ayırtru:r: 

TELEFON 43703 

RAD Y O PROGRArv'I 
11 Temmuz Cumarte-; ı 

lSTANBUL 
18: Dans musikisi (plak), t~ · 

Haberler. 191 15: Muhtelif plaklar, 
19,30: Çocutt saati, hikiycler, 20· 
Kadıköy Halkevi, Koro he-yeti, 
prof~sör Hulüsl Ökten idJreıindr, 
20,lO: Stüdyo orh.eıtraları, 21,30 
Son haberler. 

Telgraf Zozo Dalmasın :Je
lanikte oturduğu otelin direk

töründen gelmekte ve Türki
yede çıkan şayianın dogru 

olmadığı ,.e hatta evvelki ge
ce hastalığını lteçiren Zozonun 
tiyatroda temsillerine devam 

başladığı ilave edilmektedir. 

Zozouun öldüğüne dair önce 
verilen haberin bir muziplik

ten ibaret olduğu zannedil
mektedir. Hatta Zozo Dalma
sın pek yakında tekrar şehri
mize geleceği de haber veril· 
mektedir. 
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BORSA ~ PiYASA 

ıl 1'''''':=·:;•••:•:•~~:·:~~·:·; • ••1•" l,'''''' ' ' '''''''""'''''''' ' ''''"'''''''~~'~'~''1'!'~:••• 
§ Habeşistandaki Adisaba-

1 ba maslahatgüzarımız Nizamet-

Saat 22 den ıonr.ı Anadolu 
Ajansıntn fa%etelere mahsuı ha ... 
vadlı servi"i verilecektir. 

PRAG 
20,15: Johan Strauıs'un (Zi,t.1· 

neT baron) opereti, 21,SO : Yen! 
şarkılar, 32, lS: Skeç: 2'2,30: Fo" 
orkestrası (operetler) , 11 Temmuz Cuma 

Para Borsası 

Londra 
Nevyork 
Pari9 
Millno 
Brükıel 

Atina 
Cenevre 
Sol ya 
Amsterd., 
Prag 
Viyana 
Mad•lt 
Beri in 
Vartova 
Budapettr 
BUk,., 
Belgrat 
Yokohamı 
Stokholm 
Alhn 
Banknot 

Londra 
Nevyork 
Pari• 
Mlllro 
Brük•el 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterd. 
PraR' 
Viyana 
Maddt 
Berlhı 
Vartova 
Budapeıt• 
Bllkre, 
Belırat 
Yokohame 
Moıkova 
Stokholm 

Paralar 

~ 
6~4. 
123. 
163. 
190. 
80. 
22. 
8tS. 
22. 
82. 
as. 
22. 
11. 
28. 
19. 
22. 
13. 
4!1. 
32. 
3L 
9&S. 
242. 

Çekler 

Satıı 
630. 
12S. 
166. 
196. 
84. 
21. 

820. 
2S. 
M. 
94. 
24. 
16. 
30. 
22 
24. 
16. 
S2. 
34. 
33. 
966. 
243. 

629.00 
0,7970 

12.03 
!0.11S7 

4,717S 
84.S790 

2,4370 
63, 
1,1710 

19, 1168 

4,1832 1 
5,8107 
1,9780 
4.1832 
4.2920 

107.4167 
34.93S 

2.682S 
24.9866 
3.0838 

lstikn:rzlar -'rü,k Borcu 1 

" " u ,, n Ul 
lıtlkra" dahili 
Erıani 
Sıvaı Erzurum [ 

11 H l( 

Esham 
it Bankası Mil. 
t, ,. N. 
,. ,, Hamilbae 
Anadolu 0/0 60 

Merkez Bankaıı 

Tahvilat 

Açılı, --Anac!otu Vadeli 1 

" " ll 
,, ,. ili 45.2S 

20.90 
19.10 

Kapanıt --
45.20 

Sesi gelmeyen radyo tin bir kaç güne kadar mezu. 

Turgutluda okuyucumuz Dr. 
Ruhiden aldığımız bir mek
tupta deniliyor ki: 

"250 liralık bir radyo ma
kinem var. Arap mavalllarına 
ve muhtelif propaganda mer· 

kezlerine kadar her yeri din
liyoruz. Fakat lstanbulla An

kara bize kadar sesini işitti
remiyor. Sonra bizden 10 lira 

da para alıyorlar. Hiç dinle

yemediğimiz bu istasyonlar 
için verdiğimiz parayı bari 
Tayyare Cemiyetine \'ermiş 

olsaydık, yüreltimiz ya:ımazdı,. 
Açık Söz - Okuyucumu

zun mektubunu hulasa ettik. 
Fakat bütün Avrupa merkez-

nen şehrimize gelecek ,.e An. 
karaya g idecektir. Bu müddet 
zarfında Habeşistandaki yurt
taşlarımızın işlerine Adisababa 
fahri konsolosumuz M. Buch
berger bakacaktır. 

~ Mezunen Ankarada bulu
nan Berlin elçimiz Hamdi şeh
~imize gelmiştir. Bir kaç gün 
ıstırahattan sonra Berline gi
decektir. 

)i lsveç elçisi M winther, 
beraberinde ze vcesi olduğu 

halde iki ay kalmak üzere me
zunen memleketine gitmiştır. 
Kendisine sefaret katibi M. H 
Tanım maslahatgüzar sıfatile 
vekalet edecektir. 

lllllllllllll lllll llH11MU H l •llUlll l lUllU llllUllllllllUl lllll ll ' 

lerini ıtlan kuV\·etli bir radyo· A •k d 
nun Ankara ve !stanbulu ala- merı a a Si• 1 

maması nasıl olur? Bizce sayın caklardan 245 j 
okuyucumuz radyosunu evvela kici Öldü 
bir mütehhassısına göster- Y 
melidir mütaleasındayız. Ne\'york, 10 ( A.A. ) - Sı. 

============= 1 cak dalgası şimdi şark sah il
iki Alman seyyahı 

şerimizde 

lerini mütees<ir etmektedir. 

Hararet gölgede 4'1 santıgrat· 
tır. Son günlerde bütün Ame
rikada 245 kişi hararetten 
ölmü~tiir. Halem nehiri üzc
rin.dekı iki muteharrik köprü
nun demırlerı hararetin tesiri 
if., inbısat etmiş ve kapana
manıışlır. Hararet yarin daha 
ziyade artacaktır. 

Balkan iktisat 
konferansı 

VARŞOVA 
20: Hafif musiki, 22: Vals ler. 

22130: Mi%ahi piyes, 23, lS; D.ın• 

musikisi, 2.ı,30: Dans plaklar ı. 

BUDAPEŞTE 
20,30: Plak, 21,30: Piyes, 21. D· 

Haberler, 22,30: Rlyano ... ,arka.. 
23. lS: Çigan musikisi, 24.10: Caz.· 
bant. 

BÜKREŞ 
18: Askeri muılki, 19. Radyo 

orkeıtraıı, 20,20: Konserin dev:l• 
mı, 21,lS: O.:ıns ınusikisi. 22,tl· 
Orkestra, 23,-iS: Ecnebi dllile h:a.· 
berter, 24: Plak . 

MOSKOVA 
18: Seıli filim ( Ukra) n .. tarkı· 

ları) , lıl,30: Yeni mu iki, 19,3J . 
Radyo operası. 20: Ş01ır\ulJ.r, 21 
Hafif mu.siki, 22: Y <1bancı dillerle 
ne~riyat. 

BELGRAT 
20,30 Milli netriyat, 2L Stüd· 

yodan operet, 23: H.:ı.berlt:r, 23,20: 
Konser nakli. 

VİYANA 
201.tO: Piyano musiki.si. 21 ,'!0: 

Şen musikili •ey1lhat hJtıraları. 
22,40: Filim bahıt, 33~ Haberler, 
33,Sl: A•keri bando, 1: Seall fili,_ 
p'lrçaları. 

Yugoslav filosu Pireye 
geliyor 

Almanyanın Aetona şehri 

polis direktörlüğü adli mua
vinlerinden Vernergast karısile 

birlikte ufak iki Padıbotla 
Budapeşted~n Tuna yolile li
manımıza gelmişlerdir. Y iık· 
)erden birinde kendilerine lfı. 

2ım olaca eşyalarile yiyecek 
ve içecekleri dığerinde karı 

koca kendileri seyahat etmek
tedirler. Şehrimizde Vilayet 
ve Emniyet direktörlüğile te
mas ettikten sonra Vernerga~t 
ve kansı Antomaloji tetkikat 
için Trabzon yolile lrana gide 
ceklerdir. 

Atina, 10 (Açık Söz) - Bu 
ayın sonlarına doğru Yugos
lavya donanmasının Pireyi zi· 
yaret edecegi bildirilmiştir. 

Yugoslavya donanması Dub
rovnik krovazörile dört deniz 
altı gemisinden mürekk~p ola• 
cak ve dört gün Yunanistan• 
da kalacaktır. Atina, ıo (Açık Söz)-Blett'e 

toplanacak dördiıncü Balkan l ı( 
iktisadi konferansında Yuna
ni;tanı temsil edecek heyet , 
dün hareket etmiştir. 

Abone Şartları 

TÜRKiYE iÇiN 

AÇIK SÖZ 
Onu seven 

Çiçerinin cena
zesi kaldırıldı 
Moskova, 10 (A.A.) - Dün 

Çiçerinin cenaze merasimi ya
pılmıştır. Naaşın yakılma me
rasiminden evvel dışişleri ko
miserliği konferans salonunda 
büyük bir yas mitingi yap1J. 

okuyan 
yayan 

tanıtanın 

dır. l mış ve bütün kor diplomatik 
========----- b1 mitinge i~tirak etmiştır. 

ı Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 • 
3 " 325 .. 
1 " 125 • 

HARiÇ İÇiN 
1 Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık 1300 ,, 
3 " 700 • 
1 • 

Nuruoamaniye, Şeref Sok•.'İ' 
TELEFON: 203?7 ) L ________ _ 

1 

l 



11 Temmuz -AÇIK SÖZ-
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Devlet Denıiryolları ve limanları lşletm& Emniyet Sandığı Mü· 

Yeni neşriyat 

Siyasal Bilgiler 
Aylık Siyasal Bilgiler 

•~Iülkiye• 1!ecmuasının 63 
üncü sayısı dolgun bir mün· 
dericatla çıkmıştır. Bu sa• 
yıda •Lider> •Türkiyede Şe
hircilik• • Kooperatif Pil an· 
çoları , c Filistin ihtilali> 
• Hindistanın siyasal in ki· 
şalı• •Harp sonu zirai re· 
form hareketleri>, •İlmi 
teşkilat ile bürokrasiye kar• 
şı mücadele> •1Iuasır İn• 
gilterenin btıhranı> Etütle• 
ri bulunmakta, ayın siya• 
sası ve B! bliografyası ya· 
pılmaktadır. 

ZA YI - 932 senesinde ls
tanbul <eyrüseferinden aldığım 
2913 numaralı arabacılık eh· 
liyetnamemi her nasılsa kay· 
beıtiğimden mezkür ehliyctna· 
menin hükmü kalmadığını ilan 
ederim. 

N'şantaşı Teşvikiye mahal· 
lesi Kodoman sokak 63 N. 
da Kebanlı Süleyman og. 
Mustafa. 

- - -------
Beyoğlu Üçüncü Sulh 

Hukuk Hakimliğinden: 
:\Iahkeıneniıı 9361178 

No. hı dosyasile Senai 
tatbikat Türk Anonim sir· 
keti tarafından Tcpeba;ın. 
da Meşrutiyet caddesinde 
Şimal sokağında Abuaf ha• 
nında 8 Na.da oturan Cev• 
det Fehmi aleyhine açılan 
41 lira 23 kuruş alacak 
davasının duruşmasında ih· 
raz olunan mukavele sene• 
dindeki imzasını inkarı ha· 
!inde istiktap yapılacağın· 
dan bahisle muameleli gı· 
yap kararının 20 gün zar
fında fasla ile ilanen teb
liğine kar:ır verilmiş ve 
mahkemesi 16-fl.936 saat 
ona bırakılmış olduğundan 

itirazla işbu günde malı· 
kemeye gelmediği takdirde 
istiktaptan kaçınmış ve va• 
kiaları kabul etmiş sayı· 
lacağı muameleli gıyap ka• 
rarı tebliğ makamına ka· 
im olmak üzere ilan olu· 
nur.(24324) 

Sultanahmet 3 üncü Sulh 
Hukuk mahkemesinden: 

Davacı Aleksi tarafı:ıdan 
Şişlide Kurtuluş caddesin· 
de 39·41 numaralı Şekerci 
dükkanında Abdurrahman 
Riyaz aleyhine açılan 104 
lira alacak davasının cari 
duruşmasında müddeaaley• 
hin ikametgahının meçhul 
bulunması hasebile ilanen 
Yapılan tebligata rağmen 

nıuhakeme günü olan 8-7· 
936 tarihine 'lllÜsadif çar• 
Şamba günü saat onda mah. 
kemeye gelmediği ve vekil 
dahi göndermemiş olduğun• 
dan muameleli gıyap kara• 
rının tebliğine ve muha· 
kemeııin 14·9-936 tarihi· 
ne tesadüf eden pazartesi 
günü saat ona talikine 
mahkemece karar verilmiş 
oldtığundnn tarihi ilandan 
İtiiıaren beş gün zarfında 
itiraz edilmediği ve mıısad· 
clak vekil dahi gönderil• 
tnediği takdirde gıyaben 
tnahkemeye devamla hü. 
küm ve karar verileceği 
ilanen tebliğ ol un ur, 

U. idaresi ilanları düriüğünden: 
----~----....;;.;...;.;;.;;;..;.;;.;..;;~..;.;.;.;-----------·1 H 

Denizyolları 
İŞLETMESİ 

Acenteleri: Karaköy- Köp
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarzade 

Metre mik'abı muhammen bedeli 39 lira olan aşa• eybeliada Ulu Bay so- ı 
ğıda cins ve mikdarı yazılı Çam kereste 24 • Temml!z kak No. 1 de 434 sayılı 
1936 Cuma günü saat 15 den itibaren sırasile ve ayrı polis memuru Bay N. Ka· ' 
ayrı ihale edilmek üzere Ankara'da İdare cinsinda pa• ra oğlu tarihinde Sandığımı· 
zarlık usulile satın alınacaktır. za bıraktığı para için veri• 

- Han Tel : 22740 -

Trabzon pos
taları 

Bu işe girmek istiyenlerin her cindinin hizasında len 66036 numaralı bono-

yazılı muvakkat temınat, kanunun tayin ettiği vesikalar Y11 kaybettiğini söylemiştir. 
d Yenisi verileceğinden eski· ve resmi gazetenin 7-5-1936 g. 3297 No.lu nüshasın a 

sının hükmü olmıyacağı 
intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış bir ve• ilan olunur. 

Pazar 12 de Salı, Per· 
şembe 15 de 

lzmir sür'at pos· 
tası 

Cumartesi 15 de 

sika ile muayyen vakitte komisyonda bulunmaları la· 
zımdır. 

Şartnameler Aankara'da Malzeme Dairesinde, Hay• 
darpaşada tesellüm ve sevk Şefliğinde, Eskişehir ve iz-
mir'de İdare mağazalarında görülebilir. (3846) 

Cinsi Takribi M 3 ı Muvakkat teminat 
1- Vagon tahtası 1059,074 3097, 79 lira 
2- Çam muhtelif 342,750 1002,54 tt 

* . ,. 
İdaremizin Ankarad~ki hasılat dairesinde açık bulunan 

memurluklara 30·7·936 günü Ankara, 1stanbulu ve iz. 
mirde yapılacık miısalıaka imtihanı ile aşağıdaki şartlarla 
memur alınacak ve imtihanı kazanıp hizmete alınacaklara• 
67 lira aylık ücret verilecektir. 

1 Türk olmak. 
2 - Ya5ı otuzu geçkin olmamak 
3 - Askerliğini yapını~ olmak veya Askerlikle aU• 

kası bulunmamak 
4 - İdare lıekiınlerimiz tarafından yapılacak mua• 

yenede sağlık durumu hizmete elverişli çıkmak 

5 - Polisten tasdikli eyi ahlak belgesi gfütermek 
6 - Lise veya Ticaret mektebi mezunu olmak 
Kazananlar arasında Fransızca bilenler tercih olun• 

nur. Bu şartları haiz isteklilerin Diploma ve sair ve• 
sikalarile birlikte verecekleri bir dilekçe ile Ankara da U. MÜ• 
dürlüğümüze, 1stanbulda birinci, 1zmirde 8 inci İşletme 
Müdürlüklerine29·7-936gününe kafar mür:ıcaatalrı gereği 
bildirilirr •1651> •3893• 

" •• 
Muhammen bedeli 4127. 97 lira olan sür'at kontrol 

saati yedekleri 13-8-936 Perşenbe günü ssat 15,30 da 
kapalı zarf usuliyle Ankarada İdare binasında satın alı• 

nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenl~rin 309,60 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gaze• 
tenin 7-5-9::16 gün ve 3297 numaralı nüshasında İntişar 
etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reis• 
!iğin~ vermeleri li\zııudır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 1Ialzeme Daire· 
sinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şef!iğiııdeıı 
dağıtıl maktadır. < 3888• .. .... 

111 uhawwen aylık kira bedeli 20 lira olan Hay.far· 
pa5a Liman arazisi dahilinde eski rıhtım binasında 3 
No. lu bir odanın muvakkat teminatı 18 lira ve yine 
liman arazisi dahilinde 4 No. lu tahta an bardan müfrez 
2,5 X 4 eb'adında bir odanın aylık kira bdeli 13 lira 
muvakkat teminatı 11 lira 70 kuruştur bir sene müd. 
detle ve pazarlıkla kiraya verilecektir. 

Pazarlık 13·7•936 Pa?.artesi günü saat 10 da Hay. 
darpaşada gar binası dahilindeki 1 inci işletme komis• 
yonunda yapılacaktır. 

Pnarlığa iştirak etmek isteyenler yukarda gösterilen 
muvakkat teminatlarile ve kanunun tayin ettiği vesaikle 
birlikte aynı gün saat 10 na kadar komisyona ınüraca• 
atları lazımdır. Bu ise ait şartnameler komisyonda gös• 
terilınktedir. (3909) 

ı ....... , ................................... __ 

1stan bul asliye altıncı 
hukuk mahkemesinden : 
Hayriye tarafından Sultan 
ahmet Dizdariye Üçler ma· 
hailesi çeşme sokak 10 
No. da sakin iken ikamet· 
gahı meçhul olan kocası 

Hüseyin aleyhine açılan 

bcşanma davasının tahki· 
katında: Tebliğata rağmen 

mahkemeye gelmediğinden 
hakkında muameleli gıyab 
kararı ittehazına karar ve· 
rilmesi Ü?.erine dosyadaki 
kağıtlar okundu davacı la· 
yihasını tekrarladı. Ve 
evlilik kaydı görüldü. İşbu 
muameleden bahsile gıyab 
kararının beş gün içinde 
ve on beş gün müddetle 

ilanen tebliiğine ve tahkikatın 
17-9-936 perşen be saat 9,30 
talikine karar verilmiş ve 
gıyab kararının bir nusha. 
sı da mahkeme· divanhane
sine asılmış bulunduğun. 

dan beş gün içinde itiraz 
etmediği ve muayyen gün 

ve saatte İstanbul Asliye Al· 
tıncı Hukuk mahkemesinde 
bulunmadığı takdirde gıya• 
bında yapılan muamelelerin 
muteber tutulacağı tebliğ 

yerinde olmak üzere ilan 
olunur. 

Üsküdar Sulh Hukuk 
l\!ahk emesinden : 

Balıkesir Bigadiç Kelle· 
rin Ali oğlu 11ehmet: 

Seherin sizinle "Üskrıdar 
Emanet memuru aleyhine 
ikaıue eylediği İs:ilıkak da• 
vasının cari muhaken.1e~i 

sonunda mezkür emanet 
memurluğuna bulunan Gra 

mofon ve 17 pilak ve lıir 

halının müddeiye ait oldu· 

ğu şahadeti vakıa ile sabit 
bulunmuş olduğundan mez· 

kür eŞyaların müddeiye tes
limine temvizi kabil olmak 
üzere 2·7·936 tarihinde 
karar verilmiş olınakla ta• 
rihi ilandan itibaren sekiz 
grın zarfında temyizi dava 
etmediğiniz takdirde ınez• 

kür karar katiyet kcshede• 

Mersinpostaları 
Salı, Perşembe 10 da 

kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın ·Cumartesi, Çar· 

şamba 18 de. 
İzmit •Pazar, Salı, 

Perşembe, Cu· 
ma 9.30 da 

Mudanya• Cumartesi 14 
de, diğer gün· 
ler 8.30 da 

Bandırma· Pazartesi, Sa· 
lı, Çarşam ha, 
Perşembe, Cu. 
martesi 20 de. 

Karabiga·Salı, Cuma 19 
da 

İmroz ·Pazar 15 de 
Ayvalık ·Salı 19 da, 

Cuma 17 de 
Trabzon ve Mersin 

Postalarına kalkış günle
ri yük alınmaz. •3720• 

İstanbul Asliye Üçüncü 
Hukuk Mahkeıneıinden : 

Türk Hava Kurumu 1 ceği ilanen tebliğ ~lunur. 

Beyoğlu Revani sokak 
83 numaralı hanede otu· 
ran Jolinin mukaddema 
Galata Hisardibi 29 nnma• 
rada ve ahiren Tophane 
İlyasçelebi sokak Angeli· 
kinin 34 numaralı evinde 
oturduğu anlaşılan Meh· 
met Emin aleyhine açılan 
gaiplik davası arzuhali 
Mehmet Emine tebliğ edil· 
mek isteni imiş ise de her 
iki adreste de bulunamıya. 
rnk ikanıetğ:ihının meçhul 
oldnğu ilmühaberdeki mü• 
b.ışir meşruhatiyle polisin 
tasdikinden anla5ılmış ol• 
masına mebni hukuk usu. 
lü muhakemeleri kanunun 
141 inci maddesi mucibin· 
ce mahiyeti davanın bir 
ay müddetle ilanen tebli· 
ğine ve Mehmet Eminin 
bu müddet 7.arfında malı· 
kemeye müracaatla dava 
arzuhılini tebellüğ ve on 
giin i çinJe cevap vermesi 
lüzumuna karar verilmiş 

olduğundan keyfiyet teb· 
!iğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

BOYOK PiYANGOSU Q 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

3. üncü Keşide 11/Temmuz/936 dadır. 

Büyük ikramiye 50,000 Liradır 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 
Liralık ikramiyelerle ( 20.000) 

liralık bir mükafat vardır ... 

Dahiliye Vekaletinden: 
ı - Ankarada Yenişehirde Dahiliye \'ekaleti binası 

methaline konulacak mermer levha ve brons pil:ika işi 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 1815 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 136 lira 15 kuruştur. 
4 - Eksiltme 2017/936 Pazartesi güniı saat 15,30 da 

Dahiliye Vekaleti binası içinde toplanan Satınalma Ko
misyonunca yapılacaktır. 

5 - Bu işe aid mali ve fenni şartnameyi, kroki, fiat 
cetveli ve grafikleri görmek ve almak isteyenler Vekalet 
Levazımına müracaat ederler. 

6 - İeteklilerin yukardaki şerait dairesinde ve 15.· 
aka! 8 gün evvel müracaatla fen heyetinden alacak :ırı , 
ehliyet vesikalarını h~milen yevmi mezkfırda müracaat• 

D h 1 v k l"'l_ı_ı.,,·1a-·n_o_ıu_n_u_r·_2_5_4_2_,, _M_3_6-97_,_, ------.--.. 

? _ U!~ ...... ~ ~h~~~!.j~~:~,: 1 ,l_~_r _.l.._ıs_t_a_n_b_u_!_ ___ B_e_ı_e_d_iy_e_s_i ___ il~a'.""n_ıa_r_ı..ıılı-"'__, 
şevlerinin y~pılması açık eksiltmeye konmuştur. ~ Teminatı 

2 - Hafriyatın keşif bedeli 4128 lira 76 kuruştur. 25000 Hakimiyeti milliye 
3 - Eksiltme 30 temmuz 936 perşembe günü Saat 50000 Dumlupınar 633 lira 

15,5 ta Dahiliye Vekô.leti binası içinde toplanan satın alına Dumlupınar ve Hakimiyeti milliye mektebine 31·5·937 
Komisyonunca yapılacaktır. tarihine ka;iar lüzumu olan ekmek kapalı zarfla eksilt• 

4 - Muvakkat teminat 310 liradır. meye konulmuştua. Bir kilo ekmeğe 11 kuruş 50 santim 
5 - İstekliler bu işe ait fenni ve mali şartnamelerle fiat tahmin olunmuştur. Eksiltme 20-7-936 Pazartesi 

proje keşif ve fiyat cedvellerini görmek ve almak üzere günü saat 16 da daim! encümende yapılacaktır. Şartna• 
her gün vekalet levazım brırosuna müracaat etmelidirler. mesi levazım müdürlüğünden parasız alınır istekli olanlar 

6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaleti Yapı 2490 N. lı kanunun tayin ettiği vesika ve hazirnn 
İşleri Umum 1Iüdürlüğünden fenni ehliyet vesikası al• gösterilen muvakkat teminat makbuz veya nıektubile 
maları şarttır. Bunun için ihaleden en az 8 gün evvel teklif mektublarını havi zarflarını yukarda yazılı günde 
adı geçen Müdürlüğe müracaatları lazımdır. (1650) (3863) saat 15 şe kadar daimi encümene vermelidir. (3752) (1) 

7 

İstanbul Altıncı İcra 
Memurluğundan: 

İsmailin uhdesinde olup Emniyet Sandığı namına 
birinci derecede ipotek bulunan ve tamamına 1510 lira 
kıymet takdir edilen Pendikte PenJik caddesinde Taşlı· 
bayır mevkiinde 114/3 No. 1ı şarkan yol garben Şakir 
bağı şimalen lıaritai umumiye mucilıince yeni 
yol cenuben Hasan bağı ile mahduttur. Ev bahçe içinde 
kagir bir katlıdır. Önü, bahçede zemini karosimen bir 
taşlık kapıdan girilince zemini karosimen geniş bir taş· 
!ık sağda ikisi küçük olmak üzere 3 oda bir hela solda 
iki oda birinden zemini kırmızı çini haricen musakkaf 
maltız ocaklı ve bahçeye kapısı ve tuhımbası olan mut· 
fak ve bir aralık vardır. Pencereleri demir parmaklıklı· 
dır. Umum mesahası 2843 metre murabbaı olup bunun 
101 metre nrnrabbaı bina zemini kalanı bahçedir. Ve 
yine 765 lira kıymet takdir edilen Pendikte Pendik 
caddesind~ Taşlıbayır mevkiinde eski 4286.22 ve yeni 
1.14-3, 1 N~ 1ı şarkan kabzımal isak tarlası garben ve 
şımalen şakır bağı cenuben haritaı umumiye mucibince 
yeni açılan yol ile malıdnt bahçede ayrıca musakkaf bir 
katlı kısmen kiremit ve kısmen saç örtülü kümes, 
samanlık, ahır ve yanında iki yanı ve üstü saç örtülü 
yeni ilave edilen ahır vardır. Bahçeniu ön kısmında bir 
kuyu ve tulumba yetişmiş iki çam ağacı incir, armut, 
dut, zeytin fidanları ve arkada etrafı tuğla du,·arla bü· 
yük tulumbalı ve yanındaki havuza su irsal edilen bos• 
tan kuyusu olup burada da badem, incir, zeytin, gibi bir 
kaç ağaç vardır. Ve üst tarafta bağ mahalli olup kütük· 
ler kısmen geçen ve kısmen bu sc·ne aşılanmış haldedir. 
Bahçenin etrafı tellerle çevrilmiştir. Umum mesahası 813 
metre murabbaı olup bunun 39 metre murabbaı bir katlı 
kümes, 48 metre murabbaı ahır ve yine 60 metre mıı• 
ralıbaı bir katlı saç olan illve ahır geri kalanı bahçe• 
dir. İşhıı evsafiarı yazılı gayrimenkullerin ayrı ayrı şart• 
namelerle açık arttırmaya vazedilmiştir. 

Artfırma peşindir. :-1.rttırmaya iştirak edecek maşteri· 
!erin kıymeti mulıammenin %7,5 nisbetinde pey akç:si 
veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil ol· 
maları icabeder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve 
vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 17·7·936 
tarihine müsadif cuma günü dairede mahalli mahsusuna 
talik edilecektir. Birinci arttırması 13.S.936 tarihine mü• 
sadif perşembe günü dairemizde saat 14 den 16 ya kadar 
icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti muham• 
menenin %75 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi 
takdirde son arttırmanın teaiıhüdü baki kalmak üzore 
arttırma on beş gün daha temdit edilerek 28·8·936 ta• 
rihine müsadif cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar Da· 
ire.ie yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok art• 
tıranın fıstünde hırakılacaktır.2004 numaralı 1c;a ve iflas 
kanununun 126 ıncı nıaidesine tevfikan hakları tapu Sİ• 

cillerile sabit olmayan ipotekli alacaklarla di;i:er alaka· 
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu. 
susile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihin• 
den itibaren 20 gün zarfın:la evrakı müsbitelerile birlikte 
dairelerimize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicillerile sabit olmıyaıılar satış bedelinin paylaş· 

masından hariç kalırlar. Müterakim vergi, teııviriye ve 
tanzifiyeden ibaret olan belediye rusumu ve vakıf idaresi 
bedeli nıüzayeJeden tenzil olunur. 20 senelik vakıf ica• 
resi taviz bedeli müşteriye aittir. D.ıha fazla malumat 
almak istiyenlerin 35·3467 numaralı dosyadı mevcut ev• 
rak ve mahallen haciz v: takdiri ktymet raporunu gö· 
rfıp anlayacakları ilan olunur. (3923) 

• 
TÜRK H.AVA 

Kurumu Genel Merke
zinden: 
1 • Ankarada bir Paraşüt kulesi 

YAPTIRILACAKTIR. 
2 - Kulenin tahmini keşif bedeli 44.947 
kuruştur. 

3 - Pliın ve şartn•meleri 25 lira mukabilinde 
Ankara'da Ha\'a Kurumu Merkezinden, İstanbul'da 

T. H. K. İstanbul Şubesinden :ılınacaktır. 
4 - Eksiltme 31.Temnıuz·936 günü saat 

kapalı zarf usulile Ankara'da Kurum Genel Merke
zinde yapılacaktır. 

5 - Miinakasaya girebilecekler: 
İsteklilsrin Diplomalı mimar veya mühendis 

olmaları ve inşaat müteahhidi olduklarına dair 
mukayyet bulundukları Tic.uet odasından vesika ibraz 
eylemeleri ve iktidarı nıalilerini gösterir bir Banka 
referansı vermelerive şim'.!iye kadar bu şekilde mühim 
bir betonarme inşaatı yapmış oldukhrını vesaikle 
ispat eylemeleri ve bu vesaiki ıııünkasa tarihinden 
itibaren asgari yedi gün evvel T. H. Kurumuna 
ibraz ederek münakasaya girebilecklerine dair vesika 
almaları şarttır. 

(i - Talipler 3371 lira 6 kuruşluk muvakkat 
teminat mektubu ve ehliyet vesikalarile birlikte 
teklif mektuplarını 3l·Temmuz·936 saat 14 e kadar 
Genel Merkez Başkanlığına teslim etmelidirler. 

Devredilecek ihtira 
beratı 

~ Hasaratla mücadele eczas• 
mı maksa daha muvafık bir 
şekilde istihzar usulü u hakkın. 
daki ihtira için istihsal olunan 
29 Ag-ustos 1932 tarih ve 1476 
numaralı ihtira beratının ihtiva 

•3906 

ettiği hukukun bu kere başka· 
sına devir ve yahut icara ve
rilmesi teklif edilmekte olmakla 
bu husu~ta fazla malumat 
edinmek isteyen zevatın Gala·}· 
ta'da, Perşembe Pazar AsI:ın 
hanında 1-4 5 nci katta mukım 
vekiline müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 
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Paviyonunu ziyarete koştu 
ı.;.;.:r 

Dr .Hafız Cemal 
Radyolin paviyonunda, terkibi kimyevi 
bir şaheser olan bu diş macunları 
Melikesinin otomatik makinelerle nasıl 
yapıldığını bizzat göreceksiniz. 

Radyolin paviyoııunda, şimdiye kadar 
18 madalya, 48 diploma kazanan bu 
müessesenin ne kadar titiz bir itina 

Dahiliye Mutahassısı 
Pazardan başka günler• 

de (2 den 6) ya İstanbul Di • 
vaoyolu (104) yeni numaralı 

hususi kabinesinde hastalara 
bakar. Salı, cumartesi sabah 
(9 l 2 • 12) saatleri hakiki 
ukaraya mahsustur. Herke
sin haline göre muamele olu• 
nur. 

ı ile çalıştığına şahid olacaksınız 

Bir tecriihe bin nasihatten yektir Yazlık telefon Kandilli 38 
Beylerbeyi 48 

Üç günlük iıtirabatinden ıonra 

Bayan S A F 1 Y E 
Taksim Bahçesinde 

YERLİ MA LAR 
Sergisinde 

Bugün ve bundan sonra her akşam 

PAN RAMA 
• 

ELEKTRiK Şirketinin 
BAHÇESiNDE 

Seanslarını tekrarlıyor 

Paviyonunu geziniz. 1 

11
1

' ELEKTRİK ALETLERİNİN "'\ 
=======~ TAMiRi 1 

1 •••• 

M O T Ö R devrindeyiz 
Motörü".1 göreceği işi ~ L göremez. 

SAT E 
en mükemmel motörJeri, 12 ay va re ile 

SATAR VE TESİS EDER 
HER TÜRLÜ ELEKTRiK SINAI ALETLERi 
zımpara taşları, muk'apları, pompaları, te?.gahları 

12 A Y V A D E 1 L E S A T A R 
Fabrika tesisi için h usıısi servise m iıı ac~at 

Taksim Bahçesinde 

erli allar ergisinde 
Yedikule Gazlıanesinin 

~aviyonunu geziniz. 

Eğer sizde bozuk veya kullanılmıyacak vaziyette bulunan 
Elektrik Aletleriniz varsa, onları derhal Salıpazar'da Necati 
Bey Caddesindeki SATİE Sosyetenin İdare merkezine, yeya• 
hut diğer şubelerine getiriniz. 

Bir ufak tamirle işin:zi görebilecek aletleri niçin evini
zin bir köşesine atıyorsunuz ? 

Bilıuiyo: musunuz ki 44.963 numaraya telefon edince 
SATlE sizde bulunan bozuk elektrik aletlerini derhal aldırıp 
en kısa bir müddet zarfında, mükemmel kullanılacak vaziyette 
size iade eder. 

Siz de bu aletleri SA T i E 'ye getirebilirsiniz. 

KÜÇÜK TAMiRLER BEQAVA YAPILIR 
Diğerleri için yalnız yapılan masraf bedeli alınır. 

Darphane ve Damga 
Matbaası Müdürlüğünden 

Vaki Teahhüdün yapıhmamasından pızarlıkla alınacak olan 
20,000 adrt iıç boy dikişsiz torbanın 15- 7-936 saat On dörtte açık 
eksilımesi yapılacaktır. Muvakkat teminat 422 liradı r. Şar name 1 

hergüu öğleden sonr:ı Müdüıiyetimiz Muhasebesinden alınabilir. 
•'1ö22• 

2 ve 20 l<omprfmelik ambalajlarda bulunur~ 
,,. -··· 

Ambalaj ve komprİmelerin üzer1nde halis- ' 

lfğin timsal-i olan ffi markasını arayınızı 

11 Temmuz 

Pudraları 
ince, hassas kadınların en büyük 

zevkleridir. Beyaz, Raşe! 1 • 2, Penıbe 
1 - 2, Okr 1 -2 renkleri vardır. Türkiye
tle pudra ve ıtrıyatta en ziyade muvaf
fak olan ve bejfenilcn Hasan Pudrala
rının taklidlerinden sakınınız ve Hasan 
markasına dikkat ediniz. 

Kutu,u 30, büyük 50 kuruştur. 

HASAN TRAŞ PUDRASI 
20 - 30 kuruştur. Hasan Çocuk Pud

rası kutu 20, paket 10 kuruştur. Hasan 
Talk Pudrası yarım kiloluk kutu 40 
lcuruştur. 

HASAN DEPOSU: 
Ankara, lstanbul, Beyoğlu 

KUMBARA DESTEKTİR 
KUMBARA DESTEKTiR 
İş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda : 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

iş Bankası asgari 25 lira mevduat. 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

20,000Lira mükafat 
veriyor. Mükafatların 10,000 Lirası her sene 
1 Nisan ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a 
çekilerek verilmektedir. Bu iki keşidenin her 
birinde 5000 lira, şu şekilde tev;zi edilmektedir: 

Birinciyt lOOOLira 
250 

• 
ikinciye 
lf!kişiye 100yüzerliradan1000 
20 ,, 50ellişer ,, 1000 
17 5 ,, 10onar ,, 17 50 
Ceman 207 kişiye 5000 

ikişer bin liralıklar: 
Diğer beş keşidenin her birinde yalnız 1 
kişiye iki bin lira veriliyor. Bu keşideler 

her sene Şubat, Haziran, Temmuz, Eylül ve Bi
rinci Kanun aylarının ilk günleri yapılmaktadır. 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden yazı i~eri müdürü 
Etem izzet Benice 

Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 


