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Sayı: 86 Birinci yıl Her yerde oay111 5 kuruş Telefon No. 20827 

• 
Söz istiyoruz: 
Sayfiyelerde dinlenmek ihtiyacında olan

ların kafaları gece yarısından sonraya kadar 
bile Radyo, Gramofon sesinden patlıyor 
diyor ve bunun önüne geçilmesini 
istiyoruz. 

Temmuz 

14 
Sah 

1936 .. ,, 

Mektup adresi: Cağalojlu, Şeref aokak T•lıraf adre•i • f,tanbul: Açık Söz 

nferansa kat'i sözümüzü söyledik! 
İtalya Montröye . gelmezse •••• 

I 

şöyle dedi: '"Türkiye 
ğazlar geçidini iyi bir sulh rabıtası haline 

koymayı candan dilemektedir,,. 

Bo-Tevfik Rüştü dün 

lhtiıaııı 
Noktalar 
Nel erdı r? 

Le T empe kendi 
Görüşüne göre 

bunları anlatıyor 
Montrö konferansı dün 

Üçüncü defa olarak umumi 
celse toplantılarına başlııdı. 
l<onferansın bu sefer, Türk 
tezine uygun kat,i bir netice
ye varacağını ümid etmek is· 
tiyoruz. Siyasetle talikin oya
lama manasına geldiği de tari
hı b r h kik Uir. Tam bir b:ı
rış husnii niy<'lile ortaya 
konan Türk teklifinin herkes 
tarafından haklı görüldüg-ünü 
burada tekrar söylemekle an· 
latmak istiyoruz ki yeni 
Boğ-azlar mukavelenamesinin 
süratle imza edilmesi derhal 
tatbik sahasına intikal etme· 
sinde, bizim kadar diğer dev
letlerin de menfaatleri vardır. 
Bu aşikar hakikat karşısında 
siyası gevezeliğin vakit kay
betmekten başka bir manaya 
gelmiyeceğini de, sanırız ki 
herkes tasdik eder. 

Burada şunu da ilave edelim 
ki en marul lngiliz ve Fransız 
gazeteleri Boğazları< ait yeni 
rejimin sür 'alle tesbitini ister
~erken Türkiyenin Boğazlar • 
uzerindeki tam hakimiyetinin 
su götürmez bir realite oldu
ltunu da yazıyorlar. 

Diğer taraftan Pariste çıkan 
"Le Temps,. gazetesi de Mon
trö konferansından bahseder
ken ihtilaflı kalan noktaları, 

Detıamı 2 nci sa9fada 
•11111 ı1111ııııı1111111111111111111111111ı11111111111111111ıı11111111111 

idare memuruna ' 

Montröde umumi toplantıdan bir köşe 

Montrö, 13 (Telefonla Açık nin artık katı bir hal netice
Söze) - Bogazlar konferansı sine tarması zaruretini ifade 
bugünkü [üçüncü defa olarak etmiştir. Bu beyanattan sonra 
umumi bir toplantı yaptı. Bu- umumi celse, t1thrir komite. 
günkü (dünkü) celse umumi sinin raporunu tetkik etmiş 

toplantıların on ikincisidir ve ve başlangıç kısmında • sahil l 
Türk Baş murahhası Te\'lik devletlerin karadenizdeki em· 
Rü ü Ara ın l'ı ır 11 ~hı t , , :y ti" il}Uının ilıi.\esile u;; •• I 
taşıyan beyanatı din lenmiştir. vip eylemiştir. Romanya dele· 

Başmurahha.,mız Rüştü Aras gcsi bu formulün kabulünü 
bugünkü (dünkü) çok mühim ı Romanya murahhas heyeti 
beyanatile, Boğazlar meselesi· Devamı 2 nci sahifede 
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Yine zarar ettik ------------
Bu 18übalilikten ne 
zaman kurtulacağız 
Bütün tedbirlere rağmen harice 

bozuk yumurta göndermişiz 
Hükümet ihracat işlerini 

tam bir düzene koymak için 
kanuni tedbirlere müracaat 
etti. Millet Mec:isinden ihra
catın tanzımına ait bir kanun 
çıktı, ihraç edilecek maddelere 
hile karıştırılmamasına da ~hem
miyet verilerek bu da kanuni 
bir müeyyideye bağlandı. Fakat 
bütün bunlara rajtmen ecn.~bi 
memleketlere ihraç edılen Turk 
mallarında hileli vaziyetler gö
rüldüğünü eşitiyor ve çok 

rn üzülüyoruz. . 

Lokarno 
Konferansı 

Toplanamıyor 

Bu bapta yeni bir 
hal çaresi 
aranıyor 

Brüksel, 13 (A. A) - B. 
Van Zeclland Akdeniz anlaş
malarının Brüksel konferansı· 
na iştirak etmekt<;,n imtinaı 
üzerine Brükselde dortler kon
feransını toplamak hakkında 
kendisine verilen vazifenin a· 
kim kalmış oldujtunu Fransa 
ve lngiltere hükumetlerine bil
dirmiştir. 

Bu vaziyete bir sureti hal 
bulmak üzere, Paris, Londra 
ve Brüksel arasında müzakere 
lere başlanmıştır. 

Londra, 13 (A.A.) - Röy
lerin Paristen haber aldığına 
göre Fransız hükumeti ile 
sıkı 'temasta bulunan salahi
yettar menbalardan alınan 
malümat, Brüksel konferansı
nın tehirinin pek az muhtemel 
olduğu merkezindedir. 

es'uliyet gelmesin! Diğer taraftan yumurta ıh-
10 tarihli aayım1:ıda 11Hatice Ha- racatımızın cömert neticeler 
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tip ı" .. k .. d T d 1 k " ozun ıaaıı ıutunun a, a- vermesi için ihraç e i ece 
lehe Yurdundan yaz tatıli mü- d'l si 
n yumurtaların mu.ay~ne e ı me 
aıebetile be' on gencin çıkarıl- usulü tatbik edıldı .. Kaç Z~· 

dığın1 11e bunların dışanda iş ara• mandır bu usule rıayet edıl
)'ıp bulamadıkları için aç ve sefil 
dol k mektedir. Böylelikle bundan aşh lannı yazmışh. 

Yuf'dun •ayın iJare mil dürü bi· sonra harice çürük, bozuk, 
•e ııönderdiği bir teıf er ede di· biçimsiz, kirli gitmesinin. önü 
Yor ki, alınmış olacaktı ve belkı de 

"Geçen sene Ankaradaki bu maksat hayli temin edildi. 
Maarif Cemiyeti Talebe Yur· Fakat son günlerde patlak 
dunun kapatılması üzerine a· veren bir mesele, yu.murta 
çıkta kalan talebeler lstanbul muayenesi işinde ya ıhmal
Yurduna gönderildiler. lstanbul kar davranıldıjtını, yahut ha· 
Tal b y talı hareket edildiğini .ortaya e e urdu ise ancak talebe 
ibate etmekle mükellef oldu- koymuş oldu. 
ltundan gönderilen bu talebe- Şimdi "Açık Söz" ün ikt~
nin yemeklerini Ankara Maa- sadi haberlerini yazan muhabır 
rif Cemiyeti merkezi temin arkadaşımızın piyasadan öğren· 
etti: Bu sene merkezin büt- • -" 1 

<;esı. bu şekilde yardımlara 'r Açık Söz'ün I 
ıı:ayrı kafi geldijtinden 1 S" ·z kuponu 
had - d d'"'' ı. 1 urprı 

ema ~on er ı 5 ı uu ta e. 

1 

Bu ku onu kesip saklayııuı 
belere talı! esnasında yemek p 
"eremiyecejtini bildirdi. No. 86 .J 
• ( De.,amı 2 nci sa9fada) -

Hata tıe laüba/i/ik 9apanlarm 
kulaklarını bükmesini isle

diğimiz iktisat vekili 
Celal Ba9ar 

diği şu haberi, içimiz sızlaya 
sızlaya beraber okuyalım: 
· "Yumurta kontrol istasyon
ları kurulduktan sonra ecnebi 
pıyasalarına gönderilen mal
larımız çok iyi hır şekilde 
karşılanmakta ve geçen yıllara 
nisbetle daha bol müşteri bul
makta idi. Buna rajtmen son 
günlerde ispanyaya gönderi
len bazı yumurta partile. 
rinde bozukluklara tesadüf 
edildijti, bu yüzden aksüla. j 
meller husule geldijti esefle 

( DetJamı 2 ini sahifede) 

Kısaca: 
Anne, yurt ve toprak 

kokusu 
Bizde reklAm ıan'atl gün geç.

tikçe ilerliyor. Bunun en güzel 
misali meşhur bir matbaanın hu• 
ruf at kataloğudur: Matbaa her 
ikisinin de adı "Nebi,, olduğu için 
tahmin ederek ve ihtiyatla hük· 
mediyorum1 ikl talr kardeşin şiir 
ve nesirlerini enfe• bir kA.ğıt ü:a:e4 
rlne ve hemeıı hemen her •ayfa· 
ıını matbaadaki hurufat nevileri· 
nin blrile dizerek baımtfhr. Bu 
şiir kitabının adı "Anne, yurt ve 
te >rak kokuıudur.". lıim rlizel. 
N~ yazık ki bu lkl genç şair, şl· 
lrlerini bir rekllm kitabında fe ... 
da etmişlerdir. Kitapta anlama• 
dığım bir nokta daha kaldıf So· 
nunda: Printed in Turkey yazıh. 
Bu cümle Türkçe değil, kitap da 
lnıiltzce değil. Bu memleket de 
Türldye. iki genç Türk çocuğun· 
dan beni tatmin edecek cevap 
beklerim. 

Pınar Reşat 

1 1914 ve 1936 

Yugoslav Milli takrm oyuncu• 
/arından Vo/ak 

Y edikulede yanan fabrikanın 
1 kasasından 9 bin lira çıktı 

lstanbulda dört gün içinde 
~ırasile üç büyük yangın oldu. 
Birincisi Tepebaşında Kallavi 
sokağında Teodomo•un mo
bilya majtaza ve imalathane. 
sinden çıktı. Beyoğlu itfaiye
sinin kıymetli amiri Şükrü 

çavuşun feci bir şekilde ölü
mile neticelendi. Binanın için· 
deki eşya ve mobilya beş bin 

liraya sigortalı idi. ikincisi 
Valide hanında oldu ve ma-

Yedikuledcki la•Lik fabrika.,. 

1 
nın bir kı~mını yaktı ,.e elli 
bin liralık bir zarar yaptı . 

t ilk. iki ya.ngın t~hkik.atile müd-
deıumumı Pıuavınlerınden Hk. 

1 

met Sonel meşgul olmuş ve 
dün ikisini de bitirmiştir. 

Bu iki yar.gında da kast 
olmamakla beraber ihmal göl rüldüg-ü için alakadarlar zan-

nifoturacı Şükrünün terzi atel-

M a 1 e S e f t 
yesinden çıktı. Bur~sını~ eş· 
yası da kırk beş bın !ıraya 

sigortalı idi. Üçüncü yangın da 

naltına alınmışlardır, Kallavi 
sokajtındaki yangının imalat. 
hanede yanık bir halde bıra
kılan sobadan çıktıjtı anlaşıl
mıştır. Müessenin sahibi ihmal 

Devamı 2 nci sahifede 

Futbolcularımız 
Olimpiyatlara 
Gidemiyor! 

Bunun • 
yerıne 

ı Ağustosta Sovyet 

1 R~o~~~~za ve g~~!!~i~~~ I 
Yugoslavyanın milli futbol ta
kımile yapılan futbol karşılaş
masından sonra Türk mili! 
futbol takımının Berfin Olim
piyatlarına götürülmemesine 
karar verildi. Bu karardaki 
isabet derecesinin tayini ayrı 
bir mesele olmakla beraber 
Türk futbolunun Berlin olimpi· 
yatlarında temsil edilememesi
ni biz, bir çok noktalardan 
mahzurlu görebilecek düşün
celer taşıyoruz. Her ne ise 
Türk mili! futbol takımı 1936 
olimpiyatlarına iştirak etmiye
cek. Bu, hazin bir emrivakidir. 

•Açık Söz" okuyucuları bu 
hususta spor sayfamızda taf. 
silat bulacaklardır. 

Vazife kurbanı Şükrü göz yaşları 
arasında gömüldü 

-
-

Kalllvi ıokağı yangınında vazife başında kurban giden ltfaiyı 
lmtrl ŞükrUyü dün göz yaşları araıında gömdük. Burada t.edbaht ŞIU, .. 
ril çavu4un ~enaı.e merasiminden haahı int\baları tahlt oluyoruı:. Taf· 
ıillhnı da üçüncü ıayfada olıı:uyacağ'n;. 
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2 - AÇ 1 K SÖZ·- 14 Temmuz 

Siyasa .Dünyasından Haberler 
Radro Telefon Telgraf . --, 

. ' • 

Son Dakika 
l Ankara - memleket ve dünva 

~~ngiliz - Mısır müzakereleri 
son saf hada mı? 

Sayı: 86 Heryerde 5 kuruı Telefon No: 2iJ8l7 

1914ve1936 
==========================================================:== 

ı~vaf adresi: ısıanbııl Açtk Söz Filistin karışıklığı 
ı ihtilaflı 

Kahircdcn gelen ha beri er, ı 

Mısırla lngıllere arasında de
vam etmekte olan müu.kac
lerin son safhaya girm"' ol
duğ'unu bildirmektedir. Müıa

kerelerin neticesini tespite 
memur muhte'it lngili7. • Mısır 
kom:tesi askeri müzakerelerin 
neticesi hakkkında raporunu 
hazırlamıştır. 

Bu metin kabul edilirse, 
muahede için yapılacak ipti
dai m G zakerelerc yol açılmış 

olacaktır. 

Mı<ırla İngiltere ara'<lnda 
miizakerlere geçen Martın iki
sinde başlanmıştı. lngil!ereyi, 
birçok m~murları, miitehassı•
ları bilhassa lngiliz hava, de
niz \'e Karadeniz kun•ctleri 
mümessillerinin başında fevkıı
ISde komiser Sir Miles Lamp
son, Mısırı da baş,·ekil Nahas 
Paşanın riyaseti altında siya•i 
parti liderlerind n mür<kkep 
bir heyet temsil ediyordu. 

ber, Sir Lamisyonun dediği 

gibi, "lngiltere ve Mısır lama
mile müsavi hukuk.ta iki müt
tefik. olarak cihan rnuvacehe
sine çıkmağa hazırlanıyorlardı. 

2 Marttan beri birçok amil
ler müzakereleri geciktirmedi 
de il. Bilhassa Kral Fuadin 
ölümü, teşrii intihap vesaire •. 

Buna ragmen a~keri itilaf
ların müzakeresinin uzun sür
düğüne bakılırsa, hayli çetin 
salhal.ar ~<';rditine hükmet
mek lar= gelir. Bir dala ln
giliz heyetinin, lngilterenin 
Mısırdaki menafiinin yüksek 
emniy tiııi ebediyen temin 
edecek asker! bir itilafa var
mak islediği muhakkaktır. 

1 Noktalar 
ittifakı Müselles daha\ Nelerdir? 

r 1 inci sayfadan devam 

kuvvetli teessüs etti 
1 nci sahifeden devam 

etmediği prensipine her zaman- saltanat makamına gelseler 
dan ı.iyade sadık kalmalıdır. bile bu iş her halde bir hükü-
Fransanın diger bir vazifesi de met darbesile yapılamıyacak-

Fransız - Sovyet paktını tema- tır. Bu iş, merkezi avrupada 
mile tatbik etmek ve Almanya sulhu tehlikeye maruz bırak-
etrafında mukavemeti teşkil mamak şartile bir plebisit ile 
eylemektir. Tahakkuk; ettiril- halledilebilir.,, 
mesi lazım gelen anlaşmada lrıce noktalar 
Londra ve Moskovadan geç- Londra, 13 {A.A) - Resmi 
mele. üzere Paristen Prağa makamlar hiçbir tefsirde bu-
kadar dayanmalıdır. t lunmuyodar. Şuşrıigin "Avus-

Ere Nouvelle gazetesi de turya bir Cenrıen Devletidir., 
diyor ki: yolundaki sÖlÜ üzerinde bil hasa 

" Fransa herşeyden evvel durmakta, A ma.ııya tarafından 
milli emniyetini düşümelidir. A\'Usturya i ikili.linin t nındığı 
Çünkii Fransada hüküm süren bir zamanda bu sözde ince bir 

kendi görüşüne göre hu '<ha et
miye çalışmaktadır. "Le Temps., ' 
dört noktayı gösteriyor: 

"1 - Sovyet Rusya, Kara
denizde halta orta hacim-
de harp temilerinin görün
mesini istemiyor. Herhalde 
Almanların "l'ep kruvazörleri., 
ni düşünüyor. 

2 - Sovyel Rusya, gemile
rinin Karadenizden Akdenize 
geçmelerinde tam bir serbesti 
muhafaza etmelerini istiyor. 

3 - So vyet Rusya, Kara
deniun mümkün olduğu kadar 
sıkı bir şckikk:, kapat.imasını 

istiyor. Mütekabil muavenet 
maksadile ~len gemilCf" müs
tesııa. 

Müzakerelerin mevzuu la
giltere ile Mısır arasında bir 1 

ittifak muahedesi projesi vü- ı 

cuda getirmekti aynı zamanda 
bu muahede ile, lngiltere 1922 
de Mısırın islıklıi.'ini tasdik 
ettiği zamandanberi muallakta 
kalmış olan diger meseleler de 
hal!edılmiş olacaktı. 

Sih-cyiş kanahnı:ı müddfaası 
lngi:tere içın hayatı bir mesele 
o!dcıguna göre, Biritanya lm
par torlu ım im iki sa
lı:linde bugün de, yarın da 
serbesti hareki ı ı muhafa7.a 1 
ettn i tiyecl'"ği şüphesizdir. 

M nn hima)C$ı d aşalJı yu
karı bana haklı bir meseledir. 
Ancak, bu iki meseledeki as
ll:r! noktaları halle çalışırken 

Mı rlıların mil!! hislerini de 
gfü önünde tutmak lazım gel
miştir. Mısır gıbi on dört mil-

1 kararsızlık ve zaaf dolayısıle fark bulmaktadırlar. 

4 - Sovyet Rusya, Balkan 
antanlını ve Fransa ıle anlaş

tıktan sonra, balkan antantı 

ve Fransız-Sovyet paktı gibi 
mm taka v! itilafların tatbiki 
halinde bo~zların serbest 
kalmasını istemektedir .• 

1( 
iT' 

·' 1. 

Bu noktalar malumdur ki 
Hindistan yolunun müdafaası 

yani Sü veyş ltanah, Mısırın ha
rici herhangi bir tecavfıze 

karşı himayesi, Mısırdaki ec
nt"bi ve akalliyet menfaatları
nın muhafazası ve Sudan me
selesiydi. 

} onluk, zengin ve terakki aşıkı 
bir eml ·ketin milli hisleri, 
m~zakere edilen muahedelerde 
büyiik rol oynar. Bunun için
dir ki, Mısır heyetinin vatan
daşlarının afedcmiyecl'"ği müsa
dckarlıklarda, bulunması güç
tür. 

lngiltere hükümeti, muahe
denin belkemi>tini teşkil ede
ceği cihetle ilk önce asker! 
itilafların müzakeresini istemiş 
r.Iım da tunu kabul etmişti. 

Heyeti murahhaslar Kabire 
de Zagferan sarayında top-
1.ınınağa başhyalıdanberi dört 
aydan fazla bir zaman geçmiş 
bulunuyor. Bu müddet 2arfın
da ber iki tarafında bir neti
ceye varmak için hüsnüniyetle 
çalıştığına şüphe edilemez. 
Mısır heyeti yakın şarktaki 

a•kerl va2iyette husule gelen 
derin değişiklikleri de göz 
önünde bulundurmak mecbu
riyetin de bulundurmakla bera-

Müzakereyi şimdiye kadar 
uzatmış olan sebeplerden biri 
de bıı olsa gerektir. 

Gelen haberler, en çetin 
ve en pürüzlü nokta olan asker! 
meselelerde bir anlaşmaya 

varıldığını göstermektedir. Bu 
takdirde asıl muahedeyi vücu
da getirmek için Londrada 
başlıyacak olan müzakerelerin 
daha müsait bir hava içinde 
cereyan etmesi beklenebilir. 
E. er Mısırlılar ehemmiyetli 
askerf noktalarda lngiltereyi 
tatmin ettilerse buna mu
kabil Sudanda lngiltered en 
daha geniş müsaadekarlıklar 
bckliyebilirler. 

S. M. A. 
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Adliye sarayı 1 Üç yangın 
latimltk J•pdm•dlğı 

için inta•ta baş
lanamıyor 

Polis müdüriyeti binası ye
rine- yapılacak olan yeni Ad
liye sarayı binasının tahsisatı 

temamen hazırdır. Bunun (400) 
bin lirası lstanbul icra daire
sindeki sah'psiz pardlardan 
ayrılmış ve gönderilmiştir. 

Nafia vekaleti binanın planla
rını ve projelerini de hazırla

mıştır. 

Yalnız binanın yttine rastla
yacak evlerin istimlak. işi çok 
geç kalmıştır. Nafia veklleti 

istimlaki biran evvel yapıl-

ma..a ve bitirilmesi için alaka

darlara emir vermiştir. Y c-ni 

postahanede bazı daireleri 

sıhhi şeraiti haiz olmayan oda

lara birleştirildiği için memur

ların sık sık hasta olmaları 

nazarı dik.kati çekmeye baş

lamıştır. Yeni binaya mümkün 

olduf!"ıı kadar çabuk başlan

ması için tertibat alınmıştır. 

KAi ıthane f•ci••• 
Evelısi gfın Kıiğıthanede bir 

deniz faciası olmuş, Şerif ve 

Mehmet adlı iki kardeşin bin

dikleri sandal devrilttek ikisi 

de ölmüşlerdi. Kağıthane jan

darma kumandanı dün bu ha

disenin tahkikatını bitirmiş ve 

botulanların içtikleri şarap 

şişesile ceplerinden çıkan hü- ! 
viyet cüzdanlarını ve dütme

lerini müddeiumumiliğe gön

dermiştir. Müddeiumumi tah

kikata el koymuştur. icap 

ederse şarap tıbbı adlt mües

sesesinde tahlil ettirilecektir. 

• 

Tahkikatı 
( 1 inci sayfadan devamı 

yüzünden takibata maruz bu
lunmaktadır. Valde hanındaki 
yaniının, mağazanın üst ka
lındaki terzi atelyesinde bıra

kılan bir ütüden çıktığı anla
şılmıştır. Buradaki eşya kırk 

beş bin liraya sigortalı idi. 
Bunlardan bir kısmı kurtarıl-
mıştır. Müddcıumumilik kurta
rılanların kıymetlerini tespit 
edebilmek için bir ehli ibre 
seçmiştir. Bu yanimda da a
tölye şefile iki müstahdemin 
ihmalleri tesbit edilmiş ve dün 
zannaltına alınmışlardır. 

Yedikuledeki fabrikanın 
yangın tahkikatilc dün müd
deiumam! muavinlerinden Sad
rettin mcşırul olmuştur. Yan
gının neden çıktığı henüz an
laşılamamıştır. Tahkikata bu-
2"iin de devam edilecektir. 

Yanan fabrikanın içindeki 
kasadan da (9) bin lira çık
mıştır. Bu da yangında bir 
kast o'.madıf!"ını ortaya koyar 
mahiyette görülmektedir, 

Tavzih 
Posta Telgraf başmüdürlü

ğünckn dün şu mektubu aldık: 

1 - 24-6-936 tarihli ga
zetenizdeki adliyeye ait olan 

Eğirdir mahreçli paket hak
kındaki yazıları okudum, ge
reken araştırmayı yaptım. 

2 - Bu paketin yollama 
klğıdındaki adres adliye le· 
vazım Md. yazılı olduğu için 
18-3-936 da bu müdürlüğün 
mutemet gösterdiği zatın im
zasıııa verilmiştir. Bu itibarla 
idaremizce yapılmış bir hata 
ve yanlışlık yotur. 

3 - Keyfiyetin aynı sütun· 
!arda tavzih edilmesini dilerim. 

Parislen az çok uzaklaşmış Lokarno toplantısına gelince 
olan memleketleri anca bu eger Bürükselde Fransa, ln'1il-
surctle tekrar Fransız etrafın- tere, Belçikanın tek başlarına 
da toplamak mümkün ola- konu~urlarsa, Roma ile Berlin 
caktır.,, arasındaki hatlar daha ziyade 

Volkan başka yerden kuvvetlenecektir. Denizyolları idarsin• 
feıha açabiUr Başka memleketlerin ticari de ıslih•t 

Londra: 13 (A.A) - Gaze- menfaatleri Denizyolluı idaresi d' e ·-
leler A!man - Avusturya ihti- Bükreş, 13 (A. A) _ Bük- törü Sadettin lktısat Vekale-

tinden vaki davet üzaine dün liifı dolayısile umumiyetle mem- reş siyasi mahafili son anlaş-
Ankaraya gitmiştir. Bu davet ı nuniyel izhar etmektedirler ma- manın aksülamellerini küçük 
Denizyolları idaresinde yapı-

mafih Almanyanın son maksat- antant ile Fransa ve Balkan lacak olan ıslahata yak.ınd n 
lan ne olduğu noktasından en- antantının birlikte lel«ik etme- alakadardırlar, Sadettin Aı;-
dişelerini gizlemiyorlar. leri lazım geldiğini ileri sür- rupaya ısmarlanacak olan pos-

Deyil telgraf yazıyor: mektedirler. ta vapurları etrafında da ve-
Bir volkanın sönmesinin baş- Siyası mahafil, merkezi Av· kalcte izahatla bulunacaktır. 

ka bir yerde yeni bir fetha a- rupada başka memleketlerin iktisat Vekaletinden gelecek 
çalmış olduğu manasına gelemi. de ticari menfaatları olduğunu mütehassısların nezareti altında 
yeceğini bize kim söyleyebilir. ileri sürmektedirler. yakında ıslahata başlanacaktır. 
Fazla nikbin/ i k göstermeme/ i "'''"n""'""''"''''"'""'1111n""'"ıınıuı1111111111111111111111111111111•1•1•••••1111ııııııı111"'"''''"'11"11'""'"111'"""""11 

Londra 13 (A. A.)-Londra Konferansa son sözümüzü söyledik 
diplomatik mahalili, Alman -A
vusturya anlaşm11sı hakk;nda 
oldukça ihtirazlı davranmak
tadır. Sayası mahafilin kanaatı
na göre, bu anlaşma bir çok 
endişeler uyandıran bir tehlike 
kaynağını şimdilik ortadan 
kaldırmış olmakla beraber faz
la nikbinlik iÖstermek büyük 
ihtiyatsızlık olur. 

İtalya Montröye 
gelmezse ... 

Şaşnig vaziyeti tavzih ediyor 
Londra, 13 (A.A) - M. 

Schosschnig, Deyli Meyi ga
zetesinin muhabiri Ward Pricc 
ile görüştü~ü esnada şöyle 

demiştir: 

•Almanya ile yapılmış olan 
itili.fnamenin gayesi, sadece 
iki memleket arasındaki nor
mal münucbetlcri yeniden te

sis etmektir. 
iki memleketten biri, diğ'e

rinin dahili işlerine karışmağa 

kalkıştıkça bu kabil münase
betlerin teessüs etmesine im
kan yoktur. Geçen Teşrievvel 
ayında M. Von Papen, Avus
turya ile Almanya arasında 

daha eyi bir anlaşma vücuda 
g-etirilmesini istihdaf eden bir 
plln tertip etmiş ve bana 
vermişti 

Bunun fızerine ben de bir 
mukabil plan yaparak kendi
sine verdim. Son mayıs ayına 
kadar iş bundan ileri gitmedi. 
Geçen ay Almanyanın bize 
karşı müsait temayüller besle
mekte olduğunu gördüğümden 
M. Papenden hükumeti namına 
tam salahiyetle benimle müza
kerata girişebılip girişemiye
ceğini sordum. 

Nazilerden bahseden M. 
Schuchnigg. şöyle demiştir: 

•Bu itilfıftan sonra A vustur
yalı Na2ilerin ekseriyetinin 
şimdiki hükümetin sadık ta
raftarı· kesileceklerini ümid 
ederim. Siyası cürümlerden 
dolayı malıbus bulunan bütün 

Naziler hakkınd11 umumi af 
ilan etmek niyetindeyim Fa
kat müfritler tahrikatlarına 

devam edecek olurlarsa hü

kümet bunlara karşı tedbirler 
Almak mecburiyetinde kala
caktır .• 

Habsburgların tekrar sal
tanat makamına gelmesi me
selesine temas eden Avustur
ya Başvekili demiştir ki: 

"Bu, tamimile dahili bir me
seledir. Habsburglar, tekrar 

Y enı mukavele onun iltihakına 
muallak olamaı. 

1 inci sayfadan devam 

reı~inin kati 
etmiştir. 

kabulüne talik andan itibaren ittihaz etmiş 

hülasıı 

Üç talep 
Montrö, 13 (Havas) - Tev

fik Rüştü Aras bugün, kon
lerans umumi celsesinin açılı

şında, kalyanın konfe.-ansa 
iştirakten imtinaına karşıhk 

olarak aşaf!"ıdaki taleplerde 
bulunmuştur. . 

ı - Müstakbel montrö mu-
kavelesinin konferansta hazır 

olmayan devletlerin iınzasına 
açık bulundurulmaması. 

2 - Montröde bir anlaşma 
elde edilince, mukavelenin tat
bikinin evrensel olması. 

3 - Türkiyenin müstakbel 
Montrö mukavelesi prensipleri 
çerçevesi dairesinde, istiyece
ği memleketlerle mümasil an
laşmalar aktine selahiyettar 
bulunması. 

Montrö, 13 (A.A) - Ana
dolu Ajansının hususi maha
biri bildiriyor : 

Konferansın bugünkü celse
sinde doktor Tevfik Rüştü 
Aras aş<lf!"ıdaki beyanatı oku-
muştur: 

" - Teknik komitede Ro
manya delgesi, hazırlamakta 
o!duğumuz beynelmilel niza
ma müteallik imza ve iltihak 
usulleri hakkında Türk deleie
sine bazı sualler sormuştur, 

Mesai arkadaşım ve dostum 
Menemenci oğlu bu sarih su
allere cevap vermek keyfiye
tini Türk heyeti murahhassa re
isine brakmak istediğini söy
lemekle beraber !arklı mua
mele meselesi hakkındaki 
noktai na2arımızı bildirmiştir. 

Romanya delegesine cevap 
vermek için her şeyden evvel 
Hükumelimin Lozan müzake
relerine iştirak etmiş olan dev
letlere ahval ve şeraite ve Türki
yenin emniyeti icaplarına daha 
uygun bir Boğazlar rej"minin tat· 
bikini istiyen notayı verdiği 

olduğu hatlı h anketi 
etmek lazımdır. 

Konferansta, daha açıhş cel-

sesinde de söylemekle miibahi 
olduğum veçbile Türkiye. iki 

asırdan beri harp ve onun neta

yici zaviyesinden mütalea edile 
gelen bu geçidi bu konferansta 

medeni miOetler arasında iyi ge· 
çinme bağı ve bir sulh rabıtası 

haline koymağı candan dile
mektedir. 

Boğazlar için ebedi bir re
jim derpiş etmek mevzuuba

his olmıyacaa-ı gibi bayrak 

tefrik olunmaksızın bütün ge
milere tatbik edilebilecek. bey
nelmilel bir nizam münhasıran 

şu veya bu konferansta top

lanmış olan devletlerin men

fcatine müstenit bir "rejim de 
tesis olunamaz. 

Menemenci oğlunun Cumar
tesi gfınG teknik komitede uzun 

uzadıya anlattıf!"ı deliUere tek-

rar rücu etmek istemiyorum. 
Ancak sizden 19 uncu asno 
ortalarından beri ürfüadete, ve 

buda her zaman aynı devletleri 
temsil etmiyet mumziler tara-

landan ahval ve şeraite göre 
tadili itmam veya tamamiyle 
tepdil edilmiş bir nevi kanuni-

yet veren muhtelif beynelmilel 

ahkamı mütalea etmenizi rica 
ederim. 

Burada kurmak istediğimiz 

nizamı diğer devletlerin imza 
veya iltihaklarına açık bırak

mağa mahal olm adıf!"ı mütale· 
asındayım. 

Bu nizamın yavaş yavaş is
timalden sakıt olan dia"erleri 
kadar rolünü ifa edeceği ümi
dindeyiz. Diğerleri filen meri
yette kaldıkları müddetçe ne 
kadar yolunda olmuşlarsa bu 

• 
lngilizler Filistine yeniden l' .. 

kuvvetler sevkettiler b 
lı 

Kudüs, 13 ( A.A) - Arap 
rüesasının söylediklerine göre 
hali hazırda Araplarla lngiliz
ler arasında hiçbir müzakere 
yapıla mamaktııdır. 

Yahudi muhaceretinin hemen 
durdurulacağına dair olan ha
berler, tekzip edilmektedir. 
lngilterenin Ft istinde takip 
etmekte elduğu siyaset,n bu en 
mühim meselesi, henüz tayin 
edilmemiş olan Krallık komis
yonunun sel.ihiyeti dairesine 
giren i~lerdendir. 

Umumi bak mdan vaziyetle 
tevekkuf vardır. 

Araplar. sona kadar müca
delelerine devam etmekte <12· 
melmiş o!d klarından ve Y -
hudiler, çal.şmakta ve dikb-

te şa}'1ln bir surette aleyhlr 
rindeki şıddet hareketlerine ({ 
mukavemet etmekte bulunduk· 

Q 

l&rından hükümet, asayişi te- b 
min için mümkün olduğu kıt' 
dır az kan dökmek yolun~ 
arar gibi görünmektedir, il 
l\faltadan görıderilen kuvt1t1ll~ t, 

Londra, 13 ( A. A. ) - t!P' n 
küın~ Mılta garnizonuna ıneD' 
sup üç yeni taburun Filistiııl 
gönd.rilmc.in~ karar verınil' 
tir. 'Sa kuvvetle~ elyevm f"r 
listiııde bulunım l iliz kuvvet' 
!erini 11 tatura iblağ edecek' 
tir, . 

M ıltada o ıın diğer bir P" 
yadc livıı.sı da hııre!<ete hn1' 

bulunmak emrini almıştır. 

~-- ----------- -
Titulesko çekilecekmidi? 
Paı is, 13 ( A. A. ) - Maten gazetesinin Londradan habt1 

aklıfına göre M. Tituleskonun istıfasını teyit eden hiç bif 
havııd'5 abnamamışlır . 

Aynı gazete M. Tituleskonun bcyne'milel vaıiyet~ vukuu 

tahmin oluaa:ı mü.'lcnı ink:Ş1flar dolayısile kararından riic~ b 
etmiş olduğunu tahmin eylemektedir. 

• • • 
Yunanlılar 85 tayyare a/md' 

ğa karar verdiler 
Atina 13 (Aç k Söz) - Avrupı tayyare fab:ikalarına tel' 

kikat yapmak "çin gide!\ Yunan heyeti11in verdiği rapor uıe
rine hava bakanlığı meclisince 85 tayyare alınmasına karşl' 
verilmiş tı r. 
=============================-~ 

Yine 
ettik 

zarar 

/ 1 inci sayfad.:ırı derxım} 

öğrenilmiştir. H1tta rakip ih
racatçılanrı fırsattan istifade 

ederek menfi propaganda yap
maları yüzünden lsp1nyanın 

bir müddet için Türk yumur
tası almamağa karar verdiği 

şayiaları da dolaşmaktadır. 
Alakadarlar, bu mesleyi 

ehemmiyetle tetkik etmekte
dirler. ihraç malları üzerinde 
ihmali görünenler meydana 
çıkarılacak, derhal haklarında 
kanun! takibata geçilecektir. 
Diğer taraftan Almanyanın 

fazla i•leği devam etmekte 
ve hemen her hafta muntazam 
bir şekilde ihracat yapılmak
tadır.,. 

da o kadar yolunda olacaktır. 
Lozan mukavelesi aktolun

muşsa ihtimal 1871 muahede
sinin artık bilkuvve müessir 

olmaktan çıktığı mütelaasıyle 

yapılmıştır. 

Bugün de bu 1923 mukave
lesinin tatbik edilemez oklu
ğunu düşünüyoruz. Ve yeni 
ahval ve şeraite uygun yeni 
bir nizam koyuyoruz. 

Cumartesi giinü Türk dele
gesinin diğer her hangi bir 
devlete bizzat hazırlanmakta 

olan vesika mucebince farklı 

bir muamele bahşetmek im
kansızlığını burada teyit et
mekle beraber şunu beyan 

ederimki Türkiye , hazırlan
makta olan vesika ahkamının 

cihanşumullüğüne binaen bu 
bapta iki taraflı anlaşmalar 

aktine hiçte lüzum görmemek
tedir. 

Binaenaleyh bu anlaşmaları 

akte hiçbir sebep görmiyen 
ve bunu hiç de arzu etmiyen 
hükumetim, bununla beraber 
meriyette olacak niramın çer

çevesi dahilinde olmak üzere 
istediği memleketlerle müma

sil anlaşmalar imza edebilmek 

hugusunda Türkiyenin huku
ku hükümranisinden mütevel

lit haklarıAı muhafaza ede
cektir.,, 

BugUn 
Mentrö, 13 (A.A) - Kon

ferans bugün öğleden sonra 

ikinci bir içtima akdetmemiş

tir. Konferans yarın saat 16 

idare memuruna 
mesuliJet gelmesırıl 
(Birici sahifeden de.,arrı) 

Binaenaleh gazetenizin yas• 
dıgı gibi hiç bir talebe lstaıı" 

bul Talebe Yurdundan kal" 
dış-an edilmiş değı1dir. Yukl" 
rıda söylendiği gibi merl<el 
tarafından yemekleri kesilınir 
tir. Bu meselenin lstanbul fr 
Jete Yurdu ile biçbir alak:ıl' 
yoktur. Binaenaleyh meselePl' 
aynı sütunda doğru şekli il' 
bildirilmesini dilnim. Saygılar• 

Talebe Yurdu idare müdi" 
rünün bize gönderdiği yulct' 
rıkı tezkereden biz şunu 8" 
ladık: Yani demek istiyor~ 
biz talebeyi burada yatı~ 
kaldırıyoruz, fakat kendil;;,;.ı 
aç bırakıyoruz. Talebe bu 1" 
havalarında kırlarda ağaç aft 
larında, çimenlerde uzanıp he!' 
temiz hava alarak yatabilirllll' 

Fak.at açlığa ne diyelim ? .& 

idare müdürü acaba ke""'. 
sine bir mesuliyet gelmesin tY 
ye mi bite bu tezkereyi r"' 
derdi? 

-~~~o---..... 
ÇIN SEFiRi 

Çin sefiri iki ay müddeıf 
mezunen memlek.efrıe gitıııı' 
üzere şehrimize gelmiştir. 

Mumaileyh buradan Ça~ 
kale ve lzmire gidecek ve O' 

radan da Amerika yolu , 
memleketine geçecektir. 

-~-
Eski eserler 

Gemlik ( Açıksöz ) BurJI 

Bizans ve Osmanlılar devtlİ 
ait eski eserler üzerinde ıl 
kikat yapılmaktadır. 
~~~~~~~-..J 
da yeniden toplanacaktır .. • 

Umumiyetle bu toplantır 

Montrö müzakttelerinin ~ 
kadderatını tayin edecek .~ 
recede büyük bir ehemrıılr' 

atfolunmaktadır. 

Son •nlafma 
Monlrö, 13 (A. A) - fl.lf" 

ter muhabirinin bildird~ 
göre, akşam yapılan bu hıı' 
mükalemeler sonunda, bo~ 
Jar konferansında esasb rn~ 
ziunfih meseleler üzerinde ~ 

yakında bir anlaşmaya v~ 

cağı sanılmaktadır. Kar? 

yardım paktaları hakkın 

kaydın terkedilmesi pek mı# 
meldir. 

,, 
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Dostluk! •• Hız ve gücünü vatandaşın se"gisinden alan gazetedir 

Dost kim, düşman kim 1 ı· sunu 
Son yedi, sekiz aylık siyasi konferan~ların açık. P anç: ık- Sahibi, Etem lııet BENiCE Sayı: 86 Her yerde S kuruı Telefon No: 20827 • Telgraf adre!i: lstanb~I Açık Söı 

fapınak pek güç değil. Fakat bu siyası hesabın ıçinde k çd MAARİF 1 
lllak 1 k" k H"d" eler vak'alar ve ihtilatlar o a a~ Vazife kurbanı 
b· m anı yo . a ıs • dd 1 in aynı B 
ırbirine zıd ki tıpkı ayni cinsten olmıyan ma e er k Q t k / l d • 

Beıedrye 

h ... p formülü~c uydurulamayışı_ gi~i ~u birbirine ay ırı 1 r a o u F k A ı· t f . e e ıge 
"'•nfaatleri bir kalemde izah etmıye ımkan yok. ı •• 1 e d a a r a 1 y e B .. J 

e Habeş mücadelesi devam ederken bütün dünya ta~ya~a Og"'retmenleri •• 1 utçesinue 
karşı manen seferber olmuştur. Mücadele Roma'nın za erı e goz yaşları 
neticelenince iş hemen tersine döndü. En güvenilir devletler lmfı"hanl ÇaV UŞU 
b·ı · ·· k · · k ya ba•ladılar. ı e Romaya hoş gorunme ıçın ur yapmı ' .. 

~ Alınanlar milli ve iktisadi mcnfaatlerioi elde etm.~k .•çın arasında göm Ü ld Ü 
~şle~ini kılıç gibi kesk~n nutu_k~arla v~ .'."ukavemet gorj~Y71~ İstanbuldan 231 _ . 
ılerı hareketlerile yerıne gctırırler kı once Fransayı, g 

Değişiklik 
Yeni bütçenin ay 
ı;onunda gelmesi 

bekleniyor 
tereyi bir telaş aldı. Sonra Hitlerin o bomba gibi patlıyan kişi müsabaka• 
nutukları önünde seslerini kestiler. da kazandılar 

·1 1 k •tır Avuslur· Bugün Habeş meselesi yoktur. ta ya azanını, · 

i 

• 1 A t anın bir Alman Ya meselesı kalmamıştır. Alman ar, vus ury . . i 
de1rfeli gibi siyaset takip etmesini temin et~ı~lerdır. Yan 
•ski Avusturya ve Alman ittıfakı yerine gelmıştır. • . 

B h b · · Hünkar ıske-
oğazlar meselesinde hiilii. 93 mu are esının, . . . 

1•si ınuahedesile Ayastafanos ve Berfin muahedelerını ıcap 
ett" · . . t netice ne olursa •ren Rus ve lngiliz sıyasetlerı çarpış ı ve 
olsun biziın Boğazları tahkim etmemiz gerginliğine dayandı. 

B Ç. · J onlaştırmak ve unlardan daha evvel J•Fonyanın ını ap . 
1 Asyaya birleşmek siyaseti ile yaptığı kanlı hareketler l'w~ıl e.t

ler Cemiyetinde hiçbir mukavemet görmedi. Aynı Cemıyetın 
aynı huku haiz iki devletten kuvvetli olanı kuvvetsiz olanı 
Y•di. 

Görülüyor ki 52 devletin Milletler Cemiyeti. ki.mseye der~ 
anlataınıyan bir manasız teşekkül haline gelmıştır. Fransız 
lar hala: 

- ltalya Milletler Cemiyetini yıkmak istiyor! diye bağ;rı· 
Yarlar. Hangi cemiyet, hangi hukuku dü\ el, hangi dostluk 

Bugün herkesin birçok düşmanı var. Bu muhakkak, fakat 
birden fazla olmadığına da şüphe yok. O bir tek dost şı.dur: 

- Silahl 
Sürhan Cahil 
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POLiS 

24 saatta 20 

·Fıoryada 
cesedi 

zabıta vak' ası 

bir çocuk 
bulundu 

8ir Çocuk da birdenbire hasta
~andı ve öldü. Bir sandal devrildi, 
ıcindekiler denize döküldüler. 
Sporcular arasında kavga çıktı 

E\'elki gün Floryada deniz 
kenarı cırnrında bir çocuk 
cesedi bulunmuş ve bu cesedin 
Eyupta Zahireci sokağ'ıııda 
oturan (ırıncı Ragimin 14 ya
şındaki oğlu Keınale ait olduğu 

r· anlaşılmıştır. 

Yapılan tahkikat neticesi şu
dur: Kemal babasından aldığı 
tlli kuruşla Floryaya gitmiş , .e 
açık bir yerde denize girmiştir. 
Yüzme bllmedigi için boğ'ulan 
ıa\'allı çocuğu dalgalar sahile 
atmıştır. Çocuğ'un elbiseleri de 
bulunamamıştır. Çalındığı tah
lnın edilmektedir. 

ANSIZlN ÖLDÜ - Aksn-
ray_da oturan nakkaş Salih 
Polıse müracaat ederek 17 
Yaşındaki hemşire zade Fet-
hinin a 1 nsızın sarılık hasta ığ'ı-
~a tutulduğunu söylemiş ve 
ımdadı sıhhi otomobilile has
tahaneye kaldirılmıştır. Fakat 
tocuğu kurtarmak mümkün 
olamam .. 1 .. 

ış, o muştür. 
Cesedi Morga kaldırılıp 

Oto · Psı yapılması karar!aştırıl-
mıştır oı · .. b b" · umun se e ı araştı· 
tılacaktır. 
Düş ·· h TU - Tahtakalede yeni 

anda oturan Malatyalı Hasan 
Oğlu Ramazan Kadirga meyda· 
nında bisikletle gezerken düş· 
lniiş 
tıı ve ağır surette yaralan-
h ıştır· Çocuk Cerrahpaşa 

astahanesine kaldırılmıştır. 
i y ARALANDI - Beyoğlun
'r a oturan 18 yaşlarında Her an ti 
._ aşkışla meydanında beş 
"•ttre . l"f . d" ır ı aındakı duvardan 
uşerek ağır seretle yaralan· 

tıııştır • 
,._DENiZDE GDZERKEN -
l\.U "k 
z fru Ayasofyada oturan Mu-

ra der akrabalarından 19 yaşla
ın a N . 

d b" urıye kızla Çatladıkapı 
nt dır sandala binmişler ve de-

z e gezerken yelken ipi kop
lltaıı - ·· Yuzunden sandal devrilmiş 
~~ Çocuklar denize düşmüşler

ır. Balıkçılardan Nikola ka
zazed ı · e erı kurtarmıştır. 

So YiRMİ DÖRT SAATTA
Şeh~/i.'~i dört saat zarfında 

mızın 5 sarhoşluk, 2 yan-
ırın, 1 otomobil kazası 2 döv-
me ' 
10 

• 1 tramvaydan düşme, 
•al bafıf yaralanma, 2 aıJ'ır ya-

l a~ına. • 1 ağaçtan düşme, 
anı • ı-

0 um, 1 bıçak göster-

mek, 1 taarruz, 1 düşme, 1 ba
yılma olmak üzere, 2-1 saat 
zarfında polis raporlarına gö
lare 29 zabvıak'a.sı olmuştur. 

ÇARP T 1 - Kasım paşada 

oluran Müınin'in oğlu Sıtkı 

tramvayın arkasına asılmış, bu 
sırada numarası anlaşılanııyan 

bir otobüs de yoldaıı geçer
ken çocuğa çarpmıştır. Sıtkı 

ayaklarından yaralanmış \'e 
tedavi için hastahaneye kaldı
rılmıştır. 

YUVARLANDI - Kasım
paşada oturan Pakize ile Arif 
ve kızı Şükrüye arasında kav
ga çıkmış, Pakize e\'İn mer
diveninden yuvarlanarak muh
telif yerlerinden yaralanmıştır. 

SPORCULAR ARASINDA 
Şişli Alman kulübü ile Beşik
taş spor kulübü pazar günü 
Feriköy sahasında maç yapar
larken her iki taraf ara .. nda 
meydana gelen bir anlaşama
ma1lık yüzünden ka\'gaya tu
tuşan Bürhan, Naci ve Zeki 
haklarında takibat yapılmak
tadır. 

MAHMURE GELİYOR -
Kasımpaşa cinayeti ile alakası 
olduğu anlaşılan Mahmurenin 
hmirde } akalandığını yazmış
tık. Mahmure şehrimize gön
derilmek üzere vapura bindi
rilmiştir. Bugün gelecektir. 

----0 
Raportörler 

Sanayi müdürlüğü 

çalışma programını 

hazırladı 

Ticaret odasına bağlı Sanayi 
müdürlüğ'ünün çalışma progra
mı hazırlanmıştır. 

Bu proğrama göre yeni al~
nacak raporlörlar, sabah daı. 
reye uğradıktan ve müdüreen 
lazım gelen direktifleri aldık
tan sonra piyasaya çıkarak 
gösterilen işleri ikmal ede· 
ceklerdir. Raporlörlar ayrıca 
senayi müesseselerinide dola
şacaklar ve bütün ihtiyaçlarını 
ve dileklerini dinliyeceklerdir. 

Ticaret odası katibi umu
misi Cevat Nizami diğer mü· 
dürler bugün toplanarak ra
portörler için açılacak olan 
müsabaka imtihanı programı· 
nı teshil edeceklerdir. 

Ortameklep muallimliği için 
açılan müsabaka imtihanının 
yazılı kısmında kazananlar dün 
Maarif müdürlüğüne bildiril· 
miştir. 

lstanbuldan müracaat eden• 
!erden Nedime, Nusret, Ha
di ye, Niymet, Vahdi Belkis, 
Veli, Behlul, Memnune, Zeh
ra , Celal , Yusuf , Meliha , 
Nuriye, Sabahat, Hayrünisa, 
Seniha, Mesrure, Hamiyet, 
Saadet, Vehbi, Zehra ve Me
diha ilk imtihanda muvaffak 
olmuştur. Bunların yedisi tarih 
cografya, ikisi len bilgisi. 
ikisi Türkçe ve üçü de riyaziye 
muallimliğ'i yapacakıardır. 

Musabaka imtihanının ikinci 
sözlü kısmı da bu ayın 17 sin
de Ankarada Gazi terbiye 
enstitüsünde yapılacaktır. Bi
rinci imtihanı kazananların a
yın onbeşinden itibaren bütün 
ihtiyaçları Ankarada temin 
edilecektir. 

ELİŞLERI KURSLARI -

Öğretmenler için tertip edilen 

ev idaresi kursları dün Fın
dıklıda 13 ücü mektepte açıl

mıştır. Her gün sabahtan 
akşama kadar bir grup ders 
görecektir. 

EV İDARESİ - Maarif ida
resi Öğrrtmenlerin ev idare• 

sine ait bilgilerini arttırmak 

maksadile tertip ettiği kurslar 

yarın şehrimizdeki bütün san'
at mekteplerinde açılacaktır. 

Müracaatlar sanal mektepleri. 
ne yapılacaktır. Yukardaki 
kurslara girmek istiyen Öğret
menler her gün biraz daha 

çoğalmaktadır. 

inhisarlar 

Halk sigarası 
inhisarlar idaresi 

halk için yeni 

çeşitler çıkaracak 
inhisarlar idaresi sigara har

manlarında tecrübeler yapıyor

du. Bu husustaki çalışmalar 

bitmiştir. Bu münasebetle halk 
ıçın yeni sigara çeşitleri çı

karılması düşünülmektedir. 

Yenice sigaralarından para 
ikramiyesi kaldırılmıştır. Buna 
mukabil hediyeli bir piyango 
hazırlanmaktadır. 

\ 

Cenaze merasiminde bulunanlar 

iki gün evvel Tepebaşında 
yanan mobilye mağazasında 

vazife sırasında çöken ankaz 
altında kalarak ölen fedakar 
itfaiye çavuşu Şükrünün cena
zesi dün büyük merasimle kal
dırılmıştır. Baştan başa Türk 
bayrağ'ile sarılan fedakar itfa
iye çavuşunun tabutu saat 11 
de yanan mağ'azadan kaldırıl
mış ve namazı Yenicamide kı· 
lındıktan sonra Edirnekapı

daki Şehitler mezarlığına gö
mülmüştür. Cenaze merasimin
de Vali ve Belediye reisi Mu
hittin Üstündağ, vali muavini 
Hüdai, belediye reisi muavini 
Ekrem, polis müdürü Salih Kı
lıç itfaiye müdürü Ihsan ve 
lstanbuldaki büten kaymakam, 
belediye şube ır.üdürleri, parti 
idare heyeti ve şehir meclisi 
azaları, merhumun arkadaşları 
ve şelleri hazır bulunmuşlardır. 

Cenaze itfaiye bandosu ve 
polis müfrezelerinin refakatin
de tam saat 11 de Tepebaşın· 
dan kaldırılmış ve her taraftan 
gönderilen çelenklerle sarılmış 
bir halde Şişhane yokuşu ve 

Karaköy yolile Y enicamiye 
getirilmiştir. Cenazenin yol. 
lardan geçişi sırasında birçok 
kimseler bu fedakar çavuşa 

hüngür hüngür ağlamış ve 
caddeklerdeki dükkanların ke· 

pe-kleri de yarıya indirilmişlir. 
Saat yarımda namazı kılındık

tan sonra cenaze Edirnekapı
ya götürülmüş ve şehitliğe 

gömülmüştür. Mezar başında 
Vali Muhiddin Üstündağ' fe
dakar Şükrü çavuşun kahra
manlığını yadetmiş ve vazife ı 

kurbanı göı yaşları arasında 

ebedi istirahatgahın terkedil
miştir. 

Gümrük: 

Motörin Kaçakçılığı 

Gümrük müsteşarının tetkikleri bitti 
Bir müddetlenberi şehri~iz- ı 

de tetkiklerde bulunan Gum-

riik ve İnhisarlar 
Adil dün akşam 

dönmüştür. 

müsteşarı 

Ankara ya 

Adil şehrimizde yapılan mo

torin kaçakçılığı meselesi ile 

ıslahına karar verilen Gümrük 

kimyahanesinde yaptığı tetki

kat neticesini Vekalele bildi

recektir. 
Müşteşar, motorin kaçakçı· 

lığ'ının ehemmiyete değer şe

kilde olduğunu bir muharriri
mize söylemiştir. 

Gümrük kimyakerleri mev· 

zuubahs olan motorin yağ'ı 
tahlillerini yapmakla ve diger 

alakadarlar da tahkikata de· 
vam etmektedirler. 
Bir türlü satılamıyor 

Liman hanı müzayedesi dün 
üçuncü dala olarak bir ay da
ha uzatilmıştır. ilk müzayide
lere yalnız Ticaret Odası gir
diği için verilen para kafi gö
rülmemekte idi. Sonradan ta
liplerin artması fiatı yükselt
miştir. Tıcaret Odası dünku 
müzayededen sonra çekilmiş
tir. 

Yolcu salonu 
Liman umum müdtirlüğ'ü 

Galata yolcu salonunu mo
dern bir şekle getirmeıte ka
vermiş ve bunun için bir pro
je hazırlamağa başlamıştır. 

Bu projede salonun alacağı 
şekil tespit edilmekte ve ya· 
pılacak masraf tayin olunmak
tadır. 

Bina ve arazi vergilerinin 
belediyeye geçmesi dolayisile 
belediye bütçesinde bazı de
ğişiklikler olmuştur.. Vilayet 
kısmı varidatına 2,606,500 lira 
bina vcrgisı ve 23.600 lira da 
arazi vergisi tahmin olunmuş
tur. Yol vergisi 750.000 lira 
lnhisarlardan vilayet bütçesi 
olarak 25 bin lira tahsil edil
miştir. Buna mukabil vilayet 
yol ve köprüler için 79, 126 li
ra, maarif işleri için 1,925,080 
lira, belediye bütçesine de 
l, 196,596 lira, imar tezyin işleri 
için tahsisat konmuştur. 

936 bütçesi vilayet kısmının 
yüzde 21-24 dü yollar ve köp
rülere, 53-56 sı maarif işlerine 
2-36 sı ziraat işlerine, o-95 ve 
vilayet işlerine 0-37 si sıhhat 
işlerine, 11-68 muhtelif işlere 
ve 6-65 şi de muhtelif masraf· 
lara ayrılmıştır. 

Belediye bütçesinin ise yüz· 
de 4/96 sı iktisat işlerine ve 
belediye zabıtasına, O 21 ev
lendirme iş1 erine, 13 8 sıhhat 
işlerine, O 37 si baytarlık işle
rine, 6. 76 sı temizlik işlerine, 
32 38 i tenvir ve imar işlerine. 
26 13 ü muhtelif masraflara, 
4 38 i belediye ihtiyat akçesi
sine, 11 75 ü vilayet ve bele
diyenin müşterek masrafların· 
dan belediye hissesi olarak 
ayrılmıştır. 

Bu vaziyete göre vilayet 
varıdalının yarı<ından fazlası 
Maarif işlerine, dörte biri de 
yollara sarf olunmaktadır. Be
lediye varidatının da üçte biri 
imar, tenvir işlerine ve sekizde 
biri de Sıhhat işlerine ayrılmış
tır. Yeni bütçenin bıı ay sonun
dan evvel Dahiliye Vek5.letince 
tasdik edilip belediyeye gö~
derilmesi bekleniyor. 

ÇÖP iŞLERi - Belediye 
çöp işlerini tanzim için şehrin 
mııhlclif yerlerine, 6 çöp im
ha, ve 4 de çöp toplama is
tasyonu kuracaktır. Binalardan 
toplanacak çöpler bu istas
yonlar vasıtasile imha edile
cektir. Bu münasebetle beledi
ye 6 kamyon almıştır. 

MEZA r İDARESİNDE -
Geçen ay mezat idaresinde 
5460 lira değerinde 420 altın 

ve gümüş, 8248 liralık 769 
parça halı ve 7038 liralık 1170 
parça müteferrik eşya olmak 
üzere 20752 liralık eşya satıl
ınt~llr., 

Bir •ikayet 

Rejim ~~-Gazete 

Nuruosmaniyede aşçılık eden 
Zeynep allı bir kadın zabıtai 
belediye memurlarının pazar 
günü ruhsatiye harcı isterler
ken camın kırılması yüzünden 
oğlunun bileğ'inden ağır surette 

yaralanmasına sebep oldukla
rını şikayet etmektedir. 

Herhangi bir fıkri yaymakta, gazetelerin oynadığ'ı ve oynı
ıııyacağı rol pek büyüktür. Ve bundan dolay~dır ki gazeteler, 
bilhassa devrim yapan memleketlerde, en tesırlı vasıta olarak, 

inkılaplapçıların elinde bulunmaktadır. 
Bizde, parti elinde veya dan ileri gelmiyor mu? 

partinin direktifleri ve türlü 
yardımlarile çıkan tek gazete 
vardır: Ulus. Bunun dışındak<. 
ler, bir lakı m şirket veya mü
esseslerin, yahut şahısların 

malı olarak düpedüz birer 
ticaret mevzuu halinde çık
maktadır bunların parti ile 
alakaları, adamlarının birçok 
vatandaşlar gibi, partinin bir 
azası bulunmasından ibarettir .. 
ve apaçık meydandadır ki bu 
münasebet, varlığına bir ser
vet bağlanmış olan gazetenin. 
partinin birer hayal kadar 
kıymetli ülküleri yolunda ça
lışmasına yetmemektedir .. Sul
tanlardan bahseden tefrikalar
la dolmuş sütunlara mukabil 
gazetelerde milletin türlü ba. 
kımlardan terbiyesi ve rejimin 
takviyesine ayrılmış bolca ya
zı bulunmaması, acaba içeri 
gitmemek ve zararlı da olsa 
ancak okunan ve hoşa giden 
m~·zular bulundurmak zorun-

Bütün dünyanın hayret ve 
taktirlerle karşıladığı inkılap
lar memleketi Türkiyede, ga
zetenin yardımına ihtiyaç bu
lunmadığ'ını söyliyecek deli

lerden değiliz. 
Türkiyede gazete, bence, 

yeniliklerimizin yayıcısı ve ha
kiki dayanağı olarak vasıflan
dırılmak, çok doğrudur. 

Gazeteleri layık .ol.d~kları 
gibi, değerlendirebıldığ.~mız ve 
kuvvetlendirdiğimiz gun ala
cağ'ımız ilk netice, gazetecile
ri hakikaten fikirlerinden isti
f~de edilen kafaları güzel ça-' . 
lışan ve randman. v~ren ınsan-
lar vaziyetine erıştırmış ola
cağız. 

Halka hitap eden bir fikir 
adamının cebinde, hasta olan 
çocuguna doktor getirecek 
kadar parası olmJzsa .. Bunun 
ne yazacağından, ne de söyle
yeceğinden faydalanmak kabil 
olabilir yahut bunun tamamen 

tersine olarak ihmal edilmiş 

bir takım insanlar halinde, 
bunlardan rejime, zarar gelme
sini beklemekte uzak bir ihli-

Deniz: 

Van gölü 
mal değildir. Tetkikat bitti yakında 

Bütün bunlardan açıkca ıney- vapurlar da yapılacak 
na çıkan şudur: Bizde herşe}'i Van gölündeki tetkikatını 
temsil eden Parti, gazetelere bitiren Denizyolları mübendis-
sahip çıkmamakta, gazeteler de ferinden Naci şehrimize dön· 
diledikleri gibi düzensiz, halta müştür. Van gölünün derinliğ'i 
m<ıksatsız yazıp durmaktadır· sahil vaziyeti, rüzgar ve akın. 
hır· tılarla iskele kurulacak mahal

Gazete inkılabı yapan dc
ğ'i 1, fakat hiç şüphe yok, in
kılapları ayakta tutan kuvvet
tir. Benim istediğimse, bu kuv
vete layık olduğu değeri ve
rerek, onu kendi havasına ça· 
lışan Babıali gazeteleri olmak
tan kurtarmak \'C rejime ma
letmektir .. Bununla beraber bu 
maledıliş ve maloluşta, aydın
latıcı bir kritik 'in hiçbir zaman 
kuv,·elini kaybetmemesi ihmal 
ec!ılcmiyecek bır şarttır. 

ş. H. Ergökmen 

ler tespit edilmiştir. 

Bu mün:tsibetle Van gölü 
için yapılacak olan küçük 
vapurların inşasına yakında 
başlanacaktır. 

Van gölündeki eski fabri
ka da ihya edilerek bir ta
mir atlöycsi haline konula
caktır. 

Gölün iskele ve rıhtımları 
bu atölyede yapılacaktır. Ay
rıca memur ve müstahdemler 
için de göl kenarında. evler 
inşa edilecektir. 

3 

1

1 Günün Vodvili 1 
Kiralık yemişler! 

Bir zamanlar, cümlemiz ne}·
mişiz meğer. ne liıks yaşıyor· 
muşuz! Çileği okka ile yerdik! 
Kayısıyı, Şamkayısısı olmazsa 
yemiye bile tenezzül etmezdik! 
En sulu armut, ağızları sulan. 
dırmak şöyle dursun bize bir 
küfürdü! 

Her taraftan (yemiş ye : 
Güçlü olursun ı ) Levhaları 
asıldı .. 

Hey gidi zamanlar hey! Şimdi. 
demir eller memleketin dört 
bir tarafını demir ağla ördü! 

1 Her yemiş çıkan yere tren 
yapıldı, Fakat gücünü göreyim 
yemiş ye! 

ManB\· dükanları bir nevi 
kuyumcu dükanları ! Geçenler
de Kapalı çarşıda bazı adam
lar halis pırlantıları S kuruşa 
sattılar: Kaysı panlantifleri i•e 
bunun tam 15 misline satılıyor! 

Hey gidi küfrolan arnıud 1 
Armud kolye ve gerdanlık

ları çift savatlı penbe elmas
tan gelin taçlarına layık! 

Bildiğimiz şu adi bardak e
riği, Pren• sofralarında şam
panya içilmeğe mahsus yakut 
bardak fiatına. 

Manavların önünden , ku
yumcu çarşılarında dolaşan ve 
allahın yarattığı san'at bedia
larına hayran hayran bakan 
seyyahlar gibi geçiyoruz! 

Bir az fazla düzgünce bir 
kaysı gördükmü ( kim bilir 
hangi Abbasi hükümdarının 
tacından koparmışlardır 1) 
deyip geçiyoruz! 

Ne diye şu siyahımtırak bar
dak eriklerini (kadim Habeş 
hükümdarlarından Haile selasi
nin kaybolan tacından son kal
dı!) diye satmıyorlar! Yemişçi
lik de siyaset isler! 
Ayrıca bir armutta • eski

den gözümüz ısırıyormuş gibi 
• bakıyor da: 
-Kim bilir hangi kabzımal mil

yarderinin san'atkarane Büst'ü 
Diye Ancak hayret ve tak

dırle temaşa edebiliyoruz i 
Hoş, yemişçilikte terakk!mizi 

anlamıyor değiliz: 
Eskiden yemişler ağ'açlarda 

vahşi bir surette yetişiyordu. 

Bunlar şüphesiz modern ye
mişçilik u"11lile kazıklarda ye
liştirilmış her ne kadar tekniği 
anlamasak ta, belli ki kazık ye· 
mışleril 

Sayın yemiş işgüderlcri
miz 1 Memlekelimızde yemış· 
severliği arttırmak için, acaba 
diyoruz, yemişleri halka kira 
ile vermek çaresi bulunamaz. 
mı ?l 

Vakıa, biz de biliyoruz ki, 
Türkofis yemışlerimizin A vru-

' paya ihracına da çalışıyor.~ 
Çalışıyor amma 1'u işte ih- • 
racatcılarımızı zannedildiğindeıı 
çok fazla himaye etmek ge-' 
reklir: : 

Zira onlar Avrupalıdır, böy- · 
le kazık yemişciliğini anlamaz
lar; bu fiyatlarla yemiş ihrac ! 
edecek ihracatcılarırruzı ~ut-, 
laka döğerler!I 

Himaye l.izım!I 

Limanımızda yatan 
servetler artıyorı 

Bir Alman grupu Deniz tı· 

caret müdürlüğümüze müra
caat edip lslanbul limanın
da batmış madeni eşya
yı tarayup çıkarmak için 
müsaade istemiş. lslanbul 
limanında madeni eşya bulun
duğuna hayret mi eltiniz? 
Nelzannettinizdi ki?,,. Zengin ve 
verimli limanımızda yalnız ma
deni eşya değil, her türlü eşya 
hatta madenler de vardır: 
Haliçte denizi üflesen eski 
lstanbul bütün eşyasile allın
tadırl 

Muhakkaktır ki ( Sadfıbat)' 
olduğ'u gibi su içinde hıfzo
lunmaktadır 1 Sonra, her hal
de b~r gün gelecek, Haliçteki 
zengın çamur madenleri de 
işletilecektir!. 

Alman şirketi, anlaşılan, 
yalnız eşyayı taramak istiyor. 
E, yağma mı var ? 

Hem bu şirketin bizim liman 
nereden aklına geldi 1 acaba j 
Almanlar -bizim limanı tara
maya kalkmakla- güneşi, ha-

1 

kikat, çamurla "1\'amaya mı, , 
Tecrübe edecekler? l Kim 

bilir? 
Ayol, biz limanı onlara na· 

sıl veririz ? Şuracıkta iki üçl 
sene daha var. Şu Halicin üs· 
tünde kalan su da çekilsin, Ha· 
liçte bisikletlerle gezeceğ'iz l 
köprü yapmak bile boş zah-, 
met!! 
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Her gün bir yazı 

Denkli bütçe ve 
siyasal durum 
Yazan: Sadi BIUU Akkan 

Her şeyden önce bugün 
denkli bütçe yapmak bir ihti· 
sas; bilgi işidir. Gelirini evel
den tasarlamak nekadar güç 
ise giderini de önceden hesap 
etmek o kadar zordur. Muasır 
ekonomi hayatında bütçe en 
önemli mevki işgal eder. Bu 
itibarladır ki Maliye ilmine 
verilen ehemmiyet ve bu alan· 
daki ısrarlı çalışmalar hergün 
daha ziyade artarak birbirini 
kovalamaktadır. 

içinde yaşadığımız yıllarda 
bütçe yapmak için Modern 
Finans ilminden faydalanmak 
esas olmakla beraber daha 
ziyade tecrübe ve bilgiye da
yanmak icap eder. Aksi tak
dirde denkli bütçe yapmak 
imkansızlığı baş gösterir. Bina
enaleyh bu, uzun tecrübe ve 
ihtisas isteyen bir saha olmuş
tur I 

Yer yüzünün son zamanlar
daki çeşitli ekonomi hadiseleri 
önünde iktısat ilmi de kendi 
iç örgüsünü genişletmek zaru. 
retinde kaldı. Dünya yüzünde 
iki yüz yıldanberi birçok eko
nomi doktrinlerine rastlıyoruz. 
Finans ilmi daha düne kadar 
ekonominin bir şubesi olarak 
\anılırdı. Fakat bugün Maliye 
ilmi de her milletin Üniversite 
ve yüksek mekteplerinde müs
takil bir kürsü işgal etmekte
dir! 

Bütçeye gelince: Bütçe ma
liyenin bir koludur; varidat 
kaynaklarını, masraf kanalile 
ve tekleştirmek yolunda esaslı 
bilgi isliyen bir ~ubedir. 

Finans ilmi de muasır ha
yala ken Jini uydurarak nes
çini yırtınış ve çevresini ge
nişletmiştir. Ve bunun neticesi 
o'.arak ta bütçe maliyeden ay· 
rılmak temayülü göstermek
ted:r. 

Görülüyor ki modrn sosya
telerde ekonomi organı geniş
ledikce bütçenin ehemmiyet 
derecesi de çoğalmıştır. Bina
enaleyh müstekar bütçe yap
mak bugün denilebilir ki bir 
hüner ve morifettir. Gelirini 
giderine denkleştirmek imka
nını bulan, yani mütevazin 
bir bütçe yapan bir hükumetin 
parası granit bir yapı gibi 
daima sağlamdır. Ufak telek 
sarsıntılarla beraber birçok 
zamanlar kasırgalara bile ko
laylıkla gögüs verir. Ve böyle 
bir hükumetin harici siyasa
daki sözü daima merkezi sik
let teşkil eder. Mevcut altın 

stoklarını eritmez. iç ve dışda 
devletin hakim ve kudretli 
nüfuzu her an kendini his
settirir. l!ah.. hulasa millet 
ekonomisinin inkişafında denk
li bütçe hususi karakterile 
amil olur. 

Yalnız şurasını ehemmiyetle 
işaret etmek mecburiyetinde
yiz ki modren bütçe telekkile
rine göre denkli bütçe yap
mak için devletin ihtiyaçlarını 

kısarak gelirine uydurmak şekli 
prensip itibarile şayanı arzu 
değildir. Yirminci yüz yılda 

değil devletin ferdin dahi ihti
yacı namütenahidir. Hele dev
let gibi yüksek bir varlığın ya-

Rornan: 81 

şaması her dakika sayısız artan 
ihtiyaçlarına bağlıdır. Hükumet 
bunlardan kısmen olsun feda
karlık göstermesi bindiği dalı 
kendi elile kesmesi demektir. 
Binaenaleyh burada bir parça 
feragat, milli vahdeti bilerek 
baltalamaktır. 

Hele içinde yaşadığımız de· 

virde birbirini yutma çareleri 
arayan emperyalist ve milletler 
önünde daima her günkünden 
daha çok kuvvetli bulunmak 
icap eder. Bunun için devletin 
artan ihtiyaçlarından fedakarlık 
yapmak suretile değil, varidat 
kaynaklarını çoğaltarak" denk
li bütçe .yapmak zaruridir. 

Binaenaleyh Muasır Finans il
mine göre denkli bütçe yapmak 
için devletin bilumum ihtiyaçla
rını karşılamak üzere varidat 
menbalarını çoğaltıp mütevazin 
bütçe yapmak esası kabul edil· 
miştir !. 

Cumhuriyet Hükumeti mü
tevazin bir bütçe yapmak su
retile liyakat ve kabiliyetini 
göstermektedir. 

Aynı zamanda bu bütçe, 
her sene istihsalin artmasına 
müessir olması itibarile de ay
rıca büyük bir ehemmiyet kes
bcder. 

Modern bir bütçenin istih
sal ve ekonomi unsurlarını 

arkadan desteklemesi icabeder. 
ismet lnönü hükumetinin 

bütçesi bu muvaffkıyetini iz
har etmektedir. Geçen yılki 
bütçe ile bu seneki arasında 

küçük bir mukayese yaP.mak 
bu hakikati tezahür etlirmeğe 
kafidir. 

istihsali arkadan itmek su
retile denkli bir bütçeye da
nan her hangi bir hükümet 
iç ve dışta emniyet ve itiba· 
rı ölçüsüz bir sağlamlık arze
der. Siyasi münasebetlerinin 
tanziminde esaslı amiller ara
sında yer alırlar. 

Atatürk Hükumeti bütçeye 
layık olduğu ehemmiyetten de 
daha fazla bir ehemmiyet ver
mektedir. Bütçesinin Kamutay. 
da müzakeresi sırasında sayın 
Başbakanın sözleri hükümetin 
bütçeye bağladığı alakanın 
güzel bir sembolüdür!. 

liizim bütçenin kuvvetleşti

rilmesi devletin itibarı, mem· 
lekelin imarı ve bütün bunla
rın üstünde yurdun müdafaası 
içindir. Bu itibarladır ki çelik 
iradeli Türk ordususunu günün 
tekmik icaplarına göre moto
rize eden Başbakan (icapederse 
Türk milletinin kadın ve erkek 
bir tek adam gibi nasıl şah
landığını görmek beşeriyet 

için muazzam bir hadise ola· 
caktır) diyor.. Cihanın geniş 
ufuklarına bu sözleri haykıran 
ismet lnönü Türk milletinin 
gücünün, bu keskin ifadesini is
tihsal unsurlarını arkadan 
ilen mütevazin bir bütçenin 
verdiği kudrete istinat ettir
mektedir!. 

Cümhuriyet Hükumeti her 
yıl çoğalan denkli bütçesile 
milli siyasetimizi, bir ve be
raber olmak formülü içine so
karak ulusal birliği temin 
eden yolda metin adımlarla 
ilerliyor!.. 

S ait BilAI Akkan 

Askerlik: 
Hava tehlikesine 
karşı eski sistem 

evleri nasıl 
koruyabiliriz? 
Gazların icadından sonra 

yapı sistemlerini değiştir
mek zoru duyuldu. Evler, 
artık yan yana, üstüste 
denf'cek şekilde sıkışık de
ğil, seyrek, geniş bahçeler 
ve rüzgar istikametinde 
açılmış caddelerle birbirin
den ayrılıyorlar, Ankara· 
mızın Yenişehiri bu bakıma 
göre tertiplenmiş bir çevre 
örneğidir. Fakat, sığındığı
mız eski evlerimizi ne tarz· 
da müdafaa haline koya
biliriz? Bu önemli olduğu 

kadar yurdun ekonomik 
durumuna dokunan bir so
rumdur. 
Düşmanın maksadı, bom

balarla yangınlar yaparak 
ve halkı evlerinden dışarı 
çıkararak gazlamak oldu
ğuna göre havıı hücumları
nın şehirlerin eski sistem 
evlerle ayrılan kısımlarına 

çevrileceğini kabul edebili· 
riz. O halde başarabilece
ğimiz korunma çareleri 
şunlar olabilir: 

1 - Evlerin üstüne 4- 5 
santimetre kalınlığında kum 
sermelidir. Bu kalınlıkta 

kuma yangın bombaları 

tesir yapamlyor. 
2 - Yangının onune 

geçmek için icat edilen bo
yalarla evleri boyamalıdır. 

3 - Tavan aralarına ya-
nıcı maddeler bırakma-

malıdır. 

4 - Yangın bombaları

nı gözleyerek yangın çıkan 
yerlere yetişmeli ve kum 
atarak söndürmelidir. 

5 - Sığınaklara gidile
cekse evlerde maskeli bi
risini bırakmalıdır. 

6 - Evlerde bol toprak 
ve kum bulundurmalı, ge
celeyin ışıkları söndürme
lidir. 

M. K. 

Heybeliadada inşası 
durdurulan hAIA 
Belediye, Heybeliadanın en 

işlek yeri o~an iskele _cadde
sinde bağçelı kahvelerın sıra

sında bir abdesthane yaptır
mağa başlamış bulunmaktadır. 
Ancak burnsı sabah akşam 
oturulan, gezilen ve bilhassa 
akşam lan piyasa mahalli olan 
bir yerdir. Caddeye abdest
hane yapılmasının çirkinliğin

den başka oradan çıkacak 
fena kokuların ha vayı da bo
zacağı muhakkaktır. 

Heybeliadalılar bütün bu 
mahzurları düşünerek abdest
hanenin burada yapılmaması 
hakkında bir mazbata yaparak 
lazım gelen makamlara müra
caat etmişlerdir. 

Bu müracaat üzerine inşaat 
hemen durdurulmuştur. 
Şüphe yokki, iskeleye yakın 

bir yerde abdeshaneye ihtiyaç 
vardır; Fakat yeri burası de
ğildir. Nitekim Heybiliadada 
oturanlar, apteshane yapıl. 
makta olan yerin karşısındaki 
sokakta münasip yerler bu
lunduğu ve apdeshanenin ora
da y•pılmasının muvafık olaca
ğını söylemektedirler. Bele
diyenin bu işe layik olduğu 
ehemmiyeti vererek ileride 
yıktırılması muhtemel bir in
şaattan vazgeçilmesi yerinde 
bir hareket olmuştur. 

Vnlknlk Ç©ıır<dlc§lk 
t 

isyan yoktuo çaresiz kalmış 
insanların yürekler parçalıyan, 
içler acısı şikayeti, kanayan 
bir derdin sızlanışı doluydu, 
Kapının önünde duramadım, 

içeri girdim. Turgut, yorgun 
bir solukla dinlenir gibi dur
du; sonra kırık sesle devam 
etti: 

- Avrupada iken, bir çok 
sahnelerde, lacıa oynıyan bü
yük artistleri seyretmiştim • 
Roller:nde öyle muvaffak olu
yorlar, öyle tabii oynuyorlar
dı ki hakiki bir vak 'anında 
ancak o şekilde, geçebileceği
ne inanıyordum. insan hayali
nin kaynağı, yine hakikat, yi· 
ne tabiiliktir. Ne kadar iyi, 
ne kadar kusursuz taklit edil
se, yine tabii olmuyor, olamı 

yormuş 1 Kulübeden içeri gir· 

- Mahmut Y esari -
diğim zaman, gördüğüm sah
ne, taklitle asıl arasındaki far
kı, bir anın içinde anlatıver
mişti. Şahısları, onların mevki
lerini, vaziyetlerini, karakter· 
!erini, ve araldrında geçen ha
diseyi bildiğim halde, bu sah
neyi düşünmüş, yahut hayalen 
tasavvur etmiş olsaydım , 
gözlerimin önünde canlanan 
şekle tamamile uymaycağı 

muhakkaktı. Gördüğüm, ne 
mübalagalı bir melodram, ne 
patetik bir dram, ne modern 
bir piyes sahnesiydi. 

Merakla sokularak sordum: 
- Peki, nasıldı, Turgut ? 
Turgut gülümsedi: 
- Baban elleri cebinde, 

ayakta duruyordu. Genç ka
dın, babamın kollarına sarılı

yor, suçsuz olduğunu, ve bu-

na ra~men affetmesini söyli• 
yor, ağlıyor, yalvarıyordu. 

Babam, onun sarılan kolla
rından kurtulmak ister gibi 
titriyordu. Üçünün de yüzü 
sapsarıydı. Bu, rengin mak
yajla verilebileceğini sanmıyo
rum... Bu içten sarsılışları; 

kendi nefsinde denemiş de 
olsa, bir artist sahnede aynen 
tekrar edemezdi. Mübalağalı, 

zoraki jestlerin, gozumun 
önündeki sahneye hakim olan 
ağır tesiri ifade edebileceğine 
pek inanmıyorum! Bu sessiz 
ürperişler, kısık bağırışlar; 

kadının kocasını kandırmak 

için ağlayışı, çırpınışı aktör, 
aktirs harcı değil... babam, 
beni görünce sarsıldı. Bir si
nir aksesi geçireceğini anla· 
mıştım; koluna geçtim; onu, 

FiKiRLER 

Karakter 
-

Tarihimizden aldığımız ders- _ _:~İ~~~~~~~g~!!~~~~~~~~55~!!~~e~!!5!:::::?! ler, içimizde yaşı yan canlı , _ 
örnekler karakterin yarattığı 
yüksek kudreti bütün kıymet• 
)erile gösteriyor. 

Birden parlayıp sönen cılız 
şahsiyetlerin esrarını ondan 
öğrenebiliyoruz. 

Yüksek varlıkların bizde 
yarattığı ezeli sempatiyi on
ların sarsılmaz karakterlerinde 
buluyoruz. 

Hakikatlar ve hadiseler kar
şısında kuru bir iskelet halini 
alanlar ; beyhude didinmesin 
karaktersizlikleri onları bu 
hale getirmiştir; Bundan kur
tuluş yoktur. 
Sağlam bir karakter taşıyan 

muhakkak sadedi bulacaktır, 

zorluklar şevki kırmasın. Gös
terişe aldanmıyalım , miyar 
karakterdir. 

Bize en iyi arkadaş, en can
dan dost odur. Karakteri an
lamak güç değil, iş onu der· 
hal belli eder. 

Şuursuz yaşayış ne ise ka· 
rekterıiz benlik te odur. Halta 
daha ileri giderek diyebilirizki 
şuursuz : acınacak bir mahluk; 
karektersis ise tehlikeli bir 
varlıktır. Birini yetiştirmek 
ötekini öldürmek lazım. 

Atatürk genci: büyük şefin 
irade ve azmi elinde yoğurul
muş öz karekterin ta kendisi
dir, bu karekterin kudretini 
verense onun (damarlarında 
dolaşan asil kan) dır. Karekteri 
karekter besler. 

Nuri Kutkan 

1 

Doktorun ı 
09ütleri 

Bir okuyucunun 
üç süali 

Erenköyden Ş. D imzasile 
mektup gönderen okuyucuya: 

1 - Bahsettiğiniz ağrıların 

l:ıöbrek ağrıları iddiasına imkan 
yoktur. Çünkü mektubunuzda 
tarif etıiğiniz yere göre böyle 

ı hüküm vermek lazım geliyor. 
Böbrek sizin tayin ettiğiniz 

mevkiin çok daha yukarısın

dadır. Bundan başka, za
man zaman barsaklarınızın 

ağırdığını da söyliyorsunuz. 
Tahmini olarak şu neticeyi 

çıkarıyoruz: Sizin mideniz bo
zuktur. Ancak bu bozukluk 
için burada bir tedbir veya 
bir çare söylemenin mümkün 
ve doğru olamıyacağını sizde 
bılirsiniz. Hemen bir doktora 
müracaat ediniz. 

2 - Siz her gün sabah kalk
tığınız zaman ve gece yatmaz. 
dan evvel banyo almalısınız. 

Banyonun bahsettiğiniz arıza

ya karşı şifa tesiri çok kuv
vetlidir. Ancak banyodan son
ra kendinizi düşünmemeli ve 
bir şezlongun üstüne uzanma
lısınız. 

Gecede banyoyu hemen yat
madan evel alıp derhal yatma
lısınız. Bu arıza için dahilen 
ilaç almayı ilk zamanlarda 
tavsiye edemeyiz. Eger bu 
tavsıyemizden istifade edemez
seniz o zaman doktora gidip 
esaslı şekilde tedavi ettirmeniz 
zaruri olur. 

3 - Saçlarınızı hergün ter
temiz yıkayınız. Saç dökülme-

sürükler gibi dışarı çıkardım. 

- Bu sahnenin, senden baş
ka seyircisi var mıydı? 

- Hayır! Allahdan ki kum
salda, civarda, kimseler yoktu. 

- Allah bize acısın, Tur
gut. .. eğer, başka bir gören 
olmaması, büyük, çirkin bir 
dedikodunun ortaya çıkması 
tehlikesini ortadan kaldırdı. 
Yoksa, rezaletti! 

- Ne söylüyorsun? Elbette! 
Babamı, hemen oradan uzak
laştırmamın sebebi de bu, idi. 
Madem ki hadisenin önüne ge
çememiştim, hiç olmazsa, az 
zararla kurtulmanın çaresine 
bakıyordum. Hadisenin bastı
rılmasından ziyade, o evden 
çıkmanın, oradan uzaklaşma

nın, hakkı~ıızda hayırlı olaca
ğını düşüniıyordum. Hadisenin, 
dışarıda büyümesi, evde alev
lenmesinden herhalde, daha 
zararsızdı. işin aslını bilmiyen
lerin hadiseyi evde görüp duy• 
malarile dışarıda şahit olma. 
lan, elbette bir değildi; elbette 
aynı korkunç şüpheye düş

mezler, aynı korkunç manayı 
vermezlerdi. 

No: 86 Yozan, Reşat Ekl"em Koçu 

Deli Hüseyin Paşanın çok acı ve göz yaşlarile söylf' 
diği nutuktan müteessir olan a s k er toplanarB~ 
ölünceye kadar sadakatla çahşacaklarına andiçtilf 
Serdarı öldürmek için sal- \ kadar Serdar Deli Hüseyin \ kumandasında 2000 gemi il' 
dıran bir Yeniçeriyi de biz- • Paşaya yardım etmeye ant . vcndı ve 4000 kürekçi, zat; 
zat Deli Hüseyin Paşa bir içtiler. cı başı kumandasında 1 11' 
kılıç darbesile ikiye böldü: Sarı Ali kaptanı murahhas yeniçeri karaya çıkarıldı. 

"Omuzundan kılıç ile şöyle seçerek serdar gönderdiler. suretle ikinci Kandiye mıılı' 
muharrcf çaldı ki bir omuzun- Asker metrislere girdiği tak- sarasına başlanmış oldu. J<8' 
dan geçiip canbiahır oyluğu- dirde gemilerdeki levendler, diyenin iki ay süren bu ikiD4' 
na inince ayrılup iki pare kürekçiler, Cezayir ve Tunu~ muhasarasında iki taraıt' 
oldu!,, [1] askeri ile karaya çıkarak ken- 70 hgım atıldı. Türk orduıf 

Fakat bir avuç iç oğlanıyle dilerinin de metrise girecek- 1000 kişidea fazla telef' 
asilere mukavemet etm~k im- lerini, muhaSlra toplarını dı verdi . Hücuınl~r başlıptı 
kansızdı. Serdar, otağını ter
kederek Rumeli kethüdasının 

çadırına saklandı. Bu müsade
mede ?aşanın iç oğlanların
dan bir kısmı telef ve mecruh 
oldu. "Ve taze yollu olanların 
erazili ve asker ikişer alup gö
türdüler,. [2]. Paşanın emval 
ve eşyası yağma edildi. Ser
darın otağına da ateş verildi. 

isyan böyle birdenbire par
laması Zurnazen Mustafa ile 
Sekbanbaşı Mahmurlu fevka
lade korkutmuştu. Askeri ya
tıştırmıya çalıştılar. Fakat gö
zünü kan bürümüş olan asiler 
işi daha ileriye götürdüler. 

Girit cenginden ferağat ede
rek Adayı terketmek istediler! 

Bu söz, bütün kumandanları 
titretmek, Osmanlı İmparator
luğunu temellerine kadar sars
mak için kafi idi. lstanbuldan 
imdat ve eeph•ne gelmesi ıh

timalinden dolayı, askerden 
Ciridi tcrketmek için Kasıma 
kadar beklemek vadi güçlükle 
alınabildi. Bu karar ordu ka
dısı tarafından tescil edildi. 
Kararın suretini asker tara

fından murahha• seçilen Ça
talbaş bey ile Preırin alay 
beyi lstwbula götürdüler. ı,. 
yan bu suretle yatıştırılmış oldu. 
Serdarın asker tarafından yağ
ma edilmiş olan cariye ve gıl

manları birer birer araştırı

larak toplandı ve Deli Hüseyin 
Paşaya iade olundu: " Cevari 
ve gılmanın buldurup sine ve 
gerdanlarında asarı mas ve 
takbil ile Paşaya teslim etti
ler.,, ( •) Ve bir Serdardan 
ulufe istediler . Serdar Deli 
Hüseyin Paşa askeri topladı . 
Onlara acı bir nutuk söyledi: 

- Din düşmanlarına karşı 

ırzımı payimal ettin'zl. Serdar
larına ve zabitlerine kar~ı 
askerin bu şekilde ihanet el
likleri h'ç işidılmişmi diri. Bu 
kadar malımı yağma ettiniz . 
Sonra da benden ulüfe ister
siniz! Bu ne guna edepsizlık

tir! diye bağırdı ve teessü
ründen kendisini tutamıyarak 
hüngür hüngür ağlamıya baş
ladı. 

Deli Hüseyin Paşa gibi de
mir yapılı bir Türk pehliva
nını ağlatan acı ne kadar bü
yüktür. Bu göz yaşları aske
rin yüreğine birer zehirli ok 
gibi saplandı. Derya beyleri 
derhal toplanarak ölünceye 

sinin en iyi tedbiri saçları çok 
temiz tutmaktır. Bununla bera
ber bazı dahil! hastalıkların da 
saç dökülmesinde müessir rolu 
vardır. 

- Sonra, Turgut? 
- Kadın, bizim arkamızdan 

çıkmıştı; sessiz sessiz ağlıyarak 
yanımızdan geliyordu. 

Dayanamadım, sözünü ke
serek sordum: 

Peki, baban, onların küçük 
evde olduklarını nereden Öğ· 
renmiş? .. Nasıl oluyor da, elile 
koymuş gibi, onları orada 
buluyor? O kulübeyi nereden 
biliyor? Hemen arkalarından 
çıkını; olsaydı, adım adım 

takip ederek öğrendi; derdin. 
Halbuki, onlardan ne kadar 
sonra çıktı. 

- Onu Öğrenemedim, Se
zen ... hangisine sorabilirdim? 
Meseleyi, örtbaö etmeğe uğra
şırken,· böyle birşey sorulabi
lir miydı?.. orası, benim için 
de bir muamma 1.. Babamı 
eve getirdim .. Fakat nasıl ge
tirdim? Allah bilir. Koluma 
yaslanan vücudunun ağırlığını 
duymuyordum; ıztırbının akır
lığı beni eziyordu. 

içimi çektim: 
- Pençeredeydim, gördüm. 

Bitkin bir halde idi. 

denizden nakletmeğe ama-le p . iM Beytüllahim, anıgrat ve 
olduklarını arzettiler. Bu ka- ... 

Çenigo istihkaınlarıııa oımur· rardan çok müteh1ssis alan tı'4' 
Bu hücumlardan St·kbao 

Ddi Hüseyin Paş1 derhal Mahnıudun ayağına bir hııf' 
ümera ve zabitanı toplayarak 
bir harp meclisi kurdu ve de- bara isabet ederek top"ğıl' 
niz beylerinin kararını tebliğ dan ilıb1ren koparıp götürd~ 
ve askerin metrise girerek Aynı humbaranın parçaları' 
ikinci Kandiye muhasarasının dan biri de zurnazen Musl~ 
başlamasını emretti. paşayı alnından yaraladı. Gt 

Zurnazen Mustafa Paşa, Sek- ya, Serdar Gazinin inkisl" 
ban başı Mahmut ve taraftar- yerin bulup bunlar ettikle~ 
lan itirazı cesaret edemediler. ~ 
C nifakın mücazatına giriftar 

enk mevsiminin geçmiş, ka- dul ar" [3]. Sekbanbaşı M-. 
sımın gelmiş olm1sına rağmen d 
metrise girmeğe razı oldular. mut birkaç gün sonra öl • 
20 ağustos 1649 sabahı, Türk Yerine zagarcıbaşı umum '{r 
oskeri metrislere girdıler. Ve niçerilere kumandan taf 
!kine; Kandiyc muhasarası edıldf. Ve yaralanmış o'ıfl 
başladı. zurnazen Mustafa paşauın ~ 

rine de Rumeli Beylerbe~ilil 
veka!cti Kaptan bıyık:ı Mııl' 
lafa p1şaya veriidi. 

ikinci 
- 44-
Kandiye 

ha sarası 
mu-

Donanma ile Kandiye ö"üne 
{ Biım;!) 

on tane büyük muhasara topu (1) Naima, 4, 44l ve 411. 

balyemez nakledildi. Deniz (2) Naima, 4, 4l3. 

beyleri~den Karacahoca Paşa 1 (.I] Naima, 4, H6. ,,,t 
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SAN~T 
KiTAP .. ~E.fiM. TiV~TQO,MU.ritd 

YÜKSELEN HEVESKARLAR 

Huı,eskurları tenkil etmek 
bir ınodıı oldu. 

Fakat düşünü/miyorki inanç
lı bir hevekurlık, güzel bir 
sanat abidesi gibi bütün ve
rimli islidatlurı gölgesi altına 
toplar. 

Ve hevessiz sanat abidesi, 
güneşin altında sapsarı, kup
kuru bir çizgi haline gelen 
ağ ıçsız bir kır yoluna benzer. 
Düşiinünüz bir kerre hangi 
mucit, hangi bılgük inlci/apçı 

küçüklüğünde, hatta ilıtigarlı· 
ğında lıeveskur değildi. 

Matbc.a merdillenlerini iki
şer ikişer lırnıanarak gazete 
direktörünün odrsına giren 
genç heveskurlarla. 

Aynı merdivenleri parmak· 
lıklara tutunarak yavaş yavaş 
ve birer birer soluya soluga 
çıkan beyaz saçlı, ihtiyar he
veskurlara hiç rast gelmediniz 
mi? Onlorı niçin tenkit edi
yoruz? Onların, .ııükselecekle
rin yiikselmislerden büytik, 
çok farkları var mı h? ... 

Ben bu ikisi arasında da öyle 
mühim bir fark görmiyorum: 
Ç•1nkü biri yoldadır. yürüyor .. 
Öteki, geni başlamıştır, fakat 
koşuyor, ergeç yılrüyeni, yo
rulmuş/arı geçerek yakalıyacak 

- Olmasın mı l.. inme ine. 
cek, diye korktum. Onu, bir 
çocuk gibi soydum, yatağına 

yatırdım; saatlerce masaj yap
tım. Sabah, erkenden dok
tor getirdim. Doktor uzun bir 
muayeneden sonra, inme inmesi 
ihtimalini atlatmış olduğunu 

söyledi; birkaç iğne yaptı, 
ilaç verdi. 

- Şimdi nasıl? 
- iyi değil... hiç konuşmı-

yor; konuşamıyor mu, konuş

mak mı istemiyor ? .. 
Bilmiyorum. Kuvvet sarfet

mesi, sarsılan vücudünü, sinir
lerini dinlendirmesi, iyiydi. O
nun kendini her hangi bir şe
kılde zorlayıp yürümesinden 
korkuyordum. Konuşmıyor 1 
peki, düşünüyor mu ?.. Fakat 
buna, mani olamam ki. .. 

- Nevin abla, ne yapıyor? 
- Onunla yakınd~n meşgul 

olmadığım için, neler yaptığı

nı pek bilemiyorum. Yalnız, 

ı pek sünüksü düştü, köpekledi. 
Akşam üzeri, babamın odası

na girmişti. Babam, dalğın ya
tıyordu. 

Küçük bir cev•P; 

ona yetişecektir. Hayır ... fit 
veskurlar lenkillerle bo~ul; 
maz, onlar nasihatle, igt 
tatlı sözlerle ancak yüksJ! 
yolunda ileriletilebilir. ti 

Heve!!. .. , z·abiatın insana 
diği bir heyecan, bir ak.ış, 
uçuş kuvvet ıdir. Onu durdıf 
mak tabiate kurşı gelmek~ 
Ve elle tutulabilir bir ma' 
olmadığı İçin onu ne beni 
inşa edereh durdurabi/irsİ-i 
ne de kıskaçlar y3ratqrak /ti 
tırabi lirsiniz. 

Heves elle tutulamadığı ııJ 
gazete sütunlarında dizili fll 
kit kelimelerinin çizdiği Jıl 
dudu da aşacaktır. 

Heveskarlık bir sanattı! 
sanatı inkôr edemezsiniz . . 'ti 

lnkılôpçı yazıcının vaztf 
lıeveskiirlurı yükseltmek. i~ 
dallarını sanat aşklarını JaJ 
kuvvetli ve feyizli bir lı 
getirmek olacaktır. Yoksa ~ 
/arı ezmek isteği bir sa 
katili olmaktan başka bi~~ 
değildir. •Tarihte karı it 

kral ve kraliçelerin. bobdl 
dukları, öldürtdükleri sevgi 
/erini. çocuklarını ve çekt~ 
diklerini düşünelim ... Onl 
benzelmiyelim. -" 

Tarık Z. Tun•r 

Kapının açıldığını duyun~ 
başını ağır ağır çeverdi;ıl' 
kadını görür görmez, go 8" 
rile çıkmaswı işaret etti. ııl_ 
tetikte idim. Babamın arzu<Jı' 
emrine, küçük bir muhal.J 
görsem, kadını, hemen ~il" 
dışarı edecektim. Fakat ~· ,1. 
şını eğdi ve geldiği gibı ; 
sizce od_ad~n çıktı .... Adı~•" 
olacak bılmıyorum ! Şımdıkı .J 
ziyet bul Uzun sürer bir ş~ 
bu?.. Bildiğim şu ki, ba 1 
artık çok yaşamaz ... Yaşasa 
yaşıyor, sayılmaz 1 41. 

Turgut, susmuştu. O, beP f 
dertli, benden kırıktı. fa~ 
benden, çok kuvvetli idi. 
lime acımış olacak: 6' 

- Haydi, Sezen, bura 
çıkalım, dedi. Dolaşa~ı~ bi~ 

~ 

!==_:=lllltHlllllKi't~p·lllk~ıp~~~·· 
YIKIK ÇARDAK 

No: 81 
~ ~ 
; Bu kuponları keıl? birl"

1
; 

~ renler roman gaı:eteJ, bitl I 
~ vakit idarehane:nh:e g!S.,,J'',
~ hiç p•ra vermede.ı kltaoı~• 
~ lac•klardır. 
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Çizme yığınları, çizmeden 
dağlar, çizme kümeleri ... 

Dünün esrarkeş, serseri, maceracı çocukları, 
kurtarma yurdunun şefkat dağıtan havası içindeı 

birer san' atkar oldular kötülükler geride kaldı 
Çizme, çizme, çizme. 
Beş tane değil, on tane de· 

ğil, yüz tane değil. 

Binlerce çizme. 
Odalar dolusu çizme!. 
Ve bu çizmelerin öyle aza

metli ve şahlanmış bir duruşu 
var ki ... 

Bakarken, insanın bacakla. 
rında bu çizmelere karşı kan
mak bilmiyen bir iştiha kaba· 
rıyor. Bu muazzam yıg-ına atıl
mak, ayaklarımı bu çizmelere 
sokmak, ve koşmak... işte bu 
çizmelerin •.. Sert basışlı ayak· 
ları, mağrur bacakları saklıya
cak olan bu çizmelerin bende 
bıraktığı tesir. Bu çizmeler, bir 
kaç halta sonra heybetli Türk 
ordusuna hediye edilecek 
olan genç zabitler için hazır

lanıyor. Fakat bilirmisiniz ki: 
bu çizmeleri, dün duvar dip
lerinde dilenen, Köprüaltında 
hırsızlık eden, esrar kahvele
rindP. duman çeken dünün 
betbaht vatan çocukları ha
zırlamaktadırlar. 

Fakat şimdi bu çocuklar, 
dünkü çocuklar değilJir. Bu
gün, genç zabitin, bir gelin 
kadar nazlı, ve gem takılma
mış bir at kadar mağrur 

çizmesini hazırlıyan bu ç.ucuk
lar, dünün bedbaht vatan 
yavruları, bugünün mesut ve 
namuslu vatandaşlarıdırlar. Ve 
evet; genç Türk zabitinin çiz
mesini hazırlamaktadırlar. 

. . . . . . 
"Çocukları kurtarma yurdu,, 

nun kundura atölyesindeyim. 
Bir kaç harta sonra geniş 

göksü nü gere gere orduya ka
tılacak olan genç harbiyeli 
sert basışlı bacağını bu ço
cuklardan birine uzuatmış çiz

mesinin provasını yaptırıyor. 

- Tamam! 18 yaşlarında 
bir çocuk dünkü esrar sıkın- 1 

tısı yerine şimdi zevkli bir iş 
sicağının alnından akıttıjJJ teri 
silerek cevap veriyor. Harbi
ye mektebinin bir kaç günlük 
misafir talebesi, büyük ordu
nun en küçük mağrur zabiti, 
ha11rlanan çizmesine tatlı bir 
hasret acısıyle bakıyor ve 
sonra en tatlı bir vusletin vak
laşan büyük zevkini dinç- ba
caklarının sert adalelerinde du
yarak uzaklaşıyor. 

Atölye ustalarından Sabriye 
soruyorum: 

- Bu çocuklar, provadan 

Çizme atölyesinde çocuklar canla başla çalışıyorlar 

esrar teri değil. Çalışıyoruz •• 
Hava çok sıcak ta .• 

Ve çekicini sallıyor .. çivisini 
çakıyor ..• 

lbrahim müddeiumumilik ta
rafından gönderilmiş 13 ya
şında iken bir ihmal yüzünden 
büyük bir hırsızlık yapmış 
bir çocuktur. 

Bugün koca atölyenin en 
büyük itibarını kazanmıştır. 

Atölyenin önünde 

Bugüne kadar orduya bin• 
!erce çizme geydiren Altın çe
kiç çizme imalathanesi sahibi 
Abdürrahim şimdi çocukları 
kurtarma yurdunda vücude ge
tirdiği tesisatla bu çocukların 
da iyi birer usta yetişmelerine 
çalışmaktaclır. Abdürrahim, 
13 lbrahim için diyor ki: 

- Eline istedig"iniz kadar 
para verebilir, isted•ğiniz ye
re gönderebilirsiniz. 

Çok namuslu bir çocuktur. 

Biz piyasaya büyük para ile 

korkmadan gönderiyoruz. ,,
Cevdet; sert bakışlı, yağız çeh
reli bir çocuk. Yaşı on dokuı. 
Sokakta iken cemiyet için en 
muzir bir insan yavrusu imiş. 

Bugün iyi bir usta... Atölye 
bu çocukla iftihar ediyor. 

- Haftada yedi sekiz lira 
kazanıyor. Annesine bakıyor, 

diyorlar. 
Atölyenin diğer bir köşe· 

sinde bir kesim tezgahı var. 
Burada birkaç çocuk çalışı

yor- Kesici ustası Saffet : 
- Şu çocuk, diyor. Asma 

kulag"ın "Zeki,, sidir. Bugrın 

mükemmel bir kesici kalfa 
olmuştur.,, 

Hatırlıyorum.. Bir gece, 
soğuk bir kış gecesi onun, 
köprü altında rütubetli bir 
duba içinde barınan meşhur ser
seri asma kulakla Tophaneden 
gelişini ve bu yurda alınışını 

görmüş ve yazmıştım. 
Asma kolağın o zaman 

nazlana nazlana yurda bıraktığ"ı 
Zeki bu zeki çocuk demek 1 

Ve yine gözlerim dalıyor : 
Şu Zeki, bu Hüseyin bu Avni 
ve şu ..• şu... şu... şu ... 

Bütün bunlar ve bütün şun
lar dünün sokak köşelerine, 

ı yangın yerlerine, dubalara, 
oyuklara , esrar kahvelerine 
terkedilmiş ana baba çocuk
ları ..• 

Bu günün temiz, namuslu, 
sempatik k~ük işçileri. 

Ve şimdi büyük ordunun 
genç zabitlerinin dınç, mağrur 
bacaklarına geçirecekleri birer 
gelin kadar naz 1 ı ve ağzına 
henüz gem takılan şahlanmış 

birer at kadar heybetli çizme
ler ini bu küçük Sempatik. iş
çiler hazırlamaktadırlar. 

Abdurrahman Şeref işten anlıyorlar mı? 
Usta benim sualim karşısında , ....... 1111•••111•••••111••1111111111••••1111111••"'''11•••1111111111••,. ......... ,,,,"''''11"11••11••••n1111111••11•••11•11••••111•••••ıı•••••ıı 

adeta hayret eder gibi yüzüme \ Harici Küçük Alman z ahitleri 
bakıyor. Sonra cevap veriyor: H a b e r 

1 e r Roma da 
- Bizim kadar. IJstalar ka- • lngilız otomobıl koşucusu 

dar 1 Ve izahat veriyor: saatte 244 kilometre 621 Roma, 13 (A. A.) - Röyter 
- Şu çocuk, Cevdet, 19 ya- metre katetmek suretile 500 ajansı muhabirinden : Alman 

şındadır mükemmel bir usta kilometrelik dünya rekorunu ordusu zabitlerinden bir çoğu 
oldu. kırmıştır. ltalyan ordusunu ziyaret mak-
Şu lbrahim, 18 yaşındadır. • Kudüste elindeki tabanca- sadile gelmişlerdir. 

Çok iyi bir işçidir. yı çevirmekte olan bir lngiliz Romadaki siyasi Alman 

Ş S neleri kazaen bır Yahudı te-
u eyli, şu Ali, şu Zeki ve mahafili, bunun sadece bir 

Ş Jefoncuyu öldürmüştür. u ... şu .... şu.... 1 nezaket ziyareti oldu"unu 
H 

• Verdönde kemik yığına- 6 
epsi de piyasanın en iyi be"an etmektedir. · rının bulunduğu Düomon tepe- , 

ışçileridirler. h ld 
Sı'nde binlerce kişi azır o u- Pariste hav 

Bakıyorum. Atölyede on üç a 
ile on dokuz yaş arasında ğu haldde merasi~ yapılmıştır. şenliklerı" 

Her milletten e•kı muharıpler 
dokuz kadar çocuk ve bir hazır bulunmuştur, Paris, 13 (A.A.) - Burjede 
hayli usta ve kalfa çalışıyor. • ispanyada bir trenin iki yapılan hava şenliklerinde bin-

Yurdun ilk çocuğu 1 Ali ile vagonu yoldan çıkmış, beş !erce kişi hazır bulunmuştur. 
iyi birer usta olan 13 lbrahim kişi ölmüş, bazıları ağır olmak Cumhur reisi, bazı nazırlar ve 
ve 18 Cevdet başbaşa ver- üzere otuz kişi yaral•nmışlır. sefirler de şenliklere gelmiş-
mişler bir tezgahta çalışıyor- • Madrilte Faşistler inli- !erdir. 
lar. kam için bir polis amirini öl-

B 
dürmülerdir. Yeni askeri numune layya. 

u üç kafadarın tezgahına ı yaklaşıyorum: • Riyo Döjaneyero'da. oto- re er uçuşlar yapmış, onbeş 
mobil yarışında bır k,zı.n ı.dar.e paraşütcü ke d·ı . . l 

1 Alinin alnı ter içinde. ı n 1 erını ayya-etti"'i otomob:J seyırcı erın d "' b Bir muallim: 6 re en aşa6ı ırakmışlardır • 
içine dalmış, beş kişiyi öldür- T h 

- Ali, diyor. Sokakta iken 1 ayyare areketlerine radyo 
müş, 35 kişiyi yara amıştır. ·ı k d 

csrarkeşti. Burada esrarı bı- 1--:.;.. __ :..;,.....;. ___ ...,._,,,, ı e uman a edilmiştir. 

raktı. Esrar içdiği zamanlar A Ç 1 K S Ö Z 
böyle ter içinde kalırdı. n 

Ali yüzüme bakıyor, tatlı 
bir gülümseme ile kalın yu
varlak dudaklarını oynatıyor 
11e peltek peltek cevap veri
yor: 

- Fakat şimdi alnımdaki ter 

onu seven 

okuyan 

yayan 
tanıtanın 

dır. 

Bodrumda Belediye 
binası 

Bodrumda yeni bir Belediye 
binası yapılmaktadır. Yeni 1 
binanın temel atma töreni bü
yük bir halk kitlesi önünde 
llbay tarafından yapılmıştır. 

AÇIK SÖZ-

Yemek: 

Size bugün de bir hafta !ık 
bir yemek lis· 
lesi takdi.n 
ediyoruz: 
Bugün-Öğ-

le: Patlıcan 

k a rn ı ya rı k, 

zeytinyağlı ay. 
şekadın, kom

posto. Akşam: 
Yine aynı, ye

mek 1 er ve 
komposto ye

, • . 

rine muhallebi veya sütJaç. 

Çarşamba - Öğle: Rosto, 
kabak dolması, pilav, meyva, 

meyva. Akşam : Haşlama te
reyağlı fasulye, pilav, mevva. 

Perşembe - Öğle : omlet, 
patlıcan imambayıldı, makarna, 

meyva, Akşam : iskara köfte, 

imambayıldı, komposto. 
Cuma - Öğle : kabak dol

ması, zeytinyağlı ayşekadın, 

vişne kompostosu, Akşam : 
pırzola, zeytin yağlı ayşekadın, 
kaysı 

Cumartesi - Öğle ; iskara 
kötfc, yalancı dolmı, meyva, 

Akşam : sağ yağlı fasulye, 
dolma. meyva. 

Pazar - Bugün gezmeğe 

gitmek ihtiyacı olduğu için 

soğuk yemekler : söğüş, bö

rek, baharlı pilav, mey va. 

Pazartesi - Öğle et kızart-
ması, patates oturtması, mcy

va. Akşam : kabak musakkası, 

p:ıav, meyva. 

1 BiLMEK LAZIM 1 
• Turp yediğıniz zaman, bir 

kaç yaprağını da ihmal elme

yi niz. Bu suretle hem turpun 

hazmı kolay !aşır, hem ağızda
ki kokusu gider. 

• Porselenleri ve caınları 

yapıştırmak için kola tertibi : 
müsavi miktarda yarım bar4 
dak su ve yarım bardak isp.r
lo alınız. içine 35 gram tere

bantin ilave ediniz. Bu mah

hitun içine 65 gram amidon 

ile 90 gram tebeşir tozu ka
rıştırınız ve hepsini iyı bir ma

cun hal'ne gelinceye kJd>r gü
zelce karıştırınız. 

ipek elbiseler fırçalanmazlar. 
Bunları tertemiz bir fanila par

çası ile silmek lazımdır. 

• Soğanları kolayca soymak 
için bir usul vardır. Bunları 

evvela kaynar suya, sonra so
ğuk suya atınız. Ondan sonra 
soyunuz. Hem kabuklar kolay 
çıkar ve hem gözlerinizden yaş 
gelmez. 

• Deri çantaları temizlemek 
için bir ve iki yumurta beyazı 

köpürünciye kadar çalkalayı
nız· Ve bu köpükle çantayı 

kuvvetli oğuşturunuz. Eger 
çanta siyah deriden ise, yu

murta köpüğüne bir miktar 

is tozu da ilave edebilirsiniz. 
Ondan sonra yumuşak yün 
parçasile uğuşturunz. 

• Solmağa yüz tuta nbir çiçe
ği canlandırmak için, çiçekleri 
sudan çıkarınız ve saplarının 

üçte binini hemen kaynar hale 
gelmiş suya batırınız. Su soğu
dukça çiçeklerin eski tazelikle

rini aldıklarını göreceksiniz. 
Bundan sonra sıcak suya batı

rılan kısmı keser ve çiçekleri 
suyunu tazelediğiniz vazoya 
koyarsınız. 

Elbiseyi fırçadan daha eyi 
temizlemek için sünger kulla· 
nınız. Süngeri suya batırıp 

eyice sıkınız ve masanın üze
rine yaydığınız ell iseyi lifleri 
boyunca siliniz. Bu suretle 
elbisenin hem tozları, hem de 
yağ, çamur, reçel vesaire gibi 
lekeleri de çıkarır. 
Yumşak kıllı fırçaları sert

leştirmek için, kıl taraflarını 

on dakika kadar amunyak 
içinde bırakınız, sonra gölgede 
kurutunuz. Kıllar sertleşir. 

• No: 85 

- Yüksek heyeti Mkimeden 
adalete susayan insanların acı 
haykırışları içinde katilin ida
mını istedik. Adalet makinesi
nin bu yoldaki çalak hareke
tini bekliyor ve muhakemenin 
uzatılıp durmasına meydan ve
rilmemesinde ısrar ediyoruz. 
Ne yüksek heyetinizin bir ta
kım saçmalarla meşgul olmaya 
vakti vardır, ııe de mezarında 
adalet, adalet .. diye çırpınan 
Şükriyenin arlık beklemeye 
tahammülü vardır. 

Sizden biran evvel adale
tin tecellisini ve katil Vedadın 
akıttıg"ı kanı kanı ile ödeme
sini istiyoruz. 

Muzaffer, t~krar söz aldı 

ve bir iki cümle ile: 
- Yüksek mahkemeniz be

nimle birlikte şahitlerin ifade
lerini dinledi. Şahıtlerin söy
lediklerini tekrarlıyacak deği
lim. Sadece o sözlerin bile 
tahkikatı genişletmek için bir 
mahkeme heyetine kuşku ver
meye kafi geleceg"ini sanıyo

rum. Halbuki, yüzde yiiz 
Vedadın bu cinayetle hiç 

bir rolü olmadığını, btilin 
temamile başkaları olduğunu

da isbat edebileceğim. Bu yo
lun içindeyim. ŞJhitler bana 
bütün ip uçlarını vermişlerdir. 

Yalnız bu ip uçları üzerinde 
yürüyebilmek, hakikate vasıl 

olınak için onları sıkı bir sor .. 
gudan geçirmek lazımdır. Bu 
ise ancak kararınızla ve şa
hitlerin tahtı zanna alınmalıı
rile kabil olabılir. 

Yük.ek heyeti hakimenizin 
bu hususa karar vermesini is
rarla ve adaletin yüzde yüz 
bir isabetle tecellisi için isli
yorurr.. 

13undan sonra, hakim clıle: 

- Pekı. 
Diyen bir işaret yaptı ve 

müddciumıımiden sordu: 
- Ne dersıniı? .. 
Müddeiumumi bıraz 

nerek: 
- Suçlu vekiii .. 

düşü-

Diye ağırdan alarak ve dü
şüncelerine se amel vererek 
söze başladı, devam ettı: 

- Ş1hitlerin ifadelerind~ki 

bazı cümlelere isnad ederek 

5 

YAZAN: 

Profesör Cemil haykırdı, hepıi tezvirat 

de peşinen lahkıkatın levsiine 
lüzum gösteriyor. Suçlu vekili 
bu talebi yapmış olmakla be
raber heyeti hakimeye vesika
lar tevdi etmiş değildi. Bu ve
sikalar eğer şahitlerin bir ne
vi ifşaatı mahiyetinde olsaydı 
hemen ben de kendisi ile bir
likte şahitlerin hatta vakit 
geçmeden huzurunuzda tevkif 
edilmelerini isterdim Bu va
ziyet mevcut olmadığına göre 
dav":nın oldııg"u gibi devamını 
ıslerım. 

Müddeiumuminin bu talebini 
dinledıkten sonra Ha"Kim: 

- Mıizakere için celseyi on 
dakika tatil ediyorum .. 

Dedi ve .. salon boşaltıldı. 
Hakimlerin içeride yirmi beş 

dakikadan fazla k;.lması her 
kesin merakını celbediyor ve 
korıdorlarda muhtelif konuş
molar oluyordu: 

- Görüyorsun ya hakim lcr 
karar veremediler. 

Muzaffer ağır ba•tı. 

ithamları sarih, 
V cdadın katil olmadıı!'ı mu

hakkak anlaşılacak .. 
Biçare ad~m tevkifhanede 

çile dolduruyor. 
Bö~le söyleyenler olduğu 

g•bi tamamile· aksini ıddia 

edenler de vardı: 
- Muzaıfcrin söyledıkleri 

yalnız zan ve tahn1inden ibaret. 
imkanı yok. Ne Ferdi, ne 

Fakat, kim ne derse desin 
hakımlerin içtimaı sürüyor, o 
nispette de mahkeme sürüyor
du. Dinleyicilerden birsi: 

- Tam otuz atıncı dakika .• 
Derken. Mahkemenin tekrar 

açıldığını bildiren ziller çaldı. 
Herkes biribirini ite kaka sa
lona girdiler.Birkaç saniye so ı
ra mutlak bir süküt salonu kap
lamıştı. Hakim kararını bil. 
dirdi. Bu kararda 
deniyordu: 

- A.ı kat l\lu~afferin tek
lifi üzerinde karar ıtıihaz edil
meden önce diğer şahitlerin 
dinlenmesi muvafık görülmüş
tür. 

Bu kararın tefh'.mi her ta. 
rafta bir fıs:ltı uyandırdı. Ku
lağa gelen cümleler şunlardı: 

- Hakimler karar verel!le
diler. 

Karar ne lcyhte, ne aleyhte. 

Gelecek şahitlerde dinlen
dikten sonra vazıyete göre 
hlikmedilccck. 

Karar avukata hak verir va
ziyetle sayılır. 

Hakem Muzafferin noktai 
nazarını reddedememiş oluyor. 

[DEVAM EDECEKJ 

Kitap kupon:.ı 
BiR CiNAYET DAVAS! 

No: 85 
de evındekiler katil olamazlar. 

yine şahitlerden ferdi ile Ş.ı· Ru kuponl:ırı ke•t-ı hiri1<tT~ 
barı, Mehmet, Mustafanın tahtı Avukat caııbızlık yapıyor. ronler ro"1an gnet'1• böttl •l 
zanna alınmaları ve yine Re- Sö;!edıklerini ispat edeıni- vakit ldarehanenlı., gOrıieırl.> 

yor.. 1.iç p:t.r.ı vcrmeJ.! ı klt.t:>L il .ı· 
eainin mahkemenize suçlu ola- M.ıhkeme bu iddiaları kabul \acaktadu. 
rak celbini istiyor. Bunun için edemez! L _J 
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Umumi Fındık piyasası Tiftik ......................... '" ......... . 
Rekolte yükseliyor Piyasasr 
Durumu Trabzon mıntakasında Hararetli 

Bu yıl mahsulün 
bereketli olacağı 

umuluyor 

bu yıl mahsul azdır. 

lstanbu fındık piyasasında 
durgunluk devam etme:<tedir. 

Fiyatlar normal olarak içler 
42 kuruş kabuklular 25 ku
ruştur. 

Almanyaya yapılan 

ihracat devam ediyor 
Son hafta içinde lstanbul 

tiftik p'yasasında bir canlılık 

r 

r 

lstanbul mıntakasının her la· 
rafından yeni rekoltelerin iyi 
olduğu haberleri gelmektedir. 

S1msun mıntakasında da 
durgunluk varsada bunun 
mevsim icabı olduğu söylen
mektedir. 

j. 
görülmeğe başlanmış, bilhıssa :y 
oğlak ve Kastamonu malları •· 
üzerinde mühim muameleler 
olmuştur. Fiatlar, oj!'lak 110, 

Fakat piyasanın umumi gi-

dişi durgunsa da mevsim do
layısiyle bu cihet normal sa
yılmaktadır. 

Ege mıntakasında ise, son 
hafta içinde yağmurlar devam 
ettiğinden harmanlar gecik
miştir. 

bu yüzden de hububat piya
sası inkişaf gösterememiştir. 

Sam•un mıntakasında son 
hafta içinde havalar yağ

mursuz ve açık geçmiştir. 
Tütünler tabii bir surette 
büyümektedir. Mevsim ıler-

ledikçe Fındıkların durumu 
da belirmektedir. Trabzon mın
lakasındaki mahsulün geçen 
seneye nisbetle % 35 - 40 
noksan olacag"ı umulmaktadır. 
Bununla beraber hakiki vazi
yet ancak bir ay sonra belli 
olacaktır. 

Mersin mıntakasında hava
lar son hafta içinde yağmurlu 
geçmiştir. Pamuk ekim sahala
rının bugünkü vaziyetine göre 
bu yıl mahsulün bereketli ola
cağı ümit edilmektedir. 

Bakır madenleri 
Eti bankça işletilmesine ka

rar verilen Kıvarshane bakır 

madenlerinin işletme tertiba
t'nı almak üzere bir fen heye
ti de bugün Kıvasrhaneye ha
reket etmiştir. 

Trabzon mıntakasında bu 
yıl rekoltenin noksan olacağı 

tahmin edildiğinden köylüler 
ellerinde bulunan stokları ge
lecek mevsime saklomaktadır 
bu yüzden fiatlar yükselmeğ'e 
başlamıştır. 

. Fındık mınlakalarımızda şu 
fıatlar üzerinden muamele ol
mak!adır: Tombul iç 40, tom
bul kabuklu 19, Giresun da: 
Tombul iç 40-41, tombul ka
buklu 18,50 kuruştur. 

Bir aylık et ve balık 
iStihl8kl 

Son bir ay zarfında lstanbul 
mezbahasında 18694 karaman 
4979 dağlıç, 606 kıvırcık. 33096 

kuzu, 101 og"lak, 1177 öküz 
231 inek, 176, 79 dana, 31S 
malak, 12 boğa, olmak üzere 
5?606 .h~yvan kesilmiştir. Ay
nı ay ıçınde 8452 adet ista
koz. 242530 çift palamut ve 
torık. 418309 kilo diğer ba
lıklar olmak üzere 100936 li
ralık deniz hayvanı istihsal 
edilmiştir. Bunların 128406 çil-

1 

ti lstanbulda, 42802 çifti Tür
kiye içinde istihlak edilmiş ve 
14215 kiloda yabancı memle. 
ketlere ihraç edilmiştir. 

iyi mallar, 103-105, orta mal 

100-102, kaba ve sarı mal n· 
85-86 dır. 

Hamburgdan gelen haberle
re göce; son hafta icinde Türk 
A'nıan tacirleri arası'lda tiftik 
üzerine mühim işler yapılmış
tır. 

Alman kontrol dairesi t&ra
fından Karahisar tiftikleri için 
kilo başına 106 kuruş Ü7.erin
den mübayaa ve ithalata mü
saade verildig"i bildirilmekte
dir. 

1850 ton Krom ihraç ellik 

Etibank tarafından Nisan 
936 tarihinde işletilmesine baş
lanan Goleman madenlerinden 
çıkarılan ilk Krom cevherin-

den 1850 ton bugün mersin'
den Avrupaya sevkedilmiştir. 

Kahve anlaşması 

Brezilya hükümeti ile mev
cut kahve mukavelesi görülen 
lüzum üzerine altı ay daha 
uzatılmıştır. Yeni esaslar dahi• 
!inde ikinci bir mukavele için 
de ayrıca müzakereye girişil
miştir. 

R• 
U• 
h-

ir 

tı· 
hii 
lns 
sa· 
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' lnegöl (Açık Söz) - Halkevimiz köycül9k 

1 

şubesi köylerde temasa başlıyarak faydalı ış
ler görmektedir. Bu hafta lıcebayın başkanlı
ğında birçok köylere gidilmiştir. Köylülere sağ

. lık bakımı hakkında faydölı tavsıyeler yapılmış-
~ ı tır. Resimde Halkevi köycülük şubesi azasını 
: 1 Hoca köyünde gösteriyor. 
ı 1 
1 

' 1 
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Gazetelere çatan bir 
cinayet suçlusu! 

lzmir, (Açık Söz) - Tepecikte karısı Hamdiyeyi kendisin
den ayrılarak annesinin evine gittiği için bıçakla altı yerinden 
yaralayıp öldürmekle maznun marangoz Mehmedin Ağırcezada 
mahkemesine başlanmıştır. 

Cinayete ait bıçak mahkeme salonunda maznunun gözii 
önünde bulunuyordu. Maznun Mehmet, evvelii okunan istintak 

! kararnamesini dinlemiştir. Kararnamede maznunun Türk ceza 
kanununun 450 ci maddesi mucibince taammüden cinayet işle
mekten idam- cezası verilmek üzere muhakemesi isteniyordu. 

Maznun Mehmedin hüviyeti tesbit edildi ve ne diyeceği so. 
ruldu. Mehmet aynen şu sözleri söyledi' 

- Ren canavar değilim. Gazeteler beni canavar diye gös
terdiler. Rica ederim bu muhakemeyi yazmasınlar. Ben karımı 
vurdum, inkar etmiyorum. Fakat öldürmek için vurmadım. Gizli 
bazı şeyler var ki, onları burada açıkça söyliyemem. Muhake
me gizli olursa mahkeme heyetine açıkça söyliyeceğim. 

Katil Mehmcdin bu ifadesi üzerine mahkeme heyeti müzake
rede bulunmuş ve muhakemenin bundan sonraki kısmının gizli 
devam etmesini kararlaştırnııştır. Maznun bu gizli celsede izahat 
vermiştir. 

Bazı şahitler gelmemişti, onun için muhakeme başka bir gü
ne bırakılmıştır. 

• • • 
Merzif onda dolu birçok 

tahribata sebep oldu 
Merzifon, (Açık Söz) - Havalar yine bozuldu. Her gün 

muntazam yağmur yağıyor. Bu hal zıraatçıları korkutuyor, Zira 
yağan yağmurlar tarladaki ekinleri çürütmektedir. 
dünki yağmurda buraya bağlı "Alıcık., adındaki nahiye doludan 
pek büyük zararlar meydana gelmiştir. Oraya ait malumatı 

köylülerden aldığım gibi yazıyorum. 
Bir kaç gün önce başhyan yağmuru müteakip yarım saat 

yagan devamlı "dolu., ve bu arada yine devam eden fırtına ne
ticesinde bir ev yıkılmıştır. !çerisinde insan bulunmadığından in
sanca bir zaiyat yoktur. 

Yalnız eşya zayiatı vard.r. Bu evin sahibide kocası askerde 
bulunan bir çocuklu kimsesiz bir kadındır. Hadise ıg ünü evsiz 
kalan kadını muhtar ve nahiye müdürü her ne kadar korumuş
Jarsada yeni bir evin teminine teşebbüs edilmemiştir. Esasen 
bu kadın çok fakirdir. 

Dolunun tarlalara verdiği zayiata gelince; köyün yarım sa
aat cenup, yarım saat şimal, bir buçuk saat garp ve 2 saatte 
şarkı arasında bulunan sahada zayiat çok fazladır. Bu büyük 
alanda bulunan "arpalar,, bütün tanelerini dökmekle beraber 
yeşil buğdayları da biçilmiyecek kadar harap etmi~tir. 

Malkarada "Açık Söz,, 

Bu kasabamız iki yıla 
nisbetle çok zenginledi 

Malkara, (Açık Söz) - Te- ''iJSi(;'llll .... iiiiıiiiiiiiıiiiiiiiıiiiml 
kirdağ ilinin güzel kasabala
rından birisi olan Malkaraya 
çok seferim vardır. iki yıl önce 
uğramış olduğum bu kasaba
nın şimdiki durumile o zamanki 
durumu arasında pek büyük 
farklar görülmektedir. Kahra
man ordumuzun buraya şeref 
verdiği gündenberi ilçede bir
çok değişiklikler husule gel
miştir. Kasabada yeniden ma
ğazalar yapılmış, caddeler açıl
mış, alışverişler çoğalmış. evler 
binalar kurulmağa başlanmış
tır. Bu kaynaşmalar dolayısile 
belediye heyeti de işlere hız 
vererek kasabayı güzelleştir
meğe muvaffak olmuştur. Bele
diyenin oturduğu güzel bina, 
sevgili askeri.erimize armağan 

edilerek orası ordu evi yapıl
mış ve alt katı da erbaşların 

istirahatlerine tahsis olunmuş
tur. 

Oraybay Tevfik tam mana, 
sile yurtsever bir vatandaştır. 
Harap belediye binasını teme• 
tinden yıktırarak yeni ve kagir 
bir oray binası yaptırmış ve 
oraya taşınmıştır. Bu güzel 
binada Malkaraya gelecek olan 
yüksek misafirler için mükem
mel odalar ve karyolalar kur-

Malkaranın yeni Belediye 
binası 

durmuş ve Türklüğe has misa
firseverliğin en yüksek derece
lerini göstermekte bulunmuştur. 

Torbalı llçebayhğından bu
raya gönderilmiş olan Yeni 
llçe Bay ('Nazım Arda) çok 
değerli ve tecrübeli bir idare-

Doktorsuz 
Kalan 
28 bin kişi 

Demirci (Açık Söz) 
Demircinin birçok köyle• 
rinde boğmaca hastalığına 
yakalanmış olan çocukla
rın tedavisiz ve bakımsız 
kaldığını itilince lnıan çok 
üzülüyor. 

Kaza hükumet doktoru ar• 
keri hizmetini görmek ü:.re 
ıevkedildi.Serbest doktor
bazanDemircide hazanda cİ• 
var kazalar tarafından da ve 
edildiğinden daima mer• 
keıde bulunamıyor l Şu 
halde 28.000 nüfuslu bir 
kaza doktorsuz kaldı de· 
mektir. Hasat mevsimi 
olan şu zamanda köylü 
işinin ve mahsulünün Oa .. 
şında bulunmaktan ziyade 
yavruları başında eli bağlı 
şaşkın ve çaresiz bir bal 
geçirmektedir. 

Bir boğulma 
lzmir, (Açık Söz) - Çam. 

altı tuzlasında feci bir kaza 
olmuştur. Tuzlada bulu
nan amele evlerinde oturan 
Ahmet kızı 7 yaşlarında Saba
hat deni:z kenarında oynar
ken müvazenesini kaybetmiş 

ve denize düşerek boğulmuş
tur. 

Muallimler 
Merzifon, (Açık Söz) - lık 

mektep muallimleri haziran 
maaşlarını almışlardır. Pek ye
kında temmuz da verilecektir. 

cidir. Kendisi hukuktan mezun
dur. Dört yıldan beri yapmak
ta olduğu ilçe Baylıklarda gös
termiş;oıduğu kudret büyükle
rinin dikkat gözünü çekdiğin
den buraya getirilmiştir. Trak
yanın kalkınması düşünüldüğü 

zaman etrafta göze çarpan 
kudretli idarecilerden bir kıs
mı buraya naklolunmuşlardır. 

işte (Nazım Arda) da onlar
dan biridir. Bu genç ilçebay 
buraya geleli henüz üç ay ka
dardır. Bu müddet içinde ken
disinden çok şeyler bek!emek 
doğru değildir. Fakat, başla
dığı işlerde gösterdiği enerji 
ve olgunluk az zamanda ilçe 
içinde büyük ümitler uyandır
mıştır. Şimdi köylerde sağlık 
durumlarının düzene konulması 
tavuk cinsinin ıslahı, fenni ta
vuk istasyonlarının kurulrr.ası, 
arıcılık, tavşancılık istasyonla
rının yapılması ve kooperatif 
gibi kurumlarla meşguldür. Bu 
çalışmalar her halde bir iki 
yıl sonra iyi sonuçlar verecek
tir. 

Eskiden Türklerin oturduk
ları yerlere hala burada Türk 
mahallesi diyorlar. Çünkü o 
zaman birde Hıristiyan ma
hallesi vardı. işte bu Türk ma
hallesine şimdiye kadar yapı
lamamış olan lağımlar artık 

yapılmıştır. (1000) metre uzun
luğundaki bu lağımlar vasıta

siyle halkın sağlığını koruma
ğa muvaffakıyet elvermiştir. 

Bundan başka on bir bin met
re kaldırım yapılmış, üç yeni 
cadde açılmış, yeni bir park 
yaptırılmış, bunun içine çam
lar akasyalar dikilmiş ve sek
sen ton su alır büyük ve şık 
bir havuzla parkın güzelliği 

ikmal olunmuştur. Bu park ka
sabanın biricik zevk alınacak 
bir yeridir. Geniş ovalara doğ
ru mükemmel bir nezareti var
dır. 

Eskiden mevcut beş dük
kanın yanına üç kasap dük
kanı daha eklenmiş ve birde 
umuma mahsus halii yaptırıl
mıştır. Kasabada ayrıca birde 
göçmen mahallesi kurulmuş 

ve birçok fidanlar dikilmiştir. 

Yeni çeşme adıle önceden 
yaptırılmış olan bir çeşmeye 

de tatlı ve nefis bir su akı
tılmıştır. Bu suyun yolları bo
zulmuşken belediye onu da 
yeniden tamir ettirmiştir. Bun
dan başka bir daha çeşme 
yaptırılmaktadır. Burada su 
mesel~si yoktur. Yaz kış ak
maktadır. ve dereceleri (6) 
dır. Geçen sene birde mezba
ha yapılmıştır. 

Kasabada eskine nispetle 
alış veriş yüzde beş yüz 
artmıştır.* * 

Not 
Defferi 

Hastaneler 

Etfal Ha•lane•I 42426 
Gülhane Hastaneııl 20510 
Haydarpaşa Nüm.une Hutaneı1 60107 
Kuduz Hastanesi• Çapa 22142 
Zeynep Kimli Hastane•[, 
Üsküdar 60179 
Emrazı akliye ve Asabiye 
Hastane•! Bakırköy 16-60 
Haseki Kadınlar Hutanesf 
Aksaray 2455 
Gureba Hastanesi, ŞehTemtnl 25017 
Cerrahpaşa Haııtaneıi; ee. ..... 
rabpap 21693 

Telefon numar~ 
Sıhhl imdat otomobili 4499 
ff asta Nakliye otomobili; 2.041 

"Cündil:r,, 
" ,, . 

(Gece) 

H n " 
(Gece ve Gündüz) 6068 

Devlet Demlryollan Müracaat 

kalemi, Haydarpaşa 42145 
Şark Demiryolları Müracaat 
kalemi Slrkecl 23079 
Denizyollan a~entesl 42362 
Akay Kadıköy iskeleıl bat 

memurlu.ğu 

stanbut 
Kadıköy 
Y eşilköy, Bakırköy, Bü-
yükdere, Üsküdar itfai-

43732 

itfaiye 
24222 
60002 

yeleri 6062S 
Paşabahçe, Kandilli, Erenköy, 

Kartal, Büyükada, Heybeli, Bur· 
gaz ve Kınalı mıntakaları için te
lefon santral memuruna "yangın. 
demek kafidir. 

Tiyatrolar. Sinemalar 

HALK OPERETi 
Taksim bahçesinde 

Bu akşam 21,4S de 

RAHMET EFENDi 
yakında 

BABALIK 
Masalarıntıı ayırıntı 

TELEFON 43703 
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Para Borsası 

LondTa 

Nevyork 
Par is 
Millin o 
Brüksel 

Atina 
Cenevre· 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Bertin 
Varşova 

Budapeste 
Bükreş. 
Belgrat \ 
Yokohama 
Stok.bolm 
Altın 

Bank.not 

Londra 
Nevyork 
Par·i!; 
M.ilano 
Brükael 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Am.ster~ 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
Varşova 

Budapeft• 
Bükreş. "' 
Belgrat 
Yokoham.
Moskova 
Sıokholm 

Paralar 

~ 
6Z'l. 
123. 
163. 
190. 
80. 

2L 
812. 
22. 
82. 
85. 
22.56 
14. 
3!1. 
19. 
22. 
13. 
48. 
32. 
31. 
966. 
242. 

Çekler 

Satış 
629, 

126. 
166. 
196. 
84. 

23.50 
8ıo. 

25. 
84. 
94. 
24. 
16. 
30. 
22 
24. 
16. 
52. 
34. 
33. 
967. 
243, 

631M 
0,7940 

12.03 
10.0775 
4,7040 

84.5790 
2,4325 

• 63t 
1, 1684 

19,1168 
4,1832 
5,8050 
1,9725 
4.1832 
4.29\0 

107.4167 
3M655 
2.6825 

24.9866 
3.0710 

lstikrazla..!_ 
Türk Borcu. 1 .. n 

H H 

il 
lll 

latikrıu:ı dahili 
Ergani 
S.ıvas En:urum 1 .. H 11 

---

Esham 

iş Banka91 Mü, 
n " N. 
,, ,, Hamilin• 
Anadolu 0/0 60 

Merkez Ba11kası 

Tahvi!St 
Açılıf 

45.50 Anarlolu Vadeli 1 

.. .. " n 
" ili 

Saf ipek 

20.80 
19.125 

Kapanış --45,30 

Gemlik, ( Açık Söz) - Sal 
ipek faprikası inşaatına devam 
ediliyor. Yabancı işçilerden 
bazıları gündeliklerinin artırıl

masını ileri sürerek işlerini 

bırakmışlarsada yerlerine baş
kaları tayin edilerek inşaatın 

sekteye uğramasına meydan 
verilmemiştir. 

• • 
"Yağnturdan sonra 

Yazan: Samih Nafiz Tansu 
Onunla beraberdik. Kaç 1 

gün evvelden hazırlanmış, ta
sarlamış ve nihayet muvaffak 
olmuştuk. Bizi Üsküdardan 
alıp getiren tek atlı araba ne 
kadar hoşuna gitmişti. Elile 
uzakları işaret ederek anlatı
yordu ... 

- Görüyor musun canım, in· 
sanlar mezarlara ne kadar 
itina ediyor, hele şu koyu 
güllerin açtığı bu küçük me
zar, ya şu selvinin dibinde 
yosun tutmuş mermerler ne 
kadar hoş değil mi?!.. . 

- Evet diyordum, manza
rası güzel amma bir de yatan
lara sormalı ... 

O, gülerek ısrar ediyor, 
yüzü pembe, gözleri mavi bir 
su kadar temiz, saçları güne
şin gözü alan ışığında yaldızlı 
bir sarı... O gün ne kadar 
şendi yarabbi... Biz Bağlarba
şından geçmiş, Kısıklıya doğ
rulmuştuk. Yalnız hayvanın 

terini kurutmak için, ara· 
bacı Millet bahçesi önünde 
biraz durmuştu. O, araba<!an 
inerek ince zarif parmaklarile 
bana aklı sıra papatya topla
mıştı. 

Bir demet papatya. Ben gü
lerek: 

- Onu ne yapacağım, hiç 
olmazsa daha kıymetli çiçek 
toplamalı idin demiştim, bana 
derhal cevap vermişti.. 

- Kıymetli çiçekleri satar
lar, sana satılmıyan çiçekler
den vermeyi tercih ettim .. 

Sonra tekrar yanıma otur
muş, çok sevdiği annesinden, 
hanımninesinden, küçük erkek 
kardeşinden bahsetmişti. 

iki yıldır tanışıyorduk. O da, 
ben de ayni yoldan her sabah 
mektebe gidiyorduk. Aynı yo
lun yolcuları mektep devre· 
sinde, birbirlerini tanımış ve 
yalnız göz göze geldikri za
man birlirlerini kirpiklerile 
selamlamışlardı. O siyah bir 
mektep elbisesi giyiyor, beyaz 
keten yakasile güzel başı 
gururlu bakışlarile tamam
lanıyordu. Ben açık renkleri 
seviyor, sarı iskarpinim, mek .. 
tep kasketimle onun üzerinde 
hiç de fena olmayan bir tesir 
yaratıyordum. Aynı sene mek
tepleri bitirmiş üniversitede 
tesadüfen ilk sabah aynı fakül
tenin aynı sırasında yanyana 
düşmüş ve ilk dersi aynı he
yecanla takip etmişdik. Ben 
kalkarken o bana yol vermiş 
bu nezaketine ben teşekkür 

etmiş o da mukabelede bulun
muştu. Sonra yanyana kori
dora çıkmış konuşmuş, uzun 
boylu görüşmüştük. ilk gü'ller 
çarçabuk geçmiş, bütün bir 
yılı onunla iki erkek arkadaş 
gibi dostca, kxrdeşce geçir
miştik. Bu ikinci yılın sonu idi. 
!ık defa bir gezinti yapıyor, 
inandığımız arkadaşlığın ile
ride bizi bir aile yuvası şek

linde bağlıyacak mukaddes 
halk asını belki o günkü çiçek
lerimizle örmeye çalışı.Yorduk. 

- Daha araba ile gidecek 
miyiz... Niye daldın... Ne dü
şünüyorsun... Demeseydi ben 
kim bilir daha ne kadar ileri
ye gidecektim. 

indik.. ellerimizde çıkınlar 
tepelere tırmandık, çamların 

altına yürüdükçe. büyük fıstık 

ağaçlarının gölgesinde durduk
ca, yüzümüze serin hir rüzgar 
çarpıyor, bize adeta yeniden 
hayat veriyordu. 

- Daha ileri gitsek, ta şu 
katır tırnaklarının olduğu yere 
oradaki ağaçların altı ne loş, 
ne güzel değil mi? .. 

Hak vermiştim, yürümüştük. 
Orada güle, söyliye yediğimiz 
öğle yemeği ne zevkli idi. 

Önümüzde onun annesinin 
marifeti olacak, güzel nane yap. 
raklarile koku verilmiş kuru 
köfte, fıstıklı bir pilavla ya
pılmış zeytin yağlı dolma, son
ra bol yumurta, peynir ve 
meyva vardı. Ben ayrı bir pa
ketten bir piliç haşlaması çı

karmıştım. Hangisini yiyecek
tik .. 

- Ne kadar çok derken 
lildes kemiğini bana uzatmıştı ... 

Kopar diyordu.. Yalnız bir 

şartla biri diğerini aldatırsa 
ne yapsın? 

- O ne derse onu yapsın!. 

- Mükemmel... Tutuşmuş-
tuk ... Çok geçmemişti. Yumur
taları birbirine \•uruşturuyor-

1 duk, benimkiler kırılıyordu. O 
güzel bir tanesini uzatarak, 

- Bak bunu dene bakalım!.. 
demiştl işte o zaman yanıl
mıştım . Kahkahalar içinde gü
len gözlerile emrini vermişti ... 

- Birbirimizden ayrılmıya

cağız ... 
- Asla ...• 
Yemekten kalktıktan sonra 

uzakta bir gürültü duymuş

tuk. Onun birdenbire çatılan 

kaşları, ve dinleyen çehresi ne 
kadar hoştu.. 

- Bu ne diyordu, bir ma
navra mı var ... 

- Evet şeytanlarla melek
ler harbediyor, ayol görmü· 
yor musun, hava bozacak. Bak 
ta ileride toplanan şu siyah 
bulutlara, gök gürlüyor. 

- Bize dokunur mu ... 
- Bir çeyreğe varmaz, kı-

yamet bizim başımızda kopar. 
- inanmam kızdırmak için 

söylüyorsun. 
Yürümüştük... mektepden, 

derslerden bahsetmiş, Huk•ıku 
bitirince ikimiz de bir yazıha
ne açacak, o ceza davalarını 

ben hukuk davalarını alacak, 
karşılıklı çalışıp yuvamızı ya
pacaktık.. Onu siyah cübbesi, 
başında avukat serpuşile gö
rüyor gibi oluyordum ... 

Bir damla, iri bir damla 
yüzüme düştü ... 

- Gördün mü yağmur baş

ladı demiştim, bulutlar açıldı, 

kapandı, bir şimşek çaktı, bir 
kaç dakika sonra müthiş bir 
tarraka koptu .. Ağaçların altına 
kaçmıştık. O, çok korkmuştu. 
Bana sokuluyor, nefesleri içimi 

1 gıcıklıyor, temiz sabun kokan 
saçları yüzüme sürünüyordu. 

1 

Pardesümle muhafaza ediyor
dum. Yağmur başlamıştı. Ya. 
vaş, yavaş fakat temamen ısla
nıyorduk ... 

- Ne yapacağız, ne yapa
cağız. mahvolduk diyordu ... 

Uzakta bir köylü kulübesini 
göstermiştim, oraya gidecek
tik. Onu yarı yürüte, yarı sü
rükleye, şimşek ve yağmur 

altında on dakika koşturmuş
tum. Oraya atılmış, toprak ve 
gübre kokan fakat üstü örtü
lü bir dam altında bir köylü 
kadınla üç çocuğunun ve du
man tüten bir ocağın karşı

sında oturmuştuk. Sonra oca
ğın odunları parlamış, onun 
ıslanan elbisesi biraz ku
rumuştu. Fakat, rutubeti o 
narin ciğerler, o gün, nazik 
bir sünger gibi içmi;ti. Neşe

liydi. Hatta bir ara köylü ço
cuklarını karşısına alarak ıs
lıkla güzel bir türkü söylemiş 
onları güldürmüş ve eğlendir
mişti. Bana: 

- Tecellinize hava bozdu, 
kısmetiniz yokmuş oğul di
yen o köylü kadın hala gö
zümün önündedir. 

Aradan seneler geçti.. Üs
küdardan Kısıklıya giden yol 
daha güzelleşti. Fıstıkların, 
çamların altı şimdi daha 
kalabalık... yemek yediğimiz 

y~rde katır tırnakları daha 
bol... Yine o köylü kadının 

uzakla görünen kulübesi görü
nüyor. Çocuklar büyümüş, 

ihtiyar kadın şimdi yerinden 
kalkamıyan bir nine... Fakat 
ben yalnızım ... O, şimdi çok 
sevdiği mezarlıkta yatıyor. 

Baş ucunda ııüzel bir gül 
fidanı, mezarının etrafında bol 
papatyalar... Tanrı mullak o 
gün kendi kendimize verdiği

miz ayrılmamak kararına kızmış 
olacak ki o yağmurlu günden 
sonra onu haftalarca yatırdı. 
Sonra onu hep birden omuz
larımız üstünde ve yaşlı göz
lerimizle kaldırdık ... 

Samih Nafiz Tansu 
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Orhangazide 
Orhan gazi ( Açık Söz ) -

Açığa çıkarılan Orhangazi ad
liye başkatibi Osmanın yerine 
Balıkesir ihtisas mahkmesi ka
tiplelerinden Hakkı vekaleten 
tayin edilmiştir. 

14 Temmuz 

Muğla 
Yolları 
Muğla da yollarda mükellef 

amele bir temmuzdan itibaren 
çalışmaya başlamıştır. Yollarda 
büyük bir çalışma vardır. Bu 
yılki program mucibince Muğla 
Tavasa, Datça, Marmarise bağ
lanacaktır. Muğla - Fethiye yo
lunda da şosa ve kaldırım ya
pılacaktır· Bütün köprüler ve 
su geçitleri betonarme olacak
tır. 

İstanbul asliye Birinci 
hukuk mahkemesinden: 

Eteni vekili a\·ukat İs
mail Hakkı tarafı ndaıı 

müddeaaleyh Edirnekapu· 
sunda Hatice sultan nıa· 

hallesinde Löküncü cadde· 
si Knmrulıı sokal'.:ında 16 
No. h:ınede Mehmet aley-

1 hine· açılan Fekki hacız 
davasından dolayı müddea• 

1 aleyhin i ·aıne:gfılıı hazırı• 

nın meçhuliyeti basebile 
bilii tebliğ iade kılınması 

Üzerine mezHtr arzuhali n 
H. G. l\!. kanunnnuıı 141 
inci maddes"ne tedikan 
ilanen tebliği ne ve emri 
mnlıakemeninde 14-10..936 
çarşamba saat 14 tayinine 

mahkemece karar ''erilmiş 

olduğundan müddeaaleylı 

20 gün müddeti kanuni• 
yesi zarfında dava arzuha• 
!ini tebellüg ile cevap ver
mediği ve tayın olunan 
gün ve saatta mahkemeye 
gelmediği veya bir vekil 
göndermediği takdirde gı• 
yabında davaya bakılaca• 

ğının mahkeme dt\'anhane
sine asılan arzuhal ve da• 
vetiyenin tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan 
olunıır. 

İstanbul Asliye "Cçüncii 
hukuk Mahkemesinden : 

Beşiktaş 38 inci ilkmek· 
öğretmenlerinden Adaltt 
vekili a\·ukat Uehmet Mih· 
riniu Beşiktaş \'alide çeşme 
bakkal sokaj'.:ı 16 numarada 
oturan Mnstafa Kamil aley• 
hine şiddetli geçimsizlik ve 
saire sebeplerile açılan bo
şanma davası arznhali mfıd· 
deaaleyhe tebliğ edilmek is 
tenmiş ise de yazılı adresi terk 
ile halen ikametgahının 

meçhul bulunduğu tebliğ 
ilmühaberindeki mübaşir 

meşruhatile polis tasdikin• 
den anlaşılmış ve hukuk 
usulü mu!:mkemeleri kanu• 
nunıın 141 inci maddesi 
n::ucebince dava arznhalinin 
bir ay müddetle iliinen 
tebliğine ve müddeaaleyhin 
bu müddet zarfında malı• 

kemeye on günde cevap 
vermesi lüzumuna karar 

verilmiş olduğundan tebliğ 
makamına kaim olmak üze• 
re iliin olunur. -------

İstanbul asliye birinci 
hukuk mahkemesinden : 
Eleni vekili avukat İsmail 
Hakkı tarafından müddea. 
aley U zunçarşı başında Se• 
maverdi sokağında 5 No.lı 
hanede ispro aleyhine açı• 

lan fekki hacız davasından 

dolayı namına gönderilen 
dava arzulıalinin ikametga
hı meçhul bulundnl'.:tt şer
hile tebliğ edilmeksizin ia
de kılınmış olduğu görüle· 
rek arznhalin H. U. M. 
K. nun 141 ci madderine 
tevfikan il:lnen tebliğine ve 
emri muhakemenin de 14-
10. 936 çarşamba saat 14de 
tayinine mahkemece karar 
verilmiş olduğundan müd• 
deaaleyh 20 gün müdjeti 
kaııuniyesi zarfında dava 
arzuhalini tebe!luğ ile ce
vap vermediği veya bir 
vek!l göndermediği takdir~ 
de gıyabında danya bakı• 
lacağının mahkeme divan
hanesine asılan arzuhal ve 
davetiyenin tebliğ makamın• 
kaim olmak üzere ilan 
clunur. 
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-AÇIK SÖZ-

İstanbul Sıhhi Müessesele1 
Arttırma ve Eksiltme 
• Komisyonundan: . 

Leyli Tıp Talebe Yurdu talebesi için olbapdak! nü· 
mu neleri ve şartnamesine göre 1850 metre Llci vert el· 
bjselik kumaş ile 630 metre paltoluk kumaş kapalı zarf· 
suretiyle eksiltmeye konmuştur. 

Türk Milli Futbol takımı 
olimpiyatlara götürülmüyor 

1 - Eksiltme : Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Mü dürlüğü binasındaki Komisyonda 20·7-936 Pa· 
zartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat : Elbiselik Kumaşın bir metresi 
525 ve Paltoll!k kumaşın bir metresi 425 kuruştur. 

3 - 1\fuvakkat teminat: 929 lira 25 kuruştur. ~~~~~--<o-~~~~~ 

• 
Bunun gerıne Ağustos ayında 

gidilecek 
dost 4 - İstekliler nümuneleri Çenberlitaş civarında Fu· 

atpaşa Tıirbesi karşısında Leyli tıp Talebe Vurdu Mer• , 
kezinde görebilirler. ve Şartnameyi de parasız olarak 

alabilirler. Rus gaga 
Yugoslav milli rakımıyle czım 

keneli sahnmızcla keneli seyiı 

' !aşmalarına, kaynaşmalarma 
mühim bir vesile olmuştur. 

Misafirler dün gittiler 

5 - İsteklilerin cari seneye aid Ticaret odası vesika· 
sını göst~rmeleri; Bu işe yetı:r muvakkat teminat mak· 
buz vaya Banka ve teklif ınektuplarını ve 1492 sayılı 
kanunda yazılt vesikaları eksiltme saatinden bir saat 

cimiz önünde yaptığımız milli 
maçın 3 • 3 berabere bitmesi. 
ve nihayet bizden çok clah~ 

güzel oynıyan Yugoslav/arıP 
clalıi Olimpiyatlara gitmiye
cek bulanmaları münasebetiyle 
Futbol Federasyonu, Türk 
Spor kurumu Başkanlığı nez· 
dinde futbolcularımızın O/im· 
piyatlara srötüriilmemesi içir. 
yaptığı teşebbüs mı1spel neti
ce vermiş, bu fikir ve kararc.. 
Türk Spor Kurumu Başkanlı
ğı ela iltihak etmiştir. Bu hu· 
susta General Ali Hikmetin 
gazetecilere ı•ercliği beyanaı 1 

şudur : 

''Evelisi günkü (mill! maç) 
neticesinden çok memnunum. 
Milli takımımızın biraz evvel 
Anupanın maruf ve profes· 
yonel takımlarından biri bulu
nan Boçkay Macar t~kımını 

Yugoslaı• takrm nclan van, 
Stwoviç 

Dost ve müttefik Yugoslav 
•porcuları dün akşam 8,30 da 
harek.et eden konvalsyonelle 
memleketlerine dönmüşler, fut
bol !edera$yonu erkanı ve 
sporcularımız tarafından uğur· 

!anmışlardır. Aynı trenle bey
nelmilel Macar hakemi Klein 
Arpat da gitmiştir. 

Olimpiyat meşalesi 
nasıl taşınacak? 

Atina. 13, (A. A. ) - Dün 
sabah Atina stadyomunda 
Olympie kasabasından Berlinc 
kadar yapılacak olimpiyat me
şale yarışına iştirak edecek 
olan Yunan atletlerinin yok
laması yapılmıştır. Yoklama

- dan sonra meşalenin ne su-
retle götürüleceğine dair ken
dilerine etraflı talimat veril
miştir. 

evvel komisyona vermeleri. •3683• --------
Yüksek Mühendis Mektebi j 

Arttırma ve Eksiltme Komis
yonundan: 
Cinsi 

Beya~ peynir 
Kaşar 

Patates 
Sor;-an 
Yumurta 
Silivri ya• 
ğurdu 

Mık tarı 

2600 
1600 
9000 
7500 

50000 
6500 

Tahmlıı 

bedeli 

Tutarı Pey alc:çeı;İ ihale T. ihale S. 

35 
50 

910 
800 

128,25 29- 7·936-M 

6,50 585 
5 375 
1, 75 87'ı 

138 

16,75 1088.75 82 

,, > • 14,:30 

" . > 15 

Şeker 8500 27 2295 173 ., • • l 5.30 

5-1 yenmişken bu defa da --~ 
Yugoslav milli takımı gibi 

Olympie kasabasından 20 
temmuzda hareket edilecek ve 
bu münasebetle merasim ya
pılacaktır. Merasime hükume
tin mümessili alarak Başveka
let müsteşar M. Georgacopou
los iştirak edecektir. 

937 senesi mayıs nihayetine kadar yukarda cıns ve 
mıktarı yazılı mektep ihtiyaçları açtk eksiltmeye konul· 
muştur. Eksilmeleri hizalarında gösterilen tarih ve saat• 

!erde mektep içindeki komisyonda yapılacaktır. Şartname-
içinde (7) si (20:50} defa bey
nelmilel oyunlara girmiş kuv· 
Vct\i bir takımla berabere kal· 
ması; milli takımımızı teşkil 
eden genç'erimizin kıymet ve 
k.uvvetlerini göstermek itiba
rıle cidden iftihara şayandır. 
Samimi olarak kendilerini tak
dir ve teşekkür ederim. Yazık ki 
senelerden beri futbolcularımız 
böyle Milli Takım halinde hiç 
toplanıp çalışmamış ve bu kud· 
ret ve muvaffakiyeti ancak bu 
son aylardaki çalışmaları ne
ticesinde kazar.abilmişlerdir. 

Fakat bütün oyunlarında milli 
takımımızın bir iki oyuncu nok~ 
sanı ve bilhassa uzunca zaman, 
bir arada çalışmak fırsatı bu· 
Junarak mümareselerinin dah?. 
ziyade arttırılması ve bazı tek
nik eksiklerinin de tamamlan· 
ması gibi şeylere lihtiyacı bu
lunduğu daima göze çarpmakta 
bulunmuştur. 
Eğer Olimpiyadlara hareket 

zamanı bukadar yaklaşmamış 

've bu eksiklerin de ikmalı 
için biraz daha zaman bulun· 
ınuş olsaydı hiç tereddüt ve 
endişeye mahal görmeksizin 
bu kıymetli futbolcularımızı 
da olimpiyada göndermekle 
zevk ve iftihar duyacaktım. Fa· 
kat hareket zamanının gelip 
çatmış ve artık bu eksikleri
mizin tamamlanmasına madde· 
ten imkan kalmamış bulun
duğundan ben şimdi böyle 
bir karar vermeki doğru bul
madığım gibi Futbol Fede
rasyonumuz da aynı müta· 
leada bulunmuş olduğundan 
bu sene içinde futbolcularımı· 
zın Ber!in Olimpiyadına gön. 
derilmesinden sarfınazar eyle
nıeği maalesef zaruri gördüm. 

Mahaza futbolcularımızın 
bundan böyle de egzersizleri
ne devam olunarak olardan 
iki takım teşkil olunacak ve 
bu yakınlarda her iki takım 
bizden bir spor kafilesi davet 
etmiş bulunan Rusyaya gön
derilecektir ve önümüzdeki se
nelerde de mili! takımımıza 

Yugoslav takımından Miroslav 
lukiç 

Olimpiyad meşalesi, Oly
mpie'nin mukaddes hisar mey
danı olan Atlas'da bir adese 
vasıtasile güneş şuaları ile 
tutuşturulacaktır. 

Bundan sonra bir alay teşkil 
eden on dört genç kız Aiti•dc 
kain bulunan jöpiter menba
ından ayrılacaklar ve mukad
des ormanın etrafını dolaşmak 
suretile mukaddes meşaleyi 
götüreceklerdir. Kızlar, hususi 
suretle hazırlanmış olan bir 
mihrap önünde duracak! ar ve 
meşaleyi birinci koşucuya ve
receklerdir. Birinci koşucu 

meşaleyi almadan evvel, olim· 
piyat andını içecektir. 

lerini görmek isteyenlerin hergi'ın ve eksiltmeye girmek 
için de belli gün ve saatte komisyona uıüracaatleri ilan 

olunur. "3968. ~;.;.;.;;.;.;.......;..;.;.;;,;;._, __________________ ~~-
1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilinları 1 =----------
K •ızguncukda dere fırını caddesinde 12 sarılı dük ~iı il 

> > > • 
> ~ > • 
• iskele > • 
> • ,, • .. İcadiye " • 
.. .. • " 

Kadıköy İbra lıi ma~a Cami sokak 
Pa?aba lıçe Çınar caddesi 

Yukarda mevki ve numaraları 
Mayıs 937 bitimine kadar kiraya 
arttırmaya konulmuştur. 

4 > • 
14 > > 

• • • 
19 > > 

17 " 
> 

19 > • 
19 " 

> 

19 ., dükkan 
yazılı Vakıf yerler 
verilmek üzere açık 

ihaleleri 2217 936 Salı günü saat 15 dir. İsteklilerin 
(3872) Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. 

1,,..--------'!'"'~~~!"'"'------
kesilmiyecek, ağustos ayı için- Aynı zamanda Baron de Devlet Demiryolları ve limanları 
olimpiyatlar yerine Rusyaya Coubertinin bir telgrafı oku- lşletm& 
gidilecektir. nacak ve müteakiben Kronion U. idaresi ilanları 
Yugoslavyalı spor• tepesinde mevki almış olan ı•---

Bo a a la ha ket işar L' · idaremızın Ankaradcki hasılat dairesinde açık bulunan 
cuların dUnkü Ada ve;e:e:ti:.· re e ını memurluklara 30·7-936 günü Ankara, 1stanbulu ve İz. 

gezintileri Olympiee kasabasından Bul- mirde yapılacak müsabaka İmtihanı ile aşağıdaki şartlarla 
Yugoslavyalı Sporcularla gar hududuna kadar olan me- memur alınacak ve imtihanı kazanıp hizmete alınacaklara· 

milli takım oyuncuları dün 10,15 safe 1108 kilometredir. Bulgar 57 lira ayltk ücret verilecektir. 
vapuruyle Büyükadaya gide- hududunda meşale, birinci Bul- 1 Türk Q\wak. 
rek Akasya otelinde hep be· gar koşucusuna verilecektir. 2 _ Yaşı otuzu geçkin olmaw .. A 

raber öyle yemeğini yemişler Bu mesafe, her kilometre ba- 3 _ Askerliğini yapını~ olmak veya Askerlikle aU-
ve deniz banyosu almışlardır. şında bir koşucu değiştirilmek kası bulunmamak 

Bundan sonra Ada da yine suretile, katolunacaktır. 4 :._ idare hekimlerimiz tarafından yapılacak mu:ı-
beraberce merkep ve araba- Gazetelerin ökrendiğine gö- yenede sağlı~ durumu. h!zme_te el~erişli çı~mak 
!arla bir tur yapılmış. 4,30 va- re Veliaht Prens Paul, Yunan 5 - Polısten tasdıklı eyı ahlak belgesı gö;termek 
puriyle lstanbula dönülmüştür. olimpiyat komitesinin mümes- 6 - Lise veya Ticaret mektebi mezunu olmak 

Çok s<imimi geçen bugün, sili sıfatile Berfin olimpiyatla- Kazananlar arasında Fransızca bilenler tercih olun• 
iki dost ve müttefik millet rında haıır bulunacaktır. Prens nur- Bu şartları haiz isteklilerin Diploma ve sair ve• 

111~1~1~.~.~~.~~.~~~11~:~.i1~,~~~17,~:~: .. r.,~.~.·.~,: .... ,,ı,~•~ııı~~~.~,~.~~.:~, .. ~~'~;,.~ ... ~.~!~.i.~.~~: 11111111 ıikalarile birlikte verecekleri bir diJekçe ile Ankarada U. ?\1 Ü· 

1 1 
dürlüğümüze, İstanbulda birinci, hmirde 8 inci İşletme 

1 Jf 1 lstan bul Belediyesi ilanları • Müdürlüklerine 29-7-936 gününe kadar müracaatalrı gereği 
bildirilirr •1651• •3893• 

Şehir içindeki buz depo ve ~ubelerinde perakende 
olarak buzun kilosu yüz paradır.Satıcılar tarafından bundan 
fazla par• istendiği veyahut depove şubelerde buz bulunma. 
dığı takdirde en yakın belediye zabıtası merkezine haber 
verilmesi muhterem halkımızdan rica olunur. (B.) (3975) 

• • • 
Muhammen bedeli 450 lira olan 500 adet ahşap kar 

ve hububat küreği için açılan eksiltmeye iştirak eden 
olmadığından 2 inci açık eksiltme 16· 7·936 perşembe 
günü saatlOda Haydarpafada gar binası dahilindeki 1 inci 
işletma komisyonunda yapılacaktır. 

7 -----------------· Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

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

Büyük ikramiye 35,000 Liradır 
Ayrıca: 15.000. 12.000. 10.000 
Liralık ikramiyelerle ( 20.000) 

liralık bir mükafat vardır ... 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan : 
İstanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu için mevcut nümn· 

ne ve ıprtnaıncsine göre (750) çift terlik açık eksiltme 
sııretile satın alınacaktır. 

1 - Eksiltme: Ca~aloğlnnda Sıhhat \"C İçtiuıai hlu· 
avcnet 1-Iüdürlüğü bin;sındaki komisyonda 29-7-936 Çar• 
şı111ha günü s1nat •14• te yapılacaktır. 

2 - ::\Iıılıaııı111en fiyat : Bir çift terliğin fiyatı (90) 
kurıı~tur. 

3 - Muvakkat teminat : (50) lira (62) kuruştur. 
4 - istek! !er niimııneyi Çemberlitış civarında Fuat· 

pa~a türbesi kar~ıs·ncla Tıp Talebe Yurdn merkezinde 
görebilirkr ve şaıtııameyi de parasız rlarak alabilirler. 

5 - isteklilerin cari seneye aid 'l'icaret Odası vesi-
kası ve l>u işe Fter mlt\·akkat teminat makbıız veya Ban• 
ka 111ektnlıl 0 rile birlikte vaktin<len en·el komisyona gel· 
nıcleri. 

Hendtk icra ıııemurlu

r:11ndan: 

Hendek tayyare cemıye
tine yediyüı lira ve n1as:ı• 

rifiniıı itasına borçlu bn· 
lıına•ı Dere boj'.:azı m•hal· 
lesinden iken Iraka giden 
ve orada da elyevııı ika• 
ınctgihı m•çhul bulunan 
sakaların Osıııanııı gayrı 

menkullerinin p3raya çev• 
rilınesine karar verilmiş 

oldur:uııd.ııı melyunnn ye• 
şiller ıııevkiinde 100 lirıı 
kıymetınde şarkan imanı 

or:uıhrı, şiınalen dere, gar• 
ben sahibi senet, cenuben 
l\Ielııııet ile ıııalı-lut 24 nıı· 
maralı tarla 1!.12 ıı·sse iti· 

barile 84 hissesi ve yine 
mahalle içinde ve 100 lira 
kıymetinde şarkan isınail, 
garben tarik, şiıııalen, F..
nıin, cennben Mehmet ile 
maldut 23 numaralı bah· 
çenin tamamı üç hisse iti• 
barile iki his;,si 192 hisse 
iti bari le seksen dört hissesi 
borçluya ait olup ve yine 

Yeşiller mevkiinde ve beş 
yüz lira kıymetinde şarkan 

Osman ve Hasan, şimalen 
Mecit, garben İsmail ve 

Muhittin, cenuben İsmail 
ile mahdut 3907 metre 
mıırabbaında ve 26 numa· 
ralı tarla 98 hisse itibarile 

12 hissesi borçluya ait o
lnp ve yine Yeşiller me\•• 

kiinde ve iki yüz elli lira 
kıymetinde şarkan Mustafa 
ve Kamil, şimalen garben 

Kazım, cenuben Mustafa 
ile mahdut 2068 metre 
murabbaında ve 25 numa· 
ralı tapunun ihtiva etti&i 
tarlanın tamamı 198 hiS>e 
itibarile iki hissesi borçlu· 
ya ait olup ve yine Gök• 
köy mevkiinde çay ve yüı 
bir oğlu ve Emin ve mııs• 
tafa ile mahdut 919 metre 

murabbaında ve 22 numa· 

Hendek İcra memurin• 
gnndan: 

Evkaf idaresine beş yiiz 
liraya borçlu Kemaliye ma. 
halleşİııdcn Kavas oğlu 

1-!elımediıı Minti ormanın· 
da vaki şarkan koyuncu 
~.ı usta fa, gar ben 1\1 usta fa, 
sınınlen Ahmet; cenuben 
Ahmet tarlalarile mahdut 
b·ş dönüm ve 41 No. lu 
Kanun sani 927 tarihli ta• 
puııun İhtiva ettigi iki yü:ı; 
lira kıym~tindeki • tarla bu 
kerre birinci açık artırma 
ile 6- 8-936 perşembe günü 
saat Q,ıda Hendek İcra 

dairesinde p1raya çevrilece
ği ve haddi layikını bııl· 
matlığı takdirde ikinci açık 
artırma ile 21-8-936 Cu• 
nıa günü ayni saatte Hen· 
dek icra dairesinde paraya 
çevrileceğinden aynı lıak· 
!ara irtifak hakları na ve 
sair haklara malik olanlar 
yirmi gün zarfında evrakı 
müsbitelerini ıbraz etmele
ri aksi taktirde paylaşmada 
hariç bırakılacakları talip 
olanlar yüzde yedi buçuk 
depo akcası veya banka 
mektubu ibraz etmeleri ve 
artırma şartnamesi bu gün· 
den itibaren herkesin gö
rebileceği daha fazla ma• 
lfımat almak isteyenler 
Hendek icra dairesinin 
936-243 No. lu dosyasına 
müracaatleri il!\n olunur. 

sık ıık toplu çalışmak 
fırsatları verilerek muhtelif 
Avrupa merkezlerile aletde-
Vam spor temaslarının temi
nine çalışacak ve böylelikle 
Yetiştirilecek olan daha kuv
vetli bir milli takım ile bun
~an sonraki olimpiyatlara da· 
b a

1 
emniyetle iştirak imkanı 

Istanbul Sıhhi Müesseseler 
artırma ve eksiltme 

komisyonundan : 
İstanbul Çocuk Hastanesi ve Ebe talebe yurdu için 

olbaptaki şartname ve evsafına göre 1250 metre patiska 
ve 4500 metre Amerikan bezi açık eksiltmeye konmuştur. 

ı - Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai mua• 
venet Müdiirlü~ü binasındaki Komisyonda 20171936 
Pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenler 3375 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte 
eksiltme saatine kadar komisyona müracaatları 13zımdır. 
Bu işe ait şutnameler komisyondan parasız olarak dağı· 
tılmaktaclır. (3908) 
..:.::.:::::.~-:---=-::--:-::-:-~-:---::-=--:--~~~ 

Yüksek Mühendis Mektebi 
ralı tapunnn ihtiva ettiği 

etmeleri aksi taktirde pay• 
!aşmadan hariç bırakıla• 
caklan ve haddi layıkini 

bulmadığı taktirde ikinci 
açı~ arttırma ile 21·8·936 
Cuma gunu aynı saatte 
Hendek icr:ı dairesinde 
paraya çevrileceği ve art• 
tırına şartnamesi herkesin 
görebileceği talip olanlar 
yüzde yedi buçuk depo ak· 
çesi veya banka mektubu 
ibraz etmeleri daha fazla 
ınalıimat almak istiyenler 
Hendek icra dairesinin 
936 • 348 numaralı dosya• 
sına müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

u unmuş olacaktır .• 
Bu beyanat üzerine futbol 

~ederasyonu nezdinde yaptı
Uımız tetkik ve tahkikat neti
cesi, kampın tatil edilmiyeceğini 
eylül içinde yapılması takar
rur eden Rusya seyahatinin 
ağustosa alınacağını öğrendik. 

Şu hale nazaran: kampa de
vam edilerek çalışmanın arkası 

2 - Tahmini fiat : Patiskanın bir metresi 92 kuruş 
ve amerikan bezinin bir metresi 75 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat: 339 lira 37 kuruştur. 
4 - İstekliler Şişlide Çocuk Hastanesinden ~artna• 

meyi parasız olarak alabilirler. 
5 - isteklilerin can seneye ait Ticaret odası vesikası 

ve bu işe yeter teminat makbuz veya Banka mektupları 
ile birlikte vaktinden e l'vel Komisyona gelmeleri. (3682) 

Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Uektebin Mayıs 937 senesei nihayetine kadar çama• 
şır yıkaması açık eksiltmeye konulmuştur. Yıkanacak 
çamaşırın ınikdarı "125000. parça olup beher parçanın 
yıkama tahmin fiatı üç kuruş ve pey akçesi •281• lira 
"25" kuruştur. Eksiltmesi 27·7-936 saat •14• te yapıla• 
caktır. İsteklilerin şartnamesini görmek için her giin ve 
ekslitmeye girmek için de belli gün ve saatte mektep da. 
hilindeld komisyona müracaatları ilan olunur. •3874• 

kırk lira kıymetinde tarla ı·----·-------.. 
216 hisse itibarile 18 his- Abone Şartları 
seıi borçluya ait olup bu 
kerre mezkO.r gayrı men
kullerin birinci açtk ar
tırma ile 6 • 8. 936 per• 
şembe ğiinü saat 10 da 
Hendek icra dairesinde 
paraya çevrileceğinden aynı 
haklara irtifak haklarına 
ve sair haklara malik o• 
!anlar yirmi gün zarfında 
evrakı müsbitelerini ibraz 

TÜRKiYE iÇiN 
t Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 • 
3 n 325 n 

1 • 125 n 

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

1 • 
Nuruoomaıııye, Şeref Solujı 

TELEFON ' 20l27 
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En hoş meyva usare
lerife hazırlanmıştır. Hazmi 
kolaylaştırır. lnkıbazı izale 
eder. Kanı temizliyerek vü
cuda tazelik ve canlılık 

bahşeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul ............ --.. -·. 
Dr.Hafız Cemal 
Dahiliye Mutahassısı 
Pazardan başka günlerde (2 

den 6) ya lstanbul Di vanyolu 
(104) yeni numaralı hususi ka· 
inesiııde hastalara bakar- Salı, 

cumartesi sabah (9 1 2 • 12) 
saatleri hakiki fukaraya malı• 

sustur. Herkesin haline göre 
muamele oluur. 

Bu görülmemiş tehacüm ve 
rağbete şunun için hak kazandı 

RADYOLIN: Yalnız Türkiyede binlerce kişi tarafından kullanılır. Radyolinle fırça
lanan dişler çürümez; sağlamlaşır, bembeyaz ve pırıl pırıl olur. 

GRIPIM : Baş ve diş ağrılarını bıçak pibi kesen yegane ilaçdır. Gripin kullanan 
baş ve diş ağrısı çekmez. 

Yazlık telefon Kandilli 38 

8 inci Yerli Mallar Sergisindeki Pavigonunu 
siz de mutlaka zi Qaret ediniz! .... 

KUMBARA 
r· 

DESTEKTiR 
İş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda : 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

Lira mükafat 
veriyor. ükiifatların 101000 Lirası her sene 
1 Nisan ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a 
çekilerek verilmektedir. Bu iki keşidenin her 

1 birinde 5000 lira, şu şekilde tevzi edilmektedir: 

IJirincigt 1000 Lira 
ikinciye 250 
lOkişige 100güzerliradan1000 
20 ,, SOellişer ,, 1000 
175 ,, lOonar ,, 1750 
Ceman 207 kişiye SOOO 

ikişer bin liralıklar: 
Dit)er bet ketidenln her birinde yalnız 
kltlye iki bin lira veriliyor. Bu keşideler 
her sene Şubat, Haziran, Temmuz, Eylül ve Bi· 
rincl Klnun a larının ilk günleri ya ılmaktadır. 

alfızı rıkamak ıırtık bir kOlfet delıildlr, 
zira garrl kabili kıras olan PERLO
DEN T diş macunu bu kOlfeU ortadan 
kaldırmışdır. 

PERLOOENT çok zevkli oldu!lu gibi, 
aolu!lunuzu da ıarınlellf'. 

-·-q ...... ~ ;;ı«~ .. t '9 ... - oG... <At, • 
.. 44 ~ VV .r.:,~ q{...._ J.t.;A-~ ..... .....;'-""" 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
Semti Mahallesi Köyü No. 

E. Y. 
C;nsi Senelik icar 

Lira Kuruş 

Bakırköy Büyükhal.kalı !ki telli 
> > • 
> • > 

> > • 
" • > 

1 7 Kahve 
2 7 Drıkkan 

3 7 Ev 
9 Ev 

10 Ev 

24 
18 
24 
18 
12 

00 
00 
00 
00 
00 

> Osmaniye ikinci Ç. 16 Kireçoc1ğı 360 00 
Yukarıda evsafı yazılı gayri menkullerin senelik icarlarının 

arttırılmaları 17-7-936 cuma günü saat 12 de yapılacağından istelı:• 
ı lilertn % de yedi buçuk pey akçelerile mezkur tarihe kadar mal· 
müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (3969) 

1 Beyoğlu akşam kız ertik okulu 
direktörlüğünden: 

Okulumuzun 1935· 936 ders yılı sergisi temmuzun 13 üncü 
pazartesi gününden 19 uncu günü akşamıua ka~ar devam ede
cektir. 

Sergi sabah saat 10 dan akşam 19 a kadar muhterem halkı
mıza açıktır "3953,. 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden yazı ~ıleri müdürü 

Etem izzet Benice 
Basıldıj!'ı yer: Matbaai Ebüzzi > .. 

• 
ıze 

.HASTALIK 

Getiriyo~uz. ' 

Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, güve, arı, karınca, örumcek 
ve bütün haşaratı kökünden keser, yuvalarına ve e~yaların 
üzerine ve odaların havasına ve tahtaların, duvarların 

kenarlarına, aralarına bolca F A Y D A serpin:z ve 
tahtakurusu yuvalarını 

F A Y D A iLE TAHRİP EDİNiZ 

Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat ede
ceksiniz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yemekle. 
riırizi, erzaklarınızı telvis eden hamam böceklerini, apte
sanelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, tırtılları, 

kümes hayvanatında, köpeklerde bulunan pireleri, hayvan
larda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerin
deki tırtılları behemehal F A Y D A ile imha ediniz. 
Nümunelik 20, ulak 30, yarım kilo 50, bir kilo 80, beş 
kilo 350 kur~tur. FAZLA PARA VERMEYINl2. 
Tesiri daha az olduj!'u halde ecnebi malı diye !azla 
para koparmak istiyenlerden sakınınız. F A Y D A 
imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. H A S A N 
markasına dikkat. 
Hasan deposu : ANKARA, ISTANBUL, BEYOGLU 
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-1 lstanbul Vakıflar Direktörlüğünden : J 
pey parası 

L. K. 
Değeri 

L K. 

1720 00 129 00 Aksaray eski çakır ağa yeni mesilı' 

paşa mahallesinde Kemalp1şa cadde-
\ sinde 18 metre yüzü olan 430 metre 

397 90 29 85 
nıurabbaındaki mercimek camii arsası. 
Balat: Hacı İsa mahallesinde tahta 
minare caddesinde eski 222-224 yeni 
200-20211 numaralı dükkan ve bara• 
kanın tamamı 5919. 

13 8 00 97 Tahtakale ; Demirtaş mahallesinde 
kutucular caddesinde eski 28 N o. !ı 
dükkan arsasının 36 da üç hissesi 
1562. 

Yukarda yazılı mallar satılmak üzere 15 gün nıiıddetle açılı 
arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 27-7-936 pazartesi günü s1at otl 

beşte İstanbul Vakıflar başmüdürlüğü komisyonunda yapılacaktır· 
İsteklilerin mahlulat kalemine gelmeleri. (3852) 

Devredilecek ihtira beratı 
"Krom maddesinin curufundan 

ayrılma usulünde ıslahat. hakkında 
ki ihtira için alınmış olan 18 ağus
tos 1934 tarih ve 1862 numaralı ih
tira beratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kere başkasına devir ve ferag edile
ceği teklif edilmekte olduğundan bu 
hususta fazla malumat edinmek is
tiyenlerin Galatada, Aslan han 5 ci 
kat 1-4 numaralara müracaat ey
lemeleri ilan olunur. 

-~~-~----

Zayi: 934-935 de Gaziantep 
lisesinden aldığım olğunluk 
diplomasını zayi ettim yenisini 
alacağım hükmü yoktur 411 
Mustafa Suphi 

------~ 

Oevredilecek ihtira 
beratı 

M Hasaratla mücadele eczas
ını maksa daha muvafık bir 
şekilde istihzar usulü" hakkın
daki ihtira için istihsal olunan 
29 Ağustos 1932 tarih ve 1476 
numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukukun bu kere başka
sına devir ve yahut icara ve
rilmesi teklif edilmekte olmakla 
bu hususta fazla malumat 
edinmek isteyen zevatın Gala· 
ta'da, Perşembe Pazar Aslan 
hanında 1-4 5 nci katta mukim 
vekiline müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 
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