
Sayı: 85 Birine! yıl Her yerde .. ,.., 5 kuruş Tolefo~ N., 20827 

• 
Söz istiyoruz: 

Her .Yıl adalara işletilmek ıçın yeni vapur
lar alınacagını tatlı bir terane halinde dlnll

yoruz, diyor ve.. hiç oımazsa bir vapur 
alınarak yem borusunu andıran bu valdlere 
bir son verllmesinl istiyoruz. 

Temmuz 

13 
Pazartesi 

1936 

Mektup adresi: Cataıotlu, Şeref sokak Telrral adreıl • lıtanbul: Açık Söz 

Kö eransın neticesi ne olacak? 
•ıuuı ı ım ıııııı mu 11111111 111111111111ıuı1111111111111u11111 ıu . 

İsviçre de 
Silahlanıyor! 

MonlrÖ 9 Temmuz 936 

lsviçrelıleri harp etmesini 
sevmiyen bir millet olarak ta
nırız. Fakat "lsviçrede harp 
etmeğe zorlanmamış olan bir 
millet, daha doğrusu bir insan 
kalabalığı yaşar,, demek haki
kate daha yakın bir ifade olur. 
Zira lsviçre şu :ında harbi 
"itiyat edinmiş olan Avrupa
lılar,, dan hiç de farklı bir ha· 
va içinde bulunmamaktadır. 

1 - Küçük lsviçre ordusu 
kadrosunu genişletmektedir. 

2 - ihtiyat zabitlerinin sa
Yııını mümkün mertebe çoğalt
mak için geceli gündüzlü ça
lışılmaktadır. 

3 - lsviçre ordusu ünifor
masını taşıyan gençlere sokak
larda mutattan -:ziyade ra•tlan
maktadır. 

4 - Otelci, tramvaycı, ban
ka memuru, garson, barmen 
dağlı, köylü ve şehirli her ki
minle konuşursanız mutlaka 
şöyle bir cevap alıyorsunuz: 

"Memleketi müdafaa için si
lahhnmamız ve gözü açık dur
mamız lazımdır .• 

5- Bal, Zürih ve Bern'de 
ıreç_it resimleri yapılıyor ve 
res r h ırn 1•• gazetelerin kapakları 
ep goğusl eri nişanlı general

larla, ateş eden dağ' toplarıyle 
veya hudutları bekliyen nö
betçilerle süslüdür. 
. Ve bütün bunların dışında 
ıster sosyalistlerin, ister libe
rallerin, i ter radikallerin ida
resi altında olsun her kanton
da, her nalıirede vclha.,ı ls
viçrenin her bucağında lsviç
re tarihi lsviçrelilerde mill1 
bir heyecan uyandırmak için 
azami surette istismar edil
mektedir. Faraza dündenberi 
küçücük lsviçre, Sempah mu
harebesinin "550,, nci yıldö
nümünü kutlulamaktadır. Mu
nnen v:ıkitlerde toplar atılı

Yor, kiliselerin devamlı bir 
surette uğuldayan çanları dini 
ayinlerin art arda, durmadan 
devam ettiklerini ihsas ediyor. 

Avusturya Dukası ikinci 
Leopold kuvvetleri ile eski ls
viçre Kantonlarının hürriyet 

Nizamettin Nazif 
Devamı 2 nci sayfada 

Uzunca: 
Mektep, fakat 

Fransa hariciyesi faaliyette 
~~~~~~~~~~-o 

1 
Umumi toplantı bu-
gün tekrar başhyor 

o • Fransa, Rusya ile lngiltere 
arasında tavassut ediyor 

Bug'Ün. umumi toplantıda tekrar aöz almasa mu\:ııtemel bulunan 

murahhaalarımn: Montröde bir arada 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Lokarnocular tekrar toplanıyor ı 
Fakat italya sert bir 

çehre takındı 
Musolini dedi ki: "Konferansa, 

evvela Almanyayı çağırınız,, 
için vaki olan davet ltalyanın 
cevap vermesinden evvel A- ı 

vusturya - Alman anlaşmasının 
tahakkuk etmiş olduğu bura· 
da bilhassa kaydedilmktedir. 

Halihazırdaki ltalyan vazi
yetinin şu olduğ'u anlaşılıyor: 

1 - ltalya Avrupaııın ten
sikine ancak mutlak bir mü
savat esası dahilinde iştirak 

edebilecektir. 

Murahhaslar 
Hükumetlerin
den talimat 
aldılar 

Teknik Komiteler 
bir takım raporlar 

hazırladı 
Montrö, 12 (Telefonla Açık 

Söze) - Konferans müzake· 
relerinde Türk murahhas he
yetinin gösterdiğ'i siyası dür
binlık tesirini gösterdi, An
laşma ümidinin mefkut ~ulıın
dugu sanılan birçok noktala
rın yeniden görüşme mevzuu 
olmak üzere bulunduğunu söy
liyebilirim. 
Yarın umum! toplantılara 

tekrar başlanacaktır. Murah
haslardan bir çoğu hükumetle
rinden yeni talimat aldılar. Bi
zim murahhas heyeti de An
karadsn istediği talimatı almış 
bulunuyor. 
Şovyet Rusya ile lngiltere 

arasındaki fikir ihtilafı etra
fında yapılan hususi görüşme
lerde bir anlaşma formülü bu
lunduğu söyleniyor. 

niçin?. 1 
1 

Gar.eteler harıl haral haber ve- f 1 
riyorlar. Eu yıl da birçok orta 
mektep, lbe şubeleri açılacak. ı 

2 - lngiliz - Fransız anlaş
masının hükümsüz olduğu ilan 
edilse, lngilterenin Akdeniz 

Yarın başlıyacak olan umu
mi toplantılarda teknik komi
telerden gelecek olan rapor
lar üzerinde çetin müzakere
ler yapılacağına şimdiden hük
medilebilir. Bununla beraber 
müzakerelerin ne kadar de
vam edeceğini şimdiden kes
dirmek mümkün olamıyor. 

Fransa tavassut et-

Her yer mektep istiyor, her ilk j 
mektep her yıl geçen bir yıldan 1 , 

hakkında yapmış olduğu diğer 
anlaşmaların ipkası ltalyanın 
bu ihtirazt kaydini muhik gös
terecek mahiyeıtedir. daha kabarık yekQnlar halinde ı 

tneıun veri vor. Orta mektep, Li
tıe:lcr de öyle. Daha on yal sonra, İ 
bütün memleket çocuklarının el.. f 
lcrinde birer Onivcrıite diplomaıı 
l'Örecek kadar yurdun her y<1nın• 
da okuma iştihaıı var. Bu lştiha
)ı takdir ve tebrik etmemek l'U"' 
ilahların günahı olur. 

3 - Mamafih bu ihtirazı 
kayit Alman ve ltalyan siya
salarının ahenkleştirilmesi ar
zusuna tekabül eder gibi gö
rünmektedir. 

11
. 0kuma ve .. mektep. Bu ihtiyaç 

h :terinde müttefikiz, Fakat, niçin, 
i ~ngt ttıeılek ve hangi ihtiyaç 
bÇın okumak. işte bund:1, yani, 
tlll2Unkij okuma gidişi ve sistemi 
re kendi le18kkllcrimiz: araıında 
•rklıyız. Eskiden bütün dünya 

Y•llar R 

• . ' 
B. Hitler ile b. Şuşing ara

sında teati edilen mektuplar
da Almanyanın Avusturya iş

lerine karışmıyacağının temin 
edilmiş olması, ltalyayı kendi 
menfaati hilafına olarak Al
manyanın oyuncağı olmak en
dişesinden kurtarmıştı. d ' omaya çılcarmış. Şl.:ndl 

1 c Türk.iyede bütün okuma yol-
arı O 1 • 

d n vcrılteye çıkıyor. Bı~ bun-
:ı.n kettdl he.aabımı&a tiklyctçi .. 

Y•:ı ve ı_ 
"'"ıaaca şu kanaatteyiz : 

F ;- Okutalım .. Çok okutalım. 
da at, niçin okutacaıiımızı önce· 

en plS.nlaştıralım, Yokıa ıadecc 
Orta k O 
1 rnc tep, lise açmak, nlvcr-
~ leye talebe ycli.Jtlrmekten baş
•• b" t ır feye y,.aramaz. Llıe ve or-
a mektep Üniverıltenin yarım •e .. . 

)I ~.Ç~e bir 1''oliarıdır. Üniveralte
olantlırnıeyenler yollarında yarım 

• Yarım kalanlardır. 

el Biı yarınt Ôkumuta de&-11
1 

be-
cfiııe - h ve ayatında alacağı hlz-

ll:ıcte ve .., .. ı. 
J•ra ~ere gore O•umuş olan-

l1luhtacıı:, 

Hatice Hatip 

• 
Lokarnoculano davetine menfi bir 

cevap veren M. Musolinl 

Roma, 12 (A. A.) - Dün 
akşam neşredilmiş olan resm! 
bit tebliğde ltalya hükumetinin 
M. Van Zeeland dan Brüksel 
konferansına iştirak etmesi için 
bir davetname almış olduğunu 

4: Lokarno yerine, büyük 
devletler tarafından yapıla. 
cak bir pakt ikame etmek hak. 

kındaki şayiaları teyit eden 
bir malümat alınmış ise de bu 
fikir, Romada bugün esen ha
vaya ğöre varit telakki edil
memektedir. 

bildirmektedir. Hükumet şu ce
vabı vermiştir : "Lokarno dev
letlerinden herhangi birinin bu· 

lunmaması vaziyeti daha karı- 'ı r "" 
şık bir hale getireceğinden bu Açık Söz'ün 
konferansa Almanyanın da ça- ı Sürpriz kuponu 
ğırılması muvafık olur . ., Bu kuponu kesip saklayınız 

Roma, 12 (A. A.) - Lokar- No. 85 
no devletler konferansa iştirak 

1 
, ________ _ 

mek istiyor 
Paris, 21 (A. A.) - Fransa 

hariciye nazırı M. Delbos, Mon

Devamı 2 nci salıifedo 

Fransa • lnglltere ara
ı sında yeni görütmeler 

Londra, 12 (Radyo) - ln
giltere amele partisi lideri Lat
tele'in yakında Parise gidip, 
halk cephesi Jiderlerile göruşe
ceği bildirilmektedir. 

Milli maç 3 - 3 berabere 

Türk ve Yugoslav milli futbol temaıı dün Taksim ıtadyomunda on binden fazla ıpor m~Takhsının 
önllnde yapıldı ve heyecan kasırgaları uyandırdı.Reılmde, maç ba,Iarken Türk Spor Kurumu. r•isi General 
Ali Hikmeti batlangıç sözünü söylerken ve Yugoalav kaleciıinl muh:ıkkak bir rol lıı.urtarırken görüyoruz. 

/Yazısı altıncı sayfadadır/ 
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Orta Avrupada hareket başladı 
1 

Alman -Avusturya anlaşmasının 
ilk tatbikatına geçildi .. 

Hitler ile Şuşnig yakında görüşecekler 
Berlin, 12 (A.A.) - Hariciye 

Nezareti namına söz söyleme• 
ğe salahiyettar bir zat Alm3n. 
ya Avusturya itilafından tevel
lüd edecek müsbet tedbirlerin 
ne olacağı hakkında dün ak
şam kendisine sorulan bir 
suale cevap vererek, Almanya
nın gazetelerdeki kalem • mü
nakaşalarına nihayet vermek 
ve icabında bu gibi münakaşa
larda bulunan gazeteleri tatil 
veya ilga etmek tasavvurunda 
olduğunu söylemiştir. 

Mumaileyh söylediğine göre 
şimdiye kadar Avuşturyaya 

gitmekte olan her Almandan 
alınan bin mark resim, pek ya. 
kında kaldırılacak ve turizm 
hakkında bir itilaf akdi için 
müzakerelere girişilecektir. 

Almanya ve Avusturya hü
kumetleri mümkün olduğu ka
dar yakın bir zamanda affı 

umumi ilan edeceklerdir. 
Almanya dahilinde ve Avus• 

turya aleyhtarı her türlü pro
pagandaya nihayet verilecek
tir. 

Avusturya muhacirleri teş
kilatları, bu teşkilatın azaları 
memleketlerine dönmeleri im
kanı verileceğ'inden, normal 
bir surette fesh edilmiş ola
caklardır. 

}ki Alman dostu kabineye alındı 
Viyana, 12 (A.A.} - Doktor 

Glavise Von Hortsanar devlet 
nazırı ve M. Curido Sch
midt'e hariciye müsteşarı ta· 
yin edilmiştir. 

Dr. Von Hortstenan, Munih 
üniversitesinde paye sahibi 
olup Alman muhibbi ve kato. 
liktir, Şimdiye kadar devlet 
arşivlerini idare ediyordu. 

Kendisi 54 yaşındadır. 
M. Schmidt'e gelince 37 ya

şında olup vaktile Paris sefa
reti müsteşarlığında bulunmuş 
ve 1938 denberi riyaseti cum
hur umum! katipliğirıi yapmış
tır. 

- ....... - - -
' 

Almanya11ın mütemadiyen askeri meuzilerini lwvvetlendfrmekte 
olduğu bildiri/en Renin büyük ıehirlerniden Kolo~ga 

Paris, 12 ( A. A. ) - Yarı 
resm! mahafil Almanya Avus
turya itilatını tefsir etmekte 
ve şu neticeleri çıkarmaktadır. 

1 - Bu itilafname, şimdiki 
halde her türlü harp tehlike
sini ortadan kaldırmaktadır. 

2 - ltilafname Berlin ile 
Roma arasında her türlü an. 

laşamamazlık sebeplerini de 
ortadan kaldırmaktadır. 

3 - Bu sebepten dolayı 
Fransa, Almanyanın yeniden 
Lokarno misakı ahkamını ih
lal etmesi takdirde ltalyanın 
ona muzaheret etmesinden kor• 
kabilir. 

Devamı 2 nci salıi /•de 
!=================-==--~ 

Memleket meseleleri: 
• 
istihlak mese~esi 
üzerinde duralım 

M_~ml~~~t~_n bazı yerlerindeki baş 
dondurucu ucuzluk günün birinde 

başımıza dert açabilir 
Türkiye bugün ziraat ve sanayi bakımlarından, bütün va· 

11flarını, şartlarını haiz bir istihsal memleketidir. Düne kadar 
~a~ı müstahsil, iptidai maddeci olan Türkiye, bugün ziraatçi· 
lığınden sanayiciliğine yollar açmış, caddeler kurmuştur. 
To~rak mabıullerimizden, hayvan mahıullerimizden birçoğu 
eskıd~n. bam madde olarak limanlara gönderilir, oradan ecnebi 
sanayıcı memleketlere giderdi. Fakat Türkiyeden çıkan va
p~rlar doluıu ham madde köylüye, müstahsile ekmek para11 
bıle kazan.lırmazdı. 

Tahir Şükrü 
(Devamı 3 üncü sayfada) 
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2 -AÇIK SÖZ- 13 Temmuz 

Siyasa Dünyasından Haberler" . . . 

'r~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Son Dakika 
Radyo Telefon Telgraf ' 

Nihayet Avusturyadan za- ı--=====================ıL Ankara - memleket ve dünva 
man zaman sesi gelen harp )1 Sayı: 85 Heryerde 5 kuruı Telefon No: 20827 • Telgraf adresi: !stanbul Açık Söz Akdeniz anlaşması 

Orta Avrupada hareket başladı 
çanına ot tıkıldı Yunanistan, zecri tedbirler 

Alman - Avusturya anlaşmasının kalktığı için Akdeniz anlaş-Haftalarca devam eden gö
rü şmelerden, gidip gelmeler· 
den sonra Almanya ile Avus· 
lurya arasında nihayet bir an
laşma hasıl oldu ve Almanya 
Avusturyanın mülki temami· 
yetini tanıdı. 

Orta Avrupadaki bu yeni 
vaziyetin şümul ve ehemmiyeti 
derhal göze çarpar. Bir defa 
anşlus tehlikesi hiç olmazsa 
beş sene için ortadan kalkmış 
lıu'unııyor. Binaenaleyh bu 
bakımdan anşlusçular için şim· 
dilik yapacak bir şey kalma· 
mıştır. Arada bir Avrupa ha
vasını bulandıran bu ihtimal 
ve bu yolda son günlere 
kadar hiç arkası kesilmiyen 
propagandalar şimdiye ka-
dar yalnız Avusturyanın 

değil, bütün Avrupanın da 
rahatını kaçırıyor, ne olur ne
olınaza karşı alınan ve alın

ması düşünülen tedbirler de 
diplomatları tabiatile ve cid
diyetle işgal ediyordu. 
Şu halde anlaşma ile Anş· 

lusa paydos borusu çalınmış 
demektir. 

• 
Hab•burgların tahta avdet-

leri mese!esi ise, Avusturya
nın tamamile dahili bir işi 

olduğu için, son anlaşmalarla 
münasebeti yoktur. 

Avusturya devlet adamları 

bu mesele tazelendikçe daima 
tekrar edip durmuşlardır: 

Habsburgların tahta avdeti 
günün meselesi değildir. 

Filhakika Avusturyada her 
bakımdan Habsburgların bu 
zamanlarda avdetlerine intizar 
edilemezdi. Bunu Lejitimistler 
ne bir hükümct darbesi ve 
ne de herhangi bir yoldan 
başarabilecek vaziyette dejtil 
idiler. Avusturya hükümeti ise 
direket, endireket Lej;timistlere 
karşı herhangi bir teşci hare
ketinde bulunmak şöyle dursun, 
bazı kanı kaynayanları yatış
tırmağa çalışıp durmuştur. 

Bütün Avusturyalılar kendi 
reylerile Prens Otto'yu tahta 
çağırmadıkca, Habsburgların 
avdeti beklenemez. 

• 
Bir suikast kurşununa kur-

ban giden eski Başvekil Dol· 
fuss'ün çizdijti yoldan yürü
yen şimdiki Başvekil Şuşnig 
bütün gayretini Avusturyadaki 

kanuni müc'5eselere devamlı 
ve salim bir temel vermeğe 

ve Avusturyanın hayatını daha 
emin ve sakin yollara çevir
mejte çalışıp durmaktadır. 

Memleket dahilinde başarı

lacak iktısadi ve içtimai br 
yük işler vardır. Yalnız bu 
bakımdan bile Federal hüku
metin vazifesi ajtırdır. 

Almanya ile yapılan son 
anlaşmanın Avuturyanın iç si· 
yasasında hiçbir dejtişiklijti 

mucip olmıyacajtı anlaşılıyor. 
Hatta hükumet eskisi gibi, 
Nasyonal Sosyalistlerin faali
ydlerine set çekmiye şiddetle 
azmetmiş bulunmaktadır. 

Gelen haberlere göre, hükü
met, her türlü fesat hareket· 
!erini ve bilhassa Anşlus lehin
deki propagandaları kökünden 
kaldırmak için, devletin hima· 
yesine müteallik yeni bir ka
nun neşretmek üzeredir. 

• Almanya ile Avusturya ara-
sındaki son anlaşmanın tahak· 
kuku üzerine, Avusturyanın 

dış siyasasının da daha vuzuh 
kesbedecejtine şüphe edilemez. 

Bir defa Almanya ile olan 

pürüzlü meseleler halledile
cektir. Dün de yazdıjtımız gi· 
bi, Avsturyaya giden her Al
mandan alına.n bin mark re· 
sim kaldırılacaktır. Avusturya 
ve Almanya birbirlerinin da
hili işlerine karışmamak için 
bir mukavele akdedeceklerdir. 
Avusturyadan Almanyaya ka
çan Naziler affedilecek ve 
bunlar Avusturyaya dönebi
leceklerdir. 

En nihayet Almanya ile 
Avusturya arasında bir ticaret 
anla~ması vücuda getirmek 
için zemin yoklanacaktır. Bu 
mühim meseleyi görfü;mek 
için Başvekil Şuşnigin Bavy.,.. 
rada bir şehirde Hitlere mü· 
laki olacajtı da bildirilmekte
dir. Esas bozukluklar düzel
tildikten sonra, teferruatın da 
peyderpey düzeltilmesine inti
zar edilebilir. 

Bütün şu yazdıklarımız gös
teriyor ki, son anlaşmalarla 

yalnız Avusturya rahat bir 
nefes almadı, senelerdenberi 
zaman zaman sesi duyulan 
harp çanına da ot tıkıldı. 

S. M. A. 
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İsviçre de Silahlanıyor! 
1 inci sayfadan devam 

ve istiklll için ayaklanmış gö
nüllüleri arasında pek kanlı 
bir surette cereyan etmiş olan 
bu muharebe Avusturyalı!arın 
tam bir mağlubiyeti ve Avus
turya kumandanının telef ol
masıyle bitmişti. Bununla bera· 
ber bu kazanç lsviçreye de 
pek pahalıY.a mal olmuştu . 
Zira milli lsviçre kahramanı 
" Arnold fon Vinketrit n de 

manyayı, ltalyan olanlar da bizi 
bir gün bejtenemezler mi ?,, 

Bu cevaba hayret etmedim. 
Zira benimle beraber aynı 
pansiyonda oturan lsviçreli bir 
mütekaid zabit de bir gece 
yemekte bana, buna benzer 
ihtimallerden bahsetmişti. 

m m 
harp sahnesinde cansız seri- Dün gece yorgun bir kafayle 
!enler arasında bulunmuştu. yatmıştım; fakat bir türlü 

Dün Lusern'e gittim. Milli 
kahramanın orada büyük bir uyuyamıyordum. Bir ara dün-

yanın en güzel yerlerinden biri 
abidesi var. iyi tertip edilmiş 
bir merasimle Lusern Kantonu olan Domodossola'yı hatırla-
devlet şüras• azaları meşe daı- d'ôomodossoıa 1taıyan-ısviçre 
larından yapılmış bir çelengi h 
bu abidenin önüne koydular. ududuna gelmezden bir ev-

Millr heyecanların kan ve velki ltalyan istasyonudur. Ve 
dil birliklerinden mahrum bir kim bilir neden, belki de teliif. 
coğrafya parçası üzerinde, !uzdaki ahenk yakınlığından bu 
yalnız duygu birliğine ve yal- Domodossola'yı Habeş-ltalyan 
nız •sulhtan istifadenin tadını harbinin her teblijtinde adı 
almış olmanınn şuuruna daya· geçmiş olan Musavvaa'ya ben-
nan bir kütlede kan ve dil zetir gibi oldum. Ve... sanki 

~:ğı:!~ ~~~~~~Nir~~-tesirler yap- bir lsviçreliymişim gibi silah-
lanmıya lüzum duydum. 

Amma, milliyeti yalnız aynı Nlzemettln Nezif 
pasaportu taşımak ve aynı 
bütçeye vergi vermekle izah lilE:=ı===--

eden ve mistik birliıti bir za- Konferansın ne
manıar tek istibdadın karşısın-
da tek cephe tutmuş olmak- ticesi ne olacak? 
tan ibaret bulunan bu " sırf 
cojtrafi millet., acaba neden 1 inci sayfadan devam 
böyle islim üstünde durmak trö konferansında Fransanın 
lüzumunu duymuştur? ' murahhası olan Pot Bonkur'u 

lsviçrede peydahladıjtım kabul etmiş ve onunlaBojtazlar-
dostlardan biri; dan serbestçe murur meselesin-

"- Mühim bir lüzum yok delngilizlerleSovyetlerin noktai 
amma ... • dedi • mademki bir nazarlarını telif için Fransanın 
hudut içinde yaşıyoruz, ma- ifasına davet olunacajtı muta-
demki sulhperver de olsak vassıtlık rolü hakkında görüş· 
yine bir milletiz. Eh ... bizim 
de her millet gibi mili! heye- müştür. 
cana ihtiyacımız var. M. Delbo, biraz sonra Sov-

Fakat bir ltalyan gazetecisi yet büyük elçisi M. Potiem-
de sualime şöyle bir cevap kin'i kabul ederek onunla da 
vermekten çekinmedi: aynı mevzu hakkında görüş· 

• - Alınan Kantonlar Al- müştür, 

ilk tatbikatına geçildi. masından ayrıldı 
Hitler ile Şuşnig yakında görüşecekler 

Atina, 12 (A.A.) - Atina 
ajansı bildiriyor: Milletler Ce. 
miyeti paktının 16 ıncı mad
desinin muhtemel bir tatbiki 
halinde lngiltere ile Akdeniz. 
de sahili olan devletler ara
sındaki anlaşmanın ne olaca
ğına dair neşredilmiş olan ya
zılara atfen, akşam gazeteltri 
aldıkları malumata nazaran, 
bu meselenin Yunanistan için 
mevcut olmadıgını yazmakta
dırlar. 

ve şümulü ile ve sonuna kadar 
tatbik edip etmiyeceklerioi 
sormuş oldujtunu mezkür ga· 
zeteler ilave etmektedir. Bu 
memleketler o zaman müsbel 
cevap vermişlerdi. Bugün 16ıncı 
maddenin tatbiki nihayet bul· 

muş ve bundan dolayı lngiltere 
tarafından sorulan sualin or· 
taya koyduğu meselenin de 
arlık mevcudiyeti kalmamıştır• 

/ 1 inci sayfadan devam] 
4 - Bu itilafname sayesin· 

de Almanya, nazarlarını baş
ka meselelere ve mesela dan· 
zig ve müstemlekeler mesele
lerine çevirebilir. 

5 - Bu itilafname, yeni bir 
mittelouropa vücude getirmek 
te olmak itibarile çok ciddi 
neticeler tevlit edebilir. 

Kol/ekti/ emniyete darbe 
Paris, !2 ( A.A.) - Avus· 

lurya Almanya itiliilından bah
seden Populaire gazetesi di· 
yor ki: 

Bu ililafname haddi zatında 
gayet dürüst bir akittir. Fakat 
bu itiliifname, Milletler Cemi
yeti ve kollektif emniyet aley· 
hine tevcih edilmiş bir taar· 
ruza bütün kuvvetile yardım 

etmek emelindedir. 
Muso/ini Alman elçisi ile 

görüştü 

Roma, 12 (A.A) - Musoli· 
ni, dün akşam Alman Büyük 
Elçisi Von Hassel'i kabul et
miştir. Bu mülakat hakkmda 
hiç bir tebliğ neşredilmedilti 
gibi ne konuşulduğu da anla· 
şılmamıştır. 

Şuşnig ve Musolini 
arasında telgraflar 

Rom?, 12 (A.A.) Avusturya 
Başvekili Şuşnig Avusturya· 

Almanya itilafının imzalanması 
münasebetile Duçeye aşajtı· 
daki telğra!nameyi gönder· 
miştir. 

Bu fırsattan bilistifade pek 
samimi olan şahsi dostluk 
hissiyatımı bir kere daha 
tekrar eder ve zatı devlet· 
!erile tamamile mutabık ka
larak Roma itilafları esasına 

istinat eden mesai birliğine 
devam edeceğimi temin ede
rim. 

M. Musolini, vermiş olduğu 
cevapta Roma itilaflarına tel

mih ellikten sonra şu sözleri 
ilave ediyor: 

Akdetmiş olduğunuz itilaf· 
name Avrupanın ve Tuna hav· 
zasındaki devletlerin ihya ve 
imarı bakımından fevkalade 
mühimdir. 

Halledilecek ilk m•s•leler 
Viyana: 12 (A. A.) - Şuşnig 

ile fon Papen tarafından esas 
itibarile halledilmiş veya Her
deki müzakeratta halledilmesi 
kararlaştırılmış olan meseleler 
meyanında ezcümle şunlar 
zikredilmektedir: 

l - Evvelce bildirilmiş olan 
takyidat dahilinde olmak üze· 
re genel afi v, 

2 - Almanyadan Avustur
yaya seyahat edenlerden Al· 
manya tarafından alınmakta 
olan 1000 marklık verginin 
tedricen kaldırılması. 

Mamafi Almanya hükümeti 
Avusturyaya gidecek olan sey
yahların beraberlerinde döviz 
çıkarmalarını kolaylaştırmajta 

henüz mütemayil olmadıjtını 

bildirmiştir. 

3 - Kapalı mahallerde ya
pılan tezahüratta Alman va
tandaşlarının gamalı haç işa

retini taşımalarına müsaade 
edilmesi, 

4 - Avusturyalı göçmenler 

meselesinin görüşülmesi ileri
de yapılacak müzakerelere bı
rakılmıştır. 

Metin neşrolundu 

Viyana 12 (A.A.) - Alman
ya ile Avusturya arasında ak· 
dolunan anlaşmanın metni neş
rolunmuştur. Bu anlaşma mu
cibince, Alman hakümeti A
vusturyanın tam hakimiyetini 
tanımaktadır. Her iki hüku
met, dijter tarafta mevcut iç 
Siyasa sitatüsünü o hüküme
tin dahili bir işi olarak telakki 
etmektedir ve bu iç siyasalara 
ne dojtrudan doğruya ne de 
bilvasıta hiçbir müdahale ve 
tesirde bulunmayacaklardır. 

Avusturya hükümeti, Avus
tury11nın bir Alman devleti ol
dujtunu ilan eden prensibe 
uygun olarak mevcut genel 
siyasasının bilhassa Almanya 
muvacehesindeki istikametini 
muhafaza edecektir. Bu vazi· 
yet Roma protokollarını ve 
Avusturyanın ltalya ve Maca
ristan karşısındaki durumunu 
değişti rmi yecek tir. 
Şuşnig radyoda bir nutuk 

söyledi 
Viyana, 12 ( A.A.) - Şuş

nig radyo ile neşredilmiş olan 
beyanatında: "Alman-Avustur- 1 

ya anlaşmasının Avrupa sul- 1 

hunun sajtlamlaşması için kıy· 
metli bir teşriki mesai oldu- · 
ğunu,, kaydetmiş ve " inkar 
ed ilemiyecek görüş aykırılık· 

!arına rağmen bu anlaşmanın 
başarılabilmesinden dolayı ,, 
fevkalade memnun olduğunu 
söylemiştir. 

B. Şuşing, Dolfusun Avus
turyanın bir Alman devleti 
olduğuna dair olan birçok be
yanatını zikretmiştir. 

Avusturya yurt severliğinin 

gayeleri değişmemiş olduğunu 
kaydeden B. Şuşing, bütün 
Avusturyalıları kuvvetleri
ni vatansever cephesinin em
rine amade kılmıya davet ey
lemiştir. 

Avusluryada devletin hima
yesi için kanun çıktı 

Viyana. 12 (A.A.) - "Dev
letin müdafaası., hakkında bu
gün neşredilen yeni kanun, 
Çekoslovakya ve lsviçrenin 
en son kanunlarından mülhem 
bulunmaktadır. 

Bundan sonra aşağıdaki ha
reketler ceza tehdidi altında
dır: 

1 - Nizamsız teşekküllere 
veyahut hükümet aleyhtarı 

birliklere iştirak, 

2 - Katil, silah kullanarak 
hırsızlık, y1ngın ve amme em
niyetine karşı suikastlar, 

3 - Telgraf hatlarını tah
rip ve münakale ve muhabere 
yol ve vastalarını patlatma, 

4 - Telsizi~ kaçak. neşri
yat yapmak. 

5 - Milli Müdafaaya matuf 
olmıyarak gaz silahları de
polari teşkili. 

6 - Genel tezahürleri boz· 
mak için gaz kullanılması. 

7 - Avusturya durumu hak
kınd:ıki yabancı efkarı umu
miyesi üzerinde müsait olmı· 
yan tesir yapmaya matuf ola
rak kulaktan kulağa propa
ganda. 

8 - Avusturya zararına 
olarak gizli istihbar hizmeti 
işletilmesi. 

Almanya garpte tah
kimat mı yapıyer? 
Paris 12 (Hususi) - Fransız 

gazeteleri, bütün gözlerin 
ltalya-Avusturya ve Almanya 
arasında devam eden müza. 
kere ve anlaşmalara çevrildiği 
şu sıralarda, Almanların Ren
de bir gün bile boş durmaya
rak, mütemadiyen tahkimat 
ile ve askeri pozisyonlarını 

kuvvetlendirmekle meşgul ol
duğunu yazmaktadırlar. 

Bazı gazeteler Orta Avru
panın aldığı yeni vaziyet hak
kında hükümetin bilhassa na
zarı dikkatıni celbeden yazılar 
yazarak, bir an bile zaaf gös
terilecek bir zamanda bulu
nulmadığını ilave etmekte· 
dirler. 

Zecri tedbirlerin tatbiki es
nasında lngilterenin Akdenizde 
ıahilleri olan memleketlere 
yani Yunanistan, Türkiye, Yu
goslavya Fransa, ispanyaya, 
16 ıncı maddeyi bütün vüsat 

Yunan 
Denizinde 
Manevralar 

Bulgarlar da tedbirleri kal
dırdılar 

Sofya, 12 (A.A.) - Balkan· 
!ar kurulu, ltalyaya karşı tat· 
bık edilen zecri tedbirlerin 
15 temmuzdan itibaren kaldı· 
rılmasına karar vermiştir. 

IValans 
Radyosuna 
Bir baskın 

Gemilerin temizliğe 
1
. F-:_a~sada yer y~r 

ihtiyacı olduğu hadıseler eksıl< 
anlaşııdı olmıyor 

Atina, 12 (Açık Söz) - Yu
nan denizinde yaz manevra· 

!arının ikinci kısım programını 

tatbik etmekte olan filo Korfo 

adasına gelmiştir. Bu hafta 
sonunda Argostolyon limanın
da bulunacaktır. 

Manevra yapmakta bulunan 
gemilerden bir çoklarının te
mizliğe ihtiyacı bulunduğu 

anlaşılmıştır. Bu sebepten pro
gramın mütebaki kısmının tat

bikinden vazgeçilmiştir. Gemi
ler bu ay sonunda tersaneye 
gireceklerdir. Yalnız filo için-

den ayrılacak birkaç gemi 

manevranın geri kalan kısmını 
bitirecektir. 

Valence, 12 (A.A.) - Röver• 

verle mücehhez ve hüviyetleri 

meçhul bir takım kimseler, dün 
gece saat 23 te Valance rad· 

yosu neşriyat salonuna gire· 

rek mezkur salonu adeta as· 
kerce işgal etmişler ve bu yüz· 

den ciddi hadiseler olmuştur• 
Muhafızlar mülearrızları püs· 

kü•tmiye muvaffak olmuşlar· 

dır. Radyolar dinleyenleri tat· 
min için birçok defalar milli 
marşı çalmışlardır. 

Gece sokaklarda birtakılll 

nümayişler olmuştur. Yarala· 
nan kimse yoktur, fakat şe· 

birde büyük bir asabiyet hÜ· 
küm sürmektedir. 

Vazife_~urbanı 1 r= 
Yeni Romanlarımız ŞUkrU çavuşun 

cenaze töreni 

~, __________________ ,.. ____________________ __ 

Ben kimin metresiyim? 
Yazan: lskender Fahreddin 

• • • 

Tepebaşında Kallavi soka- l 
ğındaki mobilya imalathane
sinden çıkJn yangında enkaz 
altında kalarak ölen Beyoğlu 1 

itfaiyesinin en kıymelli çavuş
ların.dan vazife kurbanı Şük
rünün cenazesi bugün saat 
11 de Tepebaşı Kallavi soka- 1

1 jtındaki yanan binadan mera. 
simle kaldırılacaktır. 

Aşk her şeye galibsin! 
Yazan: Suad Derviş 

lskender Fahreddin'in romanı 20 Temmuz~ ba,lıyor. 

Suad Dervı,ın romanı da onu takip edecektir. 

Merasime lstanbul kuman
danlığından bir müfreze, jan
darma, polis, itfaiye grupları 

iştirak edecektir. Cenazeye 
vilayet, belediye,p arti erkanı 
sigorta şirketleri de iştirak 

Bu iki bUyUk fÖhretin en gUzef ve en muvaffak romanlarını 
ilk defa Açık Söz'de okuyacağınızdan emin olabilirsiniz. 

edeceklerdir. 11 
Cenaze alayı tramvay yo-

lunu takiben Tepebaşından 
Eminönüne gelecek ve cenaze l 
namazı Yenicamide kılındıktan 
sonra tabut bir otomobille 
Edirnekapı şehitlijtine götürü· 
lecek, nutuklar söylenecek ve 
aziz kurban ebedi istirahatga
hına bırakılacaktır. 

Zabıta 

larının 

memur
kıyafeti 

değişiyor 
Yeni polis kıyafet talimatna

namesi dejtiştijti için belediye 
kıyafeti de dejtişecektir. 

Belediye, kendi şubelerine 
yaptığı bir tamimde belediye 
zabıtası memurlarının belediye
nin müteahhit terzisine müra
caat ederek süratle ölçü ver
melerini bildirmiştir. 

---~o~--~ 

BU SENE İÇİNDE 
Açık Söz'e 

Edebi: 

1 - Akagündüz 
2 - Bürhan Cahid 
3 - R~şad Nuri 
4 - Faruk Nafiz 
S - Cahit Uçuk 
6 - Nizamettin Nazif 
7 - Hilmi Ziya 
8 - Etem izzet Benice 
9 - Süheyla Güldiken 

YİNE 
Millf mücadeleden 

:ııı111111111: 

roman 
1 

yazacak 
Tarihi: 

olanlar: 

1 - Ziya Şakir 
2 - Aziz Hüdai Akdemir 
3 - Ahmet Refik 
4- lıkender Fahreddin 
S - Reşat Ekrem Koçu 
6 - Süleyman Tevfik 
7 - Mabeyinci Sait 
8 - Münür Paşa 
9 - Nuif Süruri [Metruk notlar J 

• 
PEK 

• • 
YAKIN DA 

bugüne kadar Ankaradan bahisler .• 
Yazan: Bürhan Belıre 

• • • 
§ 3 §üncü bir roman da şu olacaktır: 
§.11111111111~ 

AŞK OYUNCAKLARI -
Fransada ve dünyada yılın en büyük ıöretini kazanan 
bu roman " Açık Söz " için tercüme edilmektedir. 

Atinada inanllmı· 
yan bir haber 
Atina, 12 (Açık Söz) - ita!- • • • 

~~~:luk Y~1::~~~~n~~s1ı~~~~~ Milli Mücadelede Türk Edebiyatı 
hakkında "Curnale ltalya., ga-

• 

zetesinin verdijti habere bura Anketı yapan: Ertufirul Şevket 
siyasi mahfillerinde inanılma- j Yakında neşredeceğimiz ilcivemizde yeni tafsilcit tJtreceğiz. ) 

maktadır. \..==================================' 

'ı 



13 Temmuz AÇIK SÖZ-
-----~~~ 

Memleket meseleleri : 
• stihlAk meselesi 
üzerinde duralım 

ve 1 nci sahifeden devam Hız gücünü vatandaşın sevgısinden alan gazetedir 
Bugün bu vaziyet çok değişmi,tir. Türkiye ileri bilgilere 

dayanarak çalışan bir 0 .ziraat
0 

, "sanayi,. ve .. madenci,, mem .. 
kketidir. Toprak ve hayvan mahıullerile maden istihoalatı 
kısınen kendi fabrikalarına götürülüyor, orada mamul madde 
oluyor. Bir kısmı da ham madde olarak dışarıya satılıyor. 
Bugün tütün, üzüm, incir, yün pamuk b•şlıca ihracat madde· 
!erimiz arasındadır. Bununla beraber i5tihsal sahasında dddi 
bir mesele ile kar~ılaşmış bulunuyoruz: 

Sahibi: Etem izzet l!ENICE Sayı: 85 Her yerde 5 kuru} Telefon No: 20827 - Telgr~! adreıi: lstanb.ıl Açık Söz 

Çiftçi ve müstahsil satış sıkıntııı çekmektedir. Bu yüzden de 
ınem[eketin bazı yerl~rinde köylüye ve müstahsile zarar vı-ren 
bir ucuzluk vardır. Müstehlik için çok faydalı olan ucuzluk 
ınüıtahsili 11kıntıya, derde düşürmektedir. Şu yakınlarda 
ınemleketi dolaşanlar çok iyi bilirler ki Anadolunun birçok 
Yerlerinde başdöndürücü bir ucuzluk vardır. On beş yumur
tanın beş kuruşa, bir tavuğun on kuruşa, bir koyunun hir 
buçuk liraya satıldığı yerler biliyoruz. Halbuki Ankara, lstan· 
bul, lzmir, Samsun gibi bazı yerlerde de bariz bir pahalılık 
vardır. Bu pahalılığı kıymetler arasındaki mukayeseden öğre
niyoruz. Anadolunun bazı yerlerinde tanesi yedi paraya 
•atılan yumurtanın yine bir tekini İstanbulda yetmiş paraya ı 
~il~ yiyemiyoruz. Demek ki memlekette bugün istihsal ile 
•stıhlik arasında mü' azenesiılik vardır. 

İstihsal edilen maddelerden bir kısmı fabrikalarımıza veril· 
diği, bir kısmı da ihraç edildiği halde istihsal ile istihlak ara
&Jnda yine müvazenesizlik bulunmasının tebebi bizce şudur : 

Deniz, 

Sipariş 
Edilecek geni 
Vapurlar 
Bu hafta bir ne
tice ahnabilmesi 

ümit ediliyor 

[ 
ı.Jstlk fabrikaıt yandıktan •onra 

POLiS 

Denizyolları idareşinin /'.v
rupadan yeni vapurlar almak 
istediği malümdur. Müracaat 
eden gruplarla şimdiye kadar 
yapılan müzakereler neticesin· 
de ortada bir Alman bir de 
Felemenk grupu kalmıştır. Bu 
grupların teklifleri etrafında 

yapılan miiıakere henüz neti
celenmemiştir. 

Denizyolları Umum Müdürü 

ı Dün akşam Yedi-
1 kulede bir Lastik 

Fabrikası yandı 

inhisarlar -
Bu yıl afyon 
Yüzde 
Elli f azladıa 
Üç ayda yarım 
milyona yakın 
sabş umuluyor 
Uyuşturucu Maddeler inhi

sarı Umum! Müdürü Hamza 
Osman ve Türk Yugoslav af· 
yon delegemiz Ali Sami dün 
akşam Ankaraya hareket et
mişlerdir. · 

Memlekette istihlak organizması teessüs etmemiştir. Ana
dolunun birçok yerlerindeki başdöndürücü ucuzluk nasıl ki 
köylüye zarar veriyorsa biiyük şehirlerdeki pahalılık da 
ınüstehlik sınıfına zarar veriyor. Şu halde ikisi arasında 
nıu~laka bir müvazene tesisi, yani istihlak organizması vücuda 
getırmek lazımdır. Eğer bunıı derhal yapmıyacak olursak 
Yakın bir istikbalde daha ciddi meseleler karşısında kalırız. 
Bu organizma için ilk şart şudur: 

J_lüyük şehirlerde makul bir ucuzluk temin ederek oralar· 
dakı kalabalık müstehlik sınıfların istihlak kabiliyetlerini 
Çoğaltmak. 

Önce bunu yapalım, diğer şartları d& yavaş yavaş tahak· 
kuk ettirmek kolay olur. 

B. Sadeddin hükümetin sipa
ri ş edeceği yeni gemiler hak· 
kında vekaletle temas etmek 
üzere bugün Ankaraya gide· 
ceklir. 

. Siparişlerin bu hafta müsbet 
bır şekle girmesi umuluyor. 
GEMİCİLERİN DERECE

LERİ - Hükıimetçe görülen 
lüzum üzerine deniz ticaret filo. 
muzdaki gemi adamlarının de
receleri değiştirilmiş şu suretle 
tesbit edilmiştir: Kaptanların 
dereceleri: Fevkalade başkap
tan, birinci sınıf kaplan, birinci 
sınıf ikinci ve üçüncü kaptan· 
!ar, ikinci sınıf başkaplan ve 
ikinci kaptan, liman kaptanı, 
ve deniz şoförüdür. 

Fabrika müdürü, yangına sebep o
larak gösterilen sebeplerden ve ih
timallerden hiçbirini varit görmüyor1 

Gerek uyuşturucu madde
ler İnhisarı müdürü gerekse 
Yugoslav delegemiz Ankara 
da iktisat Vekaletine Avrupa 
da yaptıkları tetkikat ile Türk 
alyonlarının Rus afyonları re
kabeti karşısında sürümünü 
lemin için alakadar müessese 
lcrle yapılan temaslar hakkında 
izahat vereceklerdir. 

Avrupaya tetkikat yapmak 
üzere gitmiş olan heyet bu. 
nun için bir de rapor hazırla
mış bulunmaktadır. Haber al
dığımıza göre, yapılan temas
lar afyonlarımızın sürümünü 
temin etmişdir, 

Tahir ŞUkrü 
• 1111 1 • 1 ııııı1 11 1 11 11nu111111111 1 1111111111111111 11 11 ııı ıııııı1111 ı lllllfl U •llllllllllll!tlltfUlllllUllHllUllll ı111111111111111ııuııııu111 

Dün saat 16. to da Yedi· 
kule sur haricinde Kazlı çeş

mede bir yangın çıktı ve bir 
lastik fabrikasının bazı daire
leri yandıktan sonra ateş sön
dürülebildi. 

Yangının nasıl çıktığı henüz 
kat'i suretle anlaşılamamıştır. 

Fabrika binası kiradadır. Bina 
ve fabrikadaki eşya ve maki· 
neler sigortalıdır. Tahmin edil-

Vilayet 

İskele 
Müruriye 
Resmi 
Yıl balfında yeni ta· 
rlfe tatbik edilecek 

Vilayet hu.usi idareleriyle, 
belediyelerin veya köylerin 
elınde bulunan iskele, rıhtım, 
uınumı seyrüsefere yarayan 
kanal, kayık, ve sallardan alın
makta otan müruriye resmi, 
937 yılı başından itibaren lktı
sat Vekıiletince hazırlanmış o
lan yeni tarifeler üzerinden a
lınacaktır. 

Yalnız, hükıimet icabetliği 

takdirde ihraç mallarından ve
sair eşyadan bazılarını bu re
simden muaf tutabilecektir. Bu
nun haricinde yine istediği 

takdirde hükıimet, belediye ,·e
ya hususi idarelere ait bulu
n~n bazı iskeleleri alarak ayrı 
bır idareye verecektir. 

Vekalet bu hususa ait hazır
lıklara başlamıştır. 

o----
Şirketler 

Yeni ayar 
istasyonu 

-·-
Beş aya kadar 
tesis edilmiş 

) bulunacak 
. ~ehrimizde elektr;k saatle
rının kontrolü için mevcut 
jY•r dairelerini kafi l:ıulmıyan 

1
ktisat Vekaleti lstanbul Ôlçü
er Baş müfettişliğinde · bir 

•yar istasyonu açmağa karar 
termiştir. 

b iktisat Vek:lleti müfettişleri 
unun için bazı tetkikler yap
~ağa başlamışlardır. Bu istasyon 
e~ aya kadar kurulmuş buluna

~•k ve elektrik saatlerinin 
Ontrolü daha müsait bir şe

raıt · · ıçınde yapılabilecektir. 

lAŞIRKETLERİN HESAP
t- RI - Dört aydanberi bü
un sigorta şirketlerinde ikti

sat Vekaleti tarafından yapıl-
~akta olan tetkikat pek ya-
ında bitecektir. 

t Şimdiye ksdar müfettişler 
arafından hesapları tetkik 

edilen 33 . k 31 . . t f şır etten ının 

e t!i ~amamen bitmiştir. 
. kkı şırketten başka hiç bir 

Şır ti e n hesaplarında bir uy-
ıı:unsuzluğa tesadüf edilmemiş. 
tır B 

· 1 • ununla beraber müfettiş. 
~r k tereddut uyandıran bazı 
şı\ etlerin hesaplarının çürük 
n.o k lalarını lesbit etmekten ge
tı almamaktadırlar. 

Ekonomi 

Yeni bir 
Tütün 
Şirketi Makinistlerin dereceleri : 

-·-- 1 Fevkalade başmakinist, birinci 
1 Ağustostan itibaren sınıf makinist, ikinci sınıf m\· 
çalıtmaya başltyacak kinist, üçüncü ve dôrdüncü 

Tütün ihracatı işlerile uğ- sınıf makinistler. Motorla ça-
raşmak üzere teşekkül etmiş lışan makinistler de bu namlar· 
olan Türk Tütün Liınitet Şır· la derece alacaklardır. Sınıf. 
keti bir Ağustostan itibaren !arını değiştirmek istiyen kap-
çalışmaga başlamış buluna· tanlar , imtihana gireeekler, 
caktır. muvaffak oldukları takdird e 

Bu şirket diğer bütün şir· kazandıkları derece üzerinden 
ketlerin hukukuna tamamile nam alacaklardır. 
malıklir. Şirketin idare heye
tini inhisarlar umum müdürü 
Mithat Yenel. umumi direktörü 
A. Naci Taş, teknik işleri di
rektörü olarak la Feyzi teşkil 

etmektedir. 

Vekalete, şirket hakkında 

malümat vermek üzere dün 
direktör Mithat Yene! Anka
raya hareket etmiştir. 
TİFTiK İHRACATIMIZ -

Berlin ticaret mümessilimiz 
Avni Sakman dün Alınanyaya 
hareket etmiştir. 

Mümessilimiz Almanya'da 
tiftik ihracatının durmasına 

sebep olan vaziyetin düzelmesi 
için Alınan hükümeli nezdinde 
bazı teşebbiısalta bulunacaktır. 

YUMURTA SATIŞLARI -
Yumurta ticaretimizin tanzimi 
için hükümet tarafından bir 
kanun hazırlanması düşünül

mektedir. 

Ticaret: 

Maliyet fiyatları 
Oda sanayi ,ubesl 

tetkikat yapıyor 
Şehrimizin ticaret odası se

nayi şubesi iktisat vekaletin
den aldığı bir emir üzerine 
muhtelif maddelerin maliyet 
fiyatlarını tetkik etmeğe baş
lamıştır. 
Odanın tetkikat neticesinde 

lesbit edeceği senayi mamu
liitııı maliyet ve satış fiyatları 
vekalet tarafından kabul edi
lecektir. Bu itibarla buna çok 
ehemmiyet verilmektedir. Oda 
bundan başka her ay başında 
vekalete gönderilmek üzere 
yine senayi mamulii.tının top· 
tan satış fiyatlarile iptidai mad
delerin toptan fiyatlarını tesbit 
edecektir. 

Yangın yerinde yaptığımız 

tahkikata göre: 

Dün paıar olduğu için fab
rika tatildir. Yalınız fabrika 
müdürlügü polise müracaat 
ederek makineleri temizlemek 

' için birkaç amele çalıştıraca

ğını bildirmiş ve müsaade is
temiştir. Verilen müsaade üze
rine dört beş amele ambalaj 
kısmında ve makine dairesinde 
temizlik yapmağa başlamışlar
dır, 

Tam saat 16, 10 da fabrika
nın makine dairesinden ateş 
çıktıgı görülmüştür. Amele 
derhal dışarı fırlamış ve idare 
kısmından da bekçi koşup 

yangını polisehaber vermiştir. 

itfaiyeye haber verilmiş ve 
itfaiye derhal yangına yetiş· 

miştir. Amelenin ateşi söndür
meğe çalıştığı için itfaiyeye 
geç haber verildiği de söylen
mektedir. 
Yangın yerine itfaiye müdü

rü Ihsan ve bir tam tal(ım, ay 
rıca Beyoğlundan da bir yar· 
dım kolu gelmiştir. Yangın 
saat 19 da söndürülmüş•ür. 

Fabrika müdürü mühendis 
Rüştü bu sırada Samatyada 
bulunduğu için derhal buldu· 
rulmuş, o da yangın yeriııe 

gelmiştir. 

Yangın nasıl çıktı? 

Rivayetler muhteliftir. Fakat 
hiç birinin aslı olmadığ'ı anla
şılmıştır. 

1 diğine göre zarar mıktarı, 

yalnız makine kısmında 50-60 
bin liradır. Fabrikanın ambalaj 
imalathane ve yazıhane kısım
ları kurtarılmıştır. 

Yanan kısmın iiııtil ahşap 
bir çalı ile kapalı idi. Bu fab
rika Üç Yıldız markasile piya
saya lastik ve lastik ayakkabı 
çıkarmakta idi. Fabrikanın 

yanmasile 200 amele açıkta 

kalmıştır. Yangında bir kast 
olup olmadığıda aranmaktadır, 
Polis dün fabrikada çalışan 
6 sı erkek ve 4 dü kadın ol
mak üzere 10 ameleyi sorguya 
çekmişiir. Ayrıca, fabrika mü· 
dürü Rüştünün de malumatına 
müracaat edilmiştir. 

Fabrika müdürıi ne diyor? 

Fabrika müdürü Rüştü bir 
ır.uharririmize şunları söyle
miştir: 

- Ren saat 17 de Samat
yada deniz kenarında bulunu
yordum. itfaiye geçli, ve bir 
müddet sonra bana fabrikanın 
yandığına dair haber getir
diler. Derhal bir otomobile 
binip yangın yerine geldim. 
Fabrikanın içine girdim, ço
cukları duman içinden çıkar. 
dıın. Bir çok duman yulluk
tan sonra güçlükle dışarı çı· 

kabildiın. Yangının ne suretle 
çıktığını bilmiyorum. Yangının 
elektrik kontağından çıkma· 

sına imkan yoktur. Çünkü 
kablo hep yer altından geç· 
mektedir. 

ikincisi fabrika çalışma yur-

Buna göre. büyük satış pa· 
zarlarından geçmiyen yumur· 
talar satılmıyacaktır. 

FRANSANIN PEYNiR KON 
TENJANI - Eransa hükümeti 
1936 senesi üçüncü üç aylık 
devre için Türkiyeye 100 ken• 
tal peynir kontenjanı vermiş. 

tir. 

Tehli k e var! 

NiŞASTA İSTENİYOR -
Memleketimizden gilikoz ve 
Nişasta almak üzere Filistin 
ve Suri yeden bazı müesseseler 
şehrimiz Ticaret Odasına mü· 
racaat etmişlerdir. 

Oda keyfiyeti alakadarlara 
bildirmiştir. 

DERi İTHALA Ti - Al· 
manyaya ham deri ithalinin 
tahdit edilecej!'ine dair şayia
lar piyasada fena tesir yap· 
mıştır. 

Berlindeki Türk ticaret oda
sından gelen malümata göre, 
bu şayialar doğru değildir. 
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Ş AR K DEMIRYOLLA· 
RINDA - Şark Demiryolları 
şimendiferlerinde çalışanlar ce• 
miyeti heyeti umumiyesi, önü• 
müzdeki pazar günü Samat· 
yadaki merkezlerinde toplana
caktır. Toplantıda cemiyetin 
son vaziyeti görüiüleceklir, 

Milletler Cemiyetinin kuvvetlendirilmesi sözünün ayağa düş
mesine rağmen sulh perisi görünürde yoktur. Fakat açıkça 
görünen şudur ki silahlanma hazırlıklarına artık gündüzler yel-

mediği 

!eri de 
ıçın, Milletler gece devam etsinler, b!z hem daha tayyaresi olmalı, isteği peşio-
çalışmıya koyulmuş. iyi yapabileceğimı~e, hem Av- de yıl harcadık. Şimdi kaç 

!ardır. 

Ortada gizlice çevrilen bir 
dolap yoktur; bütün oyunlar 
açıkça oynanmaktadır. 

Fransa bütün gençlerini ha· 
vacılığa çağırmış, isteklileri 
beş para almadan tayyareci 
yapmıya savaşıyor. 

lngiltere mevcut mekteple
rını beş on misline çıkarmış, 
kamplar kurmuş, fabrikalarını 

arttırıp büyütüyor ve bu yıl, 
tayyareci ve makinist olarak 
yirmi iki bin kişi yetiştirmek 

kararındadır. 
A vrupanın en modern ve 

büyük hava ordusu ltalyada 
olduğu halde, bu memleket 
yeni baştan BiN tayyare yap. 
tırıyor. 

Almanya uyuyor ve bütün 
ötekiler duruyorlar mı?. Böyle 
bir şey düşünmek delilik olur. 

Herkes istediği gibi, bir ta
kımları da tersine, düşünmekte 

rupanın 1914 dekınden daha layyaremiz oldu diye, ortaya 
çok büyük, bir harp tehlikesi bır sorgu almağa ne lüzum 
önünde bulunduğuna inanıyo. var? .. Bunun cevabını herkes 
ruz. Bu noktada şu, hemen kendi kendine sorabilir: Hava 
söylenmeli ki bu harp, Garp Tehlikesıni bilenler arasında 
Avrupasında olacak değildir. mıyım? .. 

Zeki olan Garplı, harptan Bu vatanda hakkı olan bir 
korkmakta ve bu korku ile vatandaş gibi, burada söyle-
harbi, garp Avrupasının dışına meğa mecbur olduğumuz şu· 
sürmek için, bütün dalavere dur ki en küçükten en yaşlı-
kudrelini harcamakta ve açık- mıza kadar, bütün maddi ve 
göz emrivakicilere bolkeseden manevi kudretimizi harcıyarak 
adaklar vermektedir. Genişle- beş on ay gibi kısa bir za-
mek isteyenler Avrupa mede- manda imkansızı yenerek BiN 
niyetinin kan aldırmaıta muh- tayyare yapmak bizim için ha-
taç olduğunu söylüyorlar. yali bir zaruret olmuştur. 

Sözün kısası meydanda bü- T 
yük bir tehlike var ve artık ehlike var 1.. Garp Avru-
ha va ordusunun değerini an• pası kanlı bir harpten korun-
ladığımızdan, Hava Tehlikesini mak için, garp dışında harp 
bildiA"imizden dem vurarak e- açmak ve biribirlerini oyala-
debiyat yapmak, el-aleme kar. mak zorundadır. Görenlere ku. 
şı gülünç olmak demektir,!.. lak verelim: Amansız bir teh-

Türkiyenin kendini emniyet· like varl ... 
te sanabilmesi için, beş yüz ş. H. Ergökmen 

Diğer mahsullerimizin bir 
kısmı gibi slandarize edilen 
afyon mahsulü de Avrupada 
çok iyi tesir bırakmış ve son 
üç ayda 450 bin liralık afyon 
satabilmek imkanını hazırla. 

mıştır. Diğer taraftan afyon 
yetiştiren mıntakalarımızdan 

gelen haberlere göre, bu yıl 
mahsul yüzde elli kadar faz
ladır. 

Köylüler mahsullerini hazır· 
lamış bir şekilde uyuşturucu 
maddeler inhisarının almasını 

beklemektedirler. 
Baş müdür, vekaletle temas 

edip bu işler hakkında direk
tif aldıktan sonra yeni mahsulüu 
alınmasına başlanacaktır. 

du kazanının patlamasına da 
imkan yoktur. Yanan kimya
lıanede parlayıcı maddelerden 
hiç biri buluomıyordu. Sigara
nın atılmasına imkan görmü
yorum. Çünkü fabrika içinde 
sigara içmek katiyen yasaktır. 
Bakalım, yangın nerden çıktı? 
Elbet anlaşılacak. 

Henüz bütün zarar miktarı 

kat'i şekilde belli değildir. 
Ben şimdi şu saatte fabrikayı 
nasıl çalıştırır da, bu açıkta 
kalan 200 ameleye iş bulabili
rim, diye düşünüyorum. Tabii 

şirket yeni bir bina yaptırıp 
fabrikayı tekrar işletecektir. 

iKi KİŞİ BOGULDU -
Evvelki gün saat 18 de Ha
liçle bir sandal kazası oldu . 
Eğlenceden dönen dört arka
daş denize döküldü, ikisi bo· 
ğuldu. 

Şükrü, şoför Mustafa, Şerif 
ve Mehmet ismindeki arka
daşlar Kağılhaneye kadar bir 
gezinti yapmak üzere Eyüp. 
ten bir sandal kiralamışlar ve 
Kağılhaneye giderek akşam 
üstüne kadar eğlenmişlerdir 

Dört arkadaş dönüşle neşe 
içinde gelirlerken Haliçteki 
Tıba fabrikası önünde ayağı 

kalkan Şerifin yüzünden san
dalın müvazenesi bozuluyor 
ve dört arkadaş denize 
dökülüyorlar. Etraftan vazi· 
yeti gören ve bağrşmaları işi· 

ten sandalcılar hemen imdada 
koşuyorlarsa da yalnız Şükrü 

ve şoför Mustafayı denizden 
çıkarabiliyorlar. Şerif ve kar. 
deşi Mehmet yapılan bütün 
taharriyala rağmen bulunamı
yorlar. 

Sarıyer jandarması tarafın
dan tahkikat yapılmaktadır. 

BEYGiRiN TEKMESi _ 
Beylerbeyinde, Çamlıcada fı
rında çalışan Mehmet oğlu 
Y~s_uf_ Çengelköyi!ne beygir 
gotururken yolda beygire vur
muş, beygir de bir tekme ile 
Yusuf u sol kaşının üzerinden 
ağırca yaralamıştır. Yaralı 
Nümune hastahanesine kaldı
rılmıştır. 
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1 Günün Vodvili f 
Dalkılıç avukatlar! 
Avukatlar rerm! kıyafetleri 

olarak siyah entarileri giyince 
kendilerini yeniçeri levendi mi 
zannettiler, bu ne iştir ? Birer 
birer dalkılıç olmaya başladı
lar 1 

Şimdi de mahkemedeki si
yah entarisinden çıkar çıkmaz 
evindeki beyaz entarisine can 
atmakla meşhur belediye avu
katı Bay Rami'yi Bay Selim is· 
minde bir zat düelloya davet 
etmişi 

Anlaşıldı ki bu işi artık 
resmi surette halletmek lazım 
gelecek.. Bari, oldu olacak, 
avukatlarımızın resmi kıyafet. 
!erine kılıç ta ilave edilsin ı 

Vakaa bir gazeteciye beya
natta bulunan muhterem a vu
kat bu düello davetinden 
pek tedirgin görünmüyor am
ma; demek sonunda, sevgili 
belediye avukatının şu meşhur 
entarisini ala benzetecekler. 

Karada kabotaj ı 

Okudunuz mu ? Esnaf ara
sında bayrak gibi süratle inip 
çıkan tabelalar yaptıranlar da 
varmış! Dükkan sahipleri afi
şaı memurları gelirken bun· 
ları indirip süratle yerlerine 
küçüklerini çıkarıyorlarmış l 
Demek ki, belediye artık deni
ze de karışamaz diye , bazı 
esnaf , dükkanlarının gemi 
olduklarını iddia edecekleri 

Bir de afişaj müteahhitliğı
ne, şehirde şehre yakışa cak 
afiş tesisatı yaptırmadı diye 
çıkışılıyordu. Bakın: Ne tesisat 
yapılmış! Hem de şehrin bu 
işlerdeki el çabukluğuna ta
mamı tamamına yakışır tesi
sat! Bu tesisat sayesinde, ha
kikat, dükkanını kurtaran 
kaptandır! 

(Afişaj, afişaj) diyorlardı .. 
Şi_mdi anlaşıldı: Meğer bu, 
dukkanları gemiler haline ge. 
tiren bir nevi karada (kabotaj) 
imişi 

Tabii, gelecek milli kabotaj 
bayramına (tabela yarışları) da 
ilave olunur! ' 

Ya~ımızı eriten 
Bir mesele: 

Belediye ne yapsın? işi ba
şından aşmış: Belediye şubeleri 
yağcı dükkanlarını tasnif 
ile meşgul.. Yani -Afişaj bakı
mından· karadaki yağ gemile
rini! 

Ancak, şubeler yağcıları 
tasnif ederken yeniden karı. 
şıklıklar yapılmış. Bunun üze
rine yeni bir tamim ile şu· 
belerin yeniden cedveller tan. 
zim etmeleri bildirilmiş .. 

Biz bir şey söyliyelim mi ? 
Eğer yağcıların tasnifi sattık
ları yağların nevine göre ya
pılıyorsa nafile zahmet olun
masın! Zira tasnif imkansızdır!. 

lstanbulda her arslanın yağ 
yapışı vardır. 

Civcivli kitap mı? 

Biz ( gün\ük saf tereyağı ). 
( günlük yumurta ) !arın kok
muş ve civcivli oluşlarından 

şikayet ediyorduk 1 Halbuki · 
iki kıymetli spor muallimimiz 
bizim bu şikayetlerimize hiç 
aldırmamışlar aynı garanti ta
birile bir kitap çıkarmışlar. 

Günlük jimnastik 1 
insanın gayrı ihtiyari aklına 

geliyor: 
Kitapta şüphesiz taze nazari

yelerin en civcivlisi vardır l 

Şaşılacak şey ı 

iş~ bakın: Samatyada bir kö
pek hasmı olan kedinin yavru
larını emziriyormuş. Allah Al· 
lah 1 insaniyet hayvanlara geç• 
ti 1 
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EViN ÜST KATINDAN -
Kuşdili, Vişne sokak 20 nu· 

maralı evde oturan Mahmudun 
iki yaşındaki ipek ismindeki 

çocuğu nedense üst kat oda 
penceresinden sokağa düşe

rek muhtelif yerlerinden yara· 
lanmış ve imdadı sıhhi otomo
bili ile Niimuoe hastahanesine 
gönderilmiştir. 

ÇANTADAKi LiRALAR
Taksimde imam sokağında 
Süzanın yanında hizmetçi 
Türkan, Suzanın çantasından 

otuz lira çalıp kaçmışsa da 
yakalanmıştır. 

AGAÇ f AN AŞAGI - Ve
fada oturan Riza isminde ye
di yaşında bir çocuk dut 
ağacından dü~erek başından 
varalanmışlır. 
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Her gün bir yazı 

Teşkilatlandırılması 
lazım işler .. 

Memlekette birkaç kollu bir 
"şeker ve meyva müstahza
ratı endüstrisi,, kurulmalıdır 

Okuyoruz ki Bulgarlar ta 
lngiltereye varıncaya kadar 
bu sene mühim mıktarda yaş 

çilek göndermişler. Biz yaşın

dan vaz geçtik, meyvanın ku
rusunu bile do>ğru dürüst sevk 
edemiyoruz. 

Hatta bu işi memleket için· 
de bile lazım olan şekilde ya
pamadığımızı söylersem şaşma· 
malıdır. Mesela, bugün Anka
rada kompostoluk kuru kayı· 
sının kilosu yüz kuruştan faz. 
laya, kuru incirin iyice nev'i 
bu fiattan biraz aşağısına, 

hoşaflık kuru erik bile elli 
kuruştan yukarıya satılmakta
dır. Dahası var, Ankaralılar 

bir hafta evvel bir kilo şeker

le yaptıkları kompostonun 
vişnesini bir kilo şekerden çok 
yükseğe alarak astarı yüzün
den pahalıya ağızlarını tatlıla

dılar. 
Vesaitinakliyesinin bolluğu 

ve merkeziyet itibarıyle meyva 
şehirlerinin en müsait müşte
risi olan Ankara, meyvanın 

yaşını da, kurusunu da her za
man pahalı almaktadır. Hal
buki bunlar yerinde çok ucuz 
ve hatla bazısı hiç yok paha
sınadır. Bunların maliyet fial· 
ları tlzerine ne kadar vesaiti
nakliye parası binse buradaki 
fiatlarının üçte birisini geçme
mesi lazımdır. Fiatlar Ankara
da böyle olunca, diğer şehir· 
lerimizdeki vaziyetlerinin artık 
büsbütün yüksek olduğuna 

şüphe yoktur. 
ı:ı ı:ı 

Bir müdekkik arkadaşın ya
zısında okuduk. lstanbulda 
şekercilik sanati üç yüz yıla 
kadar uzanan bir tarihe ma
liktir. Bu sanat lstanbulda er
babına çok kazanç bırakmış· 
tır. Fakat 1910 senesine pek 
yakın bir zamandanberi milli 
Türk şekerciliğinin talii ter
sine dönmeğe başlamış, Av
rupa şekerlemeleri ve çikola
taları bizim çeşitlere galebe 
çalmıştır. 

Ankaranın meşhur bir şe-
kercisi bu talih dönmesinin 
sebebini şekerciliğimizin geri· 
liğinde bulmaktadır. Bu ustaya 
nazaren Avrupada şekercilik, 
senayii nefise arasına girmiş

tir. Oralarda şiir gibi şeker
lemeler, cennet taamı olmağa 
layık şeker mü~tahzaratı ya
pılmaktadır . Bu şekercinin 
burada kendi yaptığı tecrübe
lere nazaren, zanatin inceli
ğine vakıf ve Avrupa şekerci
leri ayarında ustalar kullandığı 
gündenberi müşterisi şayanı 

hayret derecede artmıştır. 
Milli Türk şeker nevileri 

vaka kullandığı iptidai mad
delerinin nefaseti ve nevileri 
dolayısıyle enfestir. Fakat, ar
tık dededen kalma bu neviler 
ıslah edilmeli, günün istediği 

yüksekliğe çıkarılmalıdır. Bu 
yapılırsa, şekerlerimiz bir ih
racat maddesi bile olabilir. 

Roman: 80 

Ben diyorum ki, yaş ve ku
ru meyv acılığımızla şekercili,.. 
ğimiz teşkilata muhtaçtır. Yaş 
ve kuru meyvacılığımız bir 
taraftan ayrı bir teşkilata 

bağlanırken, şekerciliğimiz de 
diğer taraftan başlı başına 
ayrı bir teşkilata rapt edil· 

meli ve her ikisi de yekdiğe
rile ayrıca birleştirilerek: me· 

sel a, reçel, marmelat; şurup 

vesaire gibi maddeler yapmalı 

bunların içeride ve dışarıda 
sürümünü temin etmelidir. 

Yani Türkiyede birkaç kol
lu bir •şeker ve meyva müs

tahzaratı endüstrisi., kurulma
lıdır. Meyvalarımız toprak al

tında uyuyan madenlerimiz 

gibi dallarda harap olmakta 

ve yahut tarlalara gübrelik 
yapmaktadır. 

Şeker fabrikalarımızın istih

salatı ise çay, kahve ve lati
lokumla istihlak edilemez. 

Bu servet ve sıhhat işine 

bir an evvel başlamalıyız. 

s. 1 
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Küçük 
Haberler 

Kadastro umum müdürlüğü 

Falih kazasında da kadastro 

tahririne başlanmasına karar 
vermiştir. Bunun için kadastro 
postaları hazırlanmıştır. 

Fatih kazası Türkiyenin en 

büyük ve binası çok kazala
rından biri oldujtu için kadas
trosu çok uzun sürecektir. 

• Geçen aya kadarki bir se
ne zarfında memleketimizde 
yeniden 45 telgraf merkezi 

beynelmilel telgrat muhabere
sine açılmıştır. Bu suretle bey

nelmilel muhabereye açık tel
graf merkezlerimizin adedi 
368 e baliğ olmuştur. 

• Her.üz anlaşılamıyan bir 
sebepten dolayı Darüşşefaka 

Cemiyetinin idare heyeti istifa 
etmiş1ir. Cemiyet umumi heyeti 

ayın 19 uncu pazar günü bu 

mesele etrafında konuşak üzere 
bir toplantı yapacaktır. 

Vilayetine ait işler için 
Ankaraya giden Çanakkale 

Valisi Nizameddin dün yolcu 

tayyaresile Ankaradan şehri
mize gelmiştir. 

• C.H. Partisi Kumkapı na
hiyesinin himayesinde bulunan 
Allı Ok temsil grupu evvelki 

akşam grup merkezi olan Ka
dirgadaki temsil salonunda bir 
müsamere vermiştir. 

Müsamerede grup Başkanı 
bulunan Celal Melenin yazdığı 
"Başbuğların baş eğdiği ha
kan. namındaki iki perdelik 
milli piyes temsil edilmiş ve 
çok beğenilmiştir. Geç vakte 
kadar ejtlenilmiştir. 

Askerlik: 

Gaz hücumunda 
sağlık 

Gaz hücumu ne kadar 
tehlikeli ise, gazlananları 

kaldırmak, ilk yardımı yap
mak ve zehirlenenleri le· 
davi etmekte o derece mü
himdir. Bu işleri vakıt geç
meksizin, geciktirmeksizin 
başarmak için bütün d ~k
torları, sağlık ve hayır ku
rullarını daha hazardan va
zifeye davet etmek icap 
eder. 

Sağlık teşkilab gezici ve 
yerli olarak ikiye ayrılır. 

Gezici teşkilat iyi tahsil 
görmüş bir sıhhiye memu
rile 8 hasta bakıcı ve tes
kireciden mürekkep ekip
ler den kurulur. Bu ekipler 
yanan, yıkılan, binalar al· 
tında kalan hastaları bulur
lar ve ilk yardımı yaparlar. 
Ekiplerde ilaç çantası, te
kerlekli sedye bulunur ve 
gaz elbiseleri ve maskele
rile çalışırlar • Hastalar, 
hasta veya taksi olomobil
lerile ilk yardım merkezle
rine gönderilirler. 

ilk yardım merkezleri, 
lüzum ve ihtiyaca göre gaz 
ve bombalara karşı 

korunmuş yerlerde mesela 
asri apartmanların, büyük 
binaların betondan yapıl

mış sinemaların bodrum 
katlarında çalışırlar. Yar
dım merkezlerinde bir dok 
tor, ikisi kadın olmak üze
re dört yardımcı bulunur. 
Bunların askerlik yaşına 

ba~mamış gençlerden (tale
be ve izci gibi) askerlikten 
çıkmış ihtiyarlardan seçıl
mesi uygundur. 

Burada tedavi gören gaz
lılardan ağır hastalar has
tahanelere,hafif gazlılar da 
evlerine gönderilirler. 
Yardım merkezlerinde 

Bikarbonat, Asidborik tab
letleri, permanganat mahlü
lü, Boraks ve Vazelinden 
yapılmış Bor ve Hydroksit 
merhemleri ve akciğerde 

ödemi teşekkülüne mani 
olacak ilaçlar bulunur. 

M. K. 

Düşünceler: 
Tasarruf, altınla kardeştir; 

fakat, altından daha ku,,vet
lidir. 

(!) El 

Sabırsızlık: çok defa, mu
sibet doğurur. 

ı:ı ı;ı 

Vicdanın tJereceği hrikrim/e. 
ri, mantığın t.1ereceği hüküm ... 
/ere tercih ederim. Bilhassa 
mantık ölçülerinde adaletsizlik 
görürsem .. 

lskender Fahreddin 
( 

Abone Şartları 

TÜRKiYE iÇiN 
1 Senelık 1200 Kr. 
6 Aylık 600 .. 
3 .. 325 .. 
1 • 125 .. 

HARiÇ iÇİN 
1 Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık 1300 .. 
3 • 700 .. 
1 • 

Nuruoımanlye, Şeref Sokait 
TELEFON' 20827 ..._ _____ ) 

Vnlk.nk Çc§lır<dlc§lk. 
O, yanımdan uzaklaşınca , 

kuvvetlerim de azalıyor, eksi· 
liyordu. Eskiden beni korkut· 
mıyan yalnızlık , şimdi beni 
bir düşman gibi tehdit edi
yordu. 

Sevmenin , zaaf oluşunun 

sebeplerinden biride bu mıydı? 
Sevginin, iyi bir şey oldu

ğuna, kendimi inandırmıştım : 

onun, böyle fenalıkları doku· 
nabileceğini aklım almıyordu. 

Bir çıtırdı duyarak başımı 

kaldırdım. Çardağın kapısında 

Turgutun siloeti görünmüştü: 
- Sezencik; seni beklettim, 

değil mi, yavrum? 
Ona, cevap veremedim. O

nu görünce. hıçkırıklarım ke
sileceğine arı.ınışlı. insan için
den değiştif!'i hızla, dışından 

değişemiyor. 

- Mahmut Yesari 
Gülmeli, değil midim? hayır! 

ağlıyordum. Kendimi Turgudun 
açılan kolları arasına atlım kol
larım, onun boynunda, başım 
omuzunda, saçlarım ürpererek, 
sarsıla sarsıla ağlıyordum. 

O, kollarını, bir kement gi
bi sarmıştı: 

- Sevgilim ... Niçin ajtlıyor
sun? .. Yok, yavrum; ağlama ... 
Hayır, Sezencik ağlamaz ... Hem 
neden? Ağlıyacak nevar? 

Onun sıcak göksü, sıcak 

sesi, sı·cak nefesi, beni yavaş 
yavaş kendime getiriyordu. 

Yan yana sıranın üzerine 
olurduk. Uzun zaman, hiç ko
nuşmadık . Ellerimiz, birbirinin 
avuçlarında, sustu. 

Korkularım dağılıyor, kuv
vetim toplanıyor,gözlerimin ya
şı diniyor, içimi tallı bir ser
inlik kaplıyordu: 

- Neredeydin? 
Turgut, içini çekti: 
- Merak edeceğini biliyor

dum, yavrum. Evde idik. 
- Peki, neye hiç görün

medin. 
- Babamla meşgulduml 
- Onu da anlıyorum, hak 

veriyorum. Fakat bir haber 
de gönderemez miydin? 

Turgut, dertli dertli başım 
sallıyordu: 

- Düşünmedim mi sanıyor
sun? Öyle şaşkınlık içindey
dim ki. Babamın yanından 

ayrılamıyordum. Babam, çok 
hasta. Sezeni 

Cemil amucanın o ı;eceki 

harap, bitik hali gözümün 
önüne geldi, kendi derdimi 
unuttum. 

- Nesi var? 

AÇIK SÖZ-

Varız 
Dün Haydar 

paşa lisesine 
giden uzun 
yolun üstünde, 
o yol kadar 

uzun bir kıt'a gördüm: 
- Haydarpaşa Lisesi 1 de

diler. 
Boru ve trampet ıeslerine 

tempo tutan, rap 1 rap! .. !ar 
bir kere daha kulaklardan 
girerek en küçük şehir par
çalarını çivili kunduralarla 
ezdi, imanlara yeni ümitler, 
yeni ışıklar ve kuvvetler 
sundu. 

Bu, Türk ıudüyle emzirilmiş 
dik başlı kafilenin yürüyü• 
şünü, uzaktan görmek için 
Selimiye'nin pencerelerinden 
uzanan Mehmetçik başlarına, 
bu giden arslanlar denizine, 
çevremdeki halka baktım 1 
içimden ,ahlanan bir inanç 
beynimde haykırdı : Varız 1 
dedi. 

- Varız 1 dedim 
Ve onların arka11ndan ba• 

karak: 
- Güvendiğim bu dağa kar 

yağmaz 1 diye yükseldim. 

1 Doktorunl 
L O ğütleri 1 
Kekemelik· 
Rekaket 

iyi konuşamamak, tabii in
sanlar gibi düzgün lakırdı söy
liyememek bir hastalıktır. Biz 
buna "kekemelik., diyoruz ki 
rekaket tabiri de kullanılmak
tadır. Bunu bir doktor kafa· 
sıyle uzun boylu tahlil etmek 
burada lüzumsuzdur. Fakat in
sanların aşağı yukarı yüzde 
otuzunda bulunan bu hastalı
ğın sebep ve kaynakları muh
teliftir. 

1 - Kekemelik anadan dof!'· 
ma olabilir. Çocuğun konuş
ır.a sevk tabiisi zayıtır. An-

ne ise küçük yaşta çocuğun 

bu noksanı ile alakadar olmaz 
ve zavallı çocuk büyüdüğü za
man bile kekeme vaziyetle ka
lır. 

2 - Kekemelik sonradan 
da olabilir. Esasen bu hasta
lık bir sinir hastalığı olduğu 
için büyük yaşta sinirleri bo
zulan bir adam kekeme kala
bilir. Bir bakımdan da keke. 
melik hafıza hastalıl!"ı olarak 
da kabul edilebilir. Hafızaları 
hafif olanların dilleri de cılız 
ve çelimsizdir. 

3 - Kekemeliğe sebep olan 
imzalardan biri de fazla yor
gunluktur. Uykusuzluk ta ke
kemeliğe yol açabilir. 

Bu hastalığın tedavisi ıçm 

ilaca lüzum yoktur. Bu hususla 
en iyi tedavi çaresi hastayı 
konuşmaya alıştırmak, yani 
zorla konuşturmaktır. Bu su
retle onun bağlanmış olan dili 
çöıülür ve en inatçı kekeme
ler bile bir sene sonra en az
gın gevezeler haline gelebilir. 

Filistinde karışıklık· 
lar durmıyor 

Londra, 12 (A. A.) - Müs
temlekat bakanlığının verdiği 
bir habere göre, filistinde, 
şimal mıntakasında ufak bazı 
yeni karışıklıklar olmuştur. 

- Sorma .• 
- Sizin evde, hiç ışık yoktu. 
- Babam yaktırmıyor .• 
- Neden? 

Sinirleniyor 1 
- Zavallı Cemil amuca ! 
- Evet, Sezen'ciğim; en 

doğru, en yerinde söz, bu, 
babam, çok zavallı ... Bırden
bire, öyle yıkıldı, öyle çöktü, 
ve öyle ihtiyarladı ki ... inan. 
dığı, sevdiği insanlar tarafın. 
dan darbe yemek çok kötü 
şey, Sezen f 

- Benden, hiç bir suretle 
kötülük görmiyecek, incinmi
yecek, kırılmıyacaksın, Tur· 
gut... Buna, emin ol I 

- Ona, bütün kalbimle e• 
minim, Sezen 1 

Cemil amucamn, birden yÜ· 
reğine inip ölmemesi, bir tali
di 1 talidi, diyorum amma, aca
ba yerinde mi? yaşaması belki 
talisizlik,.. Bu felaketi, bir has
talıkla geçiştirmesi, kimin he
sabına talidi, onu, katiyetle 
kestiremiyordum. 

Bunları düşünüyordum, Ce· 
mil amucamın babamla icarı· 
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Noı 85 Yazan: Reşat Ek,.em Koçu 
Yeniçeriler ve Rumeli askeri isyan ederek Serdarıtı 
otağına hücum ettiler. Her ne olursa 
öldürmek maksadıyle içeriye ateşe 

olsun Serdarı 
başladılar.• 

- 43 - 1 

Askerin kıyamı. Serda
rın otaç;ıına hücuml 
Giritteki tiınar ve zeamet 

mahlü latını Serdar Deli Hüse
yin Paşa bizzat tevcih ediyor
du. Rumeli beylerbeyisi ola
rak Giride gelmiş olan Zur
nazen Mustafa Paşa, Rumeli 
eyaleti defterlerini Serdar 
Hüseyin Paşadan isteyerek 
beylerbeyisi bulundu~u Rume
li eyaletinin şehitlerden boş 
kalan timar ve zeametlr.rini 
kendisi vermek istedi. Serdar, 
Zurnazen Mustafa Paşanın bu 
isteğini reddetti. Deli Hüseyin 
Paşa ile arası açılan Mustafa 
Paşa, Serdara karşı olan gay· 
zını açıktan açığa göslermeğe 

cesaret edemiyerek Sekban
başı Mahmut ağa ile beraber 
askeri gizliden gizliye Serda
rın aleyhine tahrike başladı. 

Bugünlerde lstanbuldan Sad
razam Kara Murat Paşanın 

ağalarından biri geldi. Sadra-

!anlığa Bıyıklı Mustafa Paşa· 
nın tayin edildiğini, donanma
nın mükemmel bir surette 
gönd~rildiği cihetle bu yıl 
Kandıye kalesinin zaptedilmesi 
lazım geldiğini bildiriyordu. 
Serdar, lstanuuldan gelen Sıd
razam ağasının huzurıle büyük 
bir divan topladı. Divanda, 
Zurnaze nMu,tafa Paşa ile 
Sekbanbaşı Mahmut ağa tara

fından tahrik edilen ümera ve 
zabitan, donanma ile asker, 
cephane ve lağımcı gelmediği 
cihetle Metrise girmiyecck
lerini, binaenaleyh Kandiye 
muhasarasına başlıyamıyacak. 

larım söylediler. 

Asker arasında şu korkunç 
söz dolaşmağa başlamıştı: 

- lçeru Kandiyeye gide! 
şatırın tuttuk, Serdarın küffar 
ile gizlü sözü varil [1] 

Bu lutu'an şatır nerede? 1°11" 
tan kim ? Bunu soran, arayao 
bile yoklu. •Serdar Venedik• 
!ilerle gizlice muhabere edi' 
yormuşll .. .,, sözü muazza~ 
Türk ordusunda bir yıldır•~ 
gibi yayılmıştı. Yıldırımın çarJ!' 
tığı yerden ateş çıkar: 

Yeniçeriler ve Rumeli askel' 
isyan ederek Serdarın otağıP1 

hücum etti er. Serdarı öldii1" 

mck kasdile içeriye ateş ettilel· 
Asi askeri nasihat ile d; 

ğıtmak imkanı kalmamıştı. D• 
Hüseyin Paşa asil•'.' 
ateş ile mu'cabele etmeleri içtO 
adamlarına izin verdi. ~~ 
Hüseyin Paşa gibi gözü !"':

1 ve pehlivan bir vezirin güzıd 
iç oğlanları _ok . ve tü.fek il: 
yüzlerce Yenıçerı ve Sıpah•f 
yere serdi. 

- Bitmedi.--

Bundan istifade eden zur
nazen Mustafa ile Mahmut, 
ortaya bir de yalan haber 
allılar: Güya Serdar Deli Hü
seyin Paşa mahrem adamla
rından bir şatırıııı Kandiye 
kalesi kumandanına gönderir
ken bizim asker tarafından 
yakalanmış! Serdar, Venedikli
lerle gizli muhaberede bulunu-

zam, Serdarın arzı üzerine kap· yormuı 1 ! [1] NaimJ. 4, 410. f """'"'""""""""""""'""""""""'"""'""""""""'""'"'"""""'"""""""'"'""""""""""""""'""'"'"'"""""'""'"""""""'"'"'""""'"'"""1 

ı · SAN'AT 
L .............. Kitap, Resim, Tiyatro, Musiki ........... _J 

Yine kağnı 
Yazan: SABAHATTİN ALİ Basan: Yeni kitapçı (50 kuruş) 

Sabahattin Ali son hikaye
lerini bize güıel kapuklı ve 
Kağnı adle bh kilabile >undu. 
Bu kilapla genç hikayecinin 
yepyeni bir sahada tek bu~ına 
çalışltğını görüyor v~ - ne sak,. 

lcyayım - biraz da üzülüyoruz. 

Çünkri o Anadoluyu bu ~eki/. 

de tasvir saha srndu. yapaııal· 

ntı kalmıştır, bununla bt-,.aber 
muua/ fak. olmamıştır dt!"nemez 

Şimdiye kadar Anadoluyu 

gören yazı cıiarımıı yuk.. ınuy· 

du? 

Varde, fakat hiçbiri Saba· 
hallin Alinin yapt>ğını yap· 
mak istemedi, yahut ıo yapa· 
madı. Salih Zek ı Aktuy (Mı· 
ne çiçekleri) adlı es<rind• köy· 
/erin güzelliklerinden bahsetti, 

halla biıaz da köylri rulıuııu 
rndi, sonradan bize klôsikleri 

lanelmak ideali galebe ~aldı, 

ve mesela köy hikôyelerin;,, 
yerine eski ve güzel bir duyu• 
şun mahsulü olan pınarı gör

dük. 
Reşat Nuri Anadolu seya

hat/erini oraya buraya yazdı. 
Kah Yedigün mecmuasınd<ı 

Kıih Cumhuriyetin bir kaç 

sütununda 1.1e romanlarında 

bunu sezdik, o da Anadolu 
ruhunu tamamile ve bıilün 

çıplaklığile bize tanıtamadı. 

Halbuki Sabahattin ,1/i bu 
çok sevilen yazıcıların yapma
dıklarını yaptı "e Anadolu 
köy ruhunıı bütün açıklığile, 
bülü~ hareket/erile, bütün çıp· 
luklığile göstermek isledi tJe 
isliyor. 

sını nasıl yakaladığını sormak 
aklıma gelmiyordu. 

Bunu, hatırlayan Turğut ol
muştu: 

- Sana, bildiklerimi, gör
düklerimi anlatayım ..• 

- Sahi Turgut, dedim, ha
diseyi anlal...Şüphesiz, sen de 
çok sıkıldın, çok üzüldün 1 

Turgut, omuzlarını oynattı: 
-Hıhl dedi.Benim sıkılmam 

üzülmem, birşey değil. 

Benim, en çok üzüldüğüm, bu 
hadisenin önüne geçemeyişim 
oldu. Bazan, mukadderata 
inanmak lazımgeliyor... Vazi· 
yeli bildiğimiz, tertibat aldı

ğımız halde, önüne geçemedik. 
Akacak kan, damarda dur· 

mıyor... Senden ayrılınca ko· 
şarak yan taraftaıı caddeye 
çıktım; oradan ara sokağa 
saptım.. Babam, görünürlerde 

1 

yoktu. Sağa sola bakındım; 
bir gölge, bir karaltı bile göz
lerime ilişmedi. Yalnız, kafa
mın içinde, bir şüphe, yılan 
gibi çöreklenmişti. Babam, o 
gece, neden içer gibi yapmış· 
ta içme'llişti? Neye, ayıkken 

Kağnıda rPali<t bir üsliıp/a 1 şıl var: önce köylüleri kal~ 
yazılmış bir çok hikaye var, l 'e_~ini benliklerini de~~re~ gfı 
11e hep sinde de ouru anlatış ruyor, sonra aynı lloy[u/tf. 

uzilıyor, hıkciyel~r şimdiye a!! '.şığ'. . al~ı~.da giizel~~ş~;; 
kodor yazılan başlangıclı ve çızgılerını goruyor, '". g~n . ı 

- J kavurduğu azap çızgı/erı~ 
sonlu k/asık yazı parçalall k b 1 h h · /r 
d 

. . ay euen u me tap tascnr 
eğıldı. r. O. yazmıyor, an/alı- 1 . d b k 1 ıJı 

b 
. . . rın e az uçu uza ıyorsn 

yar.. ı.tırmıyor, bızım devam fi k 1 d · ·ı u· J, . . . . . muva a o mıgor egı • f 
edıp bıtırmemızı ıslıyor. Su· cü görüşü de, dıvara baştfl 
balıaıtin Alinin hikôyeleri başı dayayan Arap Hayri, Gralfl~ 

ue •onu belli olmıyan ve çok fon Avrat, kalu budaklı /Jil 
hızlı akan lıayat, yaşayış ce- kuru dala benziyen ihtlyar k~ 
reya.ından kesilen parça/ar. dın da gördiiğü gibi, köylü/er!~ 
dır ... Eoeı tumami/e müsıekıl, tipin ve canlı noktalarını gor 

mesidir. 
coşan, coşturan, şimdi güldü
rürken biraz sonra ağlatan 

hayat sahneleri .• 
Kağnı natüralist eserlerden 

et1vel ve sonra yazılan her re· 
alist eser gibi rontantiklir. 

Gözlrikleri buğulanan Edebi
yat fakültesi mezunu zabiti 
~anki lıer yerde görüyorum, 
sanki o demin kamyondan af. 

lıyan genele, şimdi Mısıik "Ca
fJil beyle. beraberdi. Sanki o 
gozlükleri buğulanan hulyalı 

2obil kağnıyı siiren kocakarı 
ile beıahf:r taşları ilert:k yı1-

riiyurdıı ve kanıyonrın en t)nıİn· 

cie şofô':"Ün yarundoki dattat1c· 
kili ilt! ganyana oturııyordu ..• 

Yaşayışın lıızlı, çok lıızlı 

akı;e gibi Sabalıaıtin Alinin 
lııkayeleri de çabık bitiyor, ve 
gôttiyoruz ki o yalnız bir tip 
yaratmak islemenıistir, çünkı1 

tasvir elliği tipler yarıda ka
lıyor. onun bize tanıtmak isle· 
diği yukarıda söylediğim gibi 
buttin, bulunm!lz bir köylü ru ... J 
hudur, bir köy havasıdır. J 

Sabahattin Alınin üç görü• 

3arlıoşluk t•klıdı yapmıştı? 

Karısı, onu aldalmağa uğra· 

şırken, o, hangi niyetle, hangı 
maksatla karısını aldalıp yere 
vurmu~tu? Bunda, imzasız 

mektubun muhakkak ki bır 

tesiri vardı. Balıam, hiç etra
fına sezdirmeden karısının 
peşini mi kollıyordu? 

Ef!'er öyle ıse, bizim sak la
dığımız ince teferruatı da Öf!'· 
renmiş olabılırdi! ve şüphem 
doğru mu ıdı, ne dereceye ka
dar doğru olabılırdi ? Bunu 
fazla düşünecek halde değıl

dım. Dakıkalarım, sayılı idi. 
Hem bu şllphenin sl"vkiyle, 
benı de, babama caddede ve 
ara sok akta rastlayamayınca 
aş 1ğ ı istikamete yürümüş ola. 
~ağını hesa p eder~k kumsala 
indim. Kumsalda da kim•eler 
yoktu. Ayaklarım. beııı, iışık· 

ların buluştukları kulübeye 
doğru sürükleyordu. Aksi İs· 
!ikamete gitmekliğim için bir 
sebep yoklu; halbu ki, kulube 
tarafına yürümemin bir mana
sı, hedefi vardı. Eğer kulübe
de, o kadınla babana tesadüf 

Başka sütunlarda söyiedif 
me 11eliyorum: 

Anaduluda yalnız pınar baf 
larr, dere kenarları görmi!I' 
/im. G•ineş batarken bir kag1 

nın iistünde oturarak çoba~~ 
ışık/aşan ufkun Önünde çit•• 
ği şeklini değil, onun nasırl 
el/erile yuğurduğu kalbini <' 
ruhunu görelim demiştim. 

Sabahattin Ali Anado/ııno' 
şeklini değil, ruhunu gören t 
anlayan blr yazıcıdır. ve 
bakımdan lıiç bir kusuru yo~ 
tur. Gerçi bazı hataları !} 

değil, meselci vakalar hep bif 
birine ben~iyor, bıllün hikô!J' 
/erde bir yeknasaklık var ... r:ı 
kal bunlar onun sahileştirlfl, 
istediği ülkıinıln yanında ıJ1 
hiçlir . 

Sabahattin Aliyi köylüyü t 
köylüleri duyup anladığı ~ 
bizlere de duyurup an/afifi. 
istediği için tebrik el7ıe/İ!J11 

Fakat onun görüşlerinden Jı 
ha çok, tJe istidadından da; 
fazla verimli eserler bak 
yor uz. 

Tarık Z. Tuna11 

edersem, tehlikeyi atlataca: 
lım. Madem ki babamın ıı~ 
bulamamıştım; onu yolund 
çeviremiyecektim; tehl,k1 
atlatmak için, ötekileri b 
marn icsbediyordu. Beyni ~ 
bır anda şimşek gibi ya~ 
bu düşünce, bu kararlarla, k~ 
lubeye doğru seyirtdim. f: d 
yaklaştım; kapı aralıktı. ôn 
onların, biraz dışarıda doiııı' 
tıklan sonra küçük eve f 
diklerini ve henüz kapıyı ~; 
pamağa vakıt bulanıadıklaf 

sanıyordum. Birden, baba~ 
sesıni duyarak, kapının öı~ 
de, çivilenmiş durdum. Ba ~ 
bağırıyordu. Fakat bu ses 
hıddet, şiedet, öfke. ·) 

(Bitm~ 

~'"'"''''''l(i!'~'p'"'k~~~·~·~·..,, 
YJKIK ÇARDAK 

No: 80 
ııtl' 
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13 Temmuz AÇIK SÖZ 

1 BÜTÜN MEMLEKE_T._ .. 1 

Tire gün geçtikçe her gün biraz mamureleş· 
mektedir. Belediye fakir bütçeşlne rağmen. 
şimdiye kadar şehrin başta gelen ihtiyaçların· 
dan en mühimlerini başarmış gibidir. Gerçi 
yapılacak daha çok şey var. Himmet eksik ol· 
masın, onlar da başarılacaktır. 

... ;;a·m··~··1<·········1·11··r·ac:·a·ıi··11·e1·;··· 1 

hile yapanlar! 
lzmir, (Açık Söz ) - Almanyada Ausburgda büyük bir do· 

kuma fabrikası tarafından Bremen borsasından satın alınan 
Türkiye menşe'li pamuk balyaları içinden demir ve taş parça· 
lariyle bıçak demirleri ve kibrit kutuları çıkmıştır. . 

Şehrimiz ticaret odası, bu mühim mesele hakkında t~tkıkler 
yapmaktadır. Tahkikata göre lzmir piyasasında çalışan ıhracat· 
cılardan hiçbirinin böyle bir harekette bulunmadığı ve bu pa. 
mukların, diğer piyasalardan gönderilmiş bulunması muhtemel 
olduj!"u neticesine varılmıştır. 

Bor~ada şöyle deniliyor: .. Mer· 
lırnırde böyle şey yapacak tuccar yoktur. Geçen sene . 

sinde bir tüccar böyle bir şey yapmıştı ve hakkında takıbat 
yapılarak mahkemeye verilmişti. . • 

Berlin Türk t ı caret odasını'! vermış olduğu bu malumat 
üzerine balyalardan çıkan kibrit kutularının markalarının ne 
şekilde olduğu da sorulmuştur. Çünkü balyalara doldurulan 
ecnebi maddelerin, başka bir memlekette doldurulmuş olması da 
muhtemel görülüyor. 

• • • 
Mersinde çok yaşlı bir ihtilô.f[ 

nihayet hal edildi 

---~ - -·--
Garip bir 
Ucuzluk 
Kavgası!.. 

"Yeni Mu sin. arkadaşı· 
mız yazıyor: Mersin ka
saplarının açtığı "ucuz et 
ıatma" savaşı bütün hara .. 
retiyle devam ediyor. Bu 
savaşa bayraktarlık yapan 
bir kasap ötekilerin de 
kendisine uyduğunu gÖ· 
rünce koyun etini on üç 
kuruştan satmıya başla. 
mıştır. Bu bir hafta içinde 
et sarfiyatı geçen haftaya 
nisbetle hemen hemen bir 
buçuk misli artmı,tır. 

Kasapların yol açtıkları 
bu savaş veya damping 
yavaş yavaş öteki esnafa 
sirayet etmektedir • 

Kasapları ilk olarak şö
förler takibe başlamışlar 

ve Fındık pınarı Gözne 
yaylalarına tatbik ettikleri 
tarifeyi yarı yarıya indir
mişlerdir. Şimdiye kadar 
yüzde hef yüz kazanç 
gayretiyle çalışan diğer 

esnafın da aynı şekilde 

hareketleri bugünlerde ar
zu edilmiyen birşey değil
dir. Bihussa eğlenoe yer• 
]erinin, fırıncıların bir 
damping çanı Çalmaları 

beklenir. 
Bu gidişle Mersinde ha

yat pahalılığiyle mücadele 
ıçın bir gayrete lüzum 
kalmıyacak ve biz: 

- Gıda maddeleri üze
rinde bariz ihtikar yapılı-
yor. 

Fakir halkın soyul· 
ması önlenmeli. 

Halk lüzumsuz ve 
haksız yere bir Çok mas· 
raflar ödüyor. 

Gibi başlıklar altında ya
zılar yazmaktan kurtula. 

Yemek 
13 tf!:mmuz pazarleıt 

Zeylin yağlı türlü - pat
lıcanlı tava pirzolası - drr 
ma/esli pilav - taze kaysı 

hoşafı. 

• Bir kilo iyi 
pirzola yaptı- ~ 
rılır. Yağda kı- ·1~" 
zaracağı için r::;;;:p.~"'§) 
etlerin iyi dol· ~ 
masına dikkat 
etmeli. Kırmızı biber, çentilmiş 
soğan ve bir az da yoğurtla 
karıştırılarak yapılacak bol 
salçanın içine, tuzlanmış ola
rak pirzolalar konur. 

iki saat kadar böylece bıra
kılır. Patlıcanlar yanlama
sına olarak kalın kalın 
kesilir. Tereyağı içinde ilk Ön· 
ce salçadan çıkartılan pirzola· 
lar kızartılarak bir kaba ay. 
rılır; ardından hafifce patlı
canlar kızartılır en son tavada 
kalan yağın içinde kabukıarı 
soyulmuş çekrrdekleri ayıklan
mış domatislerden bir miktar 
dökülerek eriyinceye kadar 
kavrulur. Bir az kırmızı biber 
hafifce de kekik döküldükten 
sonra ocaktan alınır, pirzola
lar altla patlıcanlar üstle ol
mak üzere hepsi bir kaba is
tif edilir, patlıcanları az buçuk 
örtünceye k: dar ılık su dol
durularak ocağa tekrar konur. 
yemek yağı bitinceye kadar 
kaynatılır biteceği z ı man lak
sirn ıabağına intizamla alına

rak üstüne bolc:ı maydanoz 
doğranır. 

• Bir k' lo kadar domatesin 
kabukl arı ve çekirdekler i ay ık-

"=c=a=ğ=ız=,="====-===ı/ / lanır süzgeçle baskı makine-
" sile güzelce sıkılır. Pirinç ayık-

Mersin (Açık Söz) - Burada Belediye ile evkaf idaresi 
arasında tam yirmı bir sene evvel başlayan ve dosyalarınd~ 
üç rej im mahkemelerinin kararı bulunan bahçe meselcsı evvelkı 
gün halledilmiştir. 

Bu meseleyi yerinde t~lkik etmek üzere şehrimize gelen 
evkaf umumi idare meclisi azasından Hakkı Yücel, bahçe va
ziyetini ve ihtilafa sebep olan vaziyetler ile şimdiye kadar 
gerek şeriye ve gerek diğer mahkemelerden alınan karıırları 
gözden geçirmiş ve bahçenin belediye elinde bulunmasının da
ha muvafık olacağ"ı neticesine varmıştır. 

A J / lanır yıkanır. 
1 nauO UnUn Tencerede yağa yakıldıktan 

/(,apllca lar sonra bir pirince iki su olmak 

Evvelki ~>Ln Vali Rükneddin ve belediye reisi ve evkaf ida
re meclisi azası yaptıkları son b:r toplantıda bir anlaşma şekli 
tesbit edilerek bahçeye evkafın müdahale etmemesi kararlaşlı· 
rılmıştır. 

• • • 
Kuduz hastaları çoğalmış 
lzmir, (Açık Söz) - Civar v;layet ve kazalarından son 

günlerde kuduz tedavisi için lzrnir'e gelenlerin sayıları artmış· 
lır. Bahribaba'daki liman ve Şehir bakteriyoloji müessesesindeki 
kuduz tedavi yurduna ayak tedavisi suretile günde 60 - 80 kişi 
müracaat etmekte ve tedavileri yapılmaktadır. 

Hastaların bukadar artmalarının sebebi, son zamanlarda 
havaların fazla sıcaklanrnası yüzünden kuduz hayVdnların civar 
Vilayet ve kazalarda artmış olma.ıdır. 

Adananın Ticareti 
ihracat ~aziyeti mem

nuniyet uyandırıyor 
Adanadan: Şehrimizin yap· 

lığı ithal ve ihracı çok esaslı 
bir suretle tutmakla olan ti
caret ve sanayi odasının Ha
~iran 936 ayına ait neşrettiği 
ıstatisliğe göre, ihracatımızda 
çok şayanı memnuniyet bir 
tezayüt görü'nıiişlÜr. 

Haziranın iptidasından •O
nuna kadar bir ay içinde : 
278571 liralık pamuk, 4999 
liralık pamuk çiğit, 20523 li
ralık çiğit küsbesi, 26208 lira
lı '< çiğit yağı, 2193 liralık 
arpa, 37706 liralık buğday, 

131 liralık yulaf, 60923 lira
lık un, 958 liralık susam , 
232313 liralık iplik, 140516 li
ralık bez, 11033 liralık yapağı, 
2060 liralık barsak ve 44840 
liralıkta ufak ihracat yapılmış 
ve 68468 liralık ta ithalattan 
ihracat yapılrnıştir • Ve bu· 
na göre ihracat yekiınurnuz 

933,442 lirayı bulmuştur. 
Geçen yıl 579,886 lira idi ki 

b~ yıl 353,556 lira gibi büyük 
bır fazlalık göze çarpmaktadır. 

lthalfıta gelince: 10,598 lira· 
lık ziraat aleti, 17,791 liralık ı 
benzin, 7417 liralık çimento, 
ll,8864 liralık gazyağı, l 7637 

liralık hurdevat, 6243 liralık 
k•hve, 2522 liralık kanaviçe, 
5005 liralık kösele, 52636 li
ralık yerli mensucaı, 8413 lira
lık makine parçası, 4882 lira
lık makine yağı, 36234 liralık 

şeker, 51946 liralık vesaire ve 
131207 liralık ufak ithalat ya· 
pılmıştır. 

Buna göre geçen yıldan 
60312 liralık fazla ithalat ya
pılmıştır. 

Fakat yapılan 353,556 lira 
ihracat tutarından bu miktarı 
tenzil eltij!"irnizde, yine şehri
mizin 293,244 lira gibi ihraca
tında bir tezayüt olduğu gö
rülüyor. 

Trakyada 
Köylerin kalkınması 
programı hazırlandı 

Edirne, 11 (A.A.) - Trak
yanın köy kalkınma programı 
bitmiştir. Çok zarif bir kap 
içınde renkli ve resimli ola
rak lstanbulda basılmaktadır. 

Ziraaı Vekaletinin müşaviri 
Dr. Çiki ıle iş arkadaşları ve 
Trakya umumi müfettişliği 
baytar müşaviri, Trakya hay· 
vanlarının ıslahı için deneme 
mıntakalarında çalışmak üze· 
re emir almışlardır. 

üzere suya karıştırılan salça 

B l
' J tencereye dökerler. ·Tuw atı-e u esi lır kaynara çıkınca pirincı dö-

Bursa (Hususi) - Bursanın 
yıllardanberl açılmasını ha-;retlc 
beklediği Çelik Palas bir ay. 
danberi bursalıların ve Bursa 
ya gelip gidenlerin çok rağbet 
ettikleri ve fırsat bulunca ılk 
uğradıkları yer olmuş bulunu
yor. 

Bir orman deni1ini andıran 
Bursa ovasını ayaklarınızın al· 
tına seren terasasında ve bah
çesinde temiz, bol ve inanıl· 
mıyacak kadar ucuz olan ote
lin yemeğini güzel bir müzikle 
yiyebiliyorsunuz. 

Hele Buradan Palasa kadar 
yarım saatle bir işliyen ve 
gece yarısır.a kadar devam 
eden otobüs servisi başladığı 
gündenberi Bursa halkının akın 
ettiği Çelik Palas bahçesi, 
renk renk çiçekler arasında 
oturan gene renk renk tuva
letli, elbiseli insanlarla dolup 
taşıyor. Palasın havuzlarından 
dökülen suların şırıltısı, akşam
dan sonra Uludağdan inen se· 
rin rüzgarlara kar:şıp, müzik 
sustuğu zaman, sanki bir se
renat çalıyor. Şimdi Bursalılar 
ve Borsaya gelenler, tam kon
forlu bir otele, çok eğlenceli 

bir bahçeye kavuştuk diyorlar. 
Tabiatın Bursaya verdiği gü. 

zelliklere; onun bir lütfü mah· 
susu demek lazımdır. Çünkü : 
bu tarihi şehrin neresine göz 
ve el atarsanız atınız; cennet 
denecek kadar zengin ve göz 
alıcı güzelliklerle karşılaşırsı
nız .. ne çare ki: bu güzellikle. 
rin üstünde şimdiye kadar in
san eli ye büyük bir sermaye 
işlememiştir. Bunun için Bur. 
sanın güzellikleri sade, metriık 
ve tabi! halinde bırakılmıştır. 

Görülüyor ki: bir Çelik Pa. 
las'ın açılmasiyle koca bir şeh
rin yüzü derhal !değişmiştir. 
Şu halde biz bunu kendimize 
örnek almak mecburiyetinde
yiz. 

AÇIK SÖZ 
Onu seven 

okuyan 
yayan 

tanıtanın 

dır. 

kerler. 
Tencere ocaktan indikten 

sonra sıcak kül üstüne konur. 
ka pıj!"ınada bolca ateş konur. 
bu ateş pi lavın demlenmesinı 

kolaylaştırır. 

• B r kilo tatlı kaysıyı yı
kadıkt10 sonra çekirdeklerinı 

ayıklamadan bol suya karıştı
rılmış yarım kilo şekere atarak 
kaynatmalı kaysılar ezilmeğe 
yüz tutarken indirerek soğu
mağa bırakmalı, hoşaf olacagı

na göre suyu bol olmalıdır. 

Model 
J • 

\ 

.• 

Zarif ve hafif bir akşam 
tuvaleti 

5 

No:84 YAZAN, 

Ancak bir noktayı çok cali
binazar bulduğumu açıkça söy
lemek isterim. Bu bir şiiphe
dir. Fakat, Fikretin h1kl<ı 
vardır: ''Şüphe nura koşmak· 
tır .. .,. Bankalardan çekilen 
l 00,000 liraya yakın servet 
Şükriyenin tanı öldürüldüğü 
günlere rastlamaktadır. Fer· 
dinin 100,000 lirayı bulan bir 
tazminata mahküm oluşu ile 
bankadan çekilen servet ara
sındaki tutar beraberliği çok 
manidardır. Asıl katil kimse 
o Vedatla Şükriye arasında· 
ki hiç te ehemmiyet arzetme
yen bir iki hadiseyi kafasının 

içinde Şükriyeyi öldürmek ve 
servetine konmak yolunda ta
sarladığı planı tatbik etmek için 
istismar etmiş, her yana yaymış, 
konağın içinde bir Şükriye. 
Vedat meselesi çıkarmıştır. 

Ve .• çıkardığı bu meseleyi 
Şükriyenin zihninde de bir 
vehim kundağı haline getirmiş, 
her vasıta ile Vedat namına 

kadın üzerinde müessir olmaya 
çalışmıştır. Nitekim bu ve
him muvaffak olmuJ ve bir 
gün biçare hadının yatağında 
<ilü bulunmasını icap ettirmiştir. 

Ferdi bunları söylerken pro
fesör Cemil: 

Hakimler, suçlu vekili 
tasnial yapı)or. Söyletmeyin. 
Biilün söylediklerini protesto 
ederim. 

Diyor, Şekip de takviye edi· 
yordu: 

- Mahkemenizin müsaadesi 
bu derece su ' istımal edilemez. 
Biılün bir şeref bir avukatın 
ağzında hırpalanamaz .• 

Hakim, 

- Söz serbestdir. 
Diyen bır adalet bitaraflığı 

ile onlara: 

limon/uğun anahtarı Şabanda dururdu. 

kadar, Mustafa, Şaban, Meh· düşmek en büyük hatadır. 
metle birlikte Recai ve Ferdi- Suçlu vekili onun 100 000 jj. 
nin de tahtı zanna alınmaları- ralık tazminata mahkiı,;, oldu-
nı ve suçlu sıfatile huzurunuza ğundan da bahsederek garip 
getirilmelerini icap ettirir. b' h . ır . ava ve itham yaratmak 

Yüksek heyeti hiikimenizden ıstedı. Her tacir ve her iş 
ilk Önce bu kararın verilmesi- adamı zaman zaman bazı ha-
ni dilerim. d' J ıse er geçirebilir. Fakat bü. 

Muzafferin daha mahkeme- t" b ı ' un un ar hiç bir zaman o 
de dinlenmesi icap eden şa- adam aleyhinde hüküm ver• 
hitler varken onları bırakıp meyi ica bellirecek mahiyet 
böyle bir teklif yapması garip ve ifade arzedernez. 
görülmedi, fakat bir taktik ilerideki celselerde suçlu ve-
olarak kabul edildi. Amma, kilinin bülün söyled;klerine 
profesör Cemil ok yayından karşı ieabedecek uzun izahatı 
fırlar gibi hemen yerinden vermek hakkımızı tanıarnıyle 
kalktı, mutat tekerlemelerin- mahfuz lutrn .ıkla beraber şim· 
den sonra: dilik sadec~ bütün bu keş[ı. 

- Yüksek heyeti hakime yat ve vehırn mahsulü metalip 
karşısında reddimizi yapıyo

her halde böyle bir tcklıfi ruz. 
kabul etmiyeceklir. y 

D' k kt . übek heyeti hakinıeniz 
ıyere na aı n~zarını şer· hiç bir veçhile vaki talebi ka-

he kalkıştı. Profesör Cemil bul ~demez. 
sözlerini şu iddialara istinat Profesör Cemili Şekibin söz 
ettiriyordu: l~ri takip etti. O da, Muzaffe. 

- Tahkikatın genişlemesini r'.n hakksız olduj!"unu, şahitle-
icabeıtiren hiç bir suç delili rın b~.zı masum ve toy bir hal 
henüz ortada yoktur. Suç delili de soyledıkleri cümlelerden 
olmadığı gibi her hangi rnüs- manalar çıkararak Ferdiyi İt· 

- Susunuz müdahale etme- bet bir rfade de yoktur. Muh- ham etmek istediğini, bu tarzı 
yıııız.. terem hak'mlerin, suçlu vekili- hareketın saçma olduğunu 0 • 

işaretini veriyor ve. Muza/. nin adeta kafası içinde şahit- zun uzu~ izah etti ve haykırdı: 
(frin söylemesini leshil ediyor- !erin bazı lakırdılarını biribi- f (Jitmedi/ 
du. Fakat, Muzafferin her ~öy- rine ekliyerek tasni elliği, 
l e d ; ği Je mahkemede bomba halla buna tasni de değil vehm 
tesiri yapıyor, başta hakimler etliği denmek daha doğru olur, 
olarak bütün herkesi tek suç izlerini ileriye sürerek yap. 

Kitap kuponu 
BiR CiNAYET DAVAS! 

kul ak, tek göz gibi kendileri- tıj!"ı teklifi derhal reddedecek- No: 84 
nı Muzafferin ses ve bakışla. lerinden emin bulunuyorum. eu kupon11tın k~11 , hlrt'<tı. 
rından ayıramıyorlardı. Muzaf- Ferdi, yer yüzünün en masum r~nler roman gazet~J_, bittl ti 
fer, söıüne devam ediyordu: ve en nezih hisli çocuklarnı- vakit idarehane nıı, günJ,ri > 

- Bütün bu söyled klerim 1 dan birisidir. Ona suç isnad hiç par:1 vermeJ.:.ı kltJaı ·u .ı·· 

1 

\acaklarJır. 
tahk katın tevsiini emrettiği 1 etmek, onun hakkında vehme L 

ı=T=A===Y~Y~A=~R~E~P~İY~A=N~G=o~s=u=:::_ 
1 -

Keşide dün bitti, kazanan numaraları 
sıraya konmuş olarak yazıyoruz 

Tayyare piyankosunun 21 in
ci tertip üçüncü çekilişine dün 
de devam edilmiştir. Kazanan 
numaraları bugün de sıraya 

konulmuş bir halde aşağıya 
yazıyoruz: 

20,000 
Lira kazanan 
20,985 

1,000 
Lira kazananlar 
14326 20092 

20872 

500 

-
5562 ~532 10435 9147 95,9 125012 25223 25162 25444 25463 

13111 11022 10956 14030 14729 25744 25364 27786 27815 27943 
13296 200J7 19825 17066 23459 27435 27633 27487 27414 27210 
21600 21463 25868 24058 23040 27638 28864 28129 28864 28183 • 
26688 26081 25380 27294 27054 ~8137 28028 28U6 28019 2818 ıl 
26713 28743 29!.82 29441 29241 29498 29749 2971~ r 

50 lira kazananlar 29773 29598 29820 29972 29370 
1 287 34 636 336 29845 29214 29402 '.<9254 ır 
9 8 1204 1069 10321 40 lira kazananlar :· 

1050 140.J 1588 1617 1J01 421 2Jl 143 157 8% I• 

1057 1400 2790 2420 2733 472 688 127 1240 1690 y 
2669 ııtı 3142 3666 3C81 407 2907 1736 1069 2968 ı-
3581 3254 3734 3779 4035 2777 2536 3529 2897 26C9 >-
4032 4423 4303 4101 5911 3071 3920 3756 3412 3836 -ıı 
5549 5151 5560 5120 6472 3199 4184 4258 4464 4240 n· 
6001 6667 6084 6675 7925 4356 4949 5539 4412 4722 il· 
7444 6621 6924 7529 7868 5021 5719 5529 5887 5939 b· 
7748 7930 7704 7952 7509 5691 6737 6969 6765 7630 h· 
7804 7640 7239 7714 7308 7367 6443 7403 7337 7929 
8525 8870 8960 8015 8719 8186 8926 7030 8090 8147 u 
8048 9596 8739 8400 9138 8294 9492 9018 8079 9619 ir 
9270 9035 9727 9275 9909 9903 9182 9385 9773 10255 I• 

9752 9514 9634 10754 10999 10713 ıo933 l08ll 11279 11534 nü 
10070 11833 11036 11149 12640 11118 11579 ll055 12057 12484 ins 

Lira kazananlar 12182 11694 12728 12847 12389 ;3
2
8
37
3
7
9 

1
32816 12753 13278 l30G7 sa· 1 106 14419 14782 15334 d 

510 1025 1640 1005 2706 12136 12424 12360 13059 13221 15037 15451 15170 15047 15536 a 
2461 2817 3293 4606 4804 13484 14410 14156 131 14 l4850 15920 15848 15486 15883 15339 
4572 5977 6252 6351 6266 14355 14044 14823 14700 14822 16350 15469 15896 15975 1553 
9970 9486 9784 9364 10525 ı 4796 l497l 14022 15198 14428 17215 17925 17952 17059 1750, 

10463 11395 11062 12636 13449 l4060 l5970 l5098 15448 16001 17930 17515 18910 18578 18821 ~ 
14381 16647 17863 17272 17387 15247 l5328 16605 16353 16750 18408 19144 19531 19168 20145 rız 
17071 18034 18316 18487 20196 16789 16708 16545 16431 16445 20060 20408 20164 20607 21306 
21835 21417 23943 24563 24209 16380 17967 16662 16050 17583 21602 21306 21011 21780 21313 
24052 25557 25677 26202 29854 17976 17660 17049 17395 17819 22107 22464 22217 22163 22212 
26504 27788 27385 28455 17180 17484 17008 18066 18657 22053 22371 22679 23925 23385 o 
200 lire kazananlar 18681 18833 18604 19897 19199 23792 23~59 24348 24226 24059 

19615 19538 19236 19496 19637 24078 24266 20694 25808 25358 
386 3328 3933 4801 6330 19892 19906 20329 20924 20399 25337 25327 26437 26601 26137 

1 
8269 10124 10566 12338 15781 20676 20466 20786 21898 21182 26549 26402 26788 27805 26179 

16521 16483 22364 21251 19930 ~1699 21012 21935 21497 21842 26293 17554 27546 27883 27637 
20012 27550 23632 21402 21559 21043 22092 22900 28367 27527 28339 27033 27556 
100 lira kazananlar 22224 22530 23859 23233 23880 :28502 28198 28308 29708 20770 
2537 1851 1158 3831 2057 23650 23405 ~4392 24386 24057 28885 29595 29405 29521 29575 
2646 4944 4252 3865 8495 J ~:5~~ ~1~~~ ~:j§5 24280 24631 Bu liste Servet gişesinden 

4 25078 25854
1 

alınmıştır. 
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Dünkü büyük müsabaka: 
ı . ! 
ı. 3 -3 

Bir yolcu 
Kamyonetli 
Devrildi 

Adana, (Açık Söz) - Kara
taş nahiyesinden Adanaya 
gelmekte olan 44 numaralı 
kamyonet Yenice köyü ile 
Malatça köyü arsında devril
miştir. içinde bulunan 10 amele 
muhtelif yerlerinden yaralan
mışlardır. 

Ameleler derhal Adana 

Not 
Defteri 

•l...:ARİ MEKTUPLA-:-ı 

Etfat Ha!lane!il 

Hastaneler 
42426 

GDJhane Hastanesi 20510 

Haydarpaşa Nümune Haıtaneıl 60107 

1 

Kudul': Hastanesi, Çapa 22142 
Zeynep Klmil Hasta.nesi, 
Oaküdar '°179 
Emrazı akllye ve Aaablyeı 
Haataneal Baklrköy 
Haseki Kadlnlar Hutanesl 

Nişantaşlılar Orta 
okul istiyorlar 

Nişan/aşında /. M. imzalı 
okurumuz yazıyor: 

Eskiden Nişantaşı ve civarı 
pek kalabalık değildi. Bunun 
için bu civarda ilk mektep 
bile yapmıya lüzum hissedil· 
memişti- Halbuki bugün kesif 
bir kalabalığı olan bu semtle 

rürkiye - Yugoslavya milli 
:utbol maçı berabere bitti, 

Memleket hastanesine sevke· 
dılmişlerdi. 
Akşam saat 18 de olan vaka 

karanlığa tesadüf ettil!'inden 
kamyon sahibi kamyonile be
raber kaçmıştır. 

Zabıta bu kamyoneti ve şo· 
!örünü şiddetle aramaktadır. 

Aksaray 2455 
Gureba Hastanesi, Şehremini 23017 1 
Cerrahpa4a Haıtaneıl; Cer-
rahpaşa 21693 

Telefon numaraları 
1 Sıhhi fmdat otomobilt -;;99 
I Hasta Nakliye otomoblll: 

''Gündür,. 
2041 

Maarif 'ilk okullar açtı. Lakin 
bir kız orta mektebinden baş· 
ka da hiçbir Maarif orta·okulu 
açmadı. Buralarda oturanlar 
ve vaziyeti müsait olan çocuk-· 
!arını hususi mektebe veya ls-
tanbul cihetine gönderiyorlar. 
Bu hal vaziyeti müsait olanlar 
içindir. Ya vaziyeti müsait ol-

o 

,, 'ugoslavlardan daha iyi, biz ise kat'i neticeli bir 
;: >yun oynadık. Aşikar bir ofsayttan yediğimiz 
•
1 üçüncü gol olmasaydı, 3 - 2 galiptik 

Milli maç, milli bir hareket 
;tiklal marşı, Türk bayrağı, 

ıill . forma .. Ne gônül açıcı, 

c se\"İnç kaynağı şeyler .. 
)eğil bunları gözle görmek, 
ulakla işitmek; lakırdısını et· 
ıek bile insana pek haklı bir 
urur ver iyor, i nsanı vecd 
;rnde bırakıyor. O, gökler• 
len koparıp gögsüne aldığı 
y yıldızla bir gelin gibi sü· 
ülen şehit kanı renkindeki 
oayrağın, dost Yugoslavya 
~ bayragile yanyana, aynı di
ekte dalgalanması gözlerden 
evinç yaşları akıtıyor. 

Bugün de bir başkalık var. 
lütün kalpler aynı şey için 
ıynı hızla çarpıyor. Dilekler 
ıir noktada birleşmiş .. Herkes 
ıir takımın, Türk takımının 
;azanmasını istiyor. Daha ma· 
·a bir saat var.. Orgeneral 
:ahrettin, Türk spor Kurumu 
Jaşkanı general Ali Hikmet, 
ıirçok saylavlar, spor teşkilatı 
•rkanı yerlerini aldılar. Stad
ıom tıklım tıklım dolayor. Şe· 
ıir bandosu da geldi, Maç sa
ıtıne kadar çaldığı güzel ha- ı 
ıavalarla heyecan sal!'nağına 
<•pılan kalpleri biraz olsun 1 
Jinl~ndirdi. Vakit yaklaştı. 
{eyecan artıyor, her yerde 
Jir kaynaşma var. Zaman za
nan alkış, vakit geçmiye baş· 
adığı için de bazan ıslık 
~e::.leri •• 

1şte Yugoslavlar Çlkıyor. 

Çividi mavi forma, beyaz 
aantalon, kırmızı çorap, gö· 
tüslerinde milli arma olarak 
;ıktılar. Taksim stadyomunu 
dolduran halkı selamladılar. 

Arkadan Türk takımı ay 
yıldızlı forma ile çıktı.Onlar da 
halkı •elamladılar. Şehir ban. 
dosu önce Yugosla''• mütea· 
~ıben istiklal marşını çaldı. 

iki takım tek sıra halinde 
karşı karşıya dizildiler. 

Türk Spor Kurumu Başkanı 
Sayın General Ali Hikmet, 
mikrofon ve radyo önünde 
ıki müttefik ve dost milletin 
bugün yapacal!'ı maç etrafında 
~ok ateşli bir hitabede bulu
narak Yugoslav ve Türk genç
liğini selamladı. Buna muka· 
helede bulunan Yugoslav ka
file- reisi Dok tor Kosta Hadzi 
ı)i memleket gençliğinin her 
sahada el birlil!'i yaparak, 
çoktanberi birbirinden uzak 
kalmış spor karşılaşmalarının 
tekrarı yolundaki lemennile· 
rini izhar ederek, Türk mille
tini selamladı. 

Oyun baflıyor 
Kura atıldı. Kaleyi onlar 

kazandı. Bizim takım: Cihat· 
Hüsnü, Yaşar- Reşat, Hakkı, 

lbrahim ·Niyazi, Slıid, Giindüz, 
Şeref, Fikret. 

Hakem : Klein. 
Yan hakemleri: Suphi Batur, 

Şazi Tezcan. 
Oyuna biz başladık ve der

hal hakim olduk. Sait dördün
cü dakikada aldığı bir pası 
çok iyi kullanarak ortaladı. 
Şeref de güzel kullanarak ka
fa ile topu aırlara taktı. Gol 
~lgınca alkışlandı. Şimdi 1- O 
galibiz. Yugoslavlar hızlandı. 

Güzel akınlar yapıyorlar. Ci
hat, iki güzel kurtarış yaptı. 
Bizim çocuklar güzel oynuyor. 
Fikret yine ince oyunile orta· 
lığı karıştırıyor. 

17 inci dakikada santrafor
ları güzel bir şütle, kalecimi
zin plonjonuna rağmen herke
s i şaşırtan bir gol yaptı. Kaleye 

Olimpiyatlara iştirak edecek olan süuarilerimiz dün ak~am 
9,40 trenile hareket etliler. Resmimiz sü<1arilerimizin 

lıareketleri nden erJtJel istasyonda alınmıştır. 

------~-

Dankü maçtan hryecanlı bir saniye .. 

giren lop, aynı hızla filedeki 
delikten dışarı çıktı. Vaziyet 
1 • 1 berabere oldu. Biraz bo
caladıksa da, işi çabuk doğ· 
rulttuk. Gündüzle Sait müsait 
bir vaziyetle topu biribirlerine 
ikrarn etmekle muhakkak bir 
golü kaçırdılar, 

lbrahimin iyi yer tutmaması 
az daha bize bir gole mal olu· 
yordu. Sağ açığın ortaladığı 

topu merkez muhacimleri gü
zel allı. Top bir tesadüf dire· 
ğ'e çarparak Hüseyinin yerin• 
ne bir müdahalesile kurtuldu. 

Forvetlerimiz bozuldu. Haf 
hattile aralarında bır uçurum 
kadar boşlı•k var. Bizim bu 
gafletimizden ist:fade eden Yu
goslavlar müdafaamızı allak 
bullak etmeğe başladılar. Eğer 
mıidafaamızda Cıhatla Hüseyi· 
nin guzel oyunları olmasa gol 
adedi hiç değil~e beşe çıkardı 

36 ıncı dakikada yine ibra· 
himin iyi yer tutmamasından 

boş kalan sağ açıkları, lopu 
salt içe geçirdi. 

Sağ içle yerden bir şütle 
ikinci ve galibiyet golünü 
yaptı. 

Şimdi 1 • 2 mağlubuz . ilk 
devrenin bilmesine beş dakika 
var. Forvetlerimizle, defans 
arasındaki anlaşamamazlık ha
la devam ediyor. Üstüste sol
dan iki korner kazandık. Bi
rincisi neticesiz geçti. ikincisi 
kalenin yarım metre önünü 
buldu. Fırsatçı Niyazi şikarını 

yakalıyacak bir arslan hızile 
43 üncü dakikada kafa ile lo· 
pu al!'lara taktı. ilk devrede 
böylece 2 • 2 beraberlikle bitti. 

ikinci devre : 
Bu sefer oyuna Yugoslav

lar başladı. Başlangıç taçlarla 
zevksiz geçiyor. Beşinci da. 
kikada çok müsait bir vazi
yette Sait pek hafif bir vuruş
la muhakkak bir golü kaçırdı, 

Şimdi, ilk devreye nazaran 
biraz daha güzel oynuyoruz. 
Hasım kalesi sıkışıyor. Bir ı 
defasında, müdafileri topu ga-

yet ustalıklı bir şekilde el ile 
durduttu. Yuoslav kalesini, 
topçunun grup ateşleri gıbi 

bombardıman ediyoruz. Edi. 
yoruz amma, hedefe isabet 
yok .. 

Hakem pek berbat .. 14 üncü 
dakikada pek bariz bir ofsayt
tan üçüncü mal!'lübiyet golünü 
yedik. Y azik bu hakeme, ya
zık onun beynelmilelliğine .. 
iki yan hakemi ofsaydi gös
terdiği halde o, gole hükmetti. 

23 üncü dakikadayız. Saidin 
pek biçimsiz bir vuruşu bize 
pek istifadeli oldu. Ayağına 

çarparak yarı ıska geçmiş 

olan hasım sağ' hafı bir hata 
eseri topu Fikrete kapbrdı. 

Fikret de şimşeği andıran 

bir şütle üçüncü beraberlik 
golünü yaptı. 

Artık canlandık. Bizim ço
cukların hepsi bir arslan ol
du. 30 ncu dakikada Yugos. 
lavlardan biri Gündüzle çar
pıştı. Sakatlanarak çıktı. ıo 

kişi kaldılar. Biz 11 iz. Oyun, 
sıkı bir çekişme; halinde de
vam ediyor. 37 inci dakikada 
sakatlanan oyuncuları oyuna 
girdi. 40 ncı dakikada Gündüz 
kaleciye, kale sahas ı nda hatalı 
bir şekilde çarptı . Kaleci de 
topu elinden kaçırdı. Müdafi. 
!erinden biri güçlükle topu 
laca atabildi. 

Yugoslavlar bu hatalı çarp
maya itiraz ediyorlar. Oyunun 
bitmesine lam 25 saniye var. 
Niyazi hücum ediyor. Kaleci 
topu tuttu. Bu sırada kaleciye 
pek yaklaşmış olan Niyazi tle 
bir çarpışma oldu. Niyazi ve 
kaleci beraberce yere düştü
ler. Niyazi bu düşmede altta 
kaldı. 

Kaleci bilinmez bir sebeple 
yerde yatan Niyazinin kafa. 
sına bir tekme vurdu. Niyazi 
bayıldı. Hakem de kaleciyi dı
şarı attı. Bu hareket kale 
sahası dışında ve fakat ceza 
sahası içinde oldu. Hakem, 
düdüğü tekme atma hadise-

İzmirde 
Bir akıl hastası po· 
lisin üzerine atıldı 

" " .. 
(Gece) 

,, n " 
(Gece ve GüodUz) 

Devlet Demlryollan Müracaat 

4~998 

6069 

42ı45 kalemi, Haydarpaşa 
lzmir, (Açık Söz) - Keçe· I Şark Demlryolları Müracaat 

cilerde eski mahke:ne önünde kalemi Sirkeci 
bir vak'a olmuştur. Eski polis Denlzyolları acentesi 
memurlarından akıl hastalığına ı Akay Kad•köy ısketcaı bat 

23079 
42362 

m_üp~ela ol~nKemal,eski mahkeme memurlujiu 
onunde Omerağa hanı miıste- J 

ciri Ömeri tehdit etmiştir. 
Bunu haber alan polis 264 
numaralı Cemal, Kemali tut· 
mal!'a teşebbüs etmişse de Ke
mal bıçakla polise tecavüzde 
bulunmuştur. Başka bir hadi
seye meydan vermeden Ke· 
mal tutularak adliyeye veril· 
miştir. 

43732 

Harici Küçük 
Haberler 

* 28 Haziranda Mançuri 
istasyonu civarında Sovyet 
arazisine girdikleri için te\'kif 
edilen dört Japon suvari ne· 
feri geri verilecektir, Bunların 
bilmiyerek hududu geçtikleri 
anlaşılmıştır. 

• Eski Paris polis müdürü, 
Pariste vefat dolayısile miin
hal bulunan bir mebusluğa 

namzetliğini koymuştur. 
• 13 Temmuz 1935 de Sov

yetlerle Amerika arasında im
zalanmış olan ticaret anlaş
ması bir yıl daha uzatılmıştır. 

• Ontavadan gelen haber
lerde, Ontariyo ayalı:tinde sı
caklardan ölenlerin adedi el
liyi bulmuştur. 

• Yun~n ~ütçesinin masraf 
kısmında 200 milyon drahmi 
fazlalık görüldüğünden, büt
ceyi tetkik etmek üzere bir 
encümen seçilecektir. 

• Yunan umum Erkanıhar
biye reisi iki ay meznniyet al· 
mıştır. 

• Yunanistanda üç günden. 
beri şiddetli sıcaklar başla. 
mıştır. Serezde hararet 41 de
receye çıkmıştır. 

sinden sonra çaldığına göre 
cezayı kalecinin bu halası için 
vermiş demekti. 

itfaiye 

lstanbu\ 
Kadıköy 

Y eşilköy, Bakırköy, Bü· 
yükdere, Üsküdar ilfai. 

24222 
60002 

ı 
yeleri 60625 

Paşabahçe. Kandilli, Erenköy, 
Kartal, Büyükada, Heybeli, Bur-

! 
gaz ve Kınalı mıntakalan için te
lefon santral memuruna "yangın. 
demek kafidir. 

Tiyatrolar. Sinemalar 

HALK OPERETi 
Taksim bahçesinde 

Bu akşam 21,45 de 
SEVDA OTE Li 

Sala akşamı 
RAHMET EFENDİ 
Masalarını-ıı ayırınız 

TELEFO N 43703 

Limandan maden ihra
catına başlan ı ldı 

Mersin, (Açık Söz) - Eti 
bankın Erganide işlemekle ol
duğu Guleman maden !erinin 
Mersinden ihracına başlan
mıştır. 

Milli servetimizden madud 
olan bu madenlerin Avrupa 
pazarlarına ucuzca mal edil
mesine yardım için Mersin 
Belediyesi iskele resminiden 
azami tenzilatı yapmıştır. Ayni 
zamanda Eti bank madenleri· 
ni istif etmek için gazhane 
civarında bir ver tahsis et-
miştir. · 

tekabilen dost ve mültefık 

iki Devletin birbirlerine olan 
derin bal!'lılıklarından bahset· 

m:şler, iki milletin ve iki Dev
let büyüklerinin şereflerine ka· 
riehlerini ka ldırmışlardır. 

•• 

Halbuki, tekrar oyuna baş

larken işe bizim aleyhimize 

bir favul atışı ile girdi. Böylece 
de bir idarei maslahat yapmış 
oldu. Bu hengame uzun sür-
medi. Oyun dd evvelisi günkü Dünkü maçta 10.000 i aşan 
gibi 3-3 beraberlikle bitti. Biz, bir seyirci kütlesi bulunmuş 
Niyaziye yapılan bu kasdi tek- hasılat da (5100) lira olarak 
me almada kalecinin çıkartı!- lesbit edilmiştir. 

1 

mayıp çocuğunu !stanbula yol· 
lıyacak ve hususi mektebe 
vercıniyecek gibi olanlar ne 
yapsınlar. 

Nişantaşı civarına bir orta 
okulun ihtiyacı olduğu muhak
kaktır, Bu hususun nazarıdik

kata alınarak açılacak orta 
okulundan birinin de Nişantaşı 
civarında açılması için Vekil 
beyin dikkat nazarlarının cel· 
bcdilmesine gazetenizin tavas
sutunu rica ederim. 

Okuyucunuz 

1. Metoğlu 

Hırsız Hizmetçi 
KalamıştaHulıhi bey ap1rtı· 

manmda otµran Bayan Calibe 
bir hafta evvel iş idarehane
sinden Münevver isminde bir 
hizmetçi kız almış, kız hafta· 
sında hanımının bir pırlanta 
yüzül!'ü ile bir kol saatini çal· 
mıştır. 

ÇARPIŞMA - Vatman Ha
lilin idaresindeki tramvay 
Haydarpaşa önünde manavra 
yaparken, arkadan gelmekte 
olan lbrahimin binek arabasına 
çarpmış, arabanın ön teker
lekleri kırılmıştır. 

BiR TİCARETHANEDE 
YANGIN - Evvelki gece 
Mahmutpaşada Valde hanı 
karşısındaki büyük ticaret ha
nının 25 numarasında Mehmet 
ve Bekir ortakların Isparta 
namındaki ticarethanesinde 
yangın çıkmıştır. Ateş döşeme 

tahtalarını mevcut hazır elbise 
ve gömlek gibi eşyayı yaktık
tan sonra söndürülmüştür. 

Han 45 bin liraya, eşyası 
75 bin liraya sigortalıdır. Tah
kikat yapılmaktadır. 

Bunun •çln vO · 
cu d unuıu gQnes e 
arzetmıtlı i ı n · z 

yo.U.... b"""""' e.1'el 

""" olan • BARONIA 
gOıe !lı k y ağ n ı M'.JH••• "U· 
cudun:.,ta 5 ., r m. e :ı ı i nlz . 
118 AR C N 1 A'" sizi gQne~ 
ıiy:'lld rın ı n 1 2t ı r0tblt yanık

hklarından ~ oruduO ... gfbl , 
befft'"fıl f', IZfiı bOtOn tay· 
dalar ı nı ibzal t:d~r 

Banyolar •• 

sporlar için 

elzemdir 

1 • 1 lstanbul Belediyesi ilanları l • I 
S.ıhası M. Bir met.·osunun muv:ıkk:ttı ' 
murabb·u muhammcni teminat 

Fatih yangın yerinde Hı· 
san Hal ile mahallcsinir. 
muhtar sokağmda 119 CLI 

adada yüzsüz arsa 9,61 
Fatih yangın yerinde Fev· 
1.i paşa tramvay C'lddesinde 
103 cü adada 360 santim 
yüzlü arsa 47,26 
Fatih yangın yerinde Mol· 
la ahaveyn mahallesinin 
çukur çeşme sokağında 
136 cı adada iki yüzlü arsa 7, 20 
Aksaray vangın yerinde 
12 ci adada 330 s~ntim 

1 0,73 

ıo 35,45 

2,50 1,35 
masını gayet yerinde bir ha. Hasılat yekunu şimdiye ka
reket olarak karşıladık. Fakat dar olan gelirlerin en yüksek 
ne yalan söyliyelim.. Top bir derecesidir. yüzlü arsa 24,75 4,GO 8,36 
oyunda iken yapılan bu hata- Fener Yılmazlıların Aksaray yangın yerinde 
nın penaltı ile tecziye edilme- gezintisi Balaban ağa nıalıallesinin 
mesine de hayret ettik. harikzedegfın sokağında 

Ahmet Adem Fener Yılmazlılar dün Bey· 16 cı ada,fa yüzsüz arsa 80,04 2 12,01 
• koza kadar bir aile gezintiai Yukarıda semti sahası ve bir metresının muhammen 

Maçtan sonra, yugoslavya yaptılar. Vapur saat 6,5 da kıymeti yazılı olan arsalar satılmak üzere ayrı ayrı açık 
Milli Futbol takımı şerefine, köprüden hareket ederek Bey- artırmaya konulmuştur. Şartnameleri Le\':ızıın müd<ırlü· 
Türk Spor Kurumu tarafından koza gitmiş ve orada iyi bir ğünde görülür, İstekli olanların hizalarıııda gösterilen 
80 kişilik bir ziyafet tertip vakit geçirildikten sonra, Ka- ınu vak kat teıııinat makbıız veya uıektubile beraber 
edilmişti. vaklara kadar da bir çıkış 20 temmuz 936 pazartesi günü Raat 15 te Daimi EncÜ• 

Ziyalet çok samimf geçmiş, yapılmıştır. Atletizm, voleybol, nıende hulıınınalıdır. (B.) (3720) 
Türk Spor Kurumu Asbaşkanı bisiklette iyi derece alan bu 1 ı 
Halit Bayraktar, Yugoslav baş- kulüp a zası aileler i ile birlikte 

1 
lstanbul Vakıflar DirektörlUAU llAnları 

kanı Doktor Kosta Hodzi mü· iyi bir gün geçirmişlerdir. •-------------------------~-
rm•ııım11111111111••••••••11uıuuı .. u11111111111111111111••••u•u1111111111ııııııu • ••••• • ••11111uu1111••••111111•11•••111111•111'-\ i Semti meşhur ve Cadde ve No. sı Cinsi Muhammen 

ınal'.allesi sokağı kirası 
~,-,_ Maçın BilAnçosu L. K. 

Tü r k takımı 
Aksaray Guraba Pertevniyal 3-10 Hane 20 

Endbol, f•vul ı 4 + 8 = 12 
Ofseyd : o + 2 - 2 
Korner : 1 + O - 1 

l v3~E:;~;~m~::,: •: ! •: ~ 11 

1

,I_ ~1:P;:~.~~~~
1

c ~ i ! 1 ~~: 1: 

'.,· _;-:~---,~ Bi rinc?~~~~:m::u!irinc i ~ev!d~ ol~nlar, 1;~inAci. A. ~-ı',,~ ! 
kamlar ikinci devrede olanlar, ıon rakkamlar da yekundur. 

1 \.ııııuu11u111111111111111111111ı1111111111111111111111111111111111ıııuuıuıtıunııuııı1111ı11111111111111t1111111111mnınııı11111 ..J j 

Hüseyin ağa 

" n 
H aseki Bayrampaşa 

Bahçekapı Hobyar 
Çelebi oğlu Alaettin 

Eyup Kızılmesçit 
Defterdar Abdül· 
vedut 

n 5-8 .. 16 
1 Peşmakı şe· 15 

rif tekkesi• 
nin harem 

dairesi 
Hamidiye 23- 25 
Yenicami 39· 109 

Dükkan 20 
17,50 

avlusunda 
Debbağlıane 47 
İğrikapı 5 

• 4 
Kayıkhane 27,50 

Çelebioğlu A laeddin Tahmis 1°78 Arsa 12 
Yukarda yazılı mahaller 937 senesi mayis nilınyetine 

kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konmuştur. 
İstekliler hizalarında mııhaıumen kirasının seneliğiniıı 
yüzde yed i buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte 
ihale günü olan 15 Temm uz 936 Çarşanba günü saat 
onbeşe kadar Çenberlitaşta İstanbul Vakıflıır Başmüdür• 
lüğünde ak arat k alemine ıı:elmeleri. (3770) 
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ııiuhammen bedeli 10.500 lira olan 300 ton hurda 
dökme demir 3·8-1936 pazartesi günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulilc Ankarada idare binasında satın alına• 
calttır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 787,50 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun ta}•in ettiği vesikaları, resmi gaze
,tcnin 7-fi· 1936 G. 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş 
olan talimatname daireı;inde alınmış vesika ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar Koınis yon Reisliğine 
rverıneleri lazımdır. Şartvameler parası z olarak Ankara'da 
Malumc Dairesinde, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Şefliginden dağıtılmaktadır. (3799) 

* *. İlk eksiltmesi feshedilen ismi, muhammen bedelleri 
aşağıda yıızılı malzeme '2.3/7/ l ~36 Perşembe günü hiza· 
larında gösterilen saatlerde Ankarada İdare binasında 
ayrı ayrı ve kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Bu 
işlere girmek isteyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat 
temina•lar ile kanunun tayin ettiği vesikaları resmi gaze
tenin 715/ 1936 g. 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş 
olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklif 
mektup larını aynı gün lastik malzeme için (saat 14,45 e); 
din~ıno kayışları için (saat 15 e); kapalı ebonit kutular 
İç i n de (•aat 15, 15 e) ka !ar komisyon Reisliğine vermel~ri 
Mzımdır. Bu işlere :. İ t şartname Haydarpaşada Tesellum 
•e sevk şefliğind e , Ankarada lllalzeme dairesinde parasız 
olarak dağ ıtılmakt adır. (3819) 

• İsmi 
_llluhtelıfü lcin~ Lls-ı 
tik malzeme. 
Mu lıte li 1 ehotta4H l O 
metre bezli kaıı

<;11ktan nı a mnl va
~on din:ınıos ıı kayışı. 

800 _adet kapaklı 1 
abonıt :ıki<ünıülu· 
tör kutusu 

Muhammen llluvakkat Rksil ı 

2276:3 Lira 

13116 > 

4800 • 

.. 
* . 

teminat s 1atı 

1707,38 1 ira 15,45 

8G3, 70 > 16 

3GO > 16.13 

lllulıammen Bedeli 29700 lira olan 1:JGO ton sun'i 
portland dnıentosu 22- 7-936 Çarşamba g ünü s:ut 
15,:JOda kapalı zarf usuliyle Ankarada İdare binastnda · 
satın alıııa eaktır. 

_Bu işe girmek isteyenlerin 2227,50 liralık ~ııvakkat 
t~ıuınat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resnıı gazete· 
nın 7.5.935 gün 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş 
olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini 

ayıu gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 145 er kuruşa Ankara ve Haydarpaşa 
~eznelerinje satılmaktadır. •3749• 

* *. 
Mulıammeu bedeli 4127.97 lira olan sür'at kontrol 

Saati ycrlekleri 13-8-936 Perşeııbe günü ssat 15,30 da 
kapalı zarf usuliyle Ankarada İdare binasında satırı alı· 
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 309,60 liralık muvakkat 
.ten1inat ile kanunun ta_yin etliği vesikaları, resmi gaze· 
tenin 7-5·936 gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar 
etıııiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 

t~~-1 flerini aynt gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reis· 
lıgıne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire
•inden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden 
dağıtıl maktadır. • 3888• 

* ** 
Metre mik'abı muhammen bedeli 39 lira olan aşa• 

ğıda cins ve mikdarı yazılı Çam kereste 24 • Temmt•.z 
1936 Cuma günü saat 15 den itibaren sırasile ve ayrı 
ayrı ihale eiilmek üzere Aııkara'da İdare cinsinda pa• 
zarlık usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her cindinin lıizasınJa 
yazılı muvakkat temınat, kanunun tayin ettiği vesikalar 
~e _resmi gazetenin 7-5-1936 g. 3297 No.Iu nüshasında 
ı~tışar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış bir ve• 
sıka ile muayyen vakitte komisyonda bulunmaları la
zınıdır. 

Şartnameler Aankara'da l\Ialzeme Dairesinde, Hay· 
d~r~aşada tesellüm ve sevk Şefliğind~, Eskişehir ve lz-
nıır de İdare mağazalarında görülebilir. (3846) 

1 
Cinsi Takribi M 3 ı Muvakkat teminat 

2 
- Vagon tahtası 1059,074 3097, 79 lira 
- Çam muhtelif 342,750 1002,54 ~ -

-AÇIK söz...; 

• 
TÜRK H.AVA 

Kurumu Genel Merke
zinden: 
1 • Ankarada bir Paraşüt kulesi 

YAPTIRILACAKTIR. 
2 - Kulenin tahmini keşif bedeli 44.94 7 lira 
kuruştur. 

3 - Plan ve şartnameleri 25 lira mukabilinde 
Ankara'da Hava Kurumu Merkezinden, İstanbul'da 
T. H. K. İstanbul Şubesinden alınacaktır. 

4 - Eksiltme 31.Temmuz·936 günü saat 15 de 
kapalı zarf usulile Ankara'da Kurum Genel Merke
zinde yapılacaktır. 

5 - ı.ıünakasaya girebilecekler: 
İsteklilsrin D:plomalı mimar veya mühendis 

olmaları ve inşaat müteahhidi olduklarına dair 
mukayyet bulundukları Ticaret odasından vesika ibraz 
eylemeleri ve iktidarı malilerini gösterir bir Ban1<a 
referansı vermeleri ve şimdiye kadar bu şekilde miıhinı 
bir betonarme inşaatı yapmış olduklarını vesaikle 
ispat eylemeleri ve bu vesaiki münkasa tarihinden 
itibaren asgari yedi g ün evvel T. H. Kurınııuna 

ibraz ederek münakasaya girebilecklerine dair vesika 
almaları şarttır. 

6 - Talipler 3371 lira 6 kuruşluk ıııııvakkat 

teminat mektubu ve ehliyet vesikalarilc birlikte 
teklif mektuplarını 31-Teııımuz·936 saat 14 e kadar 
Genel Merkez Başkanlığına teslim etmelidirler. 

· 3906• 

Kütahva • Lisesi 

Direktörlüğünden: 
Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 

1 - 6/Temmuz/1936 tarihinde ihalesi icra edilmek 

üzere 13/6/1936 tarihinden itibaren (23) gün müddetle 
1 

münakasaya konulan Kiitalıya merkezinde mevcııt yan ı k 

Lise binasının inşaat ıııünakasasına talip çıknıadıf:ından 
(15) gün müddetle temdit edilmiştir. 

2 - Eksiltme 7/711936 tarihinden bil itibar (15) 

gün müddetle 21-Teıumıız· 1926 Salı günü saat (15) de 
Kütahya Lise lllüdürlüğünün dairesinde yapıladaktır. 

3 - Bu inşaat mezkur binanın (45002) liralık bedel 
keşfinden şimdilik hulasei keşif mncibince (29968) lira
lığından ibarettir. 

4 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 

Eksiltme şartname•İ 

Mukavele projesi 

Nafıa işleri şeraiti umumiyesi (Nafıa dairesinde ınev• , 

cultur.) 

H nsusiğ şartname 

Keşif hul:isası cetveli 

Projeler 

lsteyenler bu şartnam!: ve evrakı 1,5 lira bedel ıuu• 
kabilinde vilayet Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için i•teklinin (2250) 
lira muvakkat teminat vermesi lüzımdır. 

6 - İsteklilerin münakasa gününden evvel Nafıa 
Vekaletinden alacağı ehliyeti fenniye vesikasını vilayet 
Nafıa Müdürlüğüne gösterıııeğe mecburdur. 

7 - Teklif mektupları yukarıda ikinci rna:ldede ya· 
zıh saatten bir saal evveline kadar Lise Müdürlüğü bi- ı 

nasına getirilecek ve eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir, Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet ikinci maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapa· 
tılmış olması lbımdır, Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Devredilecek ihtira beratı 1 
" Paraşüt ,. ler hakkındaki 

ihtira için alınmış olan 23 
Ağustos 1930 tarih ve 1072 
numaralı ihtira beratının ihti
~a ettiği hukuk bu kere baş· Cinsi Azı Çoğu 

18700 
4000 
4000 

Tahmini 
11 

6 
14 

Fi at Muvakkat garanti 
asına devir veyahut icara 

Verilmesi teklif edilmekte ol
makla bu hususta fazla malü
~at edinmek istiyenlerin Ga
ata 'da Aslan han 5 inci kat 

1 - 4 numaralara müracaat 
~y lemeleri ilan olunur. 

D - - -
cvrcdilccck ihtira beratı 

d M~denleri ve mümasili mad-
1 _elerı toz haline getirmek usu
Unde ıslahat,. hakkındaki ih

tiraa ait 29 Eylül 1934 tarih 
Ve 1884 numaralı ihtira bera
lının ihtiva ettiği hukuk bu 
~ere başkasına devir veyahut 
ıcara verilmesi teklif edilmek· 
le olmakla bu hususta fazla 
~alumat edinmek isliyenlerin 
k alata'da, Aslan han 5 inci 

at 1 - 4 numaralara müra
caat eylemeleri ihl.n olunur, 

Sanatoryom 
Ebe yurdu 

Akliye, Çocuk, 
istilaiye hasta· 
nelerile Tıp Ta
lebe Yurdu ve 
Kuduz tedavi 
Müessesesine. 

Süt 14500 
Kase yoğurdu 270() 
Kilo yoğurdu 270() 

Muta bak yumurtası 177000· 234000 
Günlük yumurta 101000.140000 

1 

1 
211,28 

788,25 

Yukarda adları yazılı Sıhhi Müesseselerin kapalı zarfla eksiltmeye konulan 1936 
Mali yılı süt, kilo yoğurdu, kase yoğurdu ile mutbak ve günlük yumurtalarına teklif 
edilen fiyatlar fazla görülmüş olmasına binaen yeniden pazarltkla eksiltmeye konul• 
muştur. 

1 - Pazarlık 24· 7-936 günü saat 14 buçukta Sıhhat Müdürlüğü binasındaki ko
misyonda yapılacaktır. 

2 - Süt ve yoğurda aid şa~tnameler 138 kuruş mukabilinde ve yumurtaya aid 
şartnameler par~sız .. olarak komısyondan alınabilir. İstekliler her müessese için ayrı 
ayrı pazarlığa gırebılırler. 

3 -: Istekliler cari seneye aid Ticaret Odası vasıtasile 2490 sayılı kanunda yazılı 
v~ bu ışe yeter muv.akkat garanti ~akbuzu veya banka mektnplarile birlikte belli 
gun ve saatte komısyona gelmelerı, •3817• 

7 

Bayındırlık Fen Okulr 

Artırma, eksiltme komisyonundan: 
Tahmin İlk 

MIKDARI bedeli TUTARI Teminat 
C İ N S 1 KİLO K. LİRA K. L. K. Saatı 

--:E::;;k:,::m::;e.:;.k __ ...;.. ___ EOOO 11,25 2475 185 63 ıo 
Dağlıç 100:-::0:-::-0----=4~5:.::;;._-=4.:.50~0~--...!::::.:!...~~-!:~....J 
Kuzu 750 ~ 43 322 50 
Sığır 500 37 185 

Sade yağ 
Ztytin yağ 
Tereyağ 
Sabun 

Zeytin danesi 
Kaşar peyniri 
Beyaz peynir 

Odun Çeki 
Mangal kömürü 

2500 
1000 
400 

1000 

500 
500 
600 

120 
GOOO 

85 
62 
90 
34 

24 
50 
32 

250 
3 

5007 50 

2125 
620 
360 
340 

3445 

120 
250 
160 
530 

300 
180 

375 53 

258 38 10,30 

39 75 10,45 

• 
480 36 11 

Çamaşır 1·ıkaııı .1 

Ceviz içi 
40001) parça 3 1200 90 11,15 

130 33~~~--,f~ı2=---5~0=--~~~~~.....;.-=-~ 
Kuru kaysı 

• l:züm 
> r:rik 
• Vişne 
> iııc · r 

Çanı fıstı ğı 

Kuş iizüınü 

Soğan 

Patates 
Toz ş~k er 

lll ~rciıııek yeşi l 

N uhut 
Pirinç 
Yumurta 
Kuru fasulye 
Sirke 
Knrıı barbunya 
Kııru bezelye 
Tuz 
Sniçn 
Soda 

Tavuk 
Hindi 

Silini yoğurt 
K;ise yoğurt 
Süt 
Kaymak 

Yassı kada i f 
Ekmek kadaif 
Tel kadaif 
Reı;e-4 

Gü: ı: ~ 

Vesi! salata 
Prasa 
Ispanak 
Havuç 
Lahana 
Kök kerevız 

Patlıcan 

Taze bamya 
Domates 
Seıni" otu 
Kabak 
Taze bakla 
Dolmalık biber 
T. Ayşe kadın Fa. 
Bal kabağı 
Enginar 
Taze bezelye· 
Taze çalı 
'l'aze barbunya 
Karnabahar 
Hıyar 

Salamura yaprak 
Yeşil soğan 

Maydanoz 
Dere otu 
Nane 
Limon 
Kuru sarmısak 
Pancar 

lOJ 65 65 
150 18 27 
60 45 22 60 
50 40 20 

150 15 .22 50 
40 GO 24 
flO 

4000 
::ooo 
3::,oo 

ı :;o 
300 

:ı ::ıoo 

:ıoııo •J 

1000 
:ıoo 

200 
100 
7~>0 

zoo 
200 

800 
GOO 

35 

5 
6 

26 
20 
12 
24 

l, 5 
17, 5 
10 
13 
9 
6 

13 
7, 5 

50 
50 

2GOO 13 
500 K.i. 5 

1500 l1 
50 100 

150 
100 çift 
100 
400 
100 

2000 
1200 
2000 

250 
700 
600 

10000 A. 
300 

2000 
500 

1000 
500 
500 

1500 
200 

1000 a. 
200 
100 

! 200 
. 160 
1500 
100 
500 

3500 De. 
800 > 

160 • 
7000 A. 

50 
100 

17, 5 
27, 6 
33 
45 
50 

1 
3 
5 
5 
4 
4 
2 

15 
5 
3 
5 

13 
9 

13 
2 
9 

17 
14 
12 
14 
2 

15 
1 
1 
1 
1 
3 

15 
25 

17 f,0 
251 00 

200 
180 
910 

ı 30 
; 36 
' 840 

450 
175 
30 
2\l 

9 
45 
30 
15 
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Okulun Mayıs 937 sonuna kadar yukarıd • · 

tarları ve ilk teminatları yazılı 'hti a t a cın~, mıktar, tahmin bedelleri, ta-
. . · y ca ı şartnamelerıne göre Et [kapalı zarf] usuli·' 

le ve dığerleri açık eksıltmeye konulmuşt l4-7 936 .. 
rında yazılı saatlerde eksiltmeleri 

8 
ıl u~ - tarıhınde Salı günü yanla• 

bir saat evvel komisyona verilmesi. y p aca tır. Kapalı zarf da teklif mektnplannııı 

İsteklilerin şartnameyi görmek ve tem. tl 
ına arını yatırabilmek üzere Arnavutköy 

Sarraf burnundaki okula başvurm 1 "h 1 -
sile ve 2490 

5 1 
k 

2 
a arı, 1 a e gunü de cari sene ticaret odası belge· 

ayı ı anunun ve 3 üne· dd 1 . 
Güzel sanatlar k d · · d Y" k 0 ma e erınde yazılı belgelerile Fındıklı: 

a 8 emısın e u sek mekteplar muhasebeciliğine &elmeleri. •3598• 
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8 - AÇIK SÖZ- 13 Temmuz 

,, T raş Maki nası 
,, Traş Bıçağı 

,, Traş Sabunu 

BÇAGI ,8 inci Yerli Mallar Sergisinde 
Radyolin abideleri 

,, Traş Kremi 

,, Traş Pudras ı 
arasında hergünkü ziyaretçi mahşeri . 

,, Tr aş Ko l onyas ı 

,, Traş Fırçaları 

HASAN DEPOSU: ISTANBUL, 
- ~ - . . . ., ,-. ~ -

- - ....,.<.•. "' . ,._ ' . 

Memleketlere 
gönderilecektir . 

k 
Umumi Müdürlüğünden: 

Bankamızca tayin -edilecek muhtelif ihtisas şubelerinde ye• 
tiştirilmek üzere imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek ecnebi 
memleketlerde tahsil ettirilecektir. Namzetlerin, aşağıia yazılı 

şartları haiz olmaları lazımdır. 

1 
2 
3 
4 

Umumi Şartlar: 
Türk olmak; 
T amüssihha olmak; 
18 yaşından aşağı 25 yaşından yukarı olmamak; 
L iselerin riyaziye kısmından mezun olmu5 bulunmak; 

t" Siz de mutlaka görmelisiniz .... ~ 
i Bu suretle binlerce ki şin in kullan- i 
i dıg ı Radyolinin nasıl haz ı rl andığını i 
i yakından görürsünüz. i 
:; 1 11111 1111111111 1 111 11111mıı11ıııııı1111ııımııııııı111111111111111111111111111111111 1 ııııı111111 11 ıııııı-

.... Siz de mutlaka görmelisiniz ..... ~ 
Bu milli müstahzarat müessesesinin ~ 
haklı şöhretini nasıl ve niçin kazan- i 

dığın ı görüp hak verirsiniz. i 
11111111111111111111111111111111111ıı11111111ıı11111111111ııııı1111111111111111111.11111••lllltı'. " 111111= 

Hususi Şartlar: 

Çok haşarat öldürücü mayifer vardır· 

~~~Fakat, yalnız birP'LIT 
tenekesi üzerinde asker resmi yoksa 

F L İ T deiildlr. 

Fena ve tesirsiz haşarat öldürücü ma
yiler almakla paranızı beyhude yere 
isıraf etmeyiniz ve FLIT'ln sahtelerin- ' 
den sakınınız. Aldanmamak için yalnız 
bir FLiT olduğunu ve siyah kuşaklı 
asker resimli sarı tenekeler içerisinde , 
sat ı ldığ.ını hatırınızda tutunuz. Bu te. 
nekeler mühürlü olduğundan her türlü 
hiyleden iır i cJirler. Hakiki FLiT kullanıl
dıkda bütün haşaratı oldürebilirsiniz. 

De/ık/eri w yarıklara F~!T tozu 
koyunuz . f/aşaro l , toza -teınas 
~6d6r ıtın6Z dlrha l blür/n-. 

AR OLA MEŞHER il, İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
• ı Orta Ziraat Mektebi mezunların1an askerliğini yapmış ve yaş• 

F~b:ikan'.ıı. y~ni bin~sında hususi surette açlığı meşherin bir kere 1 !arı otuz beşi geçmemiş o: anların mülhakatımızda münhal bulunan 
gorulmesını rıca ederız . Karyolalar ucuz ve sağlamdır. Somyelerimiz z· . l ki d b' "dd tl t · 
dünyanın en rahat somyeleri derecesinde o'.up en hassas kimseleri ır~at ve Talırır kontrol memur ~ . arı~ a - •_r a.! _mu e e _s aJa 
uıemnun edecek mükemmeliyettedir. tabı tutulduktan sonrave muvaffakıyetlerı gorulduğunde harcırah· 

lan verilerekbu vazifelere •50• lira ücretle trıyinleri mukarrer bu• 
lunduğundan talip olanların i!An tarihinden itibaren bir hafta 
zarfında aşağıda yazılı evrakı müsbitelerini hamilen bir dilekçe ile 

müracaatları lüzumu bildirilir. •3943• 

H A L 1 L s E z E R 
Karyola ve madeni eşya fabrikası 
Şirkeci, Şalkımsö{ıüd, Demirkapı caddesi No. 7 

(Eski Ford Garajı binası) Telefon: 21632 iiiiiiiiiiiiı 

Taksim Bahçesinde 

y A R 
Sergisinde 

• • • 1 • • 

ELEKTRiK Şirketinin 
Paviyonunu geziniz. . 

1 - Orta Ziraat 1Iekte bi şahadetname veya tasdiknamesi 
2 - Nufus hüviyet varalcası 

3 Askerlik vesi kası 

4 Hüsnühal kağıdı -
5 Sıhhat raporu : 
6 - ·3 tane fotoğrat. 

Sahibi ve Umumt neşriyatı idare eden y'azı işlDri müdürü 

Etem izzet Benice 
Basıld ığı yer : Matbaai Ebüzziya 

J 

Müdürlüğünden: 
Bankanın teşkilatına \'e Fabrikalarına liselerden, ticaret 

mekteplerinden bu sene mezun olacak telebeler arasından me
mur alınacakt ır. 

Seçilecek nanı7.etler Bankanın , Teşkilatının ve Fabrikala· 
rının idare, muhasebe, ticaret kısımhrıncla bir sene mü ldetle 
çalıştırılarak yetiştirildikten sonra ehliyet ve liyakatleri an• 
la7ılmak üzere bir imtihan tabi tutulacak ve bu imtihanda 
muvaffak olanlar, tecrübe ve bilgileri tekemmül ettirilmek 
üzere Banka hesabına ecnebi memleketlere staja gönderile• 
ceklerdir. 

Umumi Şartlar: 
1 - Türk olıı:.ak , 

2 - Taınüssihlıa olmak, 
3 - 18 yaşı ndan aşağı 25 yaşından yukarı olmamak; 
4 - Liselerin riyaziye kısmından ve lise ayarı ticaret 

me!:teplerinden pek iyi, iyi ve orta derece ile mezun olmuş 

bulunmak; 

Hususi Şartlar : 
1 - Liselerin riyaziye kısımlarile lise derecesindeki tica· 

ret mekteplerinden pek iyi derece ile mezun olanlar hil:i 
imtihan kabul olunur ve kendilerine 70-80 lira arasında bir 
maaş verilir. 

2 - Liselerin riyaziye kısımlarile lise derecesindeki tica· 
ret mekteplerinden iyi ve orta derecede nıe?.un olanların ri· 
ya7.iye ve lisan gruplarından ku\'\'etli olanları seçHerek bir 
imtihana ta bi tutulur, ve kendilerine muvaffakiyet derecele· 
rine göre 50·60-70 lira aras ı nda bir maaş verilir' 

3 - Bunlardan Ankıı ra'dan istihdam ed!lenler maaşların· 

dan maada ayrıca 20 lira pahalılık z~nımı alırlar. 
Taliple rin nihayet 20 • Temmuz • 1936 tarihi ne kadar aşa• 

!!; ı daki vesaiki "M. N . ., reruzile Anlrnra'da Sümer Bank 
Umum 1j.iıdürlüğüne ve İstanbul'da Sümer Bank lstanbul 
Şubesi Müdürlüğne göndermeleri 12zımdır. 

1 - Nııfus teskeresi; 
2 - Mektep sahadetnamesi veyahut mektep tarafından ve-

. r ilıuiş muvakkat tasdikname; 
3 - Resmi bir hastahaneden alınmış sıhhat raporu; 
4 - 3 adet vesika fotoğrafı; 
İmtihana tabi olacakların imtihanı 3l • T emmuz • 1936 

saat 9 da İstanbul ve Ankara'da aynt zamanda yapılacaktır. 
• . ·1~05• •3i79• 


