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ver mi~ 
Sovyet Rusya ile aramızda hiçbir 
noktai nazar ayrıhğı kalmamıştır 

Boğazlar konferansı karar itibarile ıon safhasına ~irmi~ 
bulunuyor. Tevfik Rüştü Aras'ın konfer11taki dünkü ıo~levı 
Türk noktai nazarının bir kere daha ve sarahatle dunra 

En Mühim Toplantı 

Politika alemi önünde aydınlanma11na ve yayılmasına vesıle 
verdi. 

Boğazların tahkimi Türkiyenin emniyet ~e korunması bakı· 
llıından ne kadar hayati bir mecburiyet ise ve bu daha ~o~-
forans toplanmadan önce de bütün devletletlerce ~a11l. ıttı· 
fakla tasvip edilmişse konferansta vasıl olunacak n~tıcenı_n ~e 
Y~ne ııynı şekilde ve bütün dünyaca tanınmış ve imza edılmış 
hır karar olması lazımdır. 

1 
d 

lngiliz ve Sovyet Rusya noktai nazarlarının Boğ.az .a~ . an 
harp gemilerini "Akdeniz veya Karadenizden herhanı:ı bırısıne 
&okup çıkarma bahsi üzerinde biribirine zıd bir keyfiyet arzet: 
mesi konferansı ilk devresinde nasıl bir akademik ve ay~ı 
••manda 1914 den evvelleri ve tarih vak'alarını hatırlatan hır 
münakaşa safhasına götürdüyse ltalyanın Boğazlar konfe
ransına iştirak ve netice ne olursa olsun onun d~. ~abu! 
etm_iyeceğini bildirmesi bir hayli garip ve hayret verıcıdır. 

ltalyanın hangi zaruret ve politik sebepler tahtında Boğaz• 
l~r konferansına gelmeyişinin tahlil ve münakaşası bura~a 
bıze düşmu. Fakat, herşeyden önce gönül kadar aklı ıelım 
de emreder ki aralarında hiçbir niza'lı vaziyet ve mesele 
?lmıyan, ayrıca da müna•ebetlerini bir dostluk muahede~ine 
istinat ettirmlş bulunan Türkiye - ltalya gibi iki dost mı ilet 
:•asında ve böyle bir vaziyette Türkiyenin emniyet davası en 
on •afta ltalya tarafından müzaheret görsün. 

Onun içindir ki, ne gibi mantık silsiJes~ne dayanır~a da· 
Yansın Boğazlar mukavelesinde rolü olan ltalyanın yıne bu 
mukaveleyi tadil hususunda gösterdiği l.iikaytlik veyahaut da 
reysiz kalış beklediğimiz taşkın dostluk tezahürünün ifadt:• 
•İnden uzak kalı yor. 

Bizce apaydınlık olan dava şudur: 

IJoguzları talıkim elmiye mecbıırıız. Banu dünyanın 
günden güne kararan siyasi l~avast tre milletler 1 
arusınJrıl..i niza ·ıı hcidiselerin artışı bire lıayati bir 
mrcburiyt!I Q/urak rmrf!!digor. ~S·ırf böyle hagatt hir 
mt>cburiyt>tle t>ninde tJe sonundu talık.im elmige mec .. 
bur vlılugumuz Boğaz:laru ait bir Javayı milletler 
arıı\ınd<Jk.i 11iza'ların halline örnek teşkil edecek 
bir çi .~leın ;çinde yine dünya milletlerinin huzuruna 

ve alôkadarlurının tasvibine çıkarmış bulunuyoruz. 
Dauumızı11 esası k<ın/erans toplanmadan önce bütün 
milletince lıuklı görüldüğüne ve lıôlô da dünya 
matbuatının rıeJriyatı ile lıaklı sayıldığına göre 
mesele sadece bu hakkımızı leyi/ ve imza eyle
mekten ibare/lir. 

• 
lngiliz heyeti 
" anlaşınız,, 
emri aldı 

Montrö, H (Telefonla Açık 
Söze) - Müzakereler seyriseri 
ile ilerliyor. Bugünkü umumi 
toplantının bıraktığı intiba, 
yeni Buğazlar mukavelesinin 
imzasına doğru gidildiği mer
kezindedir. Evelce ihtilal ar. 
zeden birçok noktalar halle
dilmiştir. 

Yarınki umumi toplantıda 

umulmadık bir müşkül çıkmaz
sa, artık mukaveleyi imza için 
ortada birşey kalmamıştır de· 
nilebilir. En pürüzlü addedilen 

Boğazlar Konferansı Rei si 
M. Brus 

harp zamanında Boğazlardan ları son talimat çok alastikidir ve 
geçecek gemiler içinde münit pek yakında bütün taraflarca 
bir formül bluunmuştur. kabul edilebilecek bir uzlaş· 
lnglliz heyetine tali~ maya varılmasını ümit ettire-

cek bir mahiyettedir. 
mat ver ildi Siyasi mü.şahitlerin !ôyle-

Montrö, 14 (A. A.) - Ha- dik :erıne göre, büyük Brıtan• 
vas muhabiri bildiriyor: ya hükumeti, şimdi şunları 

Ôğrenildi!rine göre, lngiliz kabule amadedir: 
deelglerinin Londradan aldık- Devamı 2 ne/ sayfada 
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Türkiyenin sanayileşmesi -
Çelik veDemir:sana-
yiimizin belkemiği 

Nurullah Sümerle konuştuk 
Halbuki konferans günlerce İngiliz projesinin ortaya attığı 

bazı mütezad fikiıler yüzünden bucaladı ve Montrö şeklini 
de, gidişini de çirkin bulduğumuz bir dedikodu yatağına döndü. 
Son dakikada konferanstan gelecek haberlerin ne olacağını ve d 
::~,~~;:~:z~asıl lehde veya aleyhte bir akıbete bağlanacağını Beş yı Ilık program ört 

Etem izzet Benice 
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ispanya yeni bir ihtilale gidiyor 

Kralcılarla 
birbirlerini 

muhafızlar 
öldürüyor 

Siyasi cinayetler çoğaldı 
Madrit, 14 (A.A.) - Koral 

taraftarlarının lideri olan Kal
Vo Sotello dün evinde bulun
d~ğu bir sırada, kapıya içinde 
Y<r . 
1 mı kadar sivil muhafız bu-
unan bir kamyon gelmiş ve 
lıd . 
1 
erı zorla kamyonun içine 

:a';Jak, uzaklaşmışlardır. Son· 
. an Sotdlo'nun kamyon 
1 • 
~;ntde öldürüldiiğü anlaşıl-

.ş ır. " 
Cinayet şehiİe büyük he-

Yecan .ı ' • Sot ,uyandırmıŞtlt.i Kati)ler, 
ello dan ,evvel wı Rpblesin 

~e ıııüteakio~n es~i· kr$cı tti'e-

Ankara, 14 (Açık Sı:izün Hu· 
sus! Muhabirinden) - Beş yıllık 
sanayi programımızın tahak
kuku yolundaki hızlı çalış
malar devam etmekte ve ikinci 
beş yıllık programın ana hat
ları da hazırlanmaktadır. 

Son incelemeler ve içinde 
bulunulan faaliyet hızı beş 
yıllık programın tayin edi
len müddetten çok daha evvel 
başarılabileceğini göstermek
tedir. 

Dün, beş yıllık programın 
tatbiki hükümleri üzerinde en 
büyük başarıcılık mesuliyetini 
üzerine almış bu!unan Sümer 
Bank Genel Direktörü Nuru!. 
!ah Sümer ile göriiştüm. Kısa 
bir zaman mefhumu içinde 
bankaya ve onun sanayileşmt. 
yolundaki başarıcı çalışmala
rına en bübük destekliği ya. 
pan Nurullah Sümer bana 
planın tatbikatı ve Türkivenin 
sanayileşmesi mevzuu üz;rinde 
atideki dikkate değer izahatı 
verdi: 

iKiNCİ YILDA 

Endüstri programının filen 
Devamı 2 nci sahifede 

Sümer Bank Genel Direktörü 
Nuru/lalı Sümer 
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Zecri 1 

tedbirler tarihe 
gömüldü 

ııslardan Gayg<osa'nın eıtle"ri
n_e de girmişlerse de~•:ıq::lıdile
rıni bulamamışlardır. Bu iki kitr' 
:uhakkak bir ölümden kurt uf.. · 
d~ş~ar~ı~_. Bu cinayetin geçenler. 
b oldurulen sivil muhafız yüz
ın:şk ~astiyonun intikamını al-

r -Açık Söz'ün 
ltalya-Habeş ihtiliifının baş. \ 

laması üzerine Milletler Cemiye
ti kararile elli iki devlet tara
fından ltalya aleyhine tatbikı
na geçilmiş olan zecri tedbir
ler, bugün filen kaldırılmış, 
yani tarihe maledilmiş oluyor. 

uzere yapıldığı anlaşıl
llıaktadır. 

( Dwamı 2 ini sahifede) 

•. 
Kahhıede mühim blr mevkle nımzet 

ıösterllen lıpany•nın Milletler 
Cwmlyetl murahhaı• 

M. Madriaf[a 

Sürpriz kuponu 
Bu kupoııu kesip saklayınız 

No.87 
" ........................ ..... 

Montrö Konferansının 

sertleşmesine, çetin/eşmesi· 

ne bir kelime ile nazik bir 
duruma girmesine meydan 
veren başlıca sebep /ngil· 
tere ile Sovyet J<usya nra· 
sındaki 11oktai nazar farkı 
idi. Son dakikada öğreni
yoruz ki londra kabinesi 
Montröd•ki /ngiliz muralı• 
lıas lıeyeline (lôstikli) bir 
talimat göndermiştir. Bu 
talimat şöyle bir tavsiyeyi 
ilıtiva etmektedir : 

"Anlaştntz ! ,.. 
Havas ajansının islilı

baratına göre, lngiliere hıi• 
kumeli şun/art kabul etme
ğe hazır vaziyettedir : 

T - Türkiyenin isteği 
veçlıile, boğazlar komisgo• 
nunun ilgası. 

2 - Sovyet lıarp gemi· 
/erinin, blr harp vukuunt!a 
boğazlardan geçişi etrafın

da Sovyet lıükıimeli tara· 
fından kabul edilebilecek 
bir uzlaşma formülü bu
lunması. 

Fakat /ngiltere, arala. 
rındaki illi/ak bulunan 
devletlere ait gemilerin 
boğazlardan geçişi hakkın

daki muhalif 'llaziyelini 
muhafazaya karar vermiş 
bulunmaktadır, Diğer ta
raftan maruf lnJ(iliz gaze
tesi Taymis de, Monlriiye 
gelmiyen al<ikadar devlet
l•rı"n 'llaziyelini lalı/il et
mektedir. 

Bütün bunların haricin
de, umumi inlibu, konfe· 
ransın müsber bir sona git
tiği merkezindedir. 
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Kısaca: 
Halka zahmet 

veriyoruz 

Adalart ftnlendirmek gUzel bir 
ıey. 

lmkin olsa da bütün fehri gü
zelleştlrebllsek. Fakat, bu rUxel

llk1e serlıini tatbik ederken 
biraz da halkın huxurunu göı 

önilnde bulundurmıya mecburuz. 

Oiln Heybelladada blJ kuru
mun tertip ettiği bir bi•lklet ya .. 

rışı vardı. Pazar rünü latanbutun 
vapur vapur Heybeliye taıınan 

halkı a•falt üzerine çıkınca ldeta 
ne yapacağını şaşırır hale ge• 
liyordu, 

Bunun sebebi de yarış şerefine 
asfalttan her türlü vesaitin geç .. 
meıinin menedllmeainden ve yı• 
ğın yığın asfalt üzerine bo4alan 
halkın kenar yollardan yürilmiye 
mecbur edilmelerinden atilril idi. 

Şenlendirelim, fakat, hele Pa .. 
2.ar günlerinin vereceği rahatlık
tan ve zevkten i•tifade etmek Is• 
tiyen halkı rahatsız etmiyerek 
ftQlendirelim. 

Hatice Hatip 
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Atatürk dün IJaşVf!kil i:e Yeşilk6yde 

Başvekil İsmet lnönü 
!Dün Ankaraya Döndü 
1 Evvelki gün tayyare ile An. 

karadan şehrimize gelen Baş
bakan ismet lnönü dün saat 
16,20 de tayyare ile Ye
şilköyden Ankaraya hareket 
etmişlerdir. Atatürk Florya 
denizevinden otomobille Ye
şilköye kadar gelerek Başba-

kanı bizzat uı,, u: lamı~tı:. ismet 
lnönü ile birlikte Ht riciye 
bakanının vekHi Ş ~krü Sara\-. 
oğlu da Ankaraya r:t.ıı i şlir. 

Ankara, 14 (Açık Söz] -
Başvekil ile Adliye vekıli l;u 
giin 6, 10 da tayyare iie l•tarı
buldan döndüler, knrşr'~ndıiar. 

J Orta Avrupanın beş devleti. 

!Almanya, İtalya, Avus
turya, Leh ve Macar 

Hepsi müşterek bir hattı hare
ket takip etmek kararındadır 
ltalya • AJman askerf gtirUtmeleri batladı 

Bugün tekrar askeriltş•n Renin limsali 
(Yazısı 6 ncı sahifede) 
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Beyaz aıtın 
İş Bankası Genel Direktörü 

mülıim bir teklif yaptı 

il Bankası Gen•: Direktörü 
Muammer Eriş 

Hususi surette Öğrendiğimi
ze göre iş Bankası Genel Di
rektörü Muammer Eriş, Adana 
ve havalisinin kalkınmasını ve 
ayni zamanda Türkiyenin ihra
catçılıktal..i inkişafını temin 
edecek çok mühim bir etüd 
teklif etmiştir. Başbakanlığa 
yapılan bu teklif "Beyaz Altın., 
a~ını alan pamukçuluğun Tür
kıyeye getireceği azim servetin 
nasıl temin edilebileceğ-ini e•aslı 
bir şekilde izah etmektedir. 

iş. Bankasının genç ve kıy
metlı Genel Direktörü, Beyaz 
Altın mevzuu üzerinde Mısırda 
uzun tetkikler yaptığı gıbi 

Adana ve cenup ha valisinde de 
ayrıca incelemeler yapmıştır. 
Muammer Erişin etüdleri ile 
Ziraat Bakanlığı da hususi bir 
alaka muhafaza etmekte vıo 

ayrıca meşgul olmaktadır. 
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Son Da ika ı 
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Tardiyö "tahsisatı mesture,, 
\ Ankara - memleket ve dünva 

-============================:,==========================! 
Atatürk'ün Amerika Cum-

·: sırlarını ifşa ediyor 
1 

Yazan: 
Ba:ıv~kil bir 

taınim He "tah 
1 1 
ı •i•alı mestu-

. re., yi kaldır-
Andre Tardiyö 

gazetenin Du
may isminde 
bir sahne vazu, ı 
daha doğrusu 
bir hokkabazı 
vardı ki, keşif, 
icat ve uysa-

ı: 

1' 

'ı • 
il 
'ı 

' d:gını bildirdi. 
B<lşvekil bu 

' tamimde yeni 

Fransız kabinesinde bir çok 
Naurhkbırda bqlu.n.an TC 

eski Başvekillerden 

masraflara lüzum görmeden, 
nezaretlerin ve müsteşarlıkla
rın ihtiyaçlarına karşı koyabi
lccegini de bi!dirdi. 

S"syalist Partisi kırk sene
denberi, bütçenin her gelişin
de, tahsisatı mesturenin kaldı
rılması için mücadele edip 
durmuştur. 

Fakat şimdi Başvekilin ta
mimine rağmen, bu arzu ta
\.akkuk sahasına: çıktı ım? Ma-
2.lesef hayır! Hakikat şudur ki, 
dünkü fur;uva hükümetin 
elinde bulunan t!!hsisatı mes
tureden Leon Blum kabinesi 
hemen hiç bir şey terk etmiş 
değildir. H'ç bir şey terk et· 
memiş diyemeyiz. \ 

27,900,000 franktan, 2, 166,000 · 
frangı terk etmiştir ki, buda 
yekünun tam tamamına yüzde 
sekizini tutar. 
iki türlü tahsisatı mesliıre 

Bizde iki türlü tabsisatı 
mesture vardır: bir kısmı sa· 
dece masraflara tatbik edilir. 
Diğer krediler gibi muamele 
görür ve nazırın tasdikinden 

gJçer. 
ikinci kısım ise Nazırın em· 

rine mevdudur. Nazır hiç kim· 
seye danışmaya lüzum gör
meden, bu parayı istediği yer
de, istediği gibi kuUanabilir. 
Kimse de kendisinden birşey 
sormaı. Meğer Nezaretten çe
kilirken, tahsisatı mesturesin
den nerede ne kadar sarfetti· 
ğini Cumhur Reisine bildirirse, 

işte o kadar ... 
Birinci kısım üç Erkanıhar

biyemiz ve Propaganda, Harici
ye Nezareti İstihbarat ve iç
timai masraflara tahsis edil
miştir ki elli milyon tutmakta

dır. 
ikinci kısım ise otuz milyou· 

dur. Bu parayı da Başvekil, 
Hariciye Nazırı, Dahiliye Na
zırı, M:lstcmlekat Nazırı, ve 
Harbiye Nazırı istedikleri gibi 

harcarlar. 
Blumun elinde tuttuğu paralar 

Ben turada sade ikinci kı
sım tahsisatı mestureden bahs 
edeceğim. Ben burada işin iç 
yüzünü bildiğim için bu mese· 
leden salahiyetle bahsedeceğim. 
Çünkü Münakalat Nezaretin· 
den başka diğer bütüu Nazır
lıkların tahsisatı mesturesi 
elimden geçmiştir. 

Reymon Puankare kabinesi 
zamanında tesbit edilen bu 
tahsisat Saro kabinesi çekil
diği zaman 27 milyon idi. Blum 
kabinesinin bir kısmı ilgasın· 
dan sonra ise miktarı 25 küsur 
mllyon kalmıştır. Yeni kabine 
tahsisatı mestureden ancak 
yüzde sekizini kaldırabilmiştir. 

Heriyo ve Kotidiyen 

Kimse Halk cephesi hükü
metinin de tahsisatı mestureye 
ihtiyacı olduğuna hayret etmez. 
Çünkü bu tahsisatın obur müş
terisi vardır ve bu oburluğun ise 
bin bir misalini zikredebiüriz. 

1924 de Edvar Heriyo ikti
dar m evkiini Reymon Puan
karrnin elinden alıp da "Ke
c'o·st·,, ye yerleştikten sonra, 
Kot d, en gazetesinin sahipleri 
geldik r ve kendisinden ilk 
ayak 'i<i milyon. istediler. 

• .. ~c ti ·iyen,, o za~anlar sol 
m haf ilinde sayılıyordu. Bu 

Ilıkta yektadır. 

Evet, "Kotidiyen,, ciler Heri
yodan düpedüz iki milyon 
istediler ve. .. aldılar. Çünkü bu 
sayede "demokratik müessese· 
ler mükemme lleşlirilecekti.,, 

Fakat bu mükemmelleştir
mek işi bayii pahalıya mal 
oldu. 

Briyanın hazinesi 
Dört st ne sonra Heriyo, 

1924 te bu Puankareye yaptığı 
gibi, bu se fer de benden ikli· 
dar mevkiini gasbedince, tek
rar •Kedorse.ye yerleşti. 

Ben kendisine tam 24 mil
yonluk tahsisatı mesture bı· 
rakı yordum. 

1931 Senesi idi. O zaman 
Lava! kabinesinde Hariciye 
Nazırı bulunan Briyanla baş 

ba~.a bir gün yemek yiyorduk. 
Ben de Ziraat Nazırı bulunu· 
yordum. Yemek arasında Bri
yan dedi ki: 

- Sulh için elimden geldiği 
kadar çalışıyorum. Fakat mu
harebe çıkarsa, hazır olmak la
zım. On un için ben aşağı yukarı 
altı senedir tahsisatı meslureyi 
öyle tasarruf e ttim k i, şimdi 

yirmi milyonluk bir küçük 
hazine vücude geldi, çok 
rica ederim, siz bir gün be
nim makamıma gelirseniz, 
bu milyonları heba etmeyiniz. 
Hazineme nigehban olunuz. 

Çünkü günün birinde lazım 

olacak.,, 
Milyonlar havalanıyor 

Aradan bir sene geçli, lil
vaki ben "Kedurse. ye gel
dim. Lava! de Aristid Bri
y anın yerine! 

Merak ettim, küçük hazine
nin ne halde olduğunu sor
dum. ihtiyatta 20 değ; J, 23 
mil yon vardı. 

On iki ay sonra, yerimizi 
Heriyoya ':>ırakmıştık. Arada 
1932 intihap mücadeleleri oldu, 
yirmi ay sonra, 1934 Şubatında 
Dumerg kabinesi teşekkül eder
ken, yine merak ederek, o 
zamanki Hariciye Nazırı Lui 
Bartu 'ya Briyanın küçük ha

zinesinin ne olduğunu sordum: 
- Sekiz milyon kaldı, ce

vabını verdi. 
Yani iki sene içinde, Heri

yo, Bonkur, Sarro, Şutan ve 
iki defa Daladiye kabineleri 
aylık tahsisattan başka, küçük 
hazinenin yirmi milyonunu da 
eritmiş!erdi. 

Eski bir müessese 
"Tahsisatı mesture,, eski bir 

müessesedir amma, kökü sağ
lamdır. Tarihe bir bakarsak 
neler görürüz. 

Mareşal Sault 1839 da ikti
dar mevkiine gelince, tahsisatı 
mestureye dokunmayacağını 
söyledi, çok geçmeden dev
rildi, gitti. 

Bir kaç ay sonra Tiyers 
Başvekil oldu. Ve tahsisatı 
mestureyi kullanmak sayesin
dedir ki, ilk siyasi mücadeleyi 
kazandı. 

Leon Blum da sırası gelince, 
tahsisatı mesture istiyecek ve 
bu talebi reddedilmiyecektir. 

Çünki mecliste yumruklar 
sıkılır amma, avuçlar açılır. 
Bu, onun hakkıdır. 

Yalnız hakkı olmıyan bir 
şey var! O da "tahsisatı mes
ture., yi kaldıracağım diye 
halkı aldatmasıdır. 

Sayı: 87 H eryerde 5 kuruş Telefon No: 20827 Telgraf adreri: /stanbul Açtk Söz 

Montröde uzlaşma 
havası canlandı 

İspanyayenibir hur Reisine tebrik telgrafı 
•h •1"' 1 • d• Ankara, 14 .;__ Birleşik ı'_merika lıükümetlerinin istiklali gü· 
J İl a e gı J yor nü münasebelile Cumhur Reisi Atatürk ile Amerika Cumhur 

reisi Ruzevdt arasında tebrik ve teşekkür telgrafları teati 
olunmuştur. 

1 inci sayfadan devam 

1 - Türkiyenin talebi veç
hile Boğazlar komisyonunun 
kaldırılması. 

2 - Sovyet harp gemilerinin, 
harp esnasında, Boğazlardan 

geçişine dair olarak Sovyetler 
birliği tarafından kabul edile
bilecek bir uzlaşma bulunması. 

Buna mukabil, İngiltere, bu
günkü ve yarınki mıntakavi 

anlaşmalarla biri birlerine bağlı 
d evletlere ait gem ilerin geçiş 

serbestisini derpi ş ed en 23ncü 
madde hakkında kali muha
lefetini muhafaza etmektedir, 

lüzumunu izah ettikten sonra 
ezcümle diyor ki: 

( 1 inci sahifeden devam) 

Hükümet cinayete haberlerin 
neşrini sansöre tabi tutmuş, 

maktulün fotoğraflarının ve 
tercümei halinin neşrini yasak 
etmiştir. 

Vahim neticeler 
umulabilir 

Madrid, 14 (A.A.} - Kor
tezler reisi Martinez Bariyo, 
bu cinayetin çok vahim neti
celer verebileceğini söylemiş

tir. 
Mumaileyh demiştir ki: 
"Bu cinayet gösteriyor k i, 

hükümet makinesi boıulmuş
tur.u 

Sovyet, Fransız ve Rumen 
ırurahhas hey'etlerinin teklif 
ellikleri şerait tahtında, mu
harip bir filonun Boğazlardan 
geçışı, Türkiyeyi her hangi 
bir devlet veyahut devletler 
grubu aleyhine bir fark gözet
meğe mecbur etmek neticesini 
verebilecektir. Mantık ve aklı 
selim, lngüiz noktai nazarı· 

nın lehindedir. lngiliz noktai 
nazarına göre, bütün milletlere 
karşı tatbik edilecek yeni bir 
Boğazlar mukavelenamesi, ancak 
Milletler C emiyeti pa1<tına bağlı 
bulunduğu ve mukavelename;d j

1 

Komünist partisinin 
imza etm iş veya etmemiş bü- kararı 
tün milletlere karşı aynı mua- J Madrid, 14 (A.A.) - Ko-
meleyi gözetti ği takdirde, de- münis t parlementer grupu bii-

• • • 
Habeşler Cibuti demir yolun-

da bir köprüyü uçurdular 
Roma, 14 (A.A.) - Adis-Ababa'dan gelen ha':ıerlere göre 

general Geloso'nun kıtaatı dün sabah Mega'yı lrgalo'ya bağlı 
yan Yavello şehrini işgal etmişlerdir. 

Diğer bir takım haberlere göre Habeş çetelerinin taarruzun• 
dan beri Adis Ababa. Cibuli demiryolu münakalatı durmu.ştur. 
Bu haberlerde ltalyan mühendislerinin Habeşlerin berhava etmiş 
oldukları köprüyü yeniden yapmıya çalışmakta oldukları ilave 
edilmektedir. 

• • • 
Talebe tetkik seyahatleri 

Ankara, 14 (Açık Söz) - Yüksek Ziraat En•titüsü talebesin· 
den 50 kişi : ik bir kafile Ege mıntakasına, 35 kişilik bir kafile de 
Trakyaya tetkik seyahatine çıkacaklardır. 

••• 

Pol Bonkur dün akşam saat 
18,30 da montröye gelmiş ve 
derhal Dr. Tevfik Rüştü Aras 
ile görüşmüştür. Dr. A ras 
Po! Bonkur'u müzakereierin 
son inkişafatından ınalumattar 
etmiştir. 

1 vamlı bir kıymete malik olabi- tün sağ cenah partil eri nin Mısır - lngiltere anlaştılar 
Diğer tarftan, Litivinof da 

dün sabah Loııdradan d önen 
lngiliz delegcsı Renue ll ile ı 

leceklir. Eğer yeni mukavele· dağıtılmasını ve bütün sag 
name, iıtif a kl ar siste mi dahi- cenah gazet elerinin kaµ atıl-
linde dönecek olursa bu kıy· masını is temiye karar ver-
meli kazanmıyacağı aşikardır. miştir. 

Kahire. 14 (A. A.) - Mısır d elegasyonu malıafil i nde bu 
g ece lngiliz murahhasları aras ında bir it i lfıf hasıl olmuş ol duğu 
beyan edilmektedir. Bu itiliif, 1930 tarihli itilaf projesinin ay• 
nıd ır . lngiliz işgali, Süveyş kanalı nııntakasma münhasır ')lacaktır. 

görüşmü ş tür. 

liyi haber alan mahafilin 
teyit eyled iğin e g öre, Türk ve 
Sovyet murahhas heyetleri ar
sında hiçbir noktayı nazar 
ayrıldı ğ ı kalmamıştır. 

Hangi gemiler Boğaz· Birçok tevkitat yapıldı Yen 1· __ Ç~rpış~alar 
dan geçebilecekler? J Madrid. 14 (A.A.) - Kabine 

Mon trö, 14 (A.A.J- Boğaz- M. Castillo il e M· Calva So- .. 

Şi mdıki halde, Fransız mu
rahhas heyeti, lngiltere ile 
Sovyeller birliği arasındaki 
noktai nazar ayrılığını gider
meğe çalışmakta ve bu hususta 
hiıkem rolü ifasına gayret et
mektedir. Bu fıkir ayrılığı 

müstakbel Boğazlar mukavele. 
namesi çerçivesi içinde mınta-

1 

kavi anlaşmaların tatbikine ait 
bulunmaktadır. 

Konferansa gelmeyen 1 
devletler 

Londra, 14 (Röyter bildiri· 
yor) - "Taymis,, gazetesi, 
uzun bir baş yazıs ı nda, boğaz 
far k snferausına davet olun
mıyan devletlerin burada ha
zırlanacak mukavelename ah
kamı ile kendilerini bağlı te
lakki etmekten imtina etme
lerini haklı gösterecek hiç bir 
şeyi ihtiva etnıiyen yeni bir 
boğazlar mukavelenaıııesinin 

!a rdan harp zamanında harp J tello'nun öldürülmeleri yüzün- 1/ngi/iz[er Fi/isfindeki kuv 
gemilerinin geçişi hususunda den tahaddüs e l ın ; ş olan V d-

bugün öğleden sonra muvak- ziyet hakkında müzakerelerde vetlerini boyuna artırıyorlar 
bulunmak üzere bu sabah bir 

kat bir formül kabul edilmiştır. toplantı yapmıştır. -- -· 
Bu formüle göre, Milletler Hükumet gazetelere vermiş Kud ü s, 14 ( A.A.) - Röy-

Cemiyetinden bir vazife alan olduğu bir tebliğde şiddetli ter bild i!iyor: Dcjcirin yakı· 

ğine göre. yeniden 3 logiliz 
taburu bu sabah Fifistine doğ· 
ru hareket etmektedir. Bu su• 
retle. normal vaziyette iki 
lngiliz taburu bulunan Filistin· 
deki lngiliz kuvvetlerinin mec
muu 11 tabura çıkmıştır. 

h ·ı ·ı T " k' · nında a rapl arla lng iz asker-arp gemı erı e ur ıyenın tetbirler alacağını \"e şimd iye 
· t· k ·ğ· b' ı leri a rasında çarpı şmalar olıruş 
ış ıra ettı ı " an aşmanın kadar birçok kişilerin tevk if bir lngiliz neferi hafif yara-
ifası zımnında icap eden harp d 'I · Jd ğ b· ıd· · t · e ı nıış o u unu ı ırm• ~ ır. lanm ış ve 7 kişi arap ölmüştür. 
gemileri Boğazlardan geçe· Cesedi göre11 bir mebus Şimdiye kadar 
bilecektir. 

Muhtelif heyeti nıurahhasa
lar hükümetlerinden bu bahta 
talimat istemişlerdir. Bu lali
malın bu gece gelmesi bekle-
nıyor. 

Madrit, 14 (A.A.) - Mebus· ölenler 
lardan Nasyonalist partisi reisi Kudüs, 14 (A. A.) _ Fii is-
doktor Albinana, Havas a j1nsı tin vekaiyiinin başlangıcı olan 
muhabirine beyan~lta bulum- ı9 N!'an tarihindenberi beş 
rak maktul ca·vo Sotello'nun ln gili z askeri ve kırk bir Y:ı-

Fılistinde nizamı temin için 
ayrıca motörlü kıtalar, hücunı 
arabaları, muavin kıtaat ve 
mühim miktarda tayyare d~ 
bu l udurulacaktır. 

cesedini görmüş o lduğunu söy- hudi ol mak üzere kırk altı k şi ı 
Bugün de toplantı var ! emiş ve üzerindeki müteaddit öl nıii ; ve takrıben üç yüz kşi 24 saatlik hava 

be re lerin kendis inin sivil mu· yara l an mıştır. Ankara, 14 (Açık Söz} -
M ontrö, 14 (A.A.) - Kon

ferans mabafilinde çok nikbin 
bir hava içinde hususi konuş
malara devam olunmakladır. 
Konferansın bugün akdedi

lecek uınumi loplantısı, yarına 
tehir olunmuştur. 

hafız l arla müthiş bir bo!l"uşma Araplardan ne kadar kişinin 1 Son yirmi dört saatin hl va vaı'· 
yapmış o :duğuna delalet et- ölmüş veya yaralanmış olduğu yeli şudur : Trakya yer yer ya· 
mekte bulunduğ<ınu ilave et- sahih surette malum delgidir. 1 gışlı geçmi5tir. Bu gün bara· 
miştir. Ölü m, enseden gir en ~unun da sebeti Arap çe- ret Ege ve Orta Anadoluda 
ve sol gözden ç ıkan bir kur- te lerinin kendi ölüleri 1i bera- 2 derece yükselmiştir. En yük· 

berle rinde götürmek itiyadında sek derece N~zillide 39, Ma· 
şunun tesirile vukubulnıuşlur. o lmalarıdır. Arapların 120 kişi 

P · 4 ( R d ) 1 nisada 38 dir. arıs, 1 a yo - s· kadar telefatı olduğu tahmin 

1 

ÇelikveDemir:Sana
yiimizin belkemiği 

Türkiyenin sanayileşmesi 
p1nyadı vazi;atin gittikçe edilmektedir, Bu vekayi sıra. ___ h_h __ _ 
nezaket keshetligi anlaşılıyor. sında Yahudilerden emlak sa- Seyyar Si i sınema 
Hüku metin yeni karışıklıklara lıibi olanların uğramış olduğu Ankara, M (Açık Söz ) -
meydan vermemek üzere ted· hasar yüz bin lngiliz lira s ı Sıhhiye Vekaleti Amerikadan 
birler aldıg-ı şu sıralarda, Mol- miktarındadır. portatif bir sine:na ile yüz ta· 

1 1 C Boyuna kuvvet ne sıhhı ve terbiyevi filim get:rt• 
el er emiyetindeki eski mü-
messili M>dJriagaya da ka- gidiyor miştir. Bu_nlar seyy~r b~r şe· 
b. d n-· Lond'" 14 (AA) - Röy- k ılde koylerde kos terılerek 1ne e yc:r verece6 ı zanne. ı • · _ . 

d 1 kt d
. terin Lava1ette'den bildirildi- köylu tenvir edılecektır. 

1 me e ır e 1 1111•
1
' 

( 1 inci sayfadan devam) 

tatbikine 1934 yılı mayısında 
başlanmıştır. Bugiin progra
mın tatbikinin ikinci senesinde 
bulımuyoruz. Daha önümüzde 
üç büyük hummalı iş yılı var
dır. Fakat iki sene zarfında 

başarılan işler, programın da. 
ha kısa bir zamanda tahakkuk 
edeceğini, belki beş seneyi 
dört seneye indireceğimizi 

göstermektedir. Geçen iki yı
lın ekonomik manası çok ge
niştir. 
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1 - -·- -

~~~~ü:adı~~re~a::ıni m:~~e i:~~ ızmirde paraşüt kulesi K f · · t· e 
biiyeli gibi, yarı mamul ve lzmir, 14 (A.A.) - Türk Ha- 1 on erans ıyı ne IC 
ham madde tabiiliği de artık va Kurumu tarafından kültür 
tarihin malı olacaktır. Yünlü en- parkta inşa edilecek olan pl· • b d 
düstrisiyününüveipeğini,kağıt raşüt kulesinin planları Hava vermıye mec ur ur 
mamulatı endüstrisi kağıdını, Kurumu merkezinden şehriıııız 
demir eşya endüstrisi demir hava şubesine gelmiştir. Plan-
ve çeliğini içerden bulacaktır. lara göre paraşüt kulesi 43 
Başka memleketlerin asgari metre yükseklikte olacaktır. 

yarım yahut rubu asırlık tari
hini dolduran bu inkılap, biz
de üç dört yıllık iş oldu. 

NELER BAŞARILDI! 

rilen ve Türkiye endlıstrisi nin 

bel kemiıtini teşkil edecek olan 
bu fabrikaların inşasına bu 
senenin eylülünde Karabük'de 

inşaata bilfıil başlanmış ola
caktır. 

1 inri sayfadan devam 

Fakat, bizce hakikat sayabileceğimiz tek şey varsa o el~ 
Montrö konf~ransının bebf!mf'hal iyi neti"e vermeye kendisioJ 
mecbur saymasıdır. Bu mecburiyet ilkönce salim bir mantığJf1 
sevki addedilmek iktiza eder. Çünkü, konferans iyi neti« 
vermezse ne olacak? sualinin, Boğazlar tahkim edilecektir• 
Türk milletinin istediği şartlar içinde ... gibi mukadder cevabi 
gözönüne getirilince salim mantığın en son varabileceti düı .. 
gün tedbir yine Boğazları tahkim etmek esasını konferanl 
halindeyken kabul etmek olur. Konferans için behemehal iY1 
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iki sene zarfında başarılan 
işler nelerdir ? En mühim kıs
mı itibarıyle tatbiki Devlet ta
rafındeıı Sümer Bank'a tevdi 
edilmiş olan programdan birinci 
yılda Kayseri Bez Kombinasının, 

Ancak bu fabrikaların husu
siyeti icabı inşa müddeti diğer 
fabrikalardan farklı olarak 

nisbeten daha uzun sürecektir, 
PAMUKLU 

bir netice almak mecburiyetinin aşikar sebeplerinden biri d• 
bugünkü Avrupa politik asının biraz vuzuha, hüsnü niyet ibra~ 
ve izharına mecbriyetidir. Konferansın istediğimiz neticefı 
vermesi yalnız bizi tatmin etmiş olmakla kafmıyacak, Avr~· 
panın son yıllarda kötürüm olan umumi politika faaliyetin10 et 
yüzünü de ağartacaktır. la 

Bunun aksini görmek ancak iki şeyin ifadesi olabilir' 
Onlar da ya bugünkü Avrupa siyasasını ellerinde tutanlarıll 
aczi, yahut da arsıulusal kargaşalık, niza, tehlikeli ve ö!üıııla 

Yar 
der 
ltaı 
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Bu iki küçük zaman fasılası, 
yeni manada endüstriyel bir 
inkılabın yapılışını ifade eder. 
Programdan evvel ve progra
mın haricinde m.emleketin en· 
düstriyel kuruluşlarında bir 
bütünsüzlük mütebariz bir va
sıf halinde idi. Yünlü fabrika
ları inkişaf ediyordu. ipliğini 
yabancıdan alıyorduk . Çivi 
fabrikası kuruluyordu. Teli 
hariçten geliyordu. Kağıttan 
mamul maddeler endüstrisi 
ilerlemişti . Kağadı yabancı

nındı. Bu istikamatte bir taaz
zuv da şüphesiz ileri bir hare· 
ketti. Osıııanlı Türkiyesinin 
mamul madde tabiiyetinden 
farklı idi. 

lzmit Kağıt Fabrikasının temeli 
atıldı. Bakırköy Bez Fabrika
sının tevsii kısmı işlemeğe 
başladı. iş Backasile müştere. 
ken Keçiburlu Kükürt. Ispar
ta Gülyağcılık fabrikalarının te
mel taşları konuldu. Ayrıca iş 
Bankasının kurduğu Cam ve 
Sömikok fabrikasile beraber 
b•ı fabrikalar bugün işlemek
tedir.Binaenaleyh iki yıl için. 
de 8 fabrika kurulmuş ve iş

Pamuklu endüstrisi ci ıazını 
tamamlamak üzere Malatya'da 
kurulacak olan beşinci iplik 
pamuklu fabrikası da üçüncü 
yılın mühim işlerindendir. Bu 
beş fabrika ile beraber Sümer 
Bank'ın idaresi altında bulunan 
pamuklu fabrikaları Türkiye 
pamuklu bez ve iplik imala
tının % 97 sini verecektir. 

meçhul akıbetler hazırlıyan hadiselerden hoşlanması. tır. 

Geriye 
Bırakılan 
Konferans 
iki şartın temini 
zamanla k a b i 1 

olacak 
Londra, 14 (A.A.)- Brüksel 

konferansının, ltalyanın iştirak 
hususundaki imtinaından dola· 
yı, talık edileceği anlaşılmıştır. 

1 - lngiltere, sadece üç 
devlet arasında bir toplantı 
yapı masmda tereddüt etmek
tedir. 

2 - Zaman ile ltalya iştira
kinin başlıca iki şartını temin 
etmek mümkün olacaktır. Bu 

Fransada 
Gürültülü 
Nümayişler 

Paris, 14 (Radyo) - Dün 
milli bayram tezahüratı esna
sında halk cephesi mensupla
rile muhalifler arasında şid
detli sokak çarpışmaları ol
muş, polis agır müdahalelerde 
bu:unmuştur. 

şartlar Almanyanm iştiraki ve 
Akdenizde karşılıklı yardım 
tedbirlerinin kaldırılmasıdır. 

Siyasal mehafil beş taraflı 
konferansın yakında toplan
masını temin için çalışılacağını 
ümit etmektedir, 

Mamul dahilde yapılıyordu. 
Fakat mamul madde tabiiyeti 
yerine ham ve nim mamul 
madde tabiiyeti ge l mişti. Hal
buki tam endüstriyel istiklal, 
bütün imalatın ham madde· 
sinden mamulüne kadar mem
leket dahilinde cereyan etmesi 
idi. 

TÜRK MALI 

Endüstri programın.daki yeni 
mana endüstriyel kuruluşa bü-

lemeğe başlamıştır. 

FABRİKALAR 
ikinci yılda temeli atılmış 

olup bu;rün inşaatına devam 
edi len fabrikalar, Ereğli Bez, 
Bursa Merinos ( kamgarn ), 
Gemlik Sun'i ipek, NaziHi Bas
ma fabrikalarıdır. 

2§.MİR VE ÇELİK 
Programın üçüncü tatbikat 

yılına girerken ele alınmış iş

lerin başında demir ve çelik 
fabrikaları gelmektedir. Kara
bükde kurulmasına karar ve· 

içinde bulunduğumuz yılda 
programdan tatbikine başla· 

nacak diğer mevzu Sellüloz 
fabrikası olacaktır ki bu fab
rika gerek lzmit Kağıt, gerek 
Sun'i ipek fabrikasının ihtiyaç
larını karşılıyacaktır. Görülü
yor ki, programın ilk üç yılı 

içinde mevzuların en mühim
leri tatbik edilmiş ve ele alın
mış bulunmaktadır. Üç yıl 
l'ürkiyenin ziraatçi bir bün
yeden endüstrici bir bünyeye 
geçmesine kafi gelmiştir. 

Bunun ikisinden birisine de hükmetmek herhalde ağırdır· 
Avrupa politikacıları için adz ve tedbirsizlik yüzüncfeJI 

ileride vukua gelebilecek_ bar~_leri önliyememek ne ~adar ağı~ 
bir mahkümiyet olursa yıne mustakbel harplere vesıle verece 
çıban başlarını yaşatmak ve ayakta tutmak zannı da o kaıl•' 
ağır ve beşeri bir itham olur. 

Herhalde biribirinden beter bu iki zannın tahakkukun~ 
Montrö konferansının uak kalmasını isteyişimizin en balİI 
bir dilek olduğunu kabul etmek lazımdır. 

Ancak cihanşümul ve kül halinde bir kararla tarihi vaıife 
ve rolünü ifa etmesini beklediğimiz konferans böyle bir netice 
vermez de 22 hazirandanberi süren müzakereler bir çıkmaıl' 
son bulursa herhalde böyle bir netice Avrupa diplomasisi içİ6 

ebediyete kadar yine karası silinemiyecek bir arsıulusal pofİ• 
tika suçu olacak, fakat, bizim için yine degişmiyen tek neti• 
ceyi verecektir ve bu netice aşikardır: Boğazları Türk vata' 
nının emrettiği selamet ve emniyet tedbir ve ~artlarına uygo0 

köy 
Şın 

ÇÜk 
Oto 

olarak tahkim etmek. •ar 
Etem izzet Beni~ laıu 



15 Temmuz 

'i ırPAN' 
Tarih Y .. .. ' uruyor .... 

Büyük Harp, Avrupanın siyasi haritasını değ"iştirdi. 
1871 denberi süren durgunluktan sonra kopan fırtına ~ 

lt~ar korkunçtu ki artık deoletlerin yeni iht_irasla.rla yenı 
ltonıbinezonlar peşinde koşacaklarına ihtimal verılmedı. Avrupa 
k~drosundan silinen on milyondan fazla insanın kemikle.ri 
artık yer yüıünde kalanlara uzun bir sükünet ve saadet temın 
edecekti. Fakat bn ümitler "meçhul asker,, lerin nıezarlarına 
konan çiçeklerin hayatı kadar ömürsüz oldu. Avrupa bugün 
ri.ne harpten önceki kızgın ve şişkin haline geldi. Patlamak 
•Çın bir iğ"ne istiyor. . 

Almanya siyasi bir diripling ile lngilizi ve F ransızı atlatarak 
Avusturya kalesine golü attı. Silahla yapılacağından korkulan 
bu hareket Fon Papen'in eli ve Fon Hitler'in dili ile siyaıeten 
Yapılıverdi. Artık harpten önceki Avusturya· Alman birliğ"i 
bugün bir hakikat olmuştur. 

Bundan evvel Parİ•te imzalanan Fransız· Ru• anlaşması da 
göoterdi ki harpten önceki çarlık Rusya ile demokrat Fr~nsa 
arasındaki •ıkı ittifak bugün ayni siyasi zaruretler ıçınde 
devanı ediyor. 

_ Bh.iın Boğazlar hakkındaki iddiamızın ortaya . çıkard:ğ"~ 
tıı~nakaş_alar da gösterdi ki Rusya Boğazlar _meselesı~de h~I~ 
liunkar iskelesi ve Ayastefanos muahedelerınde takıp ettığ"ı 
'."~ksa dı güdüyor. lngiltere de hala o muahedeleri bozmak 
tçın çevirdiği siyasette sebat ediyor. 

Görülüyor ki tarih devam ediyor. Aynı maksatlar, aynı 
gayeler içinde devam ediyor. 

O halde biz de Boğ"azları yine o zamanki şekline getir
tııekte serbestiz. Mademki tarih yürüyor ! 

BUrhan Cahid 
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POLiS 

Bir sahtekir yakalandı 
=.:..;_:;,~~~-=·~~~ 

200 Hamal bir yazı
haneye hücum etti 
8ir otomobil bir arabayı parçala
dı, bir çocuğun ayağı kırıldı, ka
rısını yaralıyan adam yakalandı. 

Dün Sirkeci garındaki hanı- -·HlRSIZLIK - Eczacı Celal 
~allar arasında para mesele- Ergonun Sirkecide Basiret 
81~den büyük bir ka\•ga ol- hanındaki Nevrozin laboratu-
muştur . varından muhtelif zamanlarda 

k Sirkeci garında çalışan 200 iki bin lira kıymetinde muh-
adar hamal her hafla ka· telif mal çalındığı anlaşılmış 

zanmakta oldukları paraları ,.e yapılan ihbar üzerine polis 
ar~larında paylaşmaktadırlar. tahkikata başlamıştır. Zabıta 
Dun bu hamallardan Halil, laboratuvarda kalfa olarak 
lsmail ve lbrahim lıammallar çalışan ldrisi zan altına al- • 
namına kendilerine kazanılan mıştır. 
~lradan az haftalık verildil!'i _ŞARLO - _ Şarlo .. namile 
1ddiasile lıammal başı Meh- Şohret bulan Şukru dun Yerlı 
mede giderek şikayet edi. mallar sergisinde Ferman pa-
~· orlar. Ve biz bu hafta zarı paviyonuna giderek bir 
Çok çalıştı k fakat yine her ayakkabı almak istemiş, fakat 
Zaman oldugu gibi elimize beş her nedense paviyon sahibi 
buçuk lira verdini diyerek ıı: ~ralarında kavga çıkarak 
hesaplarının bir kontrol tara- doğuşmeğ~ başlamışlardır. Bu 
lından gözden geçirilmesini sırada yetışen zabıta memur-
istediklerini bildiriyorlar. lan_ Şükrüyü ve paviyon sahi-

Bu şikayetten kızan hamal b~nı- ~akalayarak karakola 
başı Mehmet \'e diğer hamal R'()tu~muşlerdır.. Fakat Şarlo 
koiba ı b" k 1 Şukru yolda bır de baygınlık 
t şı arı ız onlro mon- geçirmiştir. 
~ol tanımayız gidin istediğiniz YARALANDI - Ayvansa-
~=~e şikayet ediniz diy~_rek ray un fabrikasında çalışan 
ti ap verıyorlar, bunun uze- Yusuf dün dört metre yük-
y ne kızan 200 hamal derhal sekliklen düşerek sol bacak 
tıı a~ıhane ~ücum ediyor ve ha- ve kolundan ağır surette ya-
m 3 başı ıle kol başılarını döğ- ralanmıştır. 
v ~e başlıyorlar. Bu sırada ÖLDÜ - Feneryolunda ara-
ma a Yerine derhal zabıta me- bacı Has anın evini badana 

urları yetişerek kavgacıları yapan 50 yaşlarında Yozgatlı 
~Yırıyor ve 20 kadar hamalı Kirkor ~ğlu.. f~kender sektei 

a levkif ed· H d" h k kalpten olmuştur. 
kınd ıy~r. a ıse .a - AGIR YARALANDI - Ev- l 

a ehemmıyetle tetkıkat . .. .. 
Yapılmktad ı velkı gun Gulhane parkında 
• PAR ır. dolaşan Nuri ve Vasıf adında 
"e ÇALADI - Topkaıdan iki çocuk Nizamellin isminde 
"' çmekte ol f - N · ilin . an şo or ecmı- bir amelenin taarruzuna ma-
ot ıdaresindeki 41 numaralı ruz kalmışlar, çocuklar Niza-
P onıobil arabacı Osman'ın mettinin elinden kurtulmak 
Payton arabasına çarparak için cebindeki çakıyı çekerek 
;•çalamış ve bir beyğirin de saplamış ve sırtından yarala-

a ır Yaralanmasına sebep ol- mıştır. Zabıta her üçünü de 
muştur. Şoför yakalanmıştır. yakalıyarak tahkikata başla-

KARI KOCA ARASIN- mıştır. 
l)A - Sü!e · d t DEVRiLDi - Büyükerede 
20 ymanıye e o uran 1. b' d 

Yaşlarında Af t ·ı k oturan Halep ı ır zat yanın a 
18 e ı e ocası M "t "k" k d 

Yaşındak · T h · k zevcesi argarı ve ı ı a ın 
etmişler ve Tı h . aAsfınt. bavgka ı daha bulunduğu halde dün 
ı a sın e ı ıça • . 
a sajt böı.r· d ,. tt Kumkapı iskelesıne bağlı 2703 

Ya 1 " un en a,. ır sure e d 1 b' k 
ra amıştır. Zavallı kadın nuınaralı san a a ınere gez. 

derhal Ha k' h l h . meğe çıkmışlardır. Bu sırada 
katd se ı as a anesıne . 1 • 

•rılmış 1 k 1 Sarıyer vapur ıske esı yanına 
lır, suç u ya a anmış- gelen sandal Şirketi hayriye-

k_AYAGI KIRILDI - Kara-
0Yden 

Şınd k" g:çmekte olan 11 ya-
Çük ~·' Bunyamin isminde kü-

oto ır Çocuk 2432 numaralı 
mob·ı· 1 ın sademesinine uJt-

rıyarak 
rafı ayağı kırılmış ve Ce-
rıınf.~şa hastahanesine kaldı-SAttt Şof§r yakalanmıştır. 
telind EKAR - Beyazıt o
bı· k e oturan Karslı Abdullah 

r aç .. 
Iis . gun evvel Kayseri 
Şeh~~den aldığını söylediği 
ın • etname ile üniversiteye 
v ur~caat etmiştir. Fakat üni
tııers~te rektörlül!'ü şehadelna
oJ~yı lelkik etmiş ve sahte 
_. Uğunu anlayarak dün tek· 
•ar - · 
lahı unıversiteye gelen Abdul-

Yakalatmıştır, 

nin 59 numaralı vapurunun 
pervanelerinden çıkan sulara 
kapılmış ve içindekilerin kork
maları yüzünden kadınlardan 
biri yan yatan sandaldan de
nize düşmüştür. Vapurdan de
nize atlayan gemiciler kadını 
baygın bir halde ölümden kur
tarmışlardır. 
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Ekmek fiatı -
lstanbul Belediye Reisli

Jtinden: Temmuzun 15 inci 
çarşamba gününden itiba
ren birinci nevi ekmeğin 
kilosu on bir buçuk kuruş, 
ikinci nevi ekmek on kuruş 
otuz para, francala on allı 
buçuk kuruştur. 

-AÇIK SÖZ 
.- ---~=-= -- -

Hız ve gücünü vatandaşın sevgisinden alan gazetedir 
==================-======================~==- ·=--=----=~ ~ ~--=--=----- -=--=~=-- = = = == 
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Belediye Rusyadaki Tayyarecilerimh: 

Buz 
Pahalı Gençler dün geldiler 
Satılm_~gacak İn ön ü'ye gidecekler 

Maarif 

imtihan tali
, matnamesi 
Değişiyor mu 

Yaramaz çocuk· . . --1!"'111-"!l:i· ""J~~ 1 · 
ların velileri • ••--'~.iıı ~jııiWll;~ıP..4 

Lise ve ortalar 
için bir talimatna-

cezalandırılacak 
Belediye buza yüz para narh 

koyduğu halde birçok yerlerde 
halktan bir kilo buz için beş 
kuruşa kadar para istendiğin
den birçok şikayetler \'akı ol

muştu. Gazetelerin neşriyatı 
üzerine belediye derhal te tki
kat yapmıştır. Belediye reis 
muavini Ekrem Sevencan, dün 
bir muharririmize bu hususta 
şunları söylemiştir: 

" - Buz şehrin hiçbir nok
tasında yüz paradan fazlaya 
satılamaı. Muayyen olan depo
larda ve salış yerlerinde ihti. 
yaca yetecek kadar buz bu
lundurulması da mecburidir. 

Son günlerde gazetı!lerde 
buzların pahalı satıldııı-ından 
şikayet edilmişti. Bu hususla 
esaslı tetkikat yaptık ,.e hala 
da bu işi sıkı bir tetkik ,.e 
murakabe altında bulundur
maktayız. Fakat .aka zikredil
meksizin herhangi bir şikaye
tin tetkikine ve bundan bir 
netice almağa imkan olamı
yacağı tabiidir. Binaenaleyh 
dün de gazetelerde ilan ve 
muhterem halkımızdan rica 
ettiğimiz gibi hangi vatandaş 

buz bulamazsa veya yüz pa
radan fazlaya almaıı-a mecbur 
kalırsa en yakın belediye za
bıtasına haber verdigi takdir
de şikayetinin derhal tetkik 
edilip satıcı hakkında lazım 
gelen muamelenin yapılacagına 
emin olabilir .• 

HAMALLIK Belediye 
sırt hamallığının kaldırılması 
etrafındaki tetkiklerine devam 
olunmaktadır. Ticaret odası, 
esnaf teşkilatı, liman idaresi, 
vilayet ve belediyeden alaka
darların i1tirakile teşekkül 
edecek olan komisyonun ay 
sonunda toplanarak bu husus
ta çalışmalara başlayacağı 
haber verilmektedir. Belediye 
de yaptıg-ı tetkikatını yakında 

itmam edecek \'e neticeyi bü
yük komisyona bildirecektir. 

Komisyon 15 günlük bir çalış
ma sonunda hammallığın ıslahı 
hakkında kat'i kararını verecek 
ve derhal tatbikata geçile
cektir . 

Bir taraftan da gümrüklerde 
tetkikat ilerlemiştır. Hamallı

ğın kaldırılmasından sonra kü
çük el arabaları kullanılacağ'ın· 
dan A,·rupada istimal edilen 
arabalardan birkaç nümurıe 

getirtilmiştir. Bunlar tecrübe 
edildikten sonra yeniden sipa
riş edilecektir. 

Genç tayyareci/erimiz Galata rıhtımında 

Hava kurumu tarafından harririmize Rusyadaki intiba-
planörcülük ve paraşutçuluk !arını şöyle anlatmışlardır. 

tahsili i~iıı Rusyaya gönderi- Bir sene evvel Rusyaya 
len yedı erkek \'e bir kızdan gönderildik. Ev\•ela Krımda 
ibaret sekiz kişilik talebe gru- Kok Tabi deki mektepte beş 
bu dün Romanya vapurile ' ay nıolörsüz muhtelif tayyare 
şehrimize dönmüşlerdir. Gelen uçuş dersleri gördük. Bundan 
talebeler Ferit, Muammer, Ali, sonra Moskovaya giderek 
Tevfik, Sait, Hasan ,.e Hil
midan mürekkeptir. Tahsille· 
rini bitiren talebe rıhtımda 

yedi ay da motörlü tavyare
lerde çalıştık. Nihayet Mo•ko
ndaki motörcülük mektebinde 

hava kurumu vilayet başkanı 
lsmail Hakkı Başak \'e hava okuduktan sonra yelkenli u· 
kurumu erkanı tarafından çuş muallimi ehliyet alarak 
karşılanmışlardır. Genç tayya- meır.lekelimile döndük. lçi-

me yapıhyor 
Maarif Vekaleti l:se ve or

ta mektep imtihan !alimatna
ıne'i için esaslı şekilde tetki
kat yapmıya karar vermiştir. 
Bu "Cne yeni yapılan imtihan 
talimatnamesi önümüzdeki ders 
yılında tecrübe edilecek ve lü
zum görülürse lise ve orta 
mektep bitirme imtihanların
dan evvel bazı maddelerinde 
ladilai yapılacaklır. 

Her yıl yeniden yapılan lise 
1 ve orta mektep imtihan tali

matnamesinin talebe lehine 
daha uygun bir şekilde lanzi-

1 

mi esas itibarile kararlaştırıl
mış bulunmaktadır. Yeni tali
matname yapılırken birçok ala
kadarların, ve bilhassa tecrü-
beli öğretmenlerin fikirleri de 
ıı.lınacaktır. 

Mektep ihtiyacı 
Maarif \'ekili Saffet Arıka

nın yakında şehrimize gele
ceğini ya-ı:mıştık. Ve,ilen ma· 
lumata görö yüksek tedrisat 
Direktörü Cevat ile orta ted
risat müdürü Avni da vekile recilerimiz Perşembe gunu mizden üç arkadaş la para-

14,50 trenile lnönündeki kam- ş•ıtçuluk tahsili görmüştür. t 
refakat edeceklerdir. 

Maarif Vekaleti şehrimizde
ki bütün mekteplerde tetkikat 
yaparken Cevat ile Avni de 
burada evvelce yapmış olduk
ları incelemel~r üzerinde Ve
kile izahatta bulunacakladır. ı 
Bu tetkikat bittikten sonra 
Vekilin riyasetinde şehrimizde
ki lise müdürlerinin de iştirakile 
Maarifte büyük bir toplantı 

yapılacak, gereken kararlar 
alınacaktır. 

pa hareket edeceklerdir. Şımdi menıletimizdeki Türkuşu 

Dün \'apurdan inen gençler mektebinde üç sene mecburi 
kendi lerile görüşen bir mu- hizmetimizi y apacagız ... 
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ADLİYE 

Bir rüşvet davasına başlandı 
~~..;....~~~~~~~~....:.~~ 

Seyyar satıcıyı öldürenlerin 
muhakemesine başlandı Öğretmenler kampta 

Dün Ağ'ırceza mahkemesin
de geçen srne Kadıköy kum· 
Iugunda seyyar salıcı Vahidi 
öldörmekten suçlu Şakir oğlu 
Eyıiple Mehmet oglu Şuaybin 
muhakemelerine devam edildi. 
Şahit olarak Kadıköy Merkez 
memuru Mehmet dinlendi. 

Boğulan Vahidin Eyüp ln
rafından öldürüldügü hakkın
da bana bir ihbar ,·aki oldu. 
Eyübü yakaladık. Sonra da 
arkadaşı Şuaybi bulduk. 
Hadiseyi itiraf ettiler. 

Suçlular ,·e avukatları iti. 
rafların dayak ve tazyik neti
cesinde vuku bulduğunu iddia 

ediyorlardı. 
Muhakeme şahit celbi için 

başka gune bırakıldı. 
RÜŞVET - Dün_ asli>'.e 

ikinci ceza mahkemesınde bır 
rüşvet davasına başlandı.Mah
kemede suçlu olarak Fatih 

memuru Atıf mnkuftıı. iddia 
şudur: Simonla ortağı Alinin 
geçen seneden 1050 lira ka
zanç vergisi borçları varmış. 

V~znedar Osmanla Atıf bir 
1 gün onların yazıhanesine gi

derek \erginin tehiri için (20) 

lira para istemişler ve almış
lar. Suçlular dün mahkemede 
bunu inkar ettiler. lftıra ol
duğunu söylediler. Mahkeme 
şahit olarak tahkikatı yapan 
maliye müfettişi Hikmetle Fa
tih maliyesi baş memuru Sü

reyyayı dinledi. Müfettiş Hık. 
met mahkemeyi tem·ir etti. 

Başka şahitlerin çağırılması 
için muhakeme talik edildi. 

TABANCA HIRSIZI 
Müddeiumumilik dün Tahir 
adlı bir delikanlı hakkında 

tevkif kararı almıştır. Tahir 
evvelsi gün güpegündüz Top
kapı haricindeki Refetin evine 
girmiş ye tabancasını çaldık

tan sonra kaçarken komşular 
tarafından yakalanmıştır. 

Maarıf müdürlüğ"ü tarafın

dan kurulan öğretmenler kampı 
bııgiın Hcybcliadada açılacak
tır. Kadın muallimler Orta er
kekler de ! ı k mektepte yatıp 
kaıkacaklardır. Kamp iki ay 
dc\'am edecektir. 

Kurs açılıyor 
Maarif idaresinin tertip el

liği e\"İdaresi kursları bu gün
den ili baren şehrim'zdcki bü
tün sanat mekteplerinde açıl

mış olacaktır. Kurslara devam 
için birçok öğretmenler mfıra
caat etmişlerdir. Yenı müraca
atlar da kabul edilecektir. 
~~-=-~========= 

deiumuınilik Kasımpşada ölen 
1 Yusuf oğlu ldrisin ölümünü 
şüpheli buldugu için cesedini 
morga kaldırmıştır. 

Tahkikata müddeiumumi 
muavinlerinden Muhlis el koy
muştur. 

Yangınların sebepleri 

ADLiYE SARAYI - Yeni 
Adliye sarayı için Vilayetin 
karşısındaki arsa ve ci\'arın
daki emlak istimlak edileceıı-i 1 

cihetle Belediye tetkiklere 
başlamıştır. Yakında hangi bi. 
naların istimlak dilmesi lazım 
geldiğ"i tahmin edilen kıymet-

1 
!erile birlikte alakadarlara bil
dirilecektir. 

maliye tahsil şubesi \'eznedarı 
Osmanla tebliğ memuru Atıf 
ve yapıcılardan Simonla orta
ğı Ali bulunuyorlardı. Bunlar-

' dan veznedar Osmanla teblig ı ŞÜPHELi ÖLÜM - Müd-

Müddeiumumi muavinlerin
den Sadriltin dün de iki gün 
evvel yanan Yedikule lastik 
fabrikası hakkındaki tahkika-
tına devanı etmiştir. Fabrika
nın (45) bin liraya sigortalı 

olduğu anlaşılmıştır. Müddei
umumilik müessesenin ticari 
vaziyetini tespite lüzum gördü
ğü için fabrikanın bütün def· 
terlerini almıştır. Bunlar üze
rinde tetkikat yapıldıktan son
ra son karar \·erilecektir. 

Barışırım ha .. değil 
Birleşirim ha! .. 

Geçen gün bir gazete, Mont
rö konuşmaları sırasında orta
ya atılan "lngilterenin ltalya 
ile barışması. sözlerinin, bize 
karşı, ''barışırım ha! ... ., mana
sında kullanılmış, bir tehdit 
manevrası olduğunu yazıyordu. 

Bu yazıyı okuduktan sonra, 
kendi kendime şöyle bir sual 
sordum: • 

"Acaba Türkiyenin, arası 
hiç le fena olmıyan ltalya ile 
birleşmesi veya ltalya ile an
laşırım ha! .... demesi garp A,._ 
rupasında nasıl bir netice ve 
akis doğururdu ? ... 

Gerçek, ltalya ile Türkiye
nin, yolu dogu Akdenizden 
geçen bütün meseleler üzerin
de anlaşmaları, bir ta · ıın dev
letler için, uyku kaçırtan, ol
dukça mühim bir ,·aziyetin 
ifadesi olacaktır. 

Ve unutmamalı ki, her hangi 
bir gün, her hangi bir de\'let 
için denizden gelip Türkiyeye 
asker çıkarmak, sözün kısası 
Türkiyeden bir sömürge yap
mak, değil yalınız başına bir 

de\let için, bütün birleşmiş 
bir hasım dünyası için imkan-

sız olunca' ltalya ile birleşme
nin Türkiye için, kazanç ,.e 
fayda getirici olması, makul 
olmıyan bir düşünce midir? .. 

Hiçbir korkumuz ,.e nizaı
mız olmıyan ltalya ile başına 
merhem bulamıyan \"e yıkım· 

dan, tasfiyeden kurlulmıya 
çabalayan lngilterenin barış

ması Türkiyenin rnziyelin\ ne 
güçleşlir:r, ne kolaylaştırır. 

Çünkü lngillerenin iyice bil-

.. 

mesi liizımgelir ki, büyümek 
isliyen memleketler için, ge
nişleme sahası, Avrupanın 

maddeten ve manen en kuv
vetli devleti olan ve kuneli 
çok defalar tecrübe edilmiş bu
lunan Türkiyenin arazisi de
ğil, büyük müstemlekelere sa
hip olan geniş de\'letlerin lop· 
raklarıdır. 

Bütün bunlarla kısaca. sayın 
gazeteci arkadaşıma anlatmak 
isledığim şudur ki lngilterenin 
" barışırım • demesinin boşlu
ğuna mukabil, Türkiyenin 
"ltalya ile birleşirim ha! ..• de
mesi, mühim tesirli bir hadise 
olabilir. 

A \'rupada tasfiye başlamıştır 
\'e tasfiyeyi durdurmak bizim 
ışimiz değildfr!... 

Ş. H. Ergökmen 

Kallivi sokağ"ı ve Valide 
hanı yangınlarında ihmalleri 
görülen suçlular hakkındaki 

tahkikata dün bilmiştir. Bugün 
müstantikliğe verilmeleri muh
temeldir. 

YERlNDE BiR KARAR 

Seyrüsefer ve demiryolla
rında !oplanarak oynıyan, 0 • 
loll'obıl ve tramvayların arka. 
sına takılan, yaya )<aldırım
l~rda küçük tahta arabalara 
bın•rek halkı rahatsız eden 
çocukların \'elileri hakkında 
Türk Ceza Kanununun 60 ıncı 
ve medeni kanunun da 20 nci 
maddelerinin tatbiki daimi en
cümence kararlaştırılmış, key
fıyel bütün lelediye şubele
rıne bild.rilmiştir. 
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Evet, Boğazlar tahkim 

edilmiştir! 
Bobzıare konfran<ı ikide 

birde yüreğ'imili oynatmakta: 
. _Hararet kah yükseliyor, kah 
ınıyor 1 Fakat, hiç merak edi
lecek bir şey del!'il, mesele 
şııd ur : 

Boğallar konfransı hafif bir 
{Anjin) ge~·iriyor l Avrupanm 
en ateşli konfranslarına yetişip 
?urarak hazakalini dünyaya 
ıspat elmiş Doktor Tevfik 
Rüştü Ar as başında!.. Endişe 
ve korkumuz olamaz onun için. 

Endişe ediyorlar: 
Konferan•a lngiliz tuzu ve

~ilmek isleniyor! Ya tu{aniıı) 
oyle hafif lıir anjinden ibaret 
değil de, tehlikrli bir kıışpalan 
ise dıye.,. 

E,·ct, doğrudur, iş böyle 
çıkarsa: Bogallar mııllakn ka
panır!! 

Boğaz üzerindeki mutlak 
hükümranlığımız hakkında mü
nakaşa edilivor: 

Türkiye Boğazını kim'"nin 
eline veremez 1 Onda kimin 
gözfı olur.a, lıir hamlede 
Bogazını kapar! ' 

Bazı acaip nıalıafilden de 
ikide bide Boğazların zaten 
tahkim edilmiş bulunduğu hak
kında haberler uçurulup du
ruyor. Buna şaşıyoruz biz. 

Evet, arkadaşlar! Buııu yal-J 
nll siz değil, dünya da bil
sin ki Boğazlar zaten tahkim 
edilmiştir, miistahkemdir. 

Yar.m milyon Türk şehidi. 
nin kenıiklcrile! 

Ol impiyatlar ve 
9 uncu madde! 

Son günlerde fulbolcular
mıza yağdırılan takdirler bizim 
de heyccanımm mucip oldıı: 

insan bir gazete sayfa•ı aça
mıyor ki içinde futbolcularınız 
bravo futbolcularınız 1 aferin 
futbolcularınıza 1 işle böyle 
olmalı 1 yaşa 1 i!ah .. ) gibi hiç 
şi mdiye kadar görmediğimiz 
coşkun iltifatlara bogulma.ın l 
Futbolcularmızın durup durur
ken ne diye bu kadar şıınar
tıldığına hayret etmek tabiidir. 

Fakat aslan futbolcularımı
zın Olimpiyada gitmemeleri 
kararı verildiği için alkışlara 
boğulduklarını öğrenince insan 
hayret rekoru kırıyor! 

Allah Allah! Demek aslan 
futbolcularımız Olimpiyada 
gitmeme_k ş:ı_nını kazanmışlar! 

Spor ışler ıne biz akıl isçi
lerinin zaten aklı ermez. Fa
kat olimpiyatlarda maglubiyet 
korkusJ bukadar mı müthiş ki 
futbolcularımız • kabadayıhgın 
(9) uncu maddesi ahkamına 
tevfikan • puan hesabile galip 
ilan ediliyorlar! 

Sayın sporcu arkadaşlar; 
biz, akıl lopu futbolculaıı, öyle 
sanıyorduk ki dıinyanın futbol 
kudretlerinin ölçüldüğü bir a
landaki mağlubiyetler, sporu
muz için kendi aramızdaki alda
tıcı gol ibiyetlerden çok daha 
faydalı feyizli ve lazım mağlü
biyetlerdir! 
Futbolcularımızı mağlübi}et

ten kaçırmakla galip etmek 
usulü, bilmeviz amma, yine 
şu meşhur (D. V.) usulünden 
mi çıkıyor acaba?, 

Fakat o takdirde bunu (dubl 
ve) usuli del!'il, (Deve kuşu 
usulü) ukumak lazım gelir sa
nırız !I 

Atlama reko
runa gelince 

Bakın : Olimpiyadlar için 
yapılan seçme müsabakaların
da • ne tuhaf 1 - zenci Kar
meliuş Conson ile. yine zenci 
Dare Olberton {Yüksek alla
ma) da dünya rekorunu kır
mışlar! 

Halbuki şu siyah insanlar 
meselesi ortaya çıkalıberi yük
sek atlama rekorunu Milletler 
Cemiyeti muhafaza etmekte 
idi ı. aşkolsu siyah insanlara ( 
Ne allıyorlar l 

C'öp meselesi 
Dojtrudu;-;- Şu lstanbulun 

çôplerinden ne kadar bizar ol· 
duk gitti. Nihayet, belediye
miz bu iii halletmeye karar 
vermiş. Ancak, dün bir gazete 
belediyemizin çöpleri imha ede
ceğini bir diğ"eri de belediyenin 
çöpleri fenni bir şekılde gübre 
yapacaj!ını yazıyor. 

Alil ve hiç şüphesiz çok mü· 
nasip. Ancak belediyemizin 
çöpleri fenni surette gübre 
yapmasile mesele bilmiş olu
yor mu?.. Gübre yaptıktan 
sonra bunları hangi çöplü!!'" 
atacak? l 
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Her gün bir yazı 

Memleket çocukları: 
Çocukluğum 

Yazan: Reşat Ekrem Koçu 
Bir kar aydınlığı içinde, o 

dar, dolambaçlı sokaktan ne
ncrcye gidiyordum? Bilmem. 

Hep kafesli, perdeleri inik 
pencereler. Bir pencerenin 
inik perdelerl arkasından ber
rak bir çocuk sesi bağıra ba
bağıra dersine çalışıyor. Kar 
üstündeki o titrek kafes ak
sine baktım, çocukluğumu ha
tırladım. 

Kim bilir, bu çocuk da çıp
lak ayaklarını gecelik entarisi
nin eteklerine sarmış, bir se
dirin önüne diz çökmüştür. 

Orada ılık kış gecelerine mah
sus bir çay kokusu içindedir. 
Kim bilir, sağ elinin orta par
mağında bir kalem nasırı ve 
mürekkep lekeleri vardır ... 
Kim bilir, belki adı da Si
nandır. 

Gönlüm, kar serpintileri gi. 
bi, arkasından berrak bir ço
cuk sesi işitilen kafesin ara
lıklarına doldu, birikti. 

Bir başka gün, karlı ve gü
neşli bir gün... Bir meydan ve 
meydanda tramvaylar, otomo
biller. Tramvayların arkasına 

çocuklar asılmış. Bu çocukları 
gördüm, çocukluğumu hatır

ladım. Ben hiç sokaklarda oy
nıyamadım. Tramvay arkala
rına asılamadım. 

Arkamdan bir ayak sesi 
işitir gibi oldum. Çocukluğum 

1 arkamdan koşuyormuş sandım. 
Ve gönlüm, raylardaki erimiş 
kar suları gibi tramvayların 

tekerleklerine sanla sanla 
gitti. 

Bir başka gün. Güneşli, sı

cak bir gün. Sınıfta ders ve
rirken gözlerim duvardaki 
programa ilişti. Yazıları oku
namıyor, kağıdın rengi so
luk. Açık pencereden çama
şırhanenin önündeki tellere 
asılı çamaşırlar görünüyor ; 
çocuk çamaşırı olduğu nasıl 
da belli , rüzgar olmadığı 

halde bile çırpınıyorlar. 

Sonra, köşede susuz dudak
ları çatlamış bir demir çeşme. 

Program, tellerdeki çama
şırlar, susuz çeşme, hepsi tA 
göz bebeklerime "talil geliyor ı. 
diye haykırıyorlar. 

Talebelerim yorgun gözle
rimde duman duman oldular, 
dağıldılar, toplandılar ve bir 
an onların hepsinin yüzünde 
kendi çocukluğumu görür gibi 
oldum. Kapının yanında asılı 
duran kasketler benim kaske
timmiş, o sıralarda oturanlar 
ben imişim sandım. Ve gönlüm 
bir ak güvercin gibi bağrım
dan uçtu, o kasketlere kondu, 
kokladı. Kendi kokumu alır 

gibi oldum. Ah çocukluğum. 
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Komple Biletler 
Plajlara gitmek istiyenler 

tam bilet bulamıyorlar 

Üsküdara bir bakış .• 

mecburen ayrı ayrı ve fazla 
para vererek bilet almışlardır. 
Bir çok kimselerde ters yüzü

ne geriye dönmüşlerdir. Biz 
Şirketi Hayriyeden halka kar
şı yaptığı kolaylıkları bu şe
kilde yarıda bırakacağını zan
netmiyoruz. 

Şirketi Hayriyeuin ay ba
şından itibaren tatbika baş
ladığı yeni yaz tarifesi vapur 
seferlerinin fazlalaştırılmasına 
rağmen, Boğazdakı bazı köy 
hılkının şikayetini mucip ol
maktadır. Bu şikayetler bil
hassa Boğazdaki iskelelerden 
karşıdan karşıya geçmek için 
saatlerce vapur beklemek la· ( 
zım geldiği iddiasının etrafın<la 1 
toplanmaktadır. Bundan baş-
ka evvelce Boğazdaki plajlar 
için banyo parası da dahil 
oldu~u halde hazırlanan ten
zilatlı komple biletler son 
günlarde köprü gişelerinde ' 
arandığı halde bulunamamak- 1 
tadır. 

Evvelki gün Salacak ve di- : 
ğer plajlara gitmek istiycn bir 
çok halka köprü gişesinden 

Abone Şartları 

1'ÜRKIYE iÇiN 
ı Seneli1' 1200 Kr. 
6 Aylık 600 ,, 
3 • 325 .. 
1 • 

HARiÇ 
1 Senelik 
6 Aylık 

3 • 
1 

" 

125 .. 
iÇİN 
2500 Kr. 

1300 " 
700 .. 

bu komple biletleri bulama
mışlar ve evlerinden çıkarak 
köprüye kadar geldikleri için 

Nuruosmaniye, Şeref Sokajl 1 
1 L TELEFON: 20827 _) 

Askerlik: 
Gaz maskesini tak· 

ma, çıkarma ve 
temizleme 

Tek başına korunma va
sıtalarının gereklisi olan 
gaz maskeleri hakkında 

10- 7 - 936 günlü yazımız
daki izahı ve her devletin 
kullandıkları maskelerin 
birbirinden farklı oldul!'unu 
hatırlıyalım .. Havayı süze
rek zehiri süzgece ve saf 
havayı da taşıyana veren 
maskeleri taşımak için: 

1 - Taşıma bağı boyuna 
geçirilir ; 

2 - Tepe bağının iki ta
rafından, iki elle tutulur; 

3 - Evvela çene içeri 
sokulur; 

4 - Hemen bal!'lar yu
karı çekilir ve elle düzel
tilir ; 

5 - Yüze uyup uyma
dığını anlamak için ağız 

kısmı el ile kapatılır ve 
emilir; 

6 - Ense bağı tokalanır; 
7 - Maskenin tanıamile 

yüze yerleşmesi için sakal 
ve bıyıklar traş edilir. 

Böylece takılan maske, 
ense bağı çözülerek ve 
çeneden tutularak hızlıca 

çıkarılır. 

Maskenin bakımına ge
lince; nefes buharile daima 
ıslak bir haldedir. Buğu
lanmıyan kısımlara dokun
mamak şartile, mendil veya 
bezle silmeli, taşıma bağla
rından tutarak ve sallaya
rak kurutmalıdır. Maskeyi 
güneşli yere, güneş altına, 
mangal veya soba kenar
larına katiyen koymamalı

dır. Kışın, maskenin don
mamasına dikkat etmek 
lazımdır. Buzlarını yavaşça 
eritmeli ve bezle kurula
malıdır. Çok sıcak zaman
da, fazla güneş, lastiği eri
tip, çürütüp, deri kısımları 

da çatlatacağından maske
lerin serin ve gölgelik yer. 
!erde saklanması lazımdır. 

Maskelerin en büyük düş
manı farelerdir. Bunu asla 
hatırdan çıkarmamalıdır. 

M. K. 

Birbirlerine 
girmişler 

Adna, (Açık Söz) - Kan

taran mahallesinde zor ayrılan 

bir kavga olmuştur. 

Şaban kızı Meryem, Mahmut 

kızı Güllü ve kızları Hayriye 

ve Fatma arasında münasebet

siz bir ağız kavgasından sonra 

saç saça bir boğuşma başla
mıştır. 

Güllü, Hayriye ve Fatma 

Meryemi iyice döğerek başını 

kanlar içinde bırakmışlardır. 

Yaralı hastahaneye gönde
rilmiş ve suçlu kadınlar da 
zabıtaca yakalanmıştır. 

H ayv an sergisi 
Vilayet Baytar Müdürlüğün

ce her sene yapılmakta olan 
ehil hayvan sergisi bu sene de 
10 Eylülde Edirnekapı haricin
deki nezafet ahırlarında açıla
lacaktır. 

AÇIK SÖZ-

Tarihte, is
tikbalin izlerini 
görenler bah
tiyarlığa ermiş 

demektir. Ta
rih sayfaların· 

da yalnız ma
zinin maceralarile uğraşanlar, 

satırlar arasında istikbalin göl
gelerini sezemeyenler .•. işte 
betbaht bunlara denir. 

ı;ı ı;ı 

Napolyon tarih okuduğu za
man ara sıra da kitaptan başı· 
nı kaldırır, gözlerini önündeki 
haritaya diker, şöyle dermiş : 

M_ Acaba yarın ne olacak?" 
ı;ı ı;ı 

Tarihi iç yüzünden okumuş 
olan diplomatlar, istikbalin ta
rihini şimdiden yazabilirler. 

El [!) 

Eski Fransız başvekili mü
teveffa Briyana sormuşlar : 

"- Tarih mütaleasından hoş 
!anır mısınız?,, 

Meşhur diplomat cevap ver· 
miş : 

"- Masal başımı ağrıtır .• 
ve ilave etmiş: "- Ben tarih: 
yapmakla meşgulüm. ,, 

l!J [!) 

Tarihi, ak sakallı bir ihtiyara 
benzetirler. Ne yanlış teşbih. 
Halbuki o, daima gençtir. Kör
pe bir genç kız gibi. 

ı;ı ı;ı 

Tarih, hadiselerle, şahıslarla 
ul!'raşmaz. O hadiseleri yapan
ların bile farkında olmadıkları 
sebepleri meydana çıkarır. 

1 
Dokt or un ı 

Ö ğüt l e ri 
Güneş, deniz ve 
kum banyolar' 
Güneş banyosu iyidir, sıhhi 

faydaları vardır. Güneşteki 
ültra viyole şuaile yıkanan bir 
vücut sal!'lamlık kazanır. Fakat 
ciğ'erleri çok zayıf olanların 

güneşte fazla kalmaları tehlike 
doğurabilir. Son zamanlarda 
ileri sürülen bir fikre göre, 
güneş zayıf ciğerlerdeki mih
rakları faaliyete getirir. 

Plajlarda derileri bakır ren
gi gibi yakmaya gelince; bu 
bir fantaziden başka bir şey 
değ:IJir. Faydası yoktur, fakat 
zararı olduğuna da şüphe edil
memeli. Sudan çıkıp kızmış 
kumlara uzanmak, yakıcı gü
neş altında saatlerce kalmak 
deriyi yakar, kavurur. Böyle 
derilerin gençlik ömürleri az 

olur. Aradan bir kaç yıl geç
tikten sonra deriler buruşmaya 
başlar. Porsur, ihtiyarlar. Gü
neş altında piajda deri yak
mak zevkinde ifrata gitmemek 
lazımdır. 

Banyo ifratının sonu faci
alar dôğurabilir. Bazı baylar ve 
bayanlar sabahtan akşama ka· 
dar balık gibi suda kalıyorlar. 

Karada yaşamak için yara• 
tılan insanların bütün günle
rini su içinde geçirmeleri her 
halde zararlıdır. Bu zarardan 
kurtulmak için banyo saatle
rini tahdit etmelidir. Sabahle
yin erkenden iki sa.ıt kadar 
plajda vakit geçirilebilir. On
dan sonra öğle yemeği ve 
uyku, akşam da yine iki saat 
kadar deniz ve kum banyosu. 

15 Temmuz 

No: 87 Yazan: Reşat Ekrem Koçu 

Babası lbrahimin sefihl ve perişan sa!tanabndan b &I' 
nalmış olanlar, küçük padişahın cülusünü iyi karşılB'. 
dılar. Fakat bu çocuğun saltanatı da ihtilallerle geçtı 

lstanbula gönderilmiş olan 
Çatalbaş bey askerin karar 
suretini Sadrazama vermişti. 

Sadrazam ile devlet erkanının 
bu karara karşı çok şiddetli 

hareket etmeleri lazımgelirken 
bilakis onların cür'elini artlı· 

racak surette yumşak davran
dılar. Gerideki yeniçerilerden 
ve diğer askerlerden 1500 ne• 
fere lstanbula ve memleketle
rine gitmek üzere izin verdiler. 
Bu boşlu!ı'u doldurmak ıçın 

yeniden 300 yeniçeri ve 1000 
sipahi yazılarak Girit cengine 
memur edildiler. 

1500 neferin mezuniyetini bil
diren bir hattı hümayun kör 
Hüseyin ağa ile Ciride gön
de rildi. Deli Hüseyin Paşanın 
gayretine rağmen bu haber 
asker arasında şayi oldu. Bir 
gece yeniçeriler, metrisleri terk 
ederek çekildiler. Zabitlerini, 
çorbaçılarını düşman ateşi kar
şısında yalnız bıraktılar. 

Yeniçerilerin bu hareketi 
diğer askerin de maneviyatını 
kırmıştı. Serdar, hattıhümayun
la teblil!' edilmiş olan bu 1500 
kişilik izin emrine bütün kuv
vetile mukavemet etmek is
tedi. Çünkü bu 1500 kişinin 
izinli gitmesi, diğer askeri de 
parça parça firara teşvik ede
ceğini hissetmişti. Fakat ısra· 

rında muvaffak olamadı. 

Bu meşum hattıhümayun, 

serdar Deli Hüseyin Paşanın 

askerlik şerefine hased eden 
ve lstanbulda devletin idare
sini avuçları içine almış olan 
yeniçeri ocağ'ı ağaları tarafın
dan kasden gönderilmişti. 
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doğru ise bir hüccet tanzim 
edilerek kendisine gönderil
mP.sini bildirdi. 

Sadrazam Kara Murat Paşa 
Deli Hüseyin Paşanın bütün 
memlekete yayılan kahraman
lıklarından ürküyordu. Onu 
sadaret makamı için en bü
yük rakib olarak görüyordu. 

Bundan başka Kör Hüseyin 
aga gibi bir bedbahtın da 
tesirleri altında kalmıştı. Bu 

mektubu, bu sual'eri ve iste
d.ği hüccet ile Deli Hüseyin 
Paşayı ö:üme sürüklemek isti

yordu. Fakat Ciritten gelen 
hüccetler, tahminlerinin tam•· 

men aksi çıktı: Bütün kuman
danlar ve zabitler Deli Hüseyin 
Paşıya olan derin itimatlarını 
lesbit ettikten sonra askerin 
isyanına Serdarın değil, dört 

yıldır devam eden harbin ve 
lstan buldaki devlet ricalinin Gi-

ridi imdatsız bırakmalarından 

mütevellit bir yesin sebep 
olduğunu yazmışlardı. 

Bunun üzerine ocak ağaları, 
Hüseyin Paşa aleyhinde her 
hangi bir teşebbüse cesaret 
edemediler. "Ashabı devlet 
naçar sükUt ettiler, ve illa 
süikast mukarrer idi" [1] 

Serdara karşı mağlup olan 
Sadrazam, onu hiç olmazsa 
çok samimi bör dostunun yar
dımından mahrum bırakmak 

istedi. Kaptan Bıyıklı Mustafa 
Paşayı a>.lederek yerine Hay
dar Ağ'azade Mehmet Paşayı 
tayin etti. 

Ocak ağaları, artık Kara 
Murat Paşayı da çekemiyor-

zadP.nin SadrazJm olacağı şs· 
yiaları da çıkmıştı. Kara Mural 
Paşa bu tayini ile Mehmet 
Paşayı da lstanbuldan Giril 
adasına sürmüş oluyordu. 

Ciritte ayağı parçalanars~ 
ölmüş olan Sekbanbaşı Mal> 
mudun yerine de Kör Hüseyin 
ağayı tayin elti. Haydarağl 
zade ile Kör Hüseyin ağa İ~ 
kadirgaya binerek Ciride. h3' 

reket ettiler. Onların harekel· 
!erinden bir kaç gün sonr• 
küçük Padişah Dördüncü Melı' 
met parlak bir düğün ve ınıl" 
azzam donanmalar yapılaral 
sünnet edildi. 

- 46-
Dördüncü Mehmedir 
sünnet düğünü ve l<Ô 
çük Padişaha suikas0 

Bir ihtilal gününün bar01 

ve kan kokusu arasında 11111" 

verrih Karaçelebizade Ai>l 
efendinin koltuklarından tuıoP 
Osmanlı imparatorluğu tahtın' 
oturttuğu Dördüncü MehmeL 
yedi yaşında bir çocuktu. ar 
b.ısı lbrahimin sefih ve çıli
ve perişan saltanatından bun•f 
mış olanlar, küçük padişa)lı1 

cülusuna: 

Cülusu Han Muhamffl,J 
eyledi <i=ude Dünyayı! 

Diye tarih düşürmüşlerdi. 
Fakat hayır!.. Felek Jııl 

çocuğun saltanat devri için d~ 
torbasında ihtilaller, kanlı h' 
<liseler, harpler, açlıklar, bulr 
ranlar, sefaletler, ihtira.laf 
ihanetler, ölümler sak!anıışll· 

/ llitmeJjJ 

Kör Hüseyin ağa izinli as
kerlerle beraber lstanbula dön
dü. Böyle meşum bir hattılıü
mayun getirdiği için Serdar 
Hü•eyin Paşa kendisine hiç il
tifat etmemişti. Bundan mllğ· 
ber olan Kör Hüseyin ağa, 

her fırs~ttan istifade ederek 
Deli Hüseyin Paşanın aleyhın-

!ardı. Bu sıralarda Haydarağa- [l) Naima, 4 449. 
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de bulunmağa başlamıştı. \ 

- 45 -
Serdara daha büyük ı 

·bir suikast hazırlanıyor 

Sadrazam Kara Murat Paşa 
Giritıeki ümerayi ~skeriyenin 
bazılarına ·mahrem mektuplar 
yazdı : "Serdarın askere huşu
netle muamele ettil!'ine, zeamet 
ve timar mahlullerini ist;hkak 
erbabına vermediğ'ine, Kan
diyenin fethi hususunda teka. 
sül gösterdiğine, ve askerin 
serkeşane hareketlerine sebe
biyet verdiğine dair bazı ha
berler işittiğ bu haberlerini, 

- - -- -

A ÇIK S Ö Z 
Onu seven 

okuyan 

yayan 
tanıtanın 

dır. 

- -

SA ~T 
KiTAP# RE iH. TiVATRO,MUS'i 

Aruz merakhları 
Devirler birbiıi üstüne yı• Bu sakal düşünceye ''' /1' 

ğıldı, merhaleler aşıldı, yeni yurııhır!.. Bırakınız bay/ol 
bir cemiyet doğdu. Yepyeni Aruzu, diuan üslubunu ruh0 

dinamik ve enerjik bir rejim sız eimiyelim. Onlar, göçe 
altında yaşıyoruz. Teltikkilt. gittikleri köşelerinde ruh isi 
rimiz, düşünüş/erimiz hep ilı- rahat İçinde 'di uykusunu •91 

ridir. Fakat buna rağmen ar-ı- yadurmnlar. 
mızda geri san 'at leltikkileri- Yeni rtjimin çocuğu ytl 
ne boyun eğmiş olanları gör- san'at telakkilerinden ayrıl 
dükçe müteessir olmamak el- maz. Aksi takdirde ölüyıi M~ 
den gelmiyor. Bunlar kimdir, /almak gibi bir şey yapfll' 
neler yapıyorlar ? olur ki bir iş~ yaramaz. A.t1' 

JJu betbahtlar divan edebi- zamazd,ı kabiliyet/erini, ,ek 
sını mahvetnJİ$ olur. Saki 

yatı nıeraklılarıdır. Yan/11 an-
laşılmasın, edebiyat larilıi me- btide hev.sktirlığının bugı1P' 

san'atında yeri yoktur. -
raklısı demiyoruz • Bunlar . .t 

Dfoan edebiyatı neler lef'' 
" be tarzı kadim ,, şiir yazınak ı ( 

nüm etmistir, ne yapmış 1 

heveslileridir, Aruza meftun· Bu sualin cevabını bulftlP 
dur/ar. Fakat hu veznin de ka- ıJı için tozlu raflar üzerinde 
fasını, gözünü yararak garip ran divanları karıştırıp ti 
ve tuhaf manzumeler yazıyor· /emeye lüzum görmügortJ: 
/ar. Zek6larını, kabiliyetlerini d d'k A - D' " c ı ya.. ruzu ve ı<'" 

israf eden bu eski san'al he- ebedi uykusunda rahatsı•' 
vesktirları şöyle küs/ah bir miyelim. 
iddiada bulunuyorlar: Yeni san'allan ayrılmak. e 

"- ArUz vezni t.ıe ditıan rılanlar, için çok zarar/IJ 

, işte bu kadar kafidir. 
tarzı tıirk edebi.ııatınJa hakim Bu çarpı~ heı•es/en vazg•çefı 
olmalıdır!. SühayUi Güldi1<4'1 

=========~========================================================~~==============='~ ~ 
Rornan: 82 Ben, dondurmaları söyledim, Onlar, beni göreceklerini sa- eğer bu knrşıl~şma, babamı düzleri Turgutla görüşeınil 

Vnlkok Ç©ıır<dl©ılk. 
Gözlerimi.silerek ayağa kalk

tım. Çardaktan çıktık. Eski 
köşkün viran bahçesinin ku
rumuş otları, ayaklarımız altın

da çalırdayor ... 

Yıldızlarla pırıl pırıl, aydın

lık bir gök ... Yakın köşklerden 
gelen radyo sesleri, ılık rüz
garla hışırdayan ağaç yap
rakları ... 

Göz yormıyan taş aydınlığı, 

ılık, baygın kokularile bir bu
hurdan gibi tüten bu güzel 
yaz gecesi, beni, bir fırtına 

sıkıntısı taşıyan kapanık gün 
sonları gibi bunaltıyor! 

Turgutla kolkola yürüyerek 
bahçeden caddeye çıktık, 

kumsala giden yola kıvrıldık l 
- Turgut, istersen, bizim 

çavuşun gazinosuna gidelim, 
•edim. Orada kimsecikler yok-

- Mahmut Yesari -
tur. Bir ağaç altında oturur, 
soğuk bir şey içer, konuşnruz. 

- Güzel fikir, Sezen, gide
lim. 

Gazino tarafına dönmüştük. 

Biraz sonra, bahçeye gir<lik; 
büyük bir ağacın altındaki 
iskelelere olurduk. 

Uzaktan bizi gören çavuş, 
yanımııa koştu: 

- Hoş geldiniz. Çoktanberi 
gorünmiyordunuz. 

- Hoşbulduk çavuş, sen 
nasılsın?" 

Çavuş. gözleri parlıyarak 
gülüyordu: 

- Sizi gördüm, daha iyi 
oldum. Ne emrediyorsunuz ? 

- Bize birer dondurma. 
Çavuş, çekirge gibi zıplıya

rak yanımızdan ayrıldı, büfe
nin kapısından girdi. 

Biraz sonra çavuş, elinde 
tepsi, yavaş yavaş yürüyerek 
masaya yaklaştı, tepsiyi bıra
karak dondurmaları önümüze 
bıraktı: 

- Sade vişnelisi ablanın! 
Gülerken birdenbire aklına 

gelmiş gibi durdu, meraklı bir 
sorguyla gözlerime bakarak: 

- Sezen abla, dün gece, 
babanızla Nevin hanım, bu
radan geçtiler. Dedi. 

Turgutla, gayri ihtiyari ba
kıştık. 

Çocuk, hiç kuşkulanmadan 
anlatıyordu: 

- Kıydaki küçük odada 
oturan Fatma kadına müsafir 
gidiyorlarmış. 

Nevin hanım, bana: 
- Küçük, bize dondurma 

getir, diyerek bir lira verdi. 

hazırlanınca kutuya koyup çık· nırken karşılarına büyük bey, yıkmasaydı, belki Se\'inird'm. dıık. V;ıkanın üzerinden 
tım. O sırada, Turgut beyin çıkacaktı. işim olmasa, durur, Fakat babamın, artık yaşanın- kaç gün geçmişti; yıkık ç' 
babasına geldim: seyir ederdim ama, işim vardı, yacal!'ından korkuyorum 1 dakta bulu~tuk. Turgut, r;' 

- Bizim hanımı gördün mü? koşarak gazinoya döndüm. - 20 _ •inirliydi. ilk aklıma gel 
Diye sordu: Ben, dalga ile, paranın üstünü G Cemil amc3nın a'ırlaşması c 

G d · d' S enç kız, yorgun, kırık bir ~ 
- ör üm; şım ı ezen verme"i unutmuşum. Yetmiş du. Sordum·. 

h b b ·ı b b " sesle anlatıyordu : 
anımın a ası e era er, Fat- beş kuruşu size vereyim; onlara ? 

ma kadına müsafir gittiler, verirsiniz olmaz mı? - Size, işin iç yüzünü an- - Baban nasıl, Turgut 
dedim. k lattım. Bir kısmını okudum, içini çekti: 

Yetmiş beş kuruşu çı armış, 
Büyük bey: - Fatma kadın Turguda uzatıyordu: fakat, sonunu bilmiyorsunuz. - flugün, biraz iyi.. G 

da kim. Diye sordu. _ Buyurun, işte f Farzedinhki ~onu ol mı yan bir uykusuz.dum; gündüz biraz l~ 
- Bana, dondurma ısmar- Turgut, dönerek yüzüme takım notlar okudunuz 1.. Ve tacak 0 dum. Bunu fırsat 

!adılar, oraya gidiyorum; bu- baktı, sonra çavuşa: bunları yazacaksınız... Hatta, len kadın, bRbamın yan 
yurun beraber gidelim, dedim. _ O senin hakkın, çavuş, kısmende yazmağa başladınız, girmiş, onu, zehirlemiş. 
Oraya kadar yürüdük. Kapıya dedi. Babamın şaka bahşişi l sonunu nasıl bağlardınız? Titreyerek sordum: 
gelince, büyük bey baba: Çavuş, almakla almamak Genç kız, gözlerimin içine - Nasıl? 

- Sen, kapıyı çal. Dondur- arası, gözlerile bana soruyor- bakıyordu : _ Nasıl olacak? Bütüıı ~. 
malan bana ver, ben onlara du: ısrar ettim: - Hiç üzülmeyiniz. Netice- b h k l .• ~· · · d a atı, usur arı sana Y" 
ikram edeyim, dedi. - Ne düşünüyorsun, çavuş? yi, sızın üşünmenize brak- yerek .. 

- Büyük beyin, bir şaka al... mıyacağım. Zaten, aynen ol-
yapmak istedil!'ini anladım, Çavuş, parayı aldı, teşekkür duğu gib; düşünmenize de 
dondurma kutusunu verdim: ederek yanımızdan uzaklaştı. imkan y•)k sanıyorum ... Çünk;, 
kapıyı çaldım, içeriden sor- _ Turgut, dedim, tesadüfü bizim macera, akla gelmiyen 
d ı bir şekilde bitti 

u ar: gördün mü? Bizim, yapmaktan .. 
B · d d' d d Karım, hryecanla sordu: - enım, e ım, on ur- çekindiğimiz şey, kendi ken-

maları getirdim 1.. dine oldu. - Nasıl oldu Sezen ? 
Büyük bey, bana: Turgut ta, benim kadar şaş- Genç kız gülümsedi : 
- Sen git, dedi. kındı: - ikimiz de dertliydik. iki 
içimden öyle gülüyordum ki... - Tuhaf tesadüf, Sezen l ailenin arası açıldığı için, gün-

~ 
~_==,_11 ... lllllllKi't·~~ ... ıkı~·p~~~ 
_ YIKIK ÇARDAK 

No: 82 
~ 1 ·~~ ;: Bu kupon arı keıi, biti - . ıı 
~ renler ro.nan gaz~teJJ bit 1 

~ vakit idareh.ane.nİ.ı.) ıı<i:ıJ'tı 
~ hl; par~ vcrmeJ_,.ı klt.l.Jl.11 

S l.ı.c..1klarJır. ,,1 
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ASK E·R L i K-P OL 1T1 KA J 
Yeniden başlıyan silah yarışı 

İngilterenin milyar ha carria
sının ciddi sebepleri vardır 

Fransa ve ltalya da bütün kuvvetle
rini takviyeye lüzum gördüler 

Türkiyeye gelince Başvekilimizin dediği gibi"kahra
man ordumuz en mükemmel silahlarla mücehhezdir!,, 

• 

.. 
- ---- --------~-----
Yurdu her zaman kahramanca müdafaa edecek kudrette olan Türk ordusundan 

bir köşe: Son askeri tatbikatta taarruza kalkan bir piyade müfrezesi 
heybetli 

Diplomatın kuvvetli söz söy
liyebilmesi için, temsil ettiği 
devlet çok kuvvetli bir ordu· 
Ya sahip bulunması lazım ve 
zaruridir. Burada '•ordu., yu 
dev!ct.n müdafaa kuvvclleri· 
nin yekunu manasında kulla
nıyoruz. Yakın zaman tarihini 
tetkık edersek lngiliz diplo· 
mallarının, be~ ndmilel siyasi 
konferans ve kongrelerde. or· 
du kuvvetini koz olarak 
ortaya attıklarını ve muvaffak 
olduklarını görürüz. 

Son günlerin siya5i hadise .. 
leri birbirini o kadar sürat ve 
şiddetle takip ediyor ki bun
ları ayrı ayrı tahlil etmekte 
insan hayli zorluk çekiyor. 
Fakat şurasını aç ı kça tesbit 
edebiliriz : Ortalıkla bulantı 
yapan her mühim siyasi hadi
seden sonra devletler yeniden 
silahlanma gayretleri gösteri
yorlar. ltalyanın, Habeş ma· 
cerasını kendi lehine tasfiyeye 
muvaffak olması üzerine ln
gilterenin geniş mıkyasta si
lahlanma kararı vermesi, dik
katle tahlil edilecek bir hadi
sedir. 

Denilebilirki, devletler esasen 
sistematik şeki : de yıllardanberi 
silahlanıp duruyorlar. Ancak 
şu da var ki o silahlanma ile 
bu sef~rki silahlanma biribir
lerinden çok farklıdır. Ve ln
gilterenin birkaç gün önce 
bütçesine koyduğu levkolade 
silahlanma tahsisatı Akdeniz 
siyaseti bakımmdan çok mıi· 
hinı bir meseledir. 

İngiltere diplomasisi son za
manlarda birçok tereddütler 
göstermektedir. ltalyanın Ak· 
denizde kuvvetlenmesi, Af. 
rikada }eni bir müstemleke 
elde ederek orada da grnışle· 
mesi lngiltere için önemli bir 
telılikedır. 

işte lngiltere kabinesinın 
birdenbire milyonlarca lngil;z 
lirasını milli müdafaa ve silah
lanma faslına ilave etmesi bu 
vaziyetten ileri gelmektedir. 

lngiltere ordusunu yeni si:ah
lar!a ale 'acele kuvvetlendiri
yor. Donanmasını yeni ve bü
yük harp gemilerile lak viye 
ediyor. Hava kuvvetini 
P < kleştirmek ıçın derhal 

2000 tayyare sipariş etmiştir. 
Şa bir, nihayet iki sene içinde 
lngiliz ordu, donanma ve hava 

ordusu muazzam bir kitle halini 
alacaktır. Bundan şöyle bir ne
tice çıkarmak mümkündür. 

lngiltere bir kaç seneden 
beri siyaset sahnesinde mu· 
vaflakıyelsizliklere uğradı. 

lngiliz diplomatı rolünü iyi 
beceremedi. Bunun iızerine 
ordunun takviyesi lüzumu ken• 

Son Askeri tatbikatta bir lopcu gözetleme mevkii 

dini gösterdi. Şimdi merak Fransayı da azami mikyasta 
ediyoruz: tedbirli davranmağa sevket-

lki sene sonra lngiliz ordu- miştir. 
su yüksek bir kuvvet kazanınca ltalyaya gelince; ltalya son 
acaba lngiliz diplomatı o za- altı ay içinde Habeş'le geniş 

man nasıl konuşacak ? bir saha işgal etli. Zecri ted-
Biraz da Fransadan bahse· b'rlerden kurtuldu. Yarın Mil· 

delim: Kimse inkar edemez ki !etler Cemiyeti tekrar loplan-
bugün Fransa çok nazik bir <lığı zaman ihtimal Habeş iş-

va<:iyettedir. Son senelerin galinin meşruiyetine de karar 
hadiseleri, F ransanın harpten verecektir. Fakat buna rağmen 
sonra güllüğü siyasetin hep ltalya yeniden silahlanma ka· 
aksine neticeler vermiştir. rarları vermiş bulunuyor. Bir 

Ren'in ıahkim edilmesine kat- hafta evvel Londradan gelen 
iyen taraflar ol:nıyan Fransa, bir haberde okuduk ki ltalya 
bugün Almanyanın orada talı· yeniden lODO Lane tayyare 
kımat yaptığını görüyor ve yapmağa, bunların inşaatını 
muhakkak ki çok üzülüyor. en kısa bir zamanda bitirerek 
Alman. Avusturya anlaşması· ordunun emrine vermeğe lüzum 
na hiç taraftar olmıyan Fransa, görmüştür. 
bugün böyle bir anlaşmanın 1000 Tayyare, silahlanma 
emri vaki o'duğunu da esefle işinde büyük bir iş ve teşeb-

görmektedir. Ren'ın tahkimile büstür. Bundan başka ltalya 
1 bugün mühim bir kara kuv. 

Alman· Avusturya anlaşması velini seferber bir halde Lut. 
aynı meselenin, aynı muadelenin maktadır. 
taraflarıdır. Almanyanın vaziyeti de ka-

Çünki Almanya, Şarkla ser· ra, hava ve denizde silalan. 
best rol oynıyabilmck için mak halinde bulunuyor. Bütün 
Garp hududunu takviye za· bu. silahlanma faaliyetini icap 

ettıren sebepler son günlerin 
n.ıretindedır. siyaset hadiseleridir. D.plo-

Her ne ise ... Almanyanın şu ınasi faaliyetin aldığı şekillere 
vaziyeti Fransayı silahlanmak göre devletler kuvvetlen.nek, 
işinde yeni kararlar almaya kuvvete kuvvvet eklemek 
sevketmcktedir. Fransa harbı- zaruretini hissediyor ve der-
ye nazırı M. Daladye şu da· hal tatbikata geçiyorlar. 
kikada Fransız ordusunu ye· Bize gelince; Kamutayın büt-
nider. tensik ve takviye işile çe müzakereleri esnasında Baş-

vekil ismet lnönü açıkça bil· 
meşgul bulunuyor. Fransa bil-
hassa hava kuvvetine çok <lirdi ki: Türk ordusu en mo-
ehemmiyel vermektedir. dcrn silahlarla mükemmel su. 

Son zamanlarda hava or- rette mücehhezdir. Ve bu kah-
dusuna yeni tayyareler veril- raman ordu icabında yurt 

· müdafaası vaz"ıfe · ·ı t · miş, daha hiç harp görmemış sın , arı. 
olan yüzlerce yepyeni tayyare hin nadir görebileceği yük. 

k sek bir dirayet ve şecaatle 
son icatlar üzerine harp ıy-

başaracaktır. 
metlerini kısmen kaybettiği 

d ğ . f ·ı · t· Başvekilin bundan çok az 
için yenilerile e ış ırı mış ır. evvel Millet Meclisi kürsüsün-
Fransanın donanmasına verdi- de söylediği bu kuvvetli söz-
ği ehemmiyet tc pek büyüktür. !erin akisleri el'an kulakları. 
Bu günkü Fransız donanma· mızda çınlamaktadır. 
sının bütün büyük gemileri Türkiyemizın bugünkiı va. 
yepyenidir, hepsi de harpten ziyetini şöylece hulasa edebi. 

sonra denize indirilmiştir. liriz: Kuvvetli bir milli birlik, 
işte görülüyor ki, siyasi ha- kahraman bir ordu ve kuvvetli 

<liselerin aldığı renk ve sekil bir hükümet. 

Yemek: 
tS Temmuz - Çartamba 

Pirzola. Patlıcan kızartması• 
domatesli pilav • vişne 

kompostosu 

Kuzunun sağ tarafından ala· 
franga pirzolalık kestiriniz ve 
mütebaki kıs· 
mını kıyına ~ 
yaptırınız. Pir- ~%------..._ 
zolanın ızga- ~ .) 
rasını tercih 
ediniz. Izgara piştikten sonra 
tuzunu koyunuz. Kenarına da 
dilim dilim patates kızartması 
sıralayınız. Ateşe gösterilmiş 
domates ve biberle de süsle· 
yiniz. 

• Patlıcanı ince dilimler ha· 
linde kesiniz ve iyi zeytinya· 
ğıııda pışırınız. Yiyeceğiniz 

zaman üzerine yoğurt dökünüz. 

• iri domatesleri sıkıp su
yunu çıkartınız ve su ile ka· 

rıştırınız, iki ölçü suyu ten· 
cereye koyup kaynatınız, tu

zunu ilave ediniz. Su kayr.a· 
dıktan sonra ayıklanmış ve 
yıkanmış bir ölçü pirinci ten· 
cereye boca ediniz ve kapa· 
ğını kapatınız. Pirinç suyu 

alınca hafif ateşte dem· 
lendiriniz. Pirinçler tazelenin· 
ce ındiriniz. 

• Vişneleri ayıklayıp suda 
kaynatınız. şekerini de ilave 
ediniz. Bir iki taşım kaynat· 
tıklan sonra indiriniz. 

• • 
Çocuı: 

Yavru yorume çağına ge
lince, hususi bir dikkat ve ih-

timam ister. Yavru yörümeye, 
emeklemek şeklinde başlar. 

Artık o günden itibaren iki 
ayağı üstünde küçük mesafe

ler almak onun için bir ihti
yaçtır. Şiddetli bir sevkitabii 
onu yörümek husu•unda hara
retle teşvik eder. Ve her tür
lü rnumaneale rağmen o, yü
rüyecektir. işte bu sırada yav
ru yalnız kalacak olursa !>aşı

na bin türlü kaza gelebilir, 

sakat kalabilir. Bu sebeple an
neler yavruyu koltuk altların· 
dan tuta tuta yörülmelidirler. 

Yörüme işinde çocuğa ilk Öğ· 
retilccek şey "adım atmak,, dır. 

Bazı çocuklar dört beş yaşına 
geldikleri halde adım atmasını 
beceremezler. Bunun sebebi, 
yavruya ilk anlarda adım at
masının öğretilmemesidir. 

At yarışları 
Kazananlara 10640 
lira ikrami verilecek 

Her sene tertip edilen at 

yarışları bu sene de 26 tem

muzda Veli elendi koşu çayı

rında yapılacaktır. Altı hafta 
devam edecek ol.ın bu yarış

ları kazananlara 10640 lira 

ikramiye dağıtılacaktır. 

Bundan başka vilayet tara· 

fından da iki yarış tertip edil

miştir. Bunun biri 23 ve diğeri 

de 30 ağıstosta yapılacak 1500 

lira ikramiye dağıtılacaktır. 

lstanbul Aygır deposu h ıyvan. 

larından üç yaşından ilibarcn 

her yaştaki atlar hiçbir ücrete 

tabi olmadan koşuya iştirak 

edebileceklerdir. 

Fransızların 

bayramı 

Fransızların Milli bayramı 

dolayısile dün Fransız Konso

loshanesinde bir re&nıi kabul 

yapılmıştır. Aynı 7 manda öğle 

üzeri Ünyon F_rans"zde bir zi

yafet verilmiş ve ziyafette 

Fransız Sefaret ve Konsolos

luk erkanile şehrimizdeki Fran

sız Kolonisi hazır bulunmuş

lardır. Ziyafette Türk-Fransız 

dostluğu hakkında nutuklar 
söylenn1ıştir, 
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Her halde bu işten bir şey 
çıkacak J 

Hakim de Vedadın katil ol
madığını zannediyor. 

Muzaffer boş adam değil 

Davanın seyri lamamıyle de· 
ğişiyor gibi! 

Dur bakalım ne çıkacak bu 
işten ? 

Karar üzerinde durmayan
lar da bu nok Layı merak edi· 
yorlardı : 

- Şahitlerden hangisi acaba 
ilk önce gelecek ?. 

Bu merak edilen nokta üze· 
rinde de hakim kararını tebliğ 
etmekteydi: 

- Şıhit Ulviye .. 
Bu anda Muzaffer söz aldı: 
-Yüksek heyeti hakime eğer 

müsaade ederlerse şahit sıla

tile celbedilmiş bulunan Güzin 
ilk önce gelsin. Vedadın kızı 
ve hadisenin de kahramanla
rından biri olmak itibarile 

bir çok şeyler söyliyebilir. 
Dedi; ilave etti : 

- Güzin'in şahadeti uma
rım ki sizi şahadetlerin sonuna 
talik buyurduğunuz taleplerimi 
derhal kabule de yarayacaktır. 

Muzafferin bu teklifi üzerine 
hakim: 

- Şahitlerin sırası üzerinde 
bir hususi nuktai nazarımız 

yok .. 
Dedi ve .. mübaşire emretti: 
- Güzin'i çağırınız! 

Muhakemenin başladığı, ilk 
başladığı gündenberi dinleyıci 
saflarından haykırışları, itiraz. 
!arı, söyliyeceğ'ini ihsas ettiği 

sözlerin kuvveti ile herkesin 
merak ve dikkatini celbeden 
genç kız, biraz sonra mahke
me heyetinin karşısında idi . 

Sarı saçlı, mavi gözlü, gü
zel yüz'ü, güzel gorünüşlü 

olan bu kız hadisenin sinir ve 
ruhunda yaptığı tesirin bü
tün ş • ddeti ne rağmen hala 

güzel, ha a cazip ve ha'a be
şeri bütün hisleri üzerine çe
ken k drtde bir genç kızdı. 
Hak ı min ilk sorgusu: 

- Adınız ne? 

Oldu. Genç k:z kısa ve ke kin 
bir ifade tarzı ile cevap vcrı.Ji: 

- Güzin. 

- Babanızın adı? 

,, 

Bütün duygularını dilinden 
önce gözleri ile anlatm1sını , 
bilen genç kız, Vedadı işaret 
ederek: 

- Suçlunun kızıyım ... 
Cevabını verdi. Soru devam 

etti: 
- Annenizin adı?. 

- Ô'.dürülen Şükriye .. 
Güzin bu cevabı verirken 

sanki, bütün kin ve şiddetini 

seferber etmiş gibi idi. 
- Evli misiniz?. 

Koridorda dedikodular gittikçe artıyordu. 

mı?. 
Okumanız yazmanız var sunuz, bu yolda bir gördüğü

Var. 
Kaç yaşındasınız ? 
On dokuz. 

- Nerede oturuyor•unuz? 
- Evimde .. 
Hahim, sordu: 
-Eviniı amma, nerede, han .. 

gi adresle? 
Genç kız: 
- Bunu söylemekte mazu

rum .. 

Dedı ve bir göğüs kabarıklığı 
içinde sözünü sürdürdü: 

- Hiikim bey be~ tek ba
şıma yaşıyorum. Dostlearım 

düşm1nlarım var. Annemin ba
şına gden benim de başıma 
gelebilir. Onun için aleniyet 
içinde nerede oturduğumu sÖy· 
liyeınem. 

Hakim: 
- O halde, adresinizi mah

kemeden çıktıktan sonra not 
etlir rsiniz .. 

Dedi. lsııcvaba geçti: 
Babanız anneniz Ş ;ikıiye

yı ö durm ekle itih am ed il miş 
bulunu yor. Sız ne d üşün ü yor-

nüz var mı?. Bildikleriniz 
!erden ibarettir?. 
G~nç kız: 

- Babam annemi öldürme
mıştir. insanlar perestiş dere
cesinde sevdikleri her şeye 

karşı zayıftırlar. Bu bir insan 
için böyle olduğu gibi her 
hangi bir sembol için de böy· 
ledir. Ben, benimle beraber 
bütün insanların da taştan bir 
heyel hakkında bile sevgimiz 
varsa ona el uzatılamıyacağı. 

na inananlardanım. 

Sarı kız, güzel yaradılışlı, 
güzel bakışlı kız bir saniye 
suıtu: 

[DEVAM EDECEK] 

Kitap kuponu 
BiR CINA YET DAV ASI 

No: 86 
Bu 'kuponları keıı., blrl'tt1· 

renler roıı-.n ıc:-aıeteıJJ bitti il 
va.kit idarehane nlt:ı gönd ri;> 
hiç p.tra verme l~ ı klt.ı , u .;ı .. 
lacııkl.arJır. 

L------.J 
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AÇIK SOZ'ON 
YENİ TEFRIKASI 

Yazan: 
lskender 

e imi 
Metresiyim? 

Fahreddin 
Açık Söz, siz okııyııculann.ı 1936 yılının en 
gü=el, heyecanlt eserini pek yakında suna· 
cakl1r. Değerli ynıı arkadaşımız /skender Fuh
recldinin kaleminclt:n çıkan bu yeni tefrikamız 
sizde unutulmaz hatıralar bırakacak, başından 
sonuna k'ıdar sizi tlerin bir hc·yecan "e eşsiz 
bir zevk içine siirılkliyccektir. 

- Hayır. 
'===--"" 

[ Bir kaç güne kadar " Açık Söz ,, 
sütunlarında zevkle okuyacaksınız.] f ....... : ........ T~"ik"© ... ôı1 ... ©_im ... fi_l ......... : ....... _ı 
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~ ............................. L ................................................................................................................................................. J .......................... J 
İzmir 
Arsıulusal 
Panayırı 

Geniş hazırlıklar ya
pıldı paviyonlar hazır 

Ey lulde açılacak olan arsı

ulusal panayır komitesi aza. 
sından Fahri şehrimize gele
rek ticaret odası katibi umu
misi ile görüşmüş, p1nayırda, 
lstanbul tüccarlarından iştirak 
edeceklere ı1österilecck ko
laylık hakkında malumat ver
miştir. 

Katibi umumi bu işle çok 

yakından alakar olmuş bütün 
lstanbul sanayicilerine la11m 
gelen malumatın verilmesini 
temin etmiştr. 
Panayırda bu yıl lstanbul 

vilayeti namına büyük pa vı
yon kurulacak ve burada 
muhtelif eşyalar teşhir edi
lecek ve grafiklerle süslene
cektir. Eundan başka, d 'ğer 

bütün vilayetler için ayrı ayrı 
birer paviyon hazırlanacak ve 
bu paviyonlar vilayet ticaret 
odaları tarafından tezyin edi
lecektir. 

Panayırın güzel bir yerinde 

Çek Panayırı 
30 Ağustosta açıl p 

6 Eylülde kapanacak 
Çekoslovakyanın Bratislav 

şehrinde 30 Ağustosla açıl

mak ve 6 Eyliı de kap.1nmak 
üzere arsıu un! bir panayır 
açılacaktır. 

P .. nayır komitasından dün 
tic1rd odasına bir mektup 
gelmiş ve iştirakimiz istenil
miştir. Oda alakadlr müesse· 
leri haberd~r cım•ştir. 

Tayyare Cemı} eli bir de pı
raşüt kuksi inşa elmcklcdir. 
Şimdiki halde, Sümer B .uık, 

iş Bankası, lnhi~arlar idaresi 
panayirdeki paviyonlarmı süs
lcıııış bulunm:ıktadır. 

Trakya için hazır ! anm:ık. 
ta olan paviyon yakında bi
tirilecektir. Bu paviyon Trak
yanınzirai, ticari ve sanayi faa. 
liyetlerini tam manasile temsil 
ede-cektır. 

Panayır komitesi, gerek ha
riçten gerekse meleket dahi
linden iştirak edecek müesse
selere bır kolaylık olmak 
i'ızere Devlet ,Demir ve Deniz 
yolları idarelerile görüşmüş 
bir miktar tenzilat yaptırmağa 
muvaffak olmuştur. Eşyalar 
için de tcnzılat yapılacaktır. 

Türk 
Norveç 
Anlaşması 
Anlaşma meriyet mey. 
kiin.a girmiş bulunuyor 

Tiırkiye ile Norveç arasında 
imza edilen klcring anlaşması, 

12-6-936 tarihinden itibaren 
nıcriyct mcvkiine girmiştir. 

Buna göre, Norvcce idhal 
edik'n Türkiye menşei zirai 
ve sınai mah ,ullerinden birisi 
N.?r_vcçlc hsbir konlcnj~n ve 
dovız tahdıdatına tabi bu 1un-
madığından eğer bıı 'aziyet 
Türkiye aleyhine tebeddiil 
edccc·k olursa, iti:ar icap ctti
gi şı kilde tadil edilecektir. 

Bidayette kallanılan balık 
y,ıgları n·•mi kağıtları -ko • 
runma kaıııtldrı nistar ince 
mukavva \'esaire Türkiyeye 
idhalırıde hiçb;r tahdit konmı• 
yacaktır. 

Balık ihracatı 
ihraç edilecek taze balığın 

ne şek.ide olacağı ve menşe 
şahadetnamesinin nasıl verile
ceği hakkında neşredilen. ka· 
rarname iktisat Vekaletınce 
alakadar makamlara tebliğ 
edilmiştir. 
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" 1 BÜTÜN MEMLEKET ... 1 
Orta Avrupanın beş devleti 

- Almanya, İtalya, Avus
turya, Leh ve Macar 

, 
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Merzifon Anadolumuzun şirin ve güzel kaza 
merkezlerinden biridir. Son bir kaç sene içinde 
kasaba yeni binalarla bezenmiş, süslenmiştır. 
Burada Merzifonun iç açan tJir resmini gô-

ı 1 .!:9. :t. ~~.';;.::;" """""""' "'" "'" n" '""""" "'"' '"'"."'"' '' '"""""'"'"'"'""''"''' ""'""""" ''' "' """ 

Bir koca, kıskançlık 
!ı 1 yüzünden karısını 
'ı 
il 

1 
1 keserle öldürdü 

lzmir, (Açık Söz) - Burada Karataşta Yenitürkiye soka
ğındaki yanık kilisede çok feci bir cinayet olmtıŞtur. l,.siz gezen 
Pirezrinli Hüseyin oğlu 35 yaşlannd:ı Şakir, geçimsizlik ,.e 
kıskançhk yüzünden karısı Emineyi uykuda iken keserle başını 
muhtelif yerlerinden yaralamak suretile öld ürmüştür. 

Emine, 32 yaşında Hcrman lspirer tütün mağazasında çalışan 
bir işçi kadındır. Kocası Şakir, beş sene evvel gece bekçili
ğinden çıkarılmış ve o vakittenberi işsiz gezmiştir. Bu ailenin 
en büyüğü ıs yaşında olmak üzere üçü kız ve biri erkek dört 
çocuğu vardır. ıs yaşındaki Halime de anasile beraber tütün 
mağazasında çalışmaktadır. Aile halkı Emine ile kızı Halimenin 
mağazada çalışarak kazandıkları cüzi para ile geçinmektedirler. 
Katil Şakirin sigara ve kahve parası da yine çalışkan karısile 
kızı tarafından kendisine verilmekte idi. Katil Şakir tevkif edi
lerek hapishaneye gönderilmiştir. 

Tahkikata göre Emine namuslu bir kadındır. Herkes tara
fından iyi tanınmıştır. Şakir hareketine mani olmak istiyen 
Halimeyi de kolundan hafifçe yaralamıştır. 

• • • 
Zorlu bir kadının dayağı! 

Merzifon, (Açık Söz) - Buraya yakın köylerden birinde 
şöyle bir vak'a olmuştur: 

Bağına yaprak toplamak üzere giden bir kadın işini bitirip 
dönerken bağın bekçisi "yaprağın hakkını vermeden nereye 
gidiyorsun,. şeklinde külhanbeyi ağzile laf atmış, köyünün çok 
güzel, fakat namuslusu olan bu genç kadın derhal herifin üzerine 
atılarak altına almış ve dayak atmıştır. Zorlu kadın bununla da 
kalmıyarak köye dönünce bekçiye orada da ikinci bir dayak 
atmıştır. Herifi bu zorlu kadının elinden güç kurtarmışlardır. 

Bir garibe ki ! .. _ 

Bir kız nişanlı rolü ite 
para çekiyor muş 

Şu garibeyi Adanada çıkan 
"Türksözü ., 
okuduk: 

arkadaş-rmızda 

Dün idarehanemize gelen 
Süleyman adında bir adam, ne 
istediğini sormamıza vakit bı
rakmadan anlatmağa başladı: 

" - Ben, dedi. Şark Ma
karna farikasında Fadıl beyin 
yanında çalışıyornm. 

iki gün evvel başıma öyle 
bir kaza geldi kil .. 

Tam beş aydır Hakime is
minde bir kızla nişanlıyım. Kı
zın ablasını ve akrabasını da 
yanıma aldım. Beş aydanberi 
hepsine ben bakıyordum. 

Gerek Hakimenin ve gerek
ıe akrabasının hiçbir zaman 
istediklerini yapmaktan geri 
kalmıyordum. Her zaman beş 
on istedikleri parayı veriyor
dum. 

Bundan birkaç hafta evvel 
artık bu vaziyetin bu şekilde 
devamının biçimsiz olacağını 

ve nikahımızı yapmaklığımızı 
ısrar etmiştim. Birkaç gün 
sonra bana bir nüfus tezke
resi getirerek evlenme mua
melesi için bükümete müracaat 
elmemi söylediler. 

Muameleyi başlatmak üzere 
hükümete giderken elime ve
rilen nüfus tezk~resine bir ba
kayım dedim fakat ne olsa 
beğenirsiniz. 

Nüfus tezkeresi 30S doğumlu 
başka birisine ait bir hüviyet 
varakası idi Bittabi hemen dö
nüp eve geldim. Ve bunun ne 
demek olduğunu sordum. Bana 
yanlışlık olduğunu söylediler. 
Ve nüfus tezkeresini alarak 
Hakimeye ait olanı getirecek
lerini ve düğün hazırlığı için 
60 lira .. lazım olduğunu söyle
diler. Uzerimdeki bütün me\·· 
cut paramı fazlasiyle kendile
rine verdim. 

Ertesi gün nüfus tezkeresi 
işini hatırlattım. Yarın dediler. 
Ertesi günü yine istedim unut
tuklarını söylediler 

Ben de birkaç gün hiç sor
madım ve nihayet ev\·elki gün 

ögle üzeri eve gittiğimde ne 
nişanlımı, ne kız kardeşini, 
ne de akrabasını bulabildim ! 
Üstelik birçok eşyalarım, nüfus 
kağıdımı da götürmüşlerdi.Ara
dım, sordum. Hıçbir tarafta 
yoklardı. Yok olmuşlardı. 

Önüme gelen tanıdığa nişan
lım Hakimeyi, kız kardeşini 

ve akrabalarını soruyordum. 
Yok yok! .. 

Fakat dün nihayet anladım 

ki, nişanlı ile anası ve babası 
geçim yolunu bu suretle tut
turmllŞ insanlarmış. Ve ben 
kurbanlarının beşinc i si imişim . .' 

[Süleyman seleflerini adres
leriyle saydı J 
Şimdi inanınız ki bu işi res

miyete dökmek için istidaya 
harcıyacak param yok. 

1 'P.· • 
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Subaşı 
Köyü 
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Tire, (Açık Söz) - Tireden 
13 kilometre uzakta Tire-fzmir 
şosası üzerinde 80 hanelik ve 
28S ten fazla nufuslu ilçeye 
bağlı ve ilçenin en güzel köy
lerinden biri olan ve tabiatın 
bütün güzelliklerini üzerinde 
toplayan bir köy: Subaşı köyü. 

Burada haftada bir gün Pa
zar kurulmakta köylüler ma
talarını satarak ihtiyaçlarını 

görebilmektedirler. Köye gi
rerken yurtları uğrunda şehit 

düşen vatandaşların hatırası
na saygı için Devrim anıdı 

ile karşılaşıyoruz. 
Burada her köyde olduğu 

gibi bir fidanlık göze 
çarpmaktadır. Fındalıklar di
ğer köylerin fidanlıklarından 
çok daha yetişgindir. Bir de 
tavuk istasyonu vardırki en 
ziyade (Legorn) \'e (Pleymus) 

ta,uk cinslerinden yetiştiril

mektedir. Çocukların eğlen• 
cesi için çocuk bahçesi yapıl-

- --- - -·----·=---

Trakyanın 
Zengin 
Bir köyü · Hepsi müşterek bir hattı hare

iket takip etınek kararındadır Pehlivanköyü, {Açık siıı) -
Burası Babaeski ilçesine bağlı 
bir nahiye merkezidir ve demir
yolu istasyonları içinde en çok 
tanınmış bir yerdir. Onun için 
şimdi hükümetçe bir (örnek) 
köyii yapılmıştır. Edirne ve 
A vrupaya doğru gidenler tren 
den bu köyü hayretle seyret
mektedirler. Buradan geçerken 
en önce eski ilbay Faik Üstün 
tara\ından yaptırılan şık bir 
ilk mektep, geniş bir meydan
lık ortasında sık ağaçlı bir 
bahçe ve son zamanlarda yap
tırılan ve merketinde süt gibi 
beyaz mermerden bir (Meh
metçik) anıtı bulunan büyük 
ve mükemmel bir park, bir 
tavuk, birde tavşan istasyon
ları, bir fidanlık bahçesi göze 
çarpmaktadır. 

Uzunköprüden dönüşte bu
rada çok durmayıp Babaeski
ye geçmiştim. Sonra orada 
işittiğimize göre burası görü
lecek yerlerden biri ımış. 
Bunun için tekrar zahmeti gö
;:e aldırarak buraya döndüm. 
Şimdiye kadar hiçbir lstanbul 
gazetecisinin uğramadığını an
!atan halk etrafımı bir hale 
gibi çevirdiler ve beni mey
dana nazır taraçah \'e temiz 
bir kahveye götürüp ikramda 
bulundular, biraz dinlenildik-

ten sonra da köyün her tara
fını gezdirdiler. Çarşısını pek 
hoş buldum. Yaya kaldırım

ları betoııdan yapılmış büyü
cek mağazalar, geniş cadde
ler üzerinde tuhafiye, bakka
liye, kasap, fırın, tatlıcı ve 
berber dükkanları sıra sıra 

dizilmişlerdi. Parkın bir ucun
da ve Cümhuriyet meydanının 
tam ortasında beyaz renge bo
yanmış büyük bir çeşmenin 
musluklarından gümii~ gibi 
akan nefis ve tatlı bir sudan 
içtim. Kayışdağı suyundan far
kı yoktu. 

Bu atlı sanlı (Kamun) top
rakları ve iklimi çok elverişli 
olduğundan ürünleri de çok 
boldur ve o nisbette de çıkatı 
(ihracatı) çok yüksektir. Bu· 
rada Mehmet Türkçü, Ali Er
gene, Yaşar ve Pepo Harun 
oğlu gibi kuvvetli zahire tüc
carları vardır. Bunlar tam zih
niyetle güzel işler başarmak
tadırlar. 

Buradan her yıl orta hesap 
üç bin vagon buğday, üç yüz 

1 

vagon kavun, karpuz, yüz va
gon yumurta ve dokuz bin 
kuzu çıkarılmaktadır. Darı, 

1 
susam, 011sır, lahana, üzüm, 
bilhassa, taze peynir, tereyağı 

ve tavuk \'e kuş yemi de çok 
bereketlidir. Buranın Kemal 
Tugcu adında hakikaten çok 
değerli bir kamunbayı vardır. 
Bu çallşkan ve görgülü vatan
daş bütün köylere telefon yap 
tırmış ve bu koçayların (te
sisat) başına 30 liralık birde 
fen adamı koymuş isede ilçe
baylıkça bu işyarın tahsisatı 

ne yazık ki bütçeden kaldırıl
dığı için o canım telefon şe
bekesine inme indirilmiştir . 
(Hil<metinden sual olunmaz) 
derler amma telefon gibi ida
re işlerinde en çok işe yara
yan bir (koyaç) ın tahsisatını 
bir kalem çarpmasile hemen 
kaldırıvermek neden icap et
miştir? Bu işin hikmetini sor
mak ve meydana çıkarmak 
büyüklerimize düşen bir vazi
fedir. Bu kamun karasız bir 
diyarını idiki şu tahsisat kal· 
dırıldı? 

Kamunbay, şimdilik köyün 
en önemli noksanlarından biri 
olan elektriği de bu yıl için
de mutlaka yakhracaktır. ls
tasy•>ndaki un fabrikası gere
ken ceryanı temin edeceğin

den pek az fedakarlıkla kasa
nın elektrik nurlarına kavuş
turulması mümkün olacaktır. 

mış içine salıncaklar kurul
muştur. 

Köyün ekonomi durumu di
ğer köylere nazaran çok eyi
di. Yalnız kışın yağan fazla 
yağmurlardan köylü biraz za. 
rar görmüşse de onun yerini 
darı ve pamuk ekmele telafi 
etmiştir. Son zamanda yağan 
yağmurlar pamuklara çok bü
yük faidesi dokunmuştur. 

Köy kurulu haftada en az 
üç kerre toplanmakta köyün 
ibtiyhçlarını temin etmek için 
konuşmalarda bulunmaktadır
lar. 

ltalya • Alman askeri şörüşmeleri başiadı 

[Alman-Avusturya anlaşma
sından sonra, Avrupa bir 
defa çalkalandıktan sonra şim
di yavaş yavaş durulmağa baş
layan bir manzara gösteriyor. 
Dün gelen uzun uzun haber
lerin aşağıdaki hulasaları bu 
günkü vaziyet hakkında fikir 
vermeğe kafidir.] 

Fransızlar 

Paris, 14 (A .A.) - Muha
lifler, Fransa ve lngilterenin, 
Avrupa siyasetinde Büyük 
harpten beri hemen hemen 
mutlak denecek şekilde icra 
etmekte oldukları kontrolünü 
artık ellerinde tutamadıklarını 
ifade ediyorlar. 

Bazı mahafile göre, ltalya
sız bile olsa, Fransa ve ln
giltere, alastikıyetten mahrum 
ve sım sıkı kapalı siyasetleri
ni değiştirmelidirler. 

"Ekselsiyor,. ya feyizli bir 
mesai birliği sıyasetini, yahut 
kısa, abus siyasetten birini 
tercih etmek lazım geldiğini 

söylüyor. 
lıalyanlar 

Roma, 14 (A.A.) - Avus· 
turya - Almanya ittifakı /'wru
panın Cenevre dışında yeni
den inşasına bir başlangıç 

mahiyetindedir. · ltalyanın alisi 
bakımından tadilcilikte bu ye
ni siyasadan bertaraf edilmiş 
değildir. Çünki tadil hayatın 
bir kanunudur. 

Almanya ile ltalyanın iş bir
liğini temin etmek için ikinci 
derecede devletler ile koa
lisyon yapmaktan vazgeçilme
lidir. 

ltalyanın Almanya ile de 
Fransızlarla aktetmiş olduğu 
itilafnamelere mümasil itiliif
ııamelere muümasil ililalname
ler akdedeceği zannolunmak
tadLr. 

Gizli bir madde mi? 

Paris 14 (A. A.) - Ekodö
pari gazetesi Londradan istih
bar ediyor: 

Belgrattan gelen ve Alman
Avusturya itilafnamesinin gizli 
bir maddesinin Hamburgdan 
saltanat makamına getirilmesi 
meselesinin üç sene müddetle 

tehir edildiğini natık bulundu
ğuna dair olan haber, burada 
hiçbir hayret uyandırmamıştır. 

Çekoslovakya ile 
ademi tecavüz 

Berlin, 14 (A.A.) - Çekos
lovak sefiri Massemen Praga 
hareket etmiştir. Yakında bir 
Alman • Çekoslovak iki tarallı 
ademi tecavüz ve ademi mü
dahale andlaşmasının müzake
resine başlanacağı zannediliyor. 

Bir muhtelit komisyon 

teşkil ediliyor . 
Viyana, 14 (A.A.) - Haber 

verildiğine göre, Avusturya
Alınanya ittifakının emrettiği 

teknik tedbirler muhtelit bir 
komite tarafından kontrol edi
lecektir. Selahiyetdar bir kay
nakdan teyid edildiğine göre 
dış siyasa meseleleri bu ko
mite mesaisinin dışında kala
caktır. 

Müşterek bir 

hattı hareket 

Budapeşte, 14 (A.A) - Sa-
Romada askeri lahiyettar mahafilde sanıldıgı-

görüşmeler na göre, bundan sonra Alman-
Roma, 14 (A.A) - Birkaç ya, ltalya, Polonya, Avusturya 

gün evvel Romaya gelmiş olan ve Macaristan müşterek bir 
Alman askeri heyeti, bazı tek- hattı hareket tutacaklardır. 
nik meseleler hakkında bir Habisb urglar:n tahta dönüşü 

itilaf vücude getirilmesi için başka bir zamana tehir edil-

i 
müzakerelerde bulunRcak ve miştir. Almanya ile Avustur
erkam harbiyeler arasındaki yanın dış siyasalarının bundan 
mukavelenameler hakkında sonra muvazi yürüyeceği mu-

/ 

görüşecektir. \ hakkaktır. 
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Tarife Komisyonu toplandı 

Toplantıda hararetli 
Münakaşalar oldu 

1 L i m an direkt.örünün teklifleri 
itirazla karşılandı. 

antrepo ücret 1 eri indirilmiyor 
Liman dnki tahmil, tahliye ve 

antrepo ücretlerini tesbit ede·· 
cek komisyon dün sabah de
niz ticaret direktörlüğünde top
lanarak çalışmalara başlamış
tır. Komisyon iktisat Vekaleli 
tarifeler müdürü Muhsin Na. 
imin başkanlığında, vekalet 
tarifeler mlilahassısı Burha-

neddin, Ticaret Odasından 
Abdülgani ve Suat Kara Os
man ile Liman işleri müdürü 
Raufi Manyas'dan mürekkeptir. 

Dünkü toplantıda tarifeler 
hakkında Liman işleri müdürü 
Raufi'nin teklifleri dinlenmiş 
ve müzakere edilmiştir. Raufi 
bilhassa antrepo ücretlerinin 
yeni nizami değişikliklerle tes
bitini istemiş ve şimdi 300, 150 
ve 60 şar kuruş olmak üzere 
üç türlü tahsil edilen antrepo 
ücretlerinin gümrük idaresindJ 
yaplığı gibi bir sınıf olarak tes
bitini ileri sürmüştür. Liman iş
leri müdürüne göre bu şekilde 
de300 kuruş olan en fazla ücre
tin 60 kuruş tenzilile 240 ku
nışa indirilerek her sınıfın 
bu mıkJ:ar üzerinde birleştiril
mesi de ayrıca ilave edilmiş
tir. Fakat bu tekli! birçok iti
razlara sebep olmuş ve diğer 
azalar bunu kabul etmemişler
dir. 

Bilhassa vekalet murahhas. 
]arı bunun doğru olamıyacağını 
çünkü en fazla ücretten 60 
kuruş kadar tenzil edildiği 

halde 60 kuruş olan en az 

ücrete de 180 kuru~ zammedil
diği ileri sürü " müştür. 

Buna göre ücretlerin yine üç 
sınıf üzerine 60, 150 olarak ve 
300 kuruşluk yüksek tarifenin 
de 240 kuruşa indirilerek tes
biti kararlaşmış gibidir. Maa
mafih bugün ve yarın yapılacak 
toplantılarda hararetli müna
kaşalar olacağı zannedilmek
tedir. Tahmil ve tahliye tarife
sinde bir değişiklik olması bek
lenmemektedir. Komisyon ça
lışmalarını bişkaç güne kadar 
bitirecektir. iktisat Vekaleti 
Tarifeler müdürü Muhsin Naim 
ve tarifeler mütehassısı Burha
neltin Cumartesi günü lzmire 
gidecekler ve oradaki tahmil, 
tahliye ücretlerile vapur tari
felerini tesbit ettikten sonra 
Salı günkü vapurla lzmirdcn 
şehrimize döneceklerdir. Yeni 
tarifeler bir Ağustostan iti ba
ren tatbik edilecektir. 

Boğa Yavruları 
Köylerdeki sığırların ıslah 

ve Leksiri için halis kan bo· 
ğalar satın alınarak köylere 
tevzi edilmişti. Bunların köy
lülerce eyi bakıldığı anlaşılmış 
ve bunların yavrularının köy
lerden alınması kararlaştırıl
mıştır. Bunun için bir çok ka
zalarda birer boğa deposu 
açılacaktır. Satın alınacak olan 
boğa yavruları bu depolarda 
beslenecek ve büyüdükten 
sonra ihtiyaca göre köylülere 
dağıtılacaktır. Bunun için de 
bütçeye tahsisat konacaktır. 

15 Temmuz 

il 

• 
BİR SERENCAM 

Yazan: Ertuğrul Şevket 

Bay Gevrek lrgil, beyaz ka- \ 
ğıtların üzerine eğilmiş düşü
nüyordu, aklı yazacağı maka- ı' 
lelerden ziyade alacağı parayla 
meşguldü. Tanesi yirmi liradan 
on makale iki yüz lira ederdi. 
Patlıcan Bürosu, patlıcanın bü
roda propagandasını yapacak 
her yazıya, yirmi lira veriyor
du. Bay Gevrek lrgil bütçesi
nin açığını kapamak için tam 
on yazı yazmağı ve memleke
tin muhtelif yerlerinde çıkan 

gazetelere bu makaleleri gön
dererek iki yüz lirayı cebine 
yerleştirmeği kararlaştırmıştı. 
Zaten gazete sahiplerini tanı

yordu. 
Tam beş saattir, Patlıcanın 

ucuzluğunu ve daha da ucuz
lıyacağını, patlıcan yemekleri
nin envaını, rakıyle yenecek 
patlıcan salatalarının çeşidini 
ve patlıcanın fevaidini methe
der sekiz makaleyi bitirmişti. 
Kafası durmuştu artık. Odanın 
bir köşesinde sedire uzanan 
genç karısına bakb. 

- Nadire, dedi. Bana bir 
vişne şurubu getir. 

Nadire Bay Gevrek lrgile 
şurubu uzattığı zaman o hala 
dalgındı. Yazacağı iki makale 
için mevzu hazırlıyordu. Şu
rubu farkında olmadan aldı, 
bir yudum içince bağırdı. 

- Bu, bal gibi yahu. Bu 
kadar şekere günah değil mi? 

Bardağı masanın üzerine bı

raktı. içeriye seslendi, 
- Elmas, Elmas abla 1 
Hizmetçi tertemiz prostela

sıyle içeri girdi. 
- Canım Elmas abla. Bu 

ne kadar şeker. Paraya günah 
yahu. 

Elmas , gün görmüş , 
büyük konaklarda çalışmış, 

iyi yemek pişirmesini bilen 
bir kadındı. 

- Efendim, dedi, onun için
de çok şeker yok. Ben iki 
kilo vişneye yarım kilo şeker 
koydum. Fakat şimdi şekerler 
eskisi gibi değ'il. 

Çok kuvvetli. Onun için 
tatlı olmuş, eskiden yarı yarıya 
şeker korduk. 

- Canım daha şurubun il
mini alamadın mı? 

Nadire, Elmasa kaş göz 
işareti yaptı. O, sesini çıkar
madan dışarı çıktı. 

Bay Gevrek lrgil hala dü
şünü yor ve düşündükçe de si
nirleniyordu . Karısı moda 
mecmualarını çeviriyordu. O, 
buna sinirlendi: 

- Hanım, dedi. Karıştırma 

şu mecmuaları, zihnim dağılı
yor. Nadire sinirli sinirli bay 
Gevrek lrgile baktı. O, bu ba
kıştan büsbütün sinirlendi. 

- Sizin için çalışıyorum, 

dedi. Tatil günümü haram 
ettim. 

Nadire hırsla ayağa kalktı, 

- Zaten sen böylesindir, 
dedi. Bir satır yazı yazacak 
olsan ortalığı kırar geçirirsin. 
Hem benim için neye çalışı

yormuşsun. Hesabını iyi tut. 
- Hesabımı neyle tutayım. 

Sen öyle bir bütçe açığısın 

ki: Neuzübillah. 
- Hadi deli. 
- Deli babandır. 
Nadire odadan fırladı. Bay 

Gevrek lrgil asabiyetle kağıt
lara eğildi. Bir satır yazı yaz
mıştı, kulağına bir cızırtı 

geldL Elmas yağ haşlıyordu. 
Bağırdı: 

- Ziftin pekini yeyin. Yağ 
haşlamanın sırası mı. Burada 
kala patlatıyoruz. 

Ev, sükute büründü. Bay 
Gevrek lrgil makalesini yaz
mağa başladı. 

•• Dört gün sonra makalelerin 
hepsi gazetelerde çıkmıştı .Bay 
Gevrek lrgil, Kopurları se
vinçle bir zar fa koydu, mem
nundu. Bakkalın borcunu ka
payacak, sütçü ile alakasını 
kesecekti. 

Karısı da o gündenberi ken
disile dargındı. Ona şık bir 
kumaş almayı düşünüyordu. 
Bu suretle barışırlardı. 

Bay Gevrek lrgil bir oto
mobile atladı. Patlıcan Büro
suna gidiyordu. Akşam evde 
mükellef bir sofra hazırlamak ta 
hiç fena olmıyacaktı. 

Otomobilden inerken taksiye 
baktı, iki yüz yetmiş kuruş 
yazmıştı. Şoföre: 

- Bekle; diye emir verdi. 
Büro Şefi. Bay lrgilin elini 

sıkmadı. 
- Azizim, dedi. Sen men· 

fi propaganda yapıyorsun, 
halbuki biz seni dost bilirdik. 

Bay lrgil saşırdı: 
- Lakin, dedi. Ben. Maka· 

!elerim, sizin nefiniz. 
Kopurları yaydılar. Büro 

şefi. 

- Patlıcanın ucuzlayacağı· 
nı bildiren makaleler menfi· 
dir dedi. Çünkü halk ucuzlu
ğu bekleyerek patlıcan almıyor. 
Canım patlı canlarımız çürü
mektedir. 

Sonra ta~ra gazetelerini 
gösterdi. 

- Bu gazetelerdeki yazılar 
için de ancak birer lira veri
yoruz. iki makaleniz işimize 
yarıyabilir. 

Zile bastı, hademeye emir 
verdi. 

- Muhasibi çağırınız. 
Muhasip gözlüklü, zayıf bir 

adamdı. 

- Elendim, dedi. Senet yap
mak lazım. 

Yedi kur~uk pul aldılar. 
Senedi yazdılar. Makalelerin 
telif olmayıp bir hizmet mu· 
kabili yazıldığına da karar 
verildiği için yüzde on buhran, 
yüzde beş kazanç ve saire ke· 
silip eline yüz yetmiş iki ku· 
ruş alınca Bay Gevrek lrgil 
şaşırdı, kaldı. 
Sokağa çıkınca şoför hiır· 

metle kapıyı açtı. Bay lrgil 
meyustu. Saat, üç yüzü gös· 
teriyordu. Cebindeki kendine 
ait son bir lirayı da ilave ede· 
rek borcunu ödedi ve şoförü 
savdı. 

Ertuğrul Şevket 

BORSA - PİYASA 
14 Temmuz Salı 

Para Borsası 
Paralar 

Satış Alış -Londra 6:4. 631-
Nevyork 1124.50 124.50 
Paris 161. 166. 
Milino 190. 196. 
Brüksel ~ 80. 84. 
Atlna 21.50 23.SO 
Cenevre 812. 820. 
Sof ya 22. 2s. 
Amsterd. n. 84. 
Prag 8S. 94. 
Viyana 22.SO 24, 
Madrit ; 11. 16. 
Bertin 28. 30. 
Var,ov:a 119· 2'l 
Bud:ıpeşt& :n. 24. 
Bükreş t 13. J 16. 
Betgrat 48. S'l. 
Yokohama 3'1. 34. 
Stokholm 31. 33. 
Altın 957. 968 
Banknot 242. 243 

Çekler 
Kapan_!!. 

Londra 629.SO 
Nevyork 0,795'i 
ParU. ].2..04 
Millin o 10. 1042 
Briikset '4,7141 
Atina 84.6495 
Cenevre 2,4368 
Sof ya 63,0;36 
Amsterd. ı, 1698 
Praıı; 19,ı3ZS 
Viyana 4,t861 
Madrit S,8129 
BerlİR 1,976) 
Varşova 4.1861 
Budapeştt 4.29S5 
Bükreş A>7.so6S 
Belıı;rat 34.995

5 Yokohaıno 2.684 
Moskova 24.9651 
Stokbotn> 3.o77S 

istikrazlar 
Tü.rk Borc" l 20.ııo 

" .. 11 · 19. tO 

.. " 
111 

1stikrazı dahili 
Ergani 
Savaa Er'Zı.ırum 1 

" " 11 
Esham 

iş Bankası Mii. 
., " N. 
,. " HamUint 
Anadoh.ı 010 60 
Merkez Bankası 

Tahvil~t 

Açılış ~~ 
AnaColu Vadeli 1 43.70 

43.70 

43.ıo 
43.7~ .. .. " il 

" 111 

Ti~atrolar:Sı~a~ 
HALK OPERETi 

Taksim bahçesinde 
Bu akşam 21,4S de 

Y ıeni operet 
RAHMET EFENDİ 

yakında 

BABALIK 
Masal.a.rını-ıı ayırını~ 

Meşrubat 7 5, 50, 30 
TELEFON 43703 
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Devlet Demiryolları ve Limanları lşletm& • Nafıa Bakanlığından: Glandokratin 
demek 

Ademi iktidarın 

U. idaresi ilanları ____ , ___ ..;;.;...;.;;.;;.,.;..;;.;. _________ _ 
l\Iuhammeu bedeli 4127.97 lira olan sür'at kontrol 

saati yedekleri 13-8-936 Perş~nbe günü ssat 15,30 da 
kapalı zarf nsuliyle Ankarada Idare binasında satın alı• 

TÜRK HAV/l.. 
20 Temmuz 936 Pazartesi günü saat 15 de Ankara• 

da Nafıa Bakanlığı Eksiltme Komisyonu odasında 200 000 
lira muhammen bedelli 4000 ton kreozotun pazar;ık!a. 
e~siltmesi yapılacaktır. Şıırtna.me, mukavele projesi on 
lıra mukabilinde Ankarada Naha Bakanlı!ı;ı l\Ialzenıe 
dairesinden verilecektir. İsteklilerin Nafıa Bakanlığıııdan 
alınnıış nıüteahhitlik vesikası ile birlikte 20 Temmuz 936 
Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı 
Malzeme eksiltme komisyonuna ıniıracaatları lazımdır. 

1 

devası demektir. Profesö 
Stinoch ve Brown Sequar· 
din me,aileriyle elde edıle 

mühim bir keşiftir. 

Her eczanede 
bulunLıır. 

nacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin 309,60 liralık muvakkat 

teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gaze 
tenin 7-5-936 gün ve 3297 numaralı nüshasında İntişar 

1, etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
, tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reis
liğine vermeleri lazımdır. 

-•••••••••••Ilı Şartnameler parasız olarak Ankarada llfalzeme Daire 
İstanbul !kinci İcra l\fe• sinden, Haydaroasada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden 

, nıurlu!ı;nndan: Bir borçdan ı dağıtılmaktadır. •3888• 

ı : dolayı mahcuz ve paraya 

1 

:,. 
Çevrilmesine karar verilen Metre mik 'abı muhammen bedeli 39 lira olan aşa• 
Beyoğlunda I1eriköyünde ğıda cins ve mikdarı yazılı Çam kereste 24 • Temmttz 
İkinci kısım nıalıallesinin '11936 Cuma günü saat 15 den itibaren sırasile ve ayrı 
bahçe ve arpa suyu fahri· ayrı ihale e Jilmek üzere Ankara'da İdare cinsinda pa• 
kası soka;tında tski 16, 18 1 zadtk usulile satın alınacaktır. 
9, mükerrer, yani 25, 23, Bu ışe giruıek istiyenlerin lıer cindinin hizasında 
2:J.1, 25, 23, 25 / 1, 14 nu yazılı muvakkat teuıınat, kanun un tayin ettiği vesikalar 
ın~ralarla mur:ıkkam Arpa ve resıni gazetenin 7-5-1936 g. 3297 No.lu nüshasında 
suyu caddesi ve bir taraiı intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış bir ve• 
evvelce biracı Komisi ve sika ile muayyen vakitte komisyonda bulunmaları Hl· 
elyevnı Mösyü Doran Şas· zımdır. 
talin Levi hane ve bahçesi Şartnameler Aankara'da 1\Ialzeme Dairesinde, Hay• 
\·e bir tarafı Gürciı kilisesi darpaşada tesellüm ve se,·k Şefliğinde, Eskişehir ve iz· 
Sokağı ve bir tarafı Rabii mir'de İdare nıağazalarında görülebilir. (3846) 
bahçe sokağıyla mahdut Cinsi Takribi 111 3 ı .Muvakkat teminat 
elyevnı 5 ev .;e ahır ve 1- Vagon tahtası 1059,074 3097, 79 lira 
dükkanın i.içde bir hissesi 2- Çam muhtelif 342,750 1002,54 ., 
satılığa çıkarılmıştır. Satış 
lS.S.936 tarihine nıüsadif 
Salı g~nü saat 14 den 16 ya 
kadar dairede icra olunacak 
\'e verilecek bedel işbu 
gayri menkul;itın tamamına 
t k. ~ ·tır olunan (10811) buçuk 
!ıradan işbu hisseye isabet 
edecek miktarın °' 75 şini b /O 

ıılduğu taktirde en son 
arttıranın üstünde bırakı· , 
•acak ve aksi taktirde art• 
tırnıa 15 gün daha temdit 
olunarak 3·9·936 tarihine 
nı~s d" • . · a ı, Perşenbe gunu 
saat 14 den 16 ya kadar 
teuıdiden müzayedeye de· 
vaaı olunacaktır. İşbu art• 
tırnıada verilecek bedel 
kıyıneti mulıanınıine olan 
(10811) buçuk liranın % 
75 ini bulmadığı taktirde 
arttırma (2280) numaralı 

kanuna tevfikan beş sen~· 
lik tecile tabi o!acakdır. 

Arttırnı-ı peşin para iledir. 
Arttırmaya iştirak edecek• 
ler işbu gayrı menkulün 

hissesinı, is~bet eden kıy· 
Dıetin % 7 buçuğu nisbe• 
t• 
ınde pey akçesi veya ulu· 

Sal bir bankanın teminat 

nıektubunu vermeğe mec. 
burdurlar. Gayri menkulün 
llJiiterakin vergi tanzifiye 

Ve. tenviriye gibi Belediye 
tcsıaı1 ·ı . . b erı e vakıf ıcaresı 
orçlııya ait olup bedeli 

lUüzayededen tenzil oluna• 
caktır y· . . k f t . · ırmı senelık va ı 
avız b d 1. • . . 

t' · ~ e ı mu~terıye aıt• 

• •• 
İlk eksiltmesi feshedilen İsmi, muhammen bedelleri 

aşağıda yazılı malzeme 23/7/1936 Perşembe günü hiza• 
Jarında gösterilen saatlerde Ankarada İdare binasında 
ayrı ayrı ve kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Bu 
işlere girmek isteyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat 
temina•lar ile kanunun tayin ettiği vesikaları resmi gaze
tenin 715/1936 g. 3297 No. lu nüshasında İntişar etmiş 
olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklif 
mektuplarını aynı gün lastik malzeme için (saat 14,45 e); 
dinamo kayışları için {saat 15 e); kapalı ebonit kutular 
için de (saat 15,15 c) kadar komisyon Reisliğine vermeleri 
J:izıwdır. Bıı işlere ait şartname Haydarpa7ada Tesellüm 
ve sevk şefliğinde, Ankarada Malzeme dairesinde parasız 
olarak dağıtılmaktadır. (3819) 

İsmi 
l\I uhtelifülcins İfuı., 
tik malzeme. 
?.! ulıtelif ebatta4:-!10 
metre bezli kau· 
çuktan mamul va· 

gon dinamosu kayışı. 
800 adet kapaklı' 
abonit akklın1l1l5.• 

tqr kutusu 

ll!ııhammen l\Iuvakkat Eksil 
bedel teminat 

22765 Lira 

13116 

4800 

* • * 

> 

• 

1707,38 lira 15,45 

863,70 > 16 

3GO • 16.15 

:Muhammen bedelleri ile isimleri aşar:ıda yazılı mal· 
zeıııe 14-8·936 Cunıa günü hizalarında gösterilen saat· 
!arda kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasıııda 
satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek isteyenlerin hizalarında gösterilen 
muvakkat teminatlar ile kanunun tayin ettiği vesikaları 

ve resmi gazetenin 7·5· 1936 tarih ve 3297 numaralı 
nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün hırdavat malze• 
mesi için saat (14 e); çinko levhaları için saat (14,15 e); 
galvanize kablo teller için saat(14,30 a); adi ve galvanize 
demir teller ve saire için saat (14,45 e); ve kurşun !ev· 
halar için de saat (15 e) kadar Komisyon Reisliğine ver• 
meleri Jazımdır. Şartnameler parasız olarak .Ankarada 
:Malzeme dairesinde Ilaydarpaş1da Tesellüm ve sevk 
Şefliğinde dağıtılmaktadır. •4010• 

Eksiltme .fılr: 2004 numaralı icra ve 
ı as k anununun 126 ıncı ı 

llJaddesine tevfikan hakları 
tapu sicillcrile sabit olma· 
Yan · 

İsmi l\Iuhammen ll!cvakkat saati 

a· ıpotekli alacaklılarla 
f l$er aldkadarların ve irti· 
hak hakkı sahiplerinin bu 
aklarını ve hususile faiz 

Ve Dıasrafa dahil olan id· 
d' 
it'.~larını ilan tarihinden 
e ı •ren yirmi gün içinde 
d v:akı Dıüsbitelcrile birlikte 
aırenıizin 35-696 nuaıa· 

tasına • . . 
1 . uıuracaatla bı!dırnıe· 
erı ı· h azımdır. Aksi taktirde 

0;kları tapu sici!lerile sabit 
Dıayanlar satış bedelinin 

:Payla 
l Şınasından hariç ka• 
ltlar ş 

r f ' artname herkes ta. 
a ından . ·ı b'l k .. 28. goru e ı me · ıçı n 

r 
7•936 tarihinden itibı

en d' . ıvanhaneyc talık edıl· 
ıuıştir D h 
1 • a a fazla ıııalıiınat 

a ınak · • ısteyenler dosyasına 
lUuraca ti . . . a :ı vazıyet ve tak• 
tır 1 kı , . ) nıet raporunu tetkık 
edeb']' 
t' 1 ırler. i\I üıayedeye iş· 
ırak edeceklerin işbu gayri 

lUenkule ait bütün maİu· 
llıatı "ğ . 0 renmış addoluna• 
cakları ilan olunur. 

bedeli 

!IIuhtelif hırdavat 
malzemesi. 

Cem'an 33700 kilo 
muhtelif eb'atta adi 
ve kalo pili için 
çinko levha. 
Cem'an 5800 kilo 
muhtelif eh'atta gal• , 
vıı.nize kablo tel. 

Cem'an 6250 kilo 
mulılelif eb'atta demir 
tel tavlanmış soba te
li, galvanize demir ve 
bağ teli 600 rule di· 
kenti tel, 500 metre 
kalbur teli. 
Cem'an 4700 kilonıuh-

3260,50 

9368 

2595 

3643.75 

1316 

telıf eb'atta kurşun lav ha. 
• * • 

lira 

• 

• 

• 

> 

teminat 

244,54 lira 15 

-702,60 > 15,15 ... 

194,62 > 15]0 

273,28 • 15,45 

98, 70 > 16 

30 Temmuz 936 da n;üsabaka ile 18·28 yaş arasın· 
daki Orta nıektep ve Lise mezunlarından 60 istasyon 
menıur namzedi alınacaktır. İmtihanlarda müsavi dere
cede kazananlardan Lise m~zıınları ve ecnebi lisan b:
lenler tercih olunur Askerliğini yapanlar terhis teskeresi 

' ve Askerlik yaşındakiler de Şubenin resmi bir vesikasını 
gö'.serecek!eı'dir. Talipler bir istida ile Ankarada Unıum 
ll!üdürlüğe ve İstanbul, Balıkesir, İzmir, Afyon, Ada· 

Kurumu 
zinden: 

Genel Merke-

1 • Ankarada bir Paraşüt kulesi 
YAPTIRILACAKTIR. 

2 - Kulenin tahmini keşif bedeli 44.947 
kuruştur. 
3 - Plan ve şartnameleri 25 lira mukabilinde 

Ankara'da Hava Kurumu l\Ierkezinden, İstanbul'da 
T. H. K. İstanbul Şubesinden nlınacaktır. 

4 - Eksiltme 31· Temnıuz·936 günü saat 15 de 
kapalı zari usulile Ankara'da Kurum Genel l\lerke
zinde yapılacaktır. 

5 - l\lünakasaya girebilecekler: 
İstekliJsrin D;pJomalı mimar veya mühendis 

olmaları ve inşaat müteahhidi olduklarına dair 
mukayyet bulundukları Ticaret odasından vesika ibraz 
eylemeleri ve iktidarı nıalilerini gösterir bir Banka 
referansı vermeleri ve şimdi)e kadar bu şekilde mühim 
bir betonarme inşaatı yapmış olduklarını vesaikle 
ispat eylemeleri ve bu vesaiki ıııünkasa tarihinden 
itibaren asgari yedi gün evvel T. II. Kurıınıırna 
ibraz ederek münakasaya girebileclderine dair Yesika 
almaları şarttır. 

6 - Talipler 3371 lira 6 kuruşluk muvakkat 
teminat mektubu ve ehliyet vesikalarile birlikte 
teklif mektuplarını 31·Tenımuz·936 saat 14 e kadar 
Genel llferkez Başkanlığına teslim etmelidirler. 

·3906• 
1 • 

1 l lf-1 lstanbul Belediyesi 

•3847• 

ilanları l • I 
r:: Yapılmakt.a . olan .k.analizasyon ameliyatı do!ayısile 

~<>·?·936 tarıhınden _ıtıbaren Vefada eski Zeyrek yeni 
ıtfaıye yokuşu caddesınin bütün nakil vasıtalarına kapalı 
bulunacağı ilan olunur. (B) (4013) 

* * * Karaköy köprüsüniın sabahları nçıhn parçasının du· 
baların.dan. bi.r tanesi ~eğişlirilec~ktir. Btı sebeple köprü 
ayın yırıuıncı pazartesı sabahı ııçılıp kapandıktan sonra 
perşembe akşamına kadar açılıp kapanmayacak ve gemi• 
lerin Halice girip çıkmaları kabil ohwayacaktır. Yine bu 
müddet zarfında küçiık ınerakibin II:ıliç:en çıktıitı Ga· 
lata tarafındaki gfo kapalı kalaca:s;ı cihetle ıııerakibin 
Halice girip çıkmaları yalııız İstanbul tarafındaki tek 
bir gözden olacaktır. Alika<larlarc.ı bilinmek üzere ilan 
olunur. 'ıJ3) (4021) 

... ..> 
Bir kilosunun 
l\I ıı ha ııı meni Kilo<u 
6 r:: '<> kuruş 3700 arpa 
2,5 

" 1800 saman •teminatı 
3,5 " 1800 kepek: 27 lira Dahiliye Vekaletinden: . ~)iişkünlerevi .,ayvanatı için !azını olan yukarıda 

1 - Vekalet arkasındaki sahanın lıafrı ve tanziıui ile cınsı yazılı hayvan yemi pazarlığa konulnıu~tur. Sartnaıııesi 
şevlerinin ynpılması açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hafriyatın keşif bedeli 4128 lira 76 kuruştur. 
3 - Eksiltme 30 temmuz 936 perşembe günü Saat 

15,5 ta Dahiliye \"ekaleti binası içinde toplanan satın alına 
Komisyonunca yapılacaktır. 

4 - l\Iuvakkat teminat 310 liradır. 

5 - İstekliler bu işe ait fenni ve mali şartnamelerle 
proje keşif ve fiyat ccdvellerini görmek ve almak üzere 
lıer gün vekalet levazım bürosuna müracaat etmelidirler. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaleti Yapı 
!şleri Umum llfüdürlüğünden fenni ehliyet vesikası al· 
maları şarttır. Bunun için ihaleden en az 8 girn evvel 
adı geçen Müdürlüğe müracaatları lazımdır. (1650) (3863) 

lstanbul Gümrükleri 
Müdürlüğünden: 

Satlş işleri 

Safi 1365 kilo ağırlığında saf ipek mensucatın pazar• 
lığı 16 Temmuz gününden ltibaren her ihale günü ya• 
pılacaktır. Verilen bedel layık görülürse ihale edilecektir. 

{3987) 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....;.~__;...--

İstanbul Beşinci 
İcra Memurluğundan: 

Cemile tarafından Emniyet Sandığı namına birinci 
derecede ipotekli olup paraya çevrilmesine karar verilen 
\'e tanıauıına 600 lira kıymet takdir edilen çarşıyıkebir· 
de feraceciler sokall'ında 19 No. lu sağı Ali Riza diık• 
kanı solu Pıtına Zehra ve saire dükkanı arkası çarşı 
deruni önü feraceciler caddesile malı '.ut tonoz kemerli 
olup cephe kepenkleri ahşap yapraklı masahası 6,00 
nıetre murabhaında ka3ir bir dükkanın tamamı açık 
arttırmaya vazedilmiş olduğundan 20-8-936 tarihine mü. 
sa·lif perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci 
arttırması icra edilecektir. .'\rttırnıa bedeli kıymeti mu• 
!ıanımenenin '/o 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üze• 
rinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın 
taahhiıdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müd· 
det le temdit edilerek 4· 9-936- tarihine müsadif Cuma 
günü saat 14 den 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıy• 

meti nıuhammenenin % 75 ni bulmadığı takdirde satış 
2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. 
Satış peşindir. 

Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti mu. 
hammenenin % 7,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları !azını· 
dır. Hakları Tapu s:cilli ile sabit olmıyan ipotekli ala• 
caklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masar!fe dair olan iddia· 
larını evrakı müspiteleri ile birlikte ilan tarihinden itiba· 
ren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri 
liizımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmı· 

levazım miıdürlüğünde görülür. Pazarlığa gir~nıek iste· 
yenler kanunun tayin ettiği vesika ve hizasında gösteri• 
len muvakkat teminat makbuz veya nıektubile beraber 
29 Temmuz 936 çarşamba güniı ~aat 15 de daimi en• 
cuı:ııeode lııılunıualıdır. (4020) 

• • • Çift -
30 Amir ıç;n ı Bir çift çizmeye 10 lira 50 ku• 

418 l~frat ,. k,ırıış tahmin olunmuştur. 
İtfaiye amir ve efradına yaptırılacak 448 çift çizıne 

açık eksiltmeye konulmuştıır. Niiııııınesi ve şartnamesi 
levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek iste• 
yenler 2490 numaralı kanunnn tayin ettiği vesika ve 
353 liralık mııvakkat teminat makbuz veya mektubile 
beraber 25 Temmuz 936 cumartesi günü saat 11 de. da. 
imi enciiınende bulunmalıdır. (B) (3921) ·----! ........................ .. 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
4 . cü 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 ... 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 . Ankarada Yenişehirde Dahiliye \"ekaleti binası 

metlıalıne konulacak nıerwer le\'ha ve brons pilika · · 
açık eksiltmeye konulmuştur. ışı 

2 - 111ulıammen keşif bedeli 1815 liradır. 
3 - ~fu~akkat teminat 136 lin 15 kuruştur. 
4 - Eksıltme 2017/936 Pazartesi günü saat 15 30 da 

Dahiliye Vekaleti binası içinde toplanan Satınalw~ Ko
misyonunca yapılacaktır. 

5 - Bu işe aid nıali ve fenni ,artnameyi, kroki, fiat 
cetveli ve grafikleri görmek ve almak isteyenler Vekalet 
Levazınıına müracaat ederler. 

6 - İeteklilerin yukardaki şerait dairesinde ve ıa. 
aka! 8 gün evvel müracaatla fen heyetinden alacakları 
ehliyet vesikalarını h~nıilen yevnıi ınezki'ırda müracaat• 
ları ilan olunur. "1542,, "3697,, 

yanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Mü· U:: 
terakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye c 
rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olu· - Z 
nur. \'e 20 senelik vakıf icaresi tavizi de müşteriye aittir. :::>.: ; 
Daha fazla walüın~t almak isteyenler l·S.936 tarihinden fi) .ııı: .rı 

CD "' itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundu· O .. " ::1 t: 
rulacak arttırnıa şartnanıesi ile 934·3401 No. Ju dosyaya iCL il>-~ 
müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri CD 
ilan olunur. (3996) llıl > ~ 

ı-------~~......;. .... ....;.. ................................. ~----~ ı ılo ~ 
na, Malatya, Kayseride İşletme m ;ldürlüklerine ve l\Jıı. .ı ;;a 
danyada işletme amirliğine müracaatla mektep diploması, U)o~.; 
N uf us cüzdanı, Askerlik vesikasının istasyon şeflerince - ıı.ı .ı.ı 
resmi mühürle tasdikli birer suretini ve polis veya Be. t- Q ~ 
lediyeden bir hüsnü hal ilmühaberini istidalarına bağla· 4' ı.: ~ 
yabaklardır. İmtihanlar Ankara ve İşletme merkezlerin· fi)~:; 
de yapılacak kazananlara 57 lira ücret \'erilecektir. Ta· -g 
!iplerin imtihan yerlerine gidüp gelmeleri parasız temin ~ 
olunacaktır. •1664• "3932 .,.. 
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8 -AÇIK SOZ- 15 Temmuz 
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HASAN YAGSIZ KAR KREMİ ve HASAN GECE KREMi İLE 

HASAN Acı Badem Yağı Kremi· 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

Dünyada mevcud kremlerin en nefisleri, en sıhhileridir. Nazik cildli kadınların ari<adaşıdır. İhtiyarları gençl~tirir ve gençleri güzelleştirir. İnsana ebeii bir taravet veren Hasan Arıba~eın yağile yağsı~ 

gündüz ve yarım yağlı gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tiip halinde 20, Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapıştırılan ve halkı aldatan kremlere vesair ıtriyata aldanmayınız. HASAN 

ismine ve markasına dikkat ediniz. HASAN DEPOSU: ANKARA, IS TANBUL, BEY O GLU. 

KUMBARA , 
o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

ı 
RADYOLiN 

GR 1 

1 

• 
1 p • 

1 N 
1Paviyonu 8 inci Yerli Mallar Sergi- , 

TARLADIR sinin en çok b e ğ e n i l e n, en çok 
sevilen ve gezilen paviyonudur . 

.• ı p~m-:mııu.ı111..,--..;;;: 
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1 lstanbul Vakıflar Direktörlüğünden : 1 
Muhammen kirası 

~emt;meşlıurıı Cadde ve sokağı Nr: sı Cinsi Lira K. 

Hekiuıoğlu alipaşa. Hattathalim. 57 Meşrı.:thaue. 3 
Bahçekapı, Şeyh• Sebzehane 2,4,6,8 
mehmedgeylani. 

Dükkan üstün· 17 50 
de iki o:la. 

Bahçekapı, Hobyar. Y. Postane karşısı. 7-52 
Çdebioğ\ualaad iin. Yenicami avlu• 8°134 

sun da 

Diikk5.n. 6 
• 12 

" " 94-49 Dükkanın nısfı. 3 50 
B~lıkpazarı, Ahıçe· Nevfid~n camii 69- 25 
lehi. altında. 

Bcyazıd. Ka5ıkçı!ar. 9 
Balıkpaz:ırı, Ahıçe- Yarımlıan içinde. 25 
lebi. 

" 
Yağiskelesi. 

Eyüp, Bahariye. O 
Çelebioğlu alaadciin. K11şçular. 

Kap\ndakik, Yavuz Dökmeci. 
ersıuıan. 

o 

o 
23-32 

17 

o 

Dükkan. 20 

n 2 
Kahve mahalli 9 

Kanlıca pazar· 8 
byı;'.:ı mahalli. 
Kulu be ve arsa 5 
Arsa 

• 

Yeniköy ve ada• 

3 
5 

Balıkp:ızarı, Ahıçe• Ha&ıriskelcsi. 

lebi. !ar kayıkları is· 
kele mal111li. seneliği 150 

• 

Yukarda yazılı mahaller 937 Renesi Mayıs nihayetine kadar 
kiraya verilmek üzere arttırmaları uzadılmıştır. İstekliler hizala• 
rındaki muhammen kirasının seneliğinin yüzde yedibuçuğu nisbe• 
tinde pey akçelerile birlikde 20 Temmuz 936 Pazartesi günü saat 
15 e kadar Çenberlitaş'Ja İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde 
Akarat kalemine gelmeleri. (3989) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Orta Ziraat r.Iektebi mezunlarından askerliğini yapmış ve yaş· 

ları otuz beşi geçmemiş olanların mülhakatımızda münhal bultınan 
Ziraat ve Talıri.r kontrol memurluklarında bir ay nıiiddetle staja 
tabi tutulduktan sonra,•e muvallakiyetleri görüldüğünde harcirah. 
lan verilerekbu vazifelere •50> lira Ücretle tayinleri mukarrer bu• 
lunduğıından talip olanların iliin tarihinden itibaren bir hafta 
zarfında aşağıda yazılı evrakı müsbiteleriui hamilen bir dilekçe ile 
müracaatları lüzumu bilairilir. •3943• 

1 - Orta Ziraat Mektebi şahadetname veya tasdiknamesi 
2 - Nufus hüviyet varakası 

3 - Askerlik vesikası 

4 Hühnülıal kfığtdı 

5 Sıhhat raporu 
6 - 3 tane fotoğraf. 

Acele Satılık Kagir Dükkan 
Üsküdar Selman ağa mahallesi Billbül Dere caddesinde 14 

No. lu kagir ve üzerinde bir odayı havi dükk5.n acele satılıktır. } 
Talip olanlar Galata Manokyan han N o. 1/3 Macid'e müracaat etsin. 
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ı ~ Yerli Mallar S ergisinde, Radyolin-Gripin paviyonunun önü-j 
il ne yığılarak a deta kapışır gibi Radyolin ve Gripin alan halk kitlele\!J 
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kemesinden: Marin Mnütenşin ~/ 

Şirketi ta rafından madenci Meh• Halkımızın % 99 unun kullandı ğ ı ~ 
med Arif aleyhine açılan alacak 

Ağrılara karşı kullanılan ilaçların 

başında gelen bir müstahzardır. Gri· 
pin varken diş ve baş ağrısı unutu. 
lan birer mefhum haline gelmektedir. 

davasının esnayİ ruyetİnde ve• an güzel, en tesirli diş macunudur, 
rat eden müddeaaleyhin verese· Sade dişleri temizlemekle kalmaz, 
sinden olan ka rısı Sıraselvilerde 11. ağzı da mikroplarından kurtarır. 
Bay Hilmi apartımanında 4 nu· 

maralı dairesinde mukim iken ha. 
len ikametgahı meçhul bnlunarı 
Havvaya bir ay müddetle ila· 
nen 30- 6-936 tarihli tahkikat 

Paviyonunu mutlaka geziniz! 
celsesi için yapılan tebliğ-ata 

rağmen gelmediğinden h1kkın· 

da gıyap kararı verilerek H. U. 
M. K. uun 401 ci maddesi mu. 
cibince tebliği için tahkikat 
17-9-936 Perşembe saat 14 de 
bırakılmıştır. ?.Iezkür gün ve 
saatte mahkemeye gelmesi lıı · 

zumu ikametgahı meçhul olan 
mü.ldeaaleyhe ilanen tebliğ 
olun ur. 

İstanbul 5 inci İcra ll!emttr• 
luğundan: Mahcuz olup satıl· 
masına karar verilen 1 kilim 
23-7-936 tarihine müsadif per· 

şcmbe günü 12,30dan 13,30 a 
kadar Küçülcpazar Kıble sokak 
Saatçi yokuşu 21 numaralı ha· 
nede satılacağı 

iYİ BİR MÜJDE 1 

YARIN 
Beyoğlu istiklal Caddesinde Hacopulo Pasaıı karşısında 283 No. da 

BAYAN 
namında yeni bir mağaza 

AÇILIYOR 
Bayanlar, bu mağazada en son moda ve zengin çeşitlerde 

Şapkalar - Eldivenler - Çoraplar 
ve3aire bulacaklardır. Fiyatlar mutedildir. 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden yazı işleri müdürü 

Etem izzet Benice 
Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

Satılık Köşk, Yalı, 

Ev, Dükkan, Fırın 
Emniyet Sandığından: 
İhale bedelinin % 50 si ikraza kalbo

lunabilir. 

Mevkii Cinsi F.ski Yeni 

1 - Göt.tepede eski Yeniyol ve 

yeni tYenisokak) Köşk 15,Hi,22 11,11 
2 - Büyiıkdere:ie Büyiıkdere 

caddesinde Yalı 121 120 
3 - Kartal r-.hltepesinde Bağdat• 

Ayazma•Giilsuyıı c1ddesinde F.v 949-14 470-50 
4 - Büyükadada eski Nizam ve 

yeni Ziyapaşa sokağıııda Kö7k 5 8 Mü. 
5 - Üs k iidar Hayretti nça vuş 

mahallesi nrle Çeşme sokağında E\• 6 4 
6 - Fatihte Kirınasti mahallesinde 

Emirhan sokağında r-Iaaoda iki dükkan 19,19M ü. 2 t 17,19,21 
7 - Alacahamamda H1ccaliıettin Üstünde 

mahallesinde Tahmis ve As• odaları bu• 
maltı sokağında lunan dük. 

kiinın yarısı 28,30 28,30 
8 - Beyoğlunda Hüseyinağa ma• 

lıa\lesinde Fırın sokağında Ev 11 15 
9 - Beylerbeyinde eski Abdullah. 

a'h ,.e yeniBostancıbaşı ma· ll!aamüşte• 

ha.llesinde Rasimağa sokağında ıni'.at bir ev 3~Iü. 7,711,7 2 
19 - Kadıköyiınde Ras!mpaşa ma· 

hallesinde söğüt! üçe~me 
sokağında 1-'ırın 18~1ü. 279 

Sandık malı olan yukarıda ya.ılı eml:ik 3· 8· 336 tarihine ıııı'.i' 
sadif pazartesi güttü saat ondötten itibaren Sandık binasında açı1' 
arttırma ile satılacaktır. İstiyenleriu % 10 pey akçasile birlikte 0 

giin Sandığa gelnıeleri. (3993) 
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