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Söz istiyoruz: 
Şehirde dizanterinin ço§eldıQı reamen 

teyld edlllyor. Fakat, hill bir gUn bile la
lenbul aulart tahlil edilmiyor. Şehirde içi
lecek aulerın her hafta tehlll edilerek 
halka ilin edllmealnl !atıyoruz. 

Temmuz 

18 
Cumartesi 

1936 
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Türkiyede tahıil meccani
dir. Vatan çocukları mektep
lerde bedava okurlar. Bu, 
göz önünde bir hakikattir. 
Fakat, bir de bunun içyüzü 
vardır. O içyüz bir talebenin 
okuma11nın babasına ne kadar 

tasdikini beklemeden Alakadar devletlerin 
Boğazları derhal tahkim edebileceğiz 

pahalıya mal olduğunu gös- Monlrö, 17 (Açık Söze lele-
terir. fonla} - Montrö konferansı 

Mektep, çocuğun oturduğu tarihi vazifesini bugün ikmal 
sokak başında değildir. lıtan- elmiş bulunuyor. Geriy• kalan 
bulu misal olarak alalım. tali bütün meseleler de gö<den 
Kurtuluşta oturan bir çocuk geçirildik.ten sonra, imza edi .. 
orta mektep tahsili yapmak lecek olan mukavele projed 
için en uzak Ortaköy'deki ile ona mülhak bir protokol 
Kabataş lisesine, en ynkın huzırlanmıştır. Bu protokolurı 
Kabataştaki lnönü orta mek- bu gece tab'ı bitirilecektir. 
tebine gitmiye mecburdur. Artık imza sanlını bekliyorıız. 
Galatasaray ve Nişantaşı kız Evvelce mukavelenin Pazar. 
orta mektebi dışında Beyoğlu tesi günü saat 16 da imzası 
kazasında erkekler :çin başka 

kararlaştırılmıştı. Fakat son 
de~let lisesi yoktur. Eğer, 1 günlerdeki seyahlt projelerini 
Maarif Bakanlığı beş yıldan-
beri uzayıp giden vadını tu. bir kaç defa değiştiren Ro-
tar da Knsımpafada bu sene manya dış işleri Bakanı TıtÜ• 
orta mektep açarsa bir mek- leskonun da şahsen imza me-
t~p de 0 olacak. rasiminde hazır bulunması için 

Kurtuluştan misal olarak Boğazlar mukavelesinin imzası 
aldığımız çocuk Ortaköye de, ı bir araliık salıya bırakıldı. Fa-
Kabataşa da gitmek için la- kat kat'ı olrrak öğrendiğime 
aka! günde yirmi kurı.ş tram- göre, imza merasimi Pazartesi 
vay parası, bir 0 kadar da günü saat 22 de cereyan ede-
Öğle yeme~i parası vermek ccktir. 
ııtırarındadır~ D Eteri, kaJe.. i eni rnukavelenın mc.r'iyetc 
nıi, k8.ğıdı, ~skittif[i ayakka- girmesi için, Türkiyedcn bşkaa 
bısı, giydiği elbise pnnsı da beş devlet tarafından lasdiki 
buna katılınca çocuğun gün- lazım gelmektedir. Ancak ayrı 
delik masrafı yetmiş kuruşa bir protokol mucibince, Tür-
kadar çıkar. Günde yetmiş kiye diğer devletlerin tasdikini 
kuruş ayda yirmi bir lira tu- beklemeksizin, gayri askeri 
tar. Bu, en asgari masraf mıntakayı işgal edebilecek ve 
haddidir. derhal Boğazların tahkim'ne 

Etem izzet Benice başlıyabilecektir. · 
( De,.amı 2 nci sayfada} De••amı 2 nd sahifede 

( lavlçrede Vot Kantonu Şiyon tatoaunda Montrö'dekf murJhhaııılarla gazetecileri reımen kabul etmiş .. 

1 
tir. Yukarlkl resmin ortaıtnda ön pllnda Litvinof, Rüştü Aru, Menemenci oğlu, Fethi ve Japon dele
gesi Sato gi:Srünmektedlr.] 
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"Açık Söz .. ün vazıları 

gözönüne alır.dı 
1 Bir deli 

1 

;Mahalle çocukluğu da Metresini 
ortadan kalkıyor Kalbura 

Çevirdi 
"'''''"''''''''"''''''fki~~i···ı;·;~···;;;iı·;i~····· pi~~·························· 

1 İstanbulun birçok mektepleri bah· 
çelerini çocuklara bırakacaklar 

Saldırmasını çekerek 
kadıncağazı sekiz 

maksadlle alllh 
ta,ımak cUrmUnden muhakeme edilecek 

Londra, 17 ( A.A.) - Po. 
lislerin iki kişiyi tevkif etmiş 
olduklarına dair evvelce or
tada dolaşmış olan şayialara 

rağmen polisler, yalnız And
rew Mac Mahon adında biri
s:ni tevkif ederek en yakın 

polis merkezine götürmüş
lerdir. 

Bir çok rivayetler süikast 
hadisesinin gayet sür'atle cer
yan etmiş olduğu merkezinde 
olduğundan hadisenin ne gibi 
ahval ve şerait altında vuku 
bulmuş olduğunu tesbit etmek 
müşkildir. 

Vak'a esnasında hazır bulun
muş olan bazı kimseler mulaarı
zın önüne geçmek için müdahale ~ 

eden kimsenin bir kadın ol- Bir kadının suikastçının kolu ne 
duğunu bu ka?ın~n Mac Ma- vurmasile hayatını kurlarar 

Deuamı 2 rncı •ay/ada kral sekizinci E:luard 
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Memleket meseleleri : 

Sıhhat teşkilatımız 
tam değil 

Bütün köylere şamil bir teşkilat 
vücude getirmedikce sıhhat duru

munun düzelmesi imkansızdır 
Türkiyede sıhhat teşkilatı

nın, memleket ve halkın ihtiya
cına elverecek derecede geniş 
ve etraflı olduğunu kimse id
dia edemez. Bugün doktorsuz, 
eczahane siz kasabalarımızın sa
yısı az değildir. Bununla, sıh
hat vekaletinin çalışmadıJ!'ı~ı 
ileri sürdü~ümüz sanılmasın. 
Bilakis kuvvetle iddia edebi
liriz ki sıhhat vekaleti, yeni 

devlet rejiııı•ndc bu memleket 
ve mill!'t için en hızlı hizmet. 
lcri gfümüş, en cömert fa~li
yetleri göstermiştir. Fakat bu. 
memlekete şamıl sıhh; teşkilat 
vücude getirmek bakımın
dan sıhhat vrkfıletinin daha 
pek çok vazifeler başarması 
lazım geldiği kanaatindeyiz. 
Bizce en başta sıhhat adamları 
geii}or. 

Dct1rımı 6 nrı sa P/ ada 

Hazırlıklar ve tetkik
ler çok ilerledi 

~l 1111111111111111111111100111111 ltHUI 

yerinden yaraladı ıF-=== ~ 20 =~ =-ı 
Yeni tefrikamlza 20 Tem-•.: Temmuz ·.~=._·Dün sabah Şişhanede çok 

feci bir cinayet işlenmiştir. muz- Pazartesi günü ~ Pazartesi 

Maden istihsali ve ihracatımız da 
iki tarafh olarak yükseliyor 

Ç4LİŞAN İŞCİ SAYISI 
ADıiTL•Q i~ı YiÖVMMô$IOİQ 

,1 
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Zonguldakta maden le/ d , • oca arın a ışçı miktarının seneden seneye 
artma adet ve · bet. . • . nrs rnı gosteren grafık 

lktısat Vekaletine bağlı Ma- . 
d_~n Tetkik ve Arama ensti- ıle m~denciliğimiz hakkında 
tusü çok verimli bir şekilde şu ır~nı~ malumatı vermektedir: 
çalışmaktadır. Enstitünün ha- Tur.kıye ikinci beş senelik 
zırlamış olduğu güzel bir bro- janayı pla~ı üzerindeki ince-
~ur b11e ikinci beş yıllık plan eme çok ılerlemiştir. Orada 
r -"" yurt müd1faa ve ihtiyacı i 

l Açık Söz'ün ve dış ticaret denkleşm~s~ 
S

.. . vatandaş refahı gibi b .. . k 
urprız kuponu 1 uyu 

Bu k . . ,mevzu ar, adetlerle ölçülerle 
uponu kesıp saklayınız ', biribirine bağlanıyor. Gelecek 

L No. 9'() • f günlerin ulusal ekonomisini 

-~-------- Devamı 2 nci sayfada 
• I 

Sokak çocuklufundan ku,tulmaları içln bu yavrulara yeni hah· 
çeler yapı\dı. Bundan aonra onları aokakların gübreli tozlarından kur
tu.laauş rlrecekalo.iz. 

MAçık Söz. ilk gününden

beri çocuk meselesini büyük 

bir ehemmiyetle ele almıştır. 

Okuyucularımız hatırlıyacak· 

lardır ki "sokak çocukluğunun 

Devamı 2 nci sahifede 

"Açık Söz,, den okuyuculara 
Gazeteniz 20 Temmuzdan itibaren birçok güztl yazı
larla bezenecektir. Bu tarihten sonra en güzel tefrika
ları •Açık Söz,. de lezzetle okuyacaksınız. Yeni yazı 
serimizin şurada bir biltinçosunu çiziyoruz: 

Ankaradan Bahisler: 
Yazan : Burhan Belge 

lnkılfıp Yıllarında Türk Edebiyatı: 
Yazan: Ertuğrul Şevket 

Aşk Oyuncakları : 
Yazan: Piyer Luis 

Tarihte Efsaneler: 
Yazan: Süheyla Güldiken 

lstanbul Mektupları : 
Yazan: Osman Cemal 

Ben Kimin Metresiyim? 
Yazan : lskendcr Fahreddin 

N ıkoli isminde birisi, asabi 
bir buhranla hemen saldırma
sına sarılarak, beş altı senc
ned~nberi beraber yaşadığı 

Eli adındaki metresinin üsıünc 
atılmış ve kadıncağızın vücu
dunu kalbura çevirmiştir. Sal
dırmasını kadının tam sekiz 

(Devamı 2 ini sahifede) 
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Kısaca: 
Toptan sepetlen· 

mek için mi? •• 
Futbolcular Olimpiyatlara gila 

mlyorlar. Yüz ağartacak bir ne· 
tice alabllmck imkAnınt elde edlna 
ceyc kadar çahşacaklar, bu ıü
veni bulurl:ırsa gelec~k olimpia 
yatlara gidecekler. 

Güzel bir karar. Buna dlyrcra 
ğlmiz yok. fakat, buna karşdık 
"Buket bol,, cular gidiyorl.1r. Fut
bol, ıüre!jl, yüzücülük, binicilik, 
kürek •potlan etrafında ha.tt.i 
vol~ybolda bı.1. memleket çocuk· 
larınln kulakları az çok. c·otudur. 
"Baı\etbol,, un pek kim!t: f.1rlun• 
da değildir. 

'ıBaıket,, lngilh:ce "•ept-t., de .. 
mektir. 11 301,, da 11 top11 j yani •e· 
pot IJ>pu. 

futbolcuların bi1e ıötürülm(' .. 
diği olimpiyatl:ıra Basketbolcula
nn nasıl R"Ötürülebllec•klerjz;i 
hlyretle karşıladım. F"!,ıı.t, bu 
hayretimi gören arkadaşım beni 
tatmin etti : 

- Toptan sepetlenmek içindir .. 
Hakikaten gtzel bir takdim 

tehir eapriai : Toptan aepetl0 n .. 

mek r 
Hatice Hatip 

başlıyoruz. iı111ıuı111uı••ı1111uuııımı11uuıii 

BEN KiMiN METRESiYiM? 
Yazan: lskender Fahreddin 

Günün en mühim hadisesi. 
mevsimin en heyecanlı romanı 

Yeni lefr'.kr_rmız hakkında Mşreltigimiz ilavede kafi 
dertrede ta/sılat tJermekle beraber, bug.incle okuyucularımıza, 
lıayatlan alınmış olan bu mühim cıe meraklı rner.ızua nil yeni 
bir vesika sunuyoruz. 

Ro")_<rnımızın kalıramanı olan (Nesrin) İn kMdi el yatt
sıyle(Omer Ho~yam} rn bir riibaisi altına yazı/mı~ olan {U 

sa:ırlar ne kadar hazin t:ıe ne kadar dti~ ·;n,/üriictidür: 

Sabırsızlıkla bekleyi.niz~ 

ıl 

·-
r 

ır 

·-
ı-

y 
a-

,ıı 

n• 

a
il· 

h-

J 

bir 
ğı

' :ı 
·ns 
sa
lda 

!ya 
da. 
:ce-



2 -AÇIK SÖZ 18 Temmuıt \ 
===================~=================================================================-

azırlı lar ve tetkik
ler çok ilerledi 

,_~~~~~~~~~~~~~~--1 

on Da ki a 
L Ankara - memleket ve dünva 

1 inci sayfadan devam 

iman peklial ve bilgi ile çer· 
çeveleniyor. 

r 
1 

Planda yeraltı servetimize, 
bu tabiat verimine en mühim 
yer verilmiştir. Bunun için son 
aylara " Türk madencillğinin ı 
yeni hız arifesi. diye ad takı
labilir. Şimdiye kadar bu mev· 
zua verilen ehemmiyet neşre
dilen kanunlar, alınan tedbir
lerle bellidir. E.sasen yarının 

planlaşınasında ihzari işle 

;oktan başlaını.ştır. Madenler
ııiz aranırken servet kaynağı 
<1e refah amili olmak ümidi 
riin geçtikçe utmaktadır. Bu 
umit alınan direktiflerle kuv
veUcndirilmekte, maden arama 
işlerine daiıa ziyade önem ve

başka yabancı vapurlara ver· !'"'===============================:=========! V Ak l 
miş olduğumuz yakma kömü- Sa;;:: 90 Heryerde 5 kuruı Telefon No: 20827 - Telgraf adresi: lstanbul Açık Söz I Unanisfan deniz an aŞ"' 
rü yekiınu 6.706 ton olup en = J' 
fazla 5.218 ton ile Yunan va- Proı"enin müzakeresi tam bir Vecihi masınz bıraktığını bildir ı 
purlan başta gelmektedir. 

Mart başında Zonguldak J "J b"t" "}d" p lanÖrde Roma 17 (A. A.) - Stefani ajansı bildiyor: . 
havzasındaki kömür stok mev· an aşma J e J JYJ 1 Yunanistan ltalyanın Atinadaki mümessiline, Milletler Ceını· 

uti paktının 16 ıncı maddesine istinat eden Akd niz anbışına· cudıı l H>,762 tondur. Be k k. !arını hükümsüz addettil\.ini resmen bildirmiştir. Nisan ayı zarfındaki mad ıı- 1 inci sayfadan Jevam mekle beraber Rusyadan ay- Ş saat tr 5 bil· 
kömürü istihsalatımız 8'7,915 Mootrö, 17 (A.A.) _ Hav'" rılmadıg,nı yazıyor. Övr ve b d k" k Yunan hükümeti bundan evvel keyfiyeti Londray• da 
tondur. Memleket dahilinde bHdiriyor: Doktor Tevfik Rfrş· lö jur, e mrivakileri haklı çıka- eş a I a dirmişlir 
s.aUşunız 67,924 tou olup bun- tü Aras dün ltalyan müşahidi racak akamet bekleyenlerin havada kaldı 
daıı 4,718 tonu Türk vapurla- B. Bovascopa'yi kabul etraiş ve s;ıkutu hayale uğradıklarını lnönü, 17 (A.A.) - Yelken 
rıııa bunker verilmiştir. Bu ay kendisine Boğazlar mukavele- vaııyorlar. uçuşu kampında büyük bir 
içindP. hariç satışımız mühim namesi projesinin bir kopya· Bulgarlar da im%a edecr/c faaliyet göıe çarpmaktadır. 
miktarda artmış 86,060 tona sını venni~ir. Montrö, 17 (A.A.) - Yeni Bilhassa Ru•yadan gelen ta-
çıkmışlır. Dış mü.şterilermizden Tam bir anlaşma Boğazlar mukavelesini Bulga- lebenin kampa iltihakından ı 
ltalyaya 43,494, Brezilyaya Montrö, 17 (A.A.) - Ana· rislan da imzalıyacaktır. Harp sonra posta ve gurup çalışma-
16,97~ ton, Yuoaoistaoa 7,953 dolu ajansının hususi muha- zamanınçla Tıirkiyenin de akil ların 3 başlamıştır, 

• • • 
lngiliz gemileri dönüyor/at 

lskenderiye 17 (A. A. - Reuter bildirivor: Al..deniz in~ 
donanmasına mensup olup bu•ada toplanmış olan harp gerı!l' 
!erinden sekizi M>ltaya ve biri de Yunanistana yarın hareket 
edecektir. Diğer üçü lskenderiyede kalmaktadır. 

ton, fransaya 4,434, ısıra b'rinden : Konferans dünkü bulunduğu bir anlaşma le~ine ı Kamp n bulunduğu tepeler 

1
3,156 ton, Romanyaya 552 ton umumi celsesinde Boğazlar olarak 16 ıncı maddenin ihdas yelken uçuşlarına çok müsa-
sevkıyatımız olmuştur. Nisan mukavele projesinin müıake- elliği istisnaiyet hakkındaki ittir, Bu tepelerde günün her 

rilmektedir. 
!Aaden aramaları esna-

• • • 
200 genç polis işe başladı sıdda son aylar zarfında, C:i • 

kati çeken hadise, Mürfetedeki 
retrol roııdajında, 120 metre
de, bir gaz feveranına tesadüf 
edilmesi ve hu vaziyetin icap 
ettirdiği bütün tedbirlerin 
alınmış olmasıdır. 

Memleket çalışma bayatını 

tanzim edecek madenciliğimiz· 
de mühim bir ye.o alacak olan iş 
kannnuou da Büyük illet Mec
lisi bu müzakere devresinde 
kalul etti 

iş \ereni, iş gücünü satanı 
sağa sola sapmadan muayyen 
bir amaç etrafında birbirile 
yaklaştıran ve anl~ıran bu 
kanun hiç şüphesiz rejimimizin 
canlı bir abidesidir. Çüoki : 

kanunda, işçi de iş le yordun 
malıdır. Zaten refah temel>
mizde bu iki varJ.ktır. 

lktısat Vekaletinde, Celal 
Bayarın başkanlığı altında ya
pılan metal madenciler mü· 
messilleri toplantısında da u
ımımi surette Tiirk maden sana
yii ve ihraç politikası üzerinde 

direktif mahiyetinde müşterek 
kararlar vermiş ve bu suretle 
1936 yılında maden ihracatı
mızın artması sebeplerinin te
minıne gidilmiştir. 

Madenciliğimizin gelecek 
günlerine şu umumi bakıştan 
sonra son iki aylık maden 
cevherlerimizin ticaret muvaze
nesinde bıraktığı adetleri göz
den geçirelim. 

M rt ayı zarfında Zongul-

ayı zarfında ihrakıye alan r . · i bitirmiş ve !ilen lam Bulgar kaydi ihtirıuisi ortadıın saatinde suudi cereyanlar 
ecnebi vapurlar içinde 6,611 bir anlaşma dde edilmiştir. kalkmaktadır. Çünkü konfe- bulunmaktadır. 14 Tern~uz 
tonla Yunan bandırası b~a Konferans, hava . tecim sey· rans vesikaları bir tefsir ihti- Salı gunü yapılan uçuşlarda 
gehnekte olup, 2,261 ton lngi· rüseferi rejimi• hakkındaki va etmektedir ki o da mezkür Türk Kuşu uçmanlarından A-
liz, 163 ton Yugoslavya ,.e 20 inci madde için teknik ko- maddede derpiş edilen müte- nohim P. s 2 tekamül planörile 
160 ton Alman bandıralı va. mite tarafından tekli[ edilen cavizin Milletler Cemiyetinin 3 saat 10 dakika kavada kal-
purlara bunker verilmiştir. metni, 21 inci madde için de salahiyetdar organı tarafından mıştır. Ertesi gün saat 14.17 

ikinci Kanun ve şubat ay- Türkiye delege heyeti tarafın- gösterileceği keyfiyetidir. de Vecihi hıvalanmış 800 met-
lannda olduğu gibi Mart ve dan teklif edilen tahrir şeklini re yükseklerde suudl cereyan-
Nisanda en fazla hamule alan kabul etmiştir. Mektep lara rastlıyarak 5 s'aat 45dakika 
1 · ·h k 21 inci maddenin yeni şek· havada kalmıştır. iniş saati 
talya vapurları içın 1 ra ıye olan 20-38 da hava kararma-

' 
k . k - t · t' !ine göre, Boğazlar komisyonu K"t } 

a ma ta ımsa gos ermış ır. 1 ap arı saydı uçuşuna devam ec!ecckti. 
L. · · t"h J · tı ·ç lağvedilecek ve komisyonun ınyıt ıs ı sa a mız ve ı Türk Hava Kurumu, bu de-

vazifesi, bunu yine bu mad- ( T h ·ı d d ) piyasalarda satış miktarımız inci sa 1 e •11 evam receleri ve bundan sonra alı. 
gün geçtikçe artmaktadır. ikin· deyle tesbit edilen şekilter da· Bu masrafı çocutuııu okut- nacak derrcekri te•pit ederer 
cı. Ka· nundan Nisan nihayetine iresinde yapacak olan Türk tasdiki için beynelmilel hava 

hükümetine devredilecektir. mak vaziyetinde olan her ana federasyonuna bildirecektir. 
kadar satış ıoiktarımıı 20.809 Türkiye başdelegesi.'lin ta- ve babanın kolayLkla yapa· 
lonu bulmuştur ki. bir sene ev· lebi üzerine, konferans 22 inci bileceklerini aanmamalıyu · 
velkine nazaren O 0 20 - 30 ara- maddeyi mukaveleden çıkar- Birçok baba n anneler bili-
sında bir fazlalık kaydetmek· mış ve keza yeni mukavelenin yoruı ki, çocuklarını okuta· 
tedir. Lozan mukavelesi yerine ka- bilmek için kendi gıdaların· 

Son iki ay zarfında harice im olacıtı mukaddimede kay- dan keliyorlar; bir(ok yok-
sevkettiğimiz zımpara da art· dedilıııiş olduğu için 24 üncü sulluklara lıı:atlanıyorlar. 
mıştır. Son iki aylık satışımız maddenin de mukaveleden si· Bu arada babalara öden-
2.122 ton Amerikaya, 508 ton !inmesine karar vermiştir. meai zor relen bir masraf ~a 
lngiltereye, 282,5 ton Hollanda- Konferans, mukaveleyi, Lo- mektep kitabı para51 dır. Uç 
ya, 125,5 ton Almanyaya ve 51 zan barış muahedesi alc.: tlerİ· çocutunu mektepte okutmak 
ton da ispanyaya olmak üze· nin iltihakına açık bırakan vaziyetinde bulunan bir aile 

için eylül relir gelmez mek-re 3,089 tonu bulmuştur. yeni bir maddenin ilavesi mü· 
Krom ihracatımız lkincika- nasip olacağına karar vermiş tep kitabını satın almak kay-

nundan beri 19.944 ton olup, ve 8 nci maddenin teknik ko- guı da birlikte geliyor. Lise. 
bundan 7.464 tonu Almanya- mite tarafından teshit edilen de okuyan üç çocuk için 

2 506 yeni metnini kabul etmiştir. mektep kitapları asgari kırk 
ya, 5.268 tonu Fransaya, . 26 ıncı maddeye, mukave- liralık bir masrafın kapısıdır. 
tonu Amerikaya ve 2.906 to- Baba bu maorafı etmemezlik 
nu lsveçe, 650 tonu Belçikaya nin bazı hükümlerinin, akitlcr-
ve 100 tonu da Felmenke den birinin diğer bir akit ta- yapamaz. Çünkü, ögretmen 

rafından teyit ve ilti zam edi- çocuğun ailevi vaziyetini dü· 
Jecek talebi vukuunda, tadili- şünmek mecburiyetinde de-
ni mümkün kılan bir hüküm ğildir. Okuttuğu talebenin 

Bir tayyare düştU 
yedi ki'i öldii 

Belgrat (Hususi) - Lublan
dan Suşaks Şehrine gitmekte 
olan 9 kişilik bir yolcu tay
yaresi dii~üp parçalandı. yol
culardan 5 kişi ile, pilot ve 
radyo mühendisi öldüler. 

Filistinde Arapların 

grevi devam ediyor 
Kudü~. 17 ( A.A.) - Umu-

ı mi yorgunluğa rağ'men Arap
ların grevi devam etmektedir. 
Arap reisleri, uzlaşmaktan ka
çınmakt3 berd~vamdırlar. Bun
lar hükumetin Yahudi muha
cer<.t ıneselesinde mühim fe
dakarlıklara raz ı olacl ğ ı nı 
amit etmektedirler. Mamafih 
bu muhaceret harcketı, devam 
etmektedir. 

Ankara 17 (Açık Soı) - Polis mektebinin 49 uncu devre
sini muvaffakıyetle bilırin 200 kadar genç polisimiz memıeke• 
tin muhtelif vilayetlerine tayin edilmişlerdir. Buna ait Ji5!l 
ncşrolun'l!u~tur, 

• • 
Litvinof 60 yaşında 

Moskova, 17 (A.A.)- Litvinof'un altmışıncı yıl dönümıi ıııii' 
nasebetiyle halk komiterleri nıec·isi ile parti merkez koınite5'> 
l\lolotof ve Stalin imzalarile, Litvinofa bir tebrik telgrafı göır 
dererek kendisinin şahsında barış davasının yorulmaz müc~ 
lesini sefamlamışlardır. 

Bükreşte tedhişçilet .. 
idama mahkum ettikleri 

eski bir arkadaşlarını 
hastahanede öldürdüler 

Bükreş. 17 (A.A.) - "De
m'r muhıfızlar., adındakı tet
hişçi teşekkülün en benam 
azasında bu '.unmuş olan sabık 
ıneb'uslardan Michel Stelesco, 
sekiz delikanlı tarafından öl
dürülmüştür. 

l:Su delikanlılar, Stele<conun 
tedavi edilmekte bulunduğu 

hastahaneye girmişler ve has
tanın bulunduğu odaya kadar 

1 
~okularak ınumaileyhin üzerine 

ı 
rüververini boşaltmışlar ve 
sonra gıdip teslim olmuşlar-

dır. 

Katiller, ih~net etmiş oJdıl' 
ğundan dolayı kendisini idr 
ma mahküm eden bir karal1 

tevfikan hastayı idam et~1 

olduklarını •Öylemişlerdir. 

Söylendiğine göre SteJestO' 
. . H .,,..~• nun ısm1 .. er şey, vatan ,...-

adındaki teşkilata mensuP ır 
!ebe tarafından tertip edilıııil 
olan kara listeye dahil i~ 
DolaşM bazı şayialara gv~ 

bir çok ~ah ıyetlerin ve l>1 

hassa milll çiftçı rüesası?d~ 
bir takımlarının isimler• 
listede buiunmaktadır. 

dak kömür havzasından 165,336 
ton kömür istihsal edilmiştir. 
Bundan 3.839 tonu Türk 
vapurlarına ihrakiye olarak 
\•erilmiş. 82.455 tonu da 
yurt içinde, sari ve islih· 

göndrilmiştir. Madenlerimizde 
krom stokumuz 60.000 ton 
kadardır. 

Kükürt istihracatımız, mem
leket ihtiyacını karşılamak için 
yapılmakta olup bu son ay
lardaki dahili sarfiyat 260 ton 
kadardır ve 1.500 tonluk bir 

ilave edilecektir. Bu hususta kitabı olmasını ister. Esasen 
ittifak mümkün olamazsa, ka- çccuk da kitap almıya mec-
rar akitlerin dörtte üç ekseri- burdur, başka türlü dersi ri 
yetlie ittihaz edilecek ve an- takip edemez. 
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adam bunak bir lrlandalı imi~ lak olunmuştur. 
Mart ayı zarfında harice ~ev-

kettiğimiz kömür -13.173 nonu kükürt stokumuz vardır. 
ltalyaya, 7.403 tonu Yunanis- Memlekette cıva stoku ola-
,ana, 3.509 tonu Romanyaya, rak yalnız 34 şişe kalmış ve 
.J28 tonu Marsilyaya ve 10.423 bu yılın geçen ayları içinde 
'onu Brezilyaya olmak üzere Almanyaya 65, Japonyaya 176 
,5.136 ton tutmuştur. Bundan şişe ihraç edilmiştir. 
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cak bu ekseriyetin, Türkiye Bunun i~indir ki, talebe 
velilerini çocuğu okutmak 

dahil olduğu halde, Karade- kadar düşündüren işlerden 
nizde kıyısı olan devletlerin birisi de budur ve.. mektep 
dörtte üç ekseriyetini ihtiva 

kitapları hele liseler için pa
etmesi icap edecektir . 

halıdır. Dil\.er hükümlerin tadili 
" Acaba Türkiyede okumak 

ancak akit devletlerin ittifa-
eouı beda•a olduğuna göre kile mümkün olacaktır. 

( T inci •aq/adan devanı) zılar yazan gazeteler, bu ha-
diseye hususi bir mana izafe 

hon'a şidddetle vurarak elinde- etmem~kte ve bunun bir ma· 
ki silahını yere düşürdüğünü tuhun işi olacağını yazmakta· 
söylemektedir. Ancak bu riva- dırlar. 
yelleri kralın binmiş olduğu Londra, 17 (A.A.) - Dünkü 

ise, bu kadının po1islerin ~ 
laletile merkeze götürüler 1 
kendisinin orada uzun uıadı~ 
isticv•b edi:m'ş olmasınd 
ibarettir. 

Mahalle çocukluğu 
okuyan talebeye kitaplarını 

Koofrans bundan sonra ev- bedava •ermek esası da ka-
velce talik edilmiş olan mu- bul edilemez mi?.. diye bir 
kaadime ile birinci maddeyi düfünce gayri ihtiyai akla 

atın ayakları ucuna kadar atıl- suikasd hiid'sesınde oynamış 
mış olduğu şek indeki mütead- olduğu rol sahih surette tayin 
dit rivayerle telif etmek güç- edilememiş olan ve fakat bir 
tür. rol oynadığı muhakkak bulu-

Kadının ismi, ortaya ab~ 
mıştır. Zira bir çok kiınse ti 
kendisine karşı hayranlık1311 ıd 
göstermek i•tiyorlardı. Bu 
kadını sıkabilird. O:ta Y3~ 
olan bu kldının yadında -~ 
şın ve iri yarı bir genÇ 

1 inci sayfadan devam 
kaldırılması. temennisi ilk ola· 
rak • Açık Söz ., ortaya atm~ 
çocuk mevzuunun, üıerinde 

uğraşılma'' ve işlenmesi .rfı.k· 
sek bir zaruret ve en muhım 
bir memleket meselesi oldu
f unu bağıra ba!\ıra söylemişti. 
Bugün sevinerek haber veriyo· 
ruz ki lstanbul vilayeti "so· 
kak çocukluğunu kaldırılmak. 
.şinde ilk adımı atmış bulunu· 
yor. Vilayetin . v~r?iği k~rar 
iyice tatbik edıldığı takdırde 

çocuklar sokaklardan ve ek· 
seriyetle tozlu topraklı sokak
lar da çocuklardan kurtula
caktır. 

Vilayet tarafından tatil za· 
manında mı:ktep çocuklarının 
sokaklarda oynamaları yasak 
edilmiştir. Evvelce Maarif ida
resi de şehrin muhtelif yerle
rinde çocuk bahçeleri açılması 
için tahkikat yapıldığından bu 
cihetin tahakkuku kararlaştı

rılmış ve çocukların bu bah· 
çelerde oynamaları her ba
kımdan faydalı görülmüştür . 
Bahçeler lstanbul içinde 15 
mektepte açılacaktır. Bu bah

çelere yalnız mektepliler değil, 

mektebe gitmeyen çocuklar da 
devam edebileceklerdir. 

Vali ve Belediye Reisi Mu
hittin Üstündağ dün bu hu· 
susta kendisile görüşen bir 
muharririmizıı şunları söyle
miştir : 
•- Tatil aylarında cocuk-

ları sokaklardan kurtarmak, 
muhtemel kazaların önüne geç
mek için küçüklerııı. hepsini 
bir araya toplamıya karar 
verdik. Bunun için bahçeleri 
müsait mekteplerde birer ço
cuk bahçeleri açacağız. Bunun 
için icap eden tahsisat ayrıl
mıştır, Bahçelerde ip ipallama, 
tahtaravalli ve saire gibi oyun· 
lar oy nana bilmesi için tertibat 
alınacaktır, 

Bahçelerin açılacağı mektep
ler 15 lir Eminöoünde üçün
cü, Be ya zi tte beş;nci, Cal!al
oğlunda kırk dördüncü, Fa
tihte on sektzinci, yirmi dör
düncü, yirmi yedinci, uluz 
dokuzuncu, Beyoğlunda on 
birinci, yirmi dokuzunc1;1. ye
dinci, yirmi ikinci, Uskü· 
darda dokzuncu, otuzuncu 
ve Kadıköyünde sekizinci, 
utuz beşinci, mekteplerin bah

çeleri bu iş için muvafık gö
rülmüştür. Kartal ve Maltepe 
kazalarında da birer çocuk 
bahçesi açılacaktır. 20 Temmuz
dan itibaren bu işlere başla
nacaktır. 

Mektep bahçelerinde her 
gün bir muallim sabahtan ak
şama kadar nöbet bekliyecek, 
çocuklara nezaret edecektir. 
bir sıhhat müfettişi daima bah
çeleri teftiş ve çocukları kon
trol edecektir. Fırsat düştük· 
çe çocuk bahçeleri adedini 
artırmağa çalışacağız. Şimdi 

ana ve babaların çocuklarını 
bu mekteplere sevketmelerioi 
istiyoru~ · 

kabul etmiş ve bu suretle mu• geliyor. Bu, fÜphe yok ki, 
kavele projesinin okunmasını bir bütçe, fakat nihayet yüz. 
bitirmiştir. leri aşmıyan bir masraf me· 

Tahrir komitesi mukavele selesidir. Eğer, devlet ve Ma· 
projesinin kat'i metnini bugün arif Bakanlığı kendi matbaa-
tcsbit edecektir. tarı ve kendi vesaiti ile bunu 
Fransızlar memnuniyttluini mümkün olduğu kadar ucuza 

izhar ediyorlar maledip mektep kitaplarını 
Paris 17 (A.A) _ Anadolu talebeye meccanen .-ercmezac 

biç olmazsa aileleri fakir olan 
Ajansının Paris muhabiri bu talebeler için bu yardımını 
sabahki Paris gazetelerinin esiriememelidir. 
Boğazlar konfransı etrafındaki Etem izzet Benice 
mütalealarını şöyle hülasa edi-
yor: 

Gazeteler Montrödeki duru
mun inkişafından memnundur. 
Anlaşmanın pazartesi günü 
imzalanacağını tahınin ediyor
lar. lngi !terenin uysallığını, Pol 
Bonkurun uzlaştırma hususun
daki meharetini takdir ediyor
lar. Gazeteler bir Türk-Fran
sız karşılıklı yardım paktı im
kanı mevcut olduğunu kayde
diyorlar, 

Tan gazetesi diyor ki : Uz
laşma Türk talebine hak ve
rirken Boğazlarla alakalı dev
letlerin meşru menfaatlerinide 
koruyor. Türkiyenin ileride, 
bir askeri paktla Rus • Fran
sız ittifakına girmesinden hid· 
detlenen Alman matbuatı bil
sin ki, askeri ittifaklar değil 
Fransa gibi lng-ilterenin de po
litikası olan müşterek emniyet 
ve C<ınevre zihniyetiyle kar
şılıklı yardım paktları akdi 

ihtimali mevzuu bahistir. 
Echo de Paris. Türkiyenin 

lngiliz dostluğunu takdir et· J 
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Bir deli metre
sini kalbura 

çevirdi 
( B'rici sahi /eden dtvam) 

yerine saplamıştır. Yetişen 
polisler Nikoliyi yakalamış ve 
yaralı kadını da Şişli hastaha
nesine kaldırmıştır. Kadının 

hayatı tehlikededir. 
Müddeiumumi muavinlerin

den Feridun tahkkikata el 

koymuş ve kadını da tabibi 
adli Enver Karan muayene 
etmiştir. Nikeli delilik arazı 
göstermekte ve önüne gelene 
saldırarak ısırmaktadır. Dün 
bir arahk Şişhane karakolun
da müddeiumumi muavini Fe
dunun üstüne de atılmak iste
miştir. Müddeiumumi Nikoliyi 
sıılh mahkemesine vermiş ve 
müşahede altına alınma kararı 
çıktıktan sonra deli arabasile 
tıbbı adlr müessesesine gön
dermi,tir. 

O:ğer bazı kimselerin nak- nan kül renkli elbise giymış 
!ettiklerine göre kral mütear- bir kadın, bu hadisenin esra-
rm uzaklan görmüş ve gözle- rengiz kahremanı addedimek

ted;r. 
rini ona dikmiştir. Bazı kimseler mütearrızın 

D;ger bir takım kimseler tecavüzünü takip eden karı-
kralın mütemadiyen onune şıklık anında bu kadının da 
bakmış olduğunu ancak hadi- tevkif edilmiş olduğu zannında 

bu'unuyordu. ~ 

seyi müteakib başını . biraz bulunmuşlardır. Hakikati hal 
çevirdiğini söyle .ııektedır. 

Suikastçı n• ile itham edilec.k r 

Z1bıta memurlarının r~f:,eı 
tinde otomobillere bın ;1'~ 
yola çı ktıkları za nan be< 

1 
de uzu, uzadıya alkışlanı!I 

l hrdır. / 

Londra, l 7 ( A.A.) - Mac , 
Mahon, müdafaa vekilile te
mısta bulunm1k arzusunu izhar 
etmiştir. Bunun üzerine Bow
Street mahkemesinde bulun
makta olan vekile telefone 
edilmiştir. Mahkeme bu mese· 
leye ait davayı sekiz gün son
raya bırakmıştır. 

Davanın tehiri kararından 

evvel müdafaa vekili şu be
yanatta bulunmuştur : 
Akşam gazetelerinde çıkmış 

olan havadisler dolayısile mah
bus, hiç bir süikasd teşebbüsü 
vaki olmamış ve kensinin hü
kümdarı öldürmeği tasavvur 
etmemiş olduğunu beyanet
mek arzusunu göstermiştir. 

Bununla beraber Mac Ma
hon aleyhindeki ittiham, her 
hangi bir kimsenin hayatını 
tehlikeye ilka etmek maksadi
le silah taşımak cürmü ola
caktır. 

lrlandalı ve .•• 

Londra 17 (A. A.)-Bir çok 
gazeteler, bu sabahki nüsha· 
Jarında Mac Mahonun lrlan
dalı olduğunu yazmaktadırlar. 

Londra, 17 (A,A.) - Dün 
krala karşı yapılmış olan ha
reket hakkında heyecanlı ya-

Yeni Romanlarımıt 
BU SENE İÇİND6 

Açık Söz'e roman 
' 

yazacak olanU•'' 

Edebi: 

1 - Akagündüz 

2 - Bürhan Cahid 

3 - Reşad Nuri 
4 - Nizamettin Nazif 

5 - Faruk Nafiz 

6 - Cahit Uçuk 

7 - Hilmi Ziya 

8 - Etem lııet Benice 

9 - Süheyla Güldiken 

• • 
Y I NE PEK 

Tarihi 

1 - Ziya Şakir .
1 

2 - Aziz Hüdai A kdtıı>' 
3 - Ahmet Refik 

c1·~ 
4 - lskender F ah reci 1 

5 - Rasim Özgen 
6 - Süleyman Tevfilc, 
7 - Mabeyinci Sait 
8 - Münür Paıa 
9 - Nazif Süruri 11rl 

[Metruk 0°
1 ... 

YAK 1 N D~ 
Atk her teye galipsin 

Yazan· Suat D~I 



·18 Temmaız 

Nach Berlin- T r~n-kalkıyor ! .. 
. . . · r · tları için Bır ıkı hafta sonra başlıyacak Berlın o ımpıya 

•por kafileleri hareket ediyor. . . 
Aylardanberi kamplarda ııkı perhiz ve e~ze~sızlerle yetiş

tirilen sporcular milletlerinin bayraklarını olımpıyatların teref 
direklerine çektirmek için yola çıktılar. . 

Beden ve karakter kuvvetlerinin çarpıfacağı bu beynelmılel 
mücadele sahaaına her millet çıkarabildiği seçme tak.ımla~ı 
gönderiyor. Çünkü bu müsabakalar ırkların ve milldlerın bu
günkü ev•afını tebarüz ettirecek çetin bir mücadele olacaktır. 

Biz de güreş gibi, binicilik gibi güvenebildiğimiz birkaç 
takımla bu mücadeleye iştirak ediyoruz. 

Fakat bu iştirakin garip bir huıuıiyeti var. 
Müsabakalara güreşçi, koşucu, yarışcı 11fatıyle girecek 

otuz altı sporcumuz olduğu halde kafilemiz elli iki ki•i olarak 

hareket ediyor. 
Türk sporu için devlet hazinesinden ayrılan tahsisatın on 

b. B 1• ··t• miyecek kadar ır futbolcuyu seyirci olarak er ıne go ure 
• k b. k b . . .. I • k geri kalan on altı 

ı ı ır mura a eden geçtığı soy enır en b" 
._. . . . "h k tt·,.· . rmak aykırı ıt 
"'fının kafileye ne sıfatla ıltı a e ı,.ını ıo 

hareket olmaz sanırım. 
Evet soralım bakalım. 35 kişilik spot kafilesine karıfan 

bu on altı yolcu Berline ne için ıridiyorlar. . • _ 
H . . .d . t enör olarak ıkı uç er apor kafıleaıne ı arecı ve an r . 

35 k" Tk b" kafı· ki,inin refakat etmesi pek tabiidir. Fakat ışı 1 ır 
leye 16 kişi ne 11fatla ne vazifeyle katıtır. 

A ' • "k" "d · ile hakemden ralarındaki bir antrenor ve ı ı ı arecı 
başka bu kadroyu şişiren zevatın itleri ne olaa gerek? 

A . . b" "d ·c·ı diltilyor demek. fağı yukarı her ıkı sporcuya ır ı ar~ 
içlerinde iki de meb'uı olan bu zevatın Berlinde sporcuları· 
nuza ne a-ibi faydaları dokunacak. Arkalarını mı sıvayacaklar, 
yüzlerine su mu serpecekler, terlerini mi yelpazellyecekler 
yoku oırtları yere ırelmesin diye okuyup üfllyecekler mi: 
B .. I k b d .. • ·· on altı hık deylcı oy e de olaa otuz altı a ve ovucuye 

Çok detil mi? K" ı · 
Oiinıplyat treni kalkıyor. Fakat ,a,ırdık kaldık. ım erı 

alkı,lıyahm. Sporcuları mı, hık deyicileri mi? 
&Urhan Cahid 
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POLiS 

Bir Köfteci çırağı delirdi 

Altı aylık bir çocuk 
kurşunla vuruldu 

Bir adam metresini çakı ile muh
telif yerlerinden yaraladı. B<?kır

köyünde de üç bisikletlı 
arabalarla çarpıştılar 

oturmakta l Dün sabah Fatihte Hoş Ka
dem medresesinde oltı aylık 
bir yavrunun ağır suretle ya
ralanmasile neticelenen bir 
facia olmuştur. Ayni medrese
de oturan seyyar sat•C• Hüse· 
yin ile kardeşi Mustafa arasın
da bir alacak yüzünden kavğa 
çıkmıştır. Mustafa bir aralık 
Hü•eyinin üstüne yürümüştür. 
Dayak yiyecej!'İni anlıyan Hii
ıeyin tabancasını çekerek 
Mustafaya iki el ateş etmiştir. 

Fakat kendisini vuramamış· 
tır. Serseri kurşunlardan birisi 
odada salıncakta uyuyan altı 
aylık Hatice adlı bir yavru
ya isabet etmiş ve kur
şun kolunun içinden yürüye· 
rek dirseğinden ç•kmış ve tek
rar sırtından ırirerek göğsün

den dışarı fırlamıştır. Zavallı 
yavru Etfal hastahanesine 
kaldırılmıştır. Adliye doktoru 
Çocuğu muayene etmiştir. Hü
seyin'de tevkif edilmiştir. 

Delirdi 
Beşiktaşta oturan tütün ame

lesinden Hüseyin ile aynı ev
de oturan köfteci çırağı Hü· 
seyin konuşurlarken költeci 
Çırağı birdenbire: 

- Ben cinnet getirdim, yü· 
ıüme bakma 1 

Diyerek cebinden çıkardığı 
ustra ile amele Hüseyine hü
cum etmiştir. Fakat amele 
daha atik davranarak ustrayi 
Çocuğun elinden almış, sağ 
«"!inden de yaralanmıştır. 

Delikanlı yakalamış, tahki
kata başlanmıştır. 
Metresini yaraladı 
Şişlide Papa Danyal apar• 

limanında oturan Eleni ile 
metresi Mahmut kavıra etmiş. 
ler, Mahmut metresini çakı 
ile muhtelif yerlerinden yara
lamıştır. Yaralı kadın hasta. 
haneye kaldırılmış, Mahmut 
yakalanarak tahkikata başlan
tıııştır. 

Görünmez kaza 
Galatada Abdullah efendi 

lok an tası sahibi Artininin da
tııadı Makritin lokanta duvarın• 
da asılı bulunan ceketi cebin
den tabancası yere düşmüş ve 
~!laınıştır. Kendisi de ceke· 
tinın asılı olduj!ıı duvarın önün. 

deki sandalyede 
olduğundan çıkan kurşun adam 
cağızın karnına i~abet elmiş 

ve yaralamıştır. Adam hasta
hane kaldırılmıştır. 

DUştiiler 
Bakırköyde Osmaniye civa. 

rındaki köprü üstünde oradan 
üç köylü arabası arasından 

bisikletle geçmek istiyen La
tif, lsmail ve Şevket arabala
ra çarparak yere düşmü~ler 
ve muhtelif yerlerinden yara
lanmışlardır. 

Elini kestirdi 
Üsküdarda Değirmen soka

jtında marangoz dükanında 

çıraklık eden 13 yaşlarında 

Hikmet bir elektrikli makine
ye elini kaptırmış ve yaralan
mıştır. Çocuk derhal ha•taha
neye kaldırılmıştır. 

1 

Mısırlı genç 
misafirlerimiz 
DUn de geç vakte 
kadar üniversiteyi 

gezdiler 
Evvelki gün şehrimize gelen 

Mısırlı yüksek tahsil gençleri 
dün sabah üniversiteyi ziya
ret etmişlerdir. Kalileye ri. 
yaset eden profösörler rektör 
Cemil ile uzun konuşmuşlar 
ve iki dost memleketin üni
versite mesaileri üzerinde du. 
rarak verdiği semereleri mev. 
zuubahs etmi~lerdir. 

Mısırlı gençler de Türk tale
beleri tarafından Ünkersitenin 
muhte!if fakültelerine götürül
müş ve kendilerine izahlarda 
bulunulmuştur. Saat 5,5 da 
tekrar Hukuk fakültesine gelen 
gençler salonda ikram edilmiş
lerdir. 

Bir Mısırlı gençle konuştuk. 
Şehrimiz ve gençlerimiz hak
kında şunları söylemiştir. 

- lstanbulu hayalimizde 
yaşattığımızın fevkında bulduk 
Fakat biz Avrupalıların sukutu: 
hayaline uğı;amadık, Çünkü 
komşu devletın terakkiyatını 
her zaman takip ediyoruz. 

Türk gençlerini de hakiki 
bir kardeşten daha çok sıcak 
ve yakın bulduk. 
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Ticar:ık:d::~ Beynelmilel bebekser- IGenç bir 
Adliye 

Meclisinde gisine iştirak edenler Dayının 
Münakaşalar 1 Marifeti 
Elma ve patate· 
sin standarize 
projesi kabul 

edildi 
Ticaret Odası Meclisi dün 

toplanmış ve uzun müddetten 
beri hazırlanmakta olan elma 
ve patatesin standarize edil
mesi ,hakkındaki projeyi mü
zakere etmiştir. 

Elmaı::ın standarize edilme
si hakkındaki proje temamile 
kabul edilerek Vekaletin tas
vibine arzedilmesine karar 
\·erilmiştir. Proienin kabulün
den sonra derhal tatbikatına 
geçilecektir. 

Patates projesi uzun müna
kaşalara yol açmış ve proje 
hayli tadil edilerek kabul edil
miştir. 

Bundan bir müddet evvel 
bazı patates tacirleri piyasaya 
bozuk patates sevketmekte 
olduğunu şiki\yet etmişler ve 
bunun önüne derhal geçilme• 
sini istemişlerdir. 

Bunun üzerine mütehauıs

lardan teşkil edilen bir komis
yon Ticaret odasında tetki
kata başlıyarak dün oda mec
lisine verilen projeyi hazırla
mışlardır. 

Bu proje patetsli dört ka
tagoriye ayırmakta ve tanesi
nin ağırlığı 120 den fazla olan· 
lar birinci, 70- 120 arasında 

olanlar ikinci, 41 • 70 arasında 
olanlar üçüncü, 25. 40 arasın
da olanlar dördüncü katago
riye ayrılmakta ve hununun 1 

haricinde tanesi 25 ğram. 

dan az olan patateslerin 
satıştan menedilmesi isten
mekte idi 

Son nokta bilhassa uzun 
münakaşalara yol Rçmı.ş aza
dan bazıları bunun kat'iyen 
doğra olamıyacağını ileri sur. 
müşlerdir. 

Bebek sergisi için dünyanın her tarafından Kızılay Cemi· 
geline bebekltr gelmige başlamıştır.Bunların arasında,Romanya, 
Avusturya, Javonka, Fran•a, Estonya, Yugo•lavya, Macaristan, 
Kanada, lsveç, Almanya, /ıalga, Yunanistan toe Fi/ipin adala· 
rrndan gelen btbekler çok güzeldir. Daha birçok memleketlerden 
bebeklor gönderi/ece~/ bildirilmiştir. Burad::ı Bebek sergisinde 
teşhir edilecek örntklerden ikisini görtıyorsunuz. 

BELEDiYE 

Beşiktat- Yıldız yolu tamir ediliyor 

Tramvaylar geceleri saat bire 
kadar işleyecek. Atatürk Köprü

sü nün vazı esas resmi de 
yakında yapılacak 

Beledıye memur ve müstah· 
demlerinin mevcut nizamna
meye göre mezuniyet yapma
ları ve belediye hizmetlerinin 
aksamamasına çalışmaları icap 
etmektedir. Nizamnameye göre 
aylıklı m murlar senede bir 
ay ücretliler de 15 gün izin ya
pabileceklerdir. Ancak mühin1 
hastalık ıribi mazeretleri olan
lar bu izinlerini iki aya kadar 
çıkarabilirler. 

Son zamanlarda bazı me
murların mezuniyet haklarını 

suistimal ettikleri görülmüştür. 
Bunun üzerine belediye bu 
ciheti ehemmiyetle kontrola 
ba~lamış ve bazı kararlar da 
vermiştir. Bu cümleden olarak 
bundan sonra memurların 

gelmediği günler, geç kal-

murları tesbit edecek ve her 
biri hakkında ayrı ayrı birer 
rapor hazırlıyarak cel\·el ha
linde muntazaman zat işleri 

müdürlüğüne göndereceklerdir. 

Yıldız yolu 
Belediye yıldız yolunu ta

mire karar vern1iş ve icabc .. 
den bütün hazırlıkları da• 
yapmıştı. Beşiktaş tramvay 
caddesinden Yıldız sarayına 

kadar olan bu yolun inşasına 
başlanmıştır. Bu yol dik yokuş 
,,Jduğu için bilhassa kışın oto
mobiller mü~küliita maruz ka
lıyorlardı. Yukuşa muntazam 
taşlar döşenmek suretile bu 
cihetin önüne geçilmiş ola
caktır. inşaat yaz içinde ve en 
kısa zamand:ı ikmal edilecel>
tır. 

Netic~de 25 gramdan aşağı 
olan patateslerin piyasaya 
çıkarılmasına müsaade edil
mesi kabul edilmiştir. Bundan 
başka patateslerin 7 5 kiloluk 
çuvallarda satılması kabul edil
miyerek 75 yerine 70 kiloluk 
çuvallarla satmanın daha mü
nasip olacağı bildirilmiştir. 

Proje birkaç güne kadar ve• 
kiilete arzedilecektir. 

Ali Sami geldi 
Avrupanın muhtelif memle

ketlerinde tetkikat yaptıktan 

sonra dönmüş olan uyuşturucu 
maddeler inhisarı müdürü 
Hamza Osman ile, Afyon de
legemiz Ali Sami hazırladık

ları raporu vekalete bildirmek 
üzere Ankaraya gitmişlerdi. 

Ali Sami dün °şehrimize dön
müştür. Hamza Osman bazı 
direktifler almak üzere Anka
rada birkaç gün daha kala. 
caktır. 

ı dığı günlerle beraber 75 gün 
geçtiği takdirde bir yıl terfi 
hakkından mahrum kalacak
lar ve hastalıkları yüzünden 
bu hallerin. tekerrürü halinde 
tekaüde sevk edileceklerdir. 

Atatürk köprUsU 
Haliçe kurulacak olan Ata

türk köprüsü inşaatı ilerliyor. 
Tecrübe mahiyetinde ç~kıl
makta olan köprü kazıklarının 
epeyce dondurulmasından son
ra ağustos bidayetinde vaz"ı 

esas resmi yapılacaktır, 

Fakat hiçbir mazereti olma
dığı halde devamsızlığı ve 
geç gelmeyi itiyat edinenler 
hakkında şiddetli takibat ya
pılacak ve bu itiyatlarından 
vazgeçmediği görülen memur
ların da derhal kayıtları sili
necektir. 

Bu münasebetle her daire 
Amiri bundan sonra hasta, 
izinli vf' mazeretsiz olduğu 
halde devamsızlık eden me. 

Uhkapenı köprüsünün Eyübe 
nakline de devam olunmakta
dır. Bu iş yakında bitecek ve 
bu köprünün Eyüp ile Sütlice 
arası'la kurulmasına başlana
caktır. 

Kadıköy rıhtımı 

Kınalıada vapuru geçenler
de bir kaza geçirmiş, Kadı· 

Zaferlerimizi kıskananlar hiç 

olmazsa tarihten utansınlar!.. 

- Siyasi idrakimizin diplomasi 
dünyasında şahikalar gibi gö. 
ze ve kafaya heybet verdiğ'ini 
cihan bir daha anladı. Bizi 
"hasta adam. devrindeki cılız 
hayalet şeklinde görmeğe alış· 
mış olan emperyalist gözle
rin, hakikati anlamaları için 
mutlaka kamaşmaları mı lllzım 
geliyor? Son on beş yıl içinde 
Türk ordusunun ve Türk dip. 
lomalının, hıırikalara perende' 
aldıran, tarihi utandıran ve 
imki\nları oyuncaklaştıran de
hakllr cevvaliyeti acaba, yine 
bu on beş yıl içinde dünya
n'.n hangi ordusuna, hangi 
dıplomatına nasip olmuştur. 

Korkmayan bir memleket, 
blöfe aldırış etmeyen bir mil· 

let, attığı adımın kendisini 
nereye götüreceğini çok i}•i 
teakkul eden bir devlet bün
yesi.. işte bu~a "Yeni Tür
kiye. derler. Bız, başkalarının 
ellerindeki imkanları da serni
gün etmesini • zannederim • 
herkesten iyi beceririz. Fakat 
kanaylık ruhumuzda, işlerimiz· 
de, hareketlerimizde hiç mü· 
essir olamaz. Türk ufukları 
üstünde tehlike bolutları do· 
!aşmasını gözetleyen gözlerin 
çıkarılması ise hüsnü niyeti. 
mizin ve hissi selimimizin va
zifesidir. 

Türk diplomatının ls\·içrenin 
ışıklı bir beldesinde kazandığı 
zafer, Türk askerinin o zafere 
sulh tacı giydirmesiyle perçin· 
Ienecektir. 

Yarın Çanakkalede parılda
yacak süngülerin azametini ve 
o süngünün kahraman Meh
metcik elinde yaratacağı yük
sek harikayı biz gönül gözüy. 
le ve kalp bakışıyle görenler
deniz. 

Türk diplomatının, Türk as
kerinin kazandıtı zaferleri kıs
kananlar tarihten utanmalıdır
lar. Tarih ki Türkün, kendine 
salanlara attığı acı ve kalıhar 
sillelerin gükreyen akislerini, 
uçsuz bucaksız labirentlerinde 
el'an saklamaktadır. Bizi kıs
kananlar kulaklarını, tarihin 
derinliğine doğru şöyle veri. 
versinler. Ve sonra bir an Türk 
diyarının cennet ufuklarına 
dalgın dalgın baksınlar!.. 

SUheyll Güldlken 

On yaşındaki ye· 
ğenini berbat 

etmiş 
Miıddeiumumilik dun Vah-

det adlı bir genci tevkif et
tirmiştir. iddia pek çirkindir. 
Vahdet Kasımpaşada bir po
lis olan eniştesinin yanında 

' oturmaktadır. Neriman adlı on 
yaşında bir de yeğeni vardır. 

iddia edildiğine göre Vah
det 20 gün evvel yeğenine le· 
cavüz etmiş lena bir hastalık 
aşılamıştır. 

Müddeiumumilik tecavüze 
uğrıyan çocuğ'u \'C dayısını 

muayene ettirmiş ve her iki
sinde de hastalık bulmuştur. 

ikinci Müstantik tahkikata 
el koymuştur. . 

Sahte memur 
ikinci miistantık dün Şakir 

allı birisini te\kil etmiştir. Şa
kir evelisi gece yanına Kasım
paşa Tabakhane meydl\nı bek
çisini almış ve Muzallerin evi· 
ne gitmiştir. Şlkir evde Mu· 
zalfere çıkışmış: 

'
1 

- Ben sivil memurum. 
Sen iki arkaşınla beraber 
komiserin camlarını kırmışsın. 
Şimdi o arkadaşlarının adını 

verecek~in , Aksi takdirde 
seni merkeze alacağ'ım ve öl· 
dürünceye kadar dövece~m 1 
O vakit söylersin ,, demiştir. 

Şakir biraz sonra da Muzalfer
den para istemiştir. MuzaHer 
bir aralık Şakirin sahte me
mur olma" ihtimalını nazarı 

itibara alarak polise haber 
vermiş ve Şakiri cürmü meş
hut halinde yakalanmıştır. 

Tahkikata başlanmıştır. 

Mahkemede bayıldı 
Dün Ağırceza mahkemesin

de damadı Ômcr Seyliyi balta 
ile yaralayan Salvelin muhah
mesine devam edildi. Ömer 
Seylinin karısı mahkemede 
birdenbire düşerek bayılmıştır. 
Kadın tabip adillerin oda

sına kaldırılarak tedavi edil
dikten sonra evine gönderil
miştir. 

köy iskelesi rıhtımına çarpa
rak hasara uğratmıştı. Beledi
ye yaptığı keşıf sonunda 200 
lira kadar zarar tesbit etmiş 
ve derhal bunun tazmin edıl
me~ini Akay idaresine bildir. 
mi~tir. 

Gece tramvayları 
Tramvay şirketi, halkın şi

kayetô ve Belediyenin müra
caatiyle tecrübe mahiyetinde 
olmak üzere geceleri saat bi
re kadar tramvay işletmeğe 

başlamıştır. Bu cihet halk ara
sında büyük bir memnuniyet 
uyandırmış ve çok rağbet gör
müştür. Bu münasebetle şir
ket saat bire kadar olan se-
lerleri tarifeye koyacak ve de
vamlı şekilde işletecektir. 

Kemal Ragıp 
Belediye turizm şubesi di

rektörü Kemal Ragıp Atina
dan şehrimiz~ dönmüştür. Ke
mal Raırıp kırk gün kırk ge
ce şenliklerine iştirak edecek 
olan Yunan heyetlerile temas
larda bulunmuş ve muhtelil 
mevzular üzerinde tctkikltr 
yapmıştır. 

Kadıköy yolu 
Bundan bir müddet evvel 

şiddetli fırtınadan büyiik ha
sara uğrayan Kadıköy-Haydar. 
paşa rıhtımının tamiri bitmiş
tir. Rıhtımın arkasında yollar
daki bozuklukların tamiri de 
bir kaç giine kadar ikmal edi
lecektir. 

Fen heyeti 
Belediye tarafından satın 

ahnan eski maarif nezareti 
bınasının tamiri tamamen biti
rilmiştir. Heyeti fenniye 15 
güne kadar bütün şubelerile 
bu binaya nakledecektir. 
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Aman, modern plaj 
istemeyiniz! 

Aman, modern plaj isteme
yiniz! Zira Büyükadanın başı
,,. gelenleri işittiniz mi? Su
suzluktan pişen bu adanın ba
şına gelenler, bol suda pişmiş 
la vuğun başına gelmemiştir! 

Büyükada edebiyatına ait 
malümat kabilinden söyliye
lim ki, Büyükadanın susuzluğu 
belediye atasözlerimizdendir. 
Ağızlerın suyunu akıtan ta
savvurlar ve projelere rağmen 
Adaların tarihi susuzluk kıy· 
metine dokunulmamış olmak
taki ciddiyeti hemen herkes 
bilir 1 Tabii, yine memleket. 
i~·in, memleket namına: yani 
seyyahlar için 1., 

Hakikat: hangi seyyah, dün
yanın hangi tarafında, böyle 
yazları nüfuıu (50) bini geçen 
Adaların ( sular içinde susuz) 
kalıp ta çatlıyarak yanardağ 
haline gelmeyişlerine meraktan 
çatlamaz, hangi seyyah?. 

Susuz Adalarda neye deve 
peyda olmamış hayrettir! 

Kim bilir, Adaların çamlık. 
larında lstanbulun her tara
fından ziyade puse teati olun
ması şimdiye kadar bence 
sal aşıkları ateşli aşklara 
inandırmışllr 1 Zavallılar 1.. 

1 lalbuki bu öpme ihtiyacı 
bile, vallalı, susuzluklandır 1 
Şi ındi böyle yanar dağ değil
se bile bir nevi (yanar ada) 
olan büyük adayı düşünün. 
Herkesin denize girmesi değil, 
deniz allında ikamet etmesi 
lazım gelme7. mi? 

Celgelelim adanın meşhur 
Yiirükalisinde ır.odern bir plaj 
yapıldı. Dünkü g·azetelerden 
birinde bir okuyucunun mek· 
!ubundan a.nlaşıhyor ki, plajın 
ınşaatı henuz bılınemiş. Fakat 
bu sene için, anlaşılan, yalnız 
(boğulma yeri) yetiştirilebil
miş : Bir denize girmek fiatı 
50 kuruş 1 

Sabah akşam yemeği dahil 
değil 1. Çünkü, anlaşılan, girin
ce yenılen her ne ise insana 
kifayet ediyor. 

Gördünüz mü modern plajı? 
Hem bu daha plajın yarımı. 
lnş~at bitmiş değil! 

Ya maazallah inşaat ikmal 
olunursa o vakit bir deniz<! 
girmek fiatı, açıkta boğulma
nın mucip olacağı techiz ve 
teklin masralını göze aldıra
cak! 

Babadan kalma külüstür 
plajları olanlar! aman modern 
plaj istemeyin, amanı 

idareciler Olimpvadı ı 
Okudunuz mu? lkrlin Olim

piyatlarına bizden 37 sporcu 
ile 15 idareci gidiyormuş. Te
vekkeli değil, futbolcularımı
zın filan gitmeyi~lcrindeki 
hikmet şimdi anlaşıldı. 

Demek bu selerki Olimpiyat 
idareciler Olimpiyadı imiş 1 

Serbest et ye
menin çaresıl 

Zecri tedbirlerin kalkmasın
da böle bir fayda olabilece
ğini evvelce hiç kestireıne. 
miştık d('lğrusu. ltalyanların 
zecri tedbirler kalkınca halkın 
diledikleri gibi serbestçe et 
yemelerine müsaade edilmiş! 

Ne olur Alrikanın bir kıs
mını da biz zaptetsekte şu bi-
1İm mezbahada zecri tedbir
leri kaldırsa, biz de dilediğimiz 
gıbi et yiyebilsekl •Anlaşılan 
başka çare yol ,, 

ikramiye odası: 
Gördünüz mü kadirşinaslığı: 

lstanbul Ticaret ve sanayi oda, 
memurlarına senelik ikramiye 
vermiş. lkramiyeleriıı miktarla
rını da her merourun gösterdiği 
faaliyet esas tutularak tesbit 
elmiş! Odada görünürde pek 
öyle bir faaliyet olmadıjtı hal
de yine memurlarını korumuş 
demek!.. 
Aşkolsun oda ya 1 
Ancak anlıyamadıgımız bir 

nokta var, Ticaret ve Sanayi 
odası ismini yine gizliyor? 
ismine açık açık, (Ticaret ,-e 
Sanayi Odası) yerine (Ticaret 
\•e Sanayi ve ikramiye Odası) 
dese yal.. 

O vakit odaya hariçten olan 
hücum, faaliyeti, binaenaleyh 
ikramiyeleri de arttırır hem!_ 

Dikiş tuttura
mıyan terziler 

Ne oldu bu lsanbul terzile
rine? idare heyetlerini bundan 
evvel seçtilr.r. Bozuldu. Bir 
hafta evvel tekrar seçtiler. Fa· 
al Ticaret Odası yine bozmuş! 
dikiş mi tutmayor, nedir? 
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Her gün bir yazı 

MESLEK 

-

ASKERLiK: 

lngilizlerln, harp 
sillhları hakkın· 
daki dUşUnceleri 
Her Devlette olduğu gi-

Düşünceler: 

Askerler şöyle söyler: karar, 
vazife ve vaziyetten doğar. Bu 
kaide, hayatın her safhasında 
böyledir. Kararsızlar hakkında 
çekinmeden şu hükmü vere
biliriz : onlar vazifelerinin ne 
olduğunu bilmeyen düşünce

sizlerdir. 

,I T ARiHTEN YAPRAKLAR] 
Yazan : Agah Sırrı Levend 

Liselerin son sını fi arına gel
miş olan talebenin zihnini yo
ran meselelerin en mühimmi 
meslek seçme işidir. Gerek is· 
tidat v~ mizacının, gerek aile 
temayülünün tesirile, henüz 
küçük yaşta mesleğini seçmiş 
olanlar bir tarafa bırakılacak 
'olusa, bütün hayatı boyunca, 
ya yerinde verilmiş bir kararla 
kendine muvaffakıyet temin 
edecek veya yanlış bir başlan
gıçla fena bir istikbal hazırlıya
cak olan mesleği seçmenin, 
gençler için hayatın en üzün
tülü bir işini teşkil etmesi çok 
tabiidir. Çok kerrc küçük 
bir kaprisle verilen yanlış 
bir karar, kendi yolunda büyük 
bir muvaffakıyet kazanabile
cek olan genci, muvaffakıyet
sizliğin uçurumuna sürükliye
bilir, 

Bu akı bete uğramamak için 
genç ne yapmalı, mesleğin~ 
seçerken hangi esasları, hangı 
noktaları düşünmelidir? Gence 
sorarsanız, o size, yüksek 
tahsil sonunda parlak bir is
tikbal, iyi ve müreffeh bir 
hayat temin edecek bir mes
lek tercih etmek istedijtini 
söyliyecektir. Bunu tabii, hatta 
memleket için h1yırlı bulma
mak mümkün değildir. Genç, 
bu suretle karlı ve kazançlı 
gördüğü meslek içinde ken
dine iyi bir mevki yapmak 
isterken, memlekette, yardıma 
ve unsura çok muhtaç o lduğu 
sahalar da onun çalışmasından 
faydalanmış olacaktır. 

Ancak, gence bu parlak 
istikbali temin edecek karlı 
ve kazançlı meslek hangisidir? 
Bir kere her şeyden evvel 
söylemek lazımdır ki, iyi veya 
fena meslek yoktur, Uyan ve
ya uymayan meslek vardır. 

Gençten beklenen, her işte 
mevcut imkanlara yeni imkan
lar katmak, herhalde alelade
nin üstüne yükselmek oldu
ğuna göre, seçilen mesleğin 
mizaç ve istidada uygun ol
ması şarttır. Mizaç ve istidada 
uymayun meslek, ne kadar 
parlak görülür ve başka eller
de ne derece karlı ve kazançlı 
olursa olsun, sahibine husran
dan başka bir netice vermez. 

Her şeyden önce, liselerin 
son sınıflarına gelen talebenin 
kendini denemesi ve temayül
lerini yoklaması lazımdır. Vakıa 
liselerin, bizzat bu işi yapması 
ve gencin istidadını meydana 
çıkartarak ona kendini tanıma
ğa imkan vermesi icap eder. 
Esasen liselerin, gence karşı 
yapmağa mecbur olduğu son 
ve önemli vazife budur. Ancak 
bugünkü vaziyete göre, lisele
rin bu işi başarmaktan çok 

ı uzak olduğunu söylemek doğru 
olur. Neticede, liselerin eleme 
işini iyi yapamaması ve tale
benin de temayüllerini yokla
majta ehemmiyet vermemesi, 
onları çok kere aykırı meslek
lere sevketmektedir. 

Liselerin edebiyat şubesini 

bitiren talebenin Tıp fakülte
sine, bazı kere aksine olarak 
fen şubesinden çıkan talebe
nin Hukuk fakültesine girme
ğe kalkışması, bunun en açık 
misalidir. 

Sık rastladığımız bir müşa
hede daha: Bugün mühendis 
mektebinin imtihanını vereme
diği için doktor olmajta karar 
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veren veya Edebiyat fakülte
sine giremediği için Fen fakül· 
tesini tercih eden talebenin 
miktarı az değildir. 

Bazı yerlerde meslek seçme 

için başvurulacak müessese
ler bile vardır. Psikometri 
denilen Aletlerle gencin istida· 
dı ölçülür ve hayatta takip et
mesi uygun olan meslek ken-

' dine tavsiye olunur. 
Halbuki bizde liseyi bitiren 

genç, birdenbire içine düştüğü 
bir boşlujtun ortasında şaşır
mış bir halde kalıyor; ve ne
reye başvuracağını kestiremi
yerek çok kere hiç te başa

ramıyacağı bir meslekte karar 
kılıyor. Neticede ya hemen 
yanlış yola saptığını anlıyarak 
dönüyor; yahut ta geri dön
meği beceremiyerek sonuna 
kadar bocalamağa razı oluyor. 

Genci körükörüne muvaffak 
olamayacağı mesleğe atılmağa 

sevkeden sebeplerin biri, şüp
hesiz geçim zorluğudur. Bir 
kere lise tahsilinin sonuna ka
dar istidadını öiçmeğe, kendi 
ni ve temayüllerini tanımağa 

imkan bulamamış olan genç, 
Liseden çıkınca artık ailesine 
yük olmamak lüzumunu duyu
yor; ve sonunda kendini pa
rasız olarak barındırıp okuta• 
cak yatılı yüksek bir mektep 
arıyor. Bu zorluk karşısında 

artık gencin istidadına uygun 
mesleği düşünmesi ve araması 
beyhudedir. Tabii genç, hangi 
yüksek mektep bu şartlar 
altında kendini kabule müsait 
davranırsa oraya koşacaktır. 

Hangisinin imtihanında mu
vaffak olursa oraya girmek 
üzere birkaç fakülteye birden 
namzet kaydedilen talebe çok
tur. 

Zaman zaman, herhangi bir 
mesleğin gençler arasında moda 
oldujtu da vakidir. Halta sırf 

arkadaşının hareketine uyarak, 
kendini beceremiyeceği mes
leğe atan gençler bile vardır. 

Bütün bunlar, beyhude ve 
faydasız bir yüksek tahsil için
de gencin kudretlerinin ifla· 
sına sebep olur. Bu neticeden, 
gençler kadar memleketin de 
zarar gördüğünü söylemeğe 
bilmem lüzum var mı ? 

Bu mevzuda gençlere yapıla· 
cak tavsiye, ne olursa olsun 
yüksek tahsil yapmak hevesine 
kapılmıyarak, kendilerini mu
vaffak olmağa götürecek mes
leği seçmeleri, bunun için de, 
henüz liselerin son sınıflarında 
iken, kendilerini ve temayül. 
!erini ciddi olarak tanımağa 

çalışmalarıdır. 

Agah Sırrı Levent 
Yeni Türk 
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Sıvastan yeni 
haberler 

Sıvas, (Açık Söz) - Halk. 
evi yakında yeni yaptırdığı 
binaya taşınacaktır. Konferans 
ve müsamereler için yeni bi
nanın arkasındaki bahçeye bir 
de salon ilave edilecektir, 

• Sıvas mıntakasında yer
leştirilecek göçmenler için tel· 
kikat yapılmaktadır. 

• Her yıl pınar yanında 

açılmakta olan at ve kısrak 

sergisi bu yıl da açılmıştır. 

ikramiye tutarı 5 5,00 liradır. 

bi, lngilterede, hava kuv· 
vetleri, harp silahlarının 

başındadır. Bu sınıfın mü
dafaa vetaarruz kudretinden 
hakkıyle istifade etmek 
ıçın uçuş meydanlarının, 
tayyare üslerinin korunma 
tedbirleri de orduya veril· 
miştir. 

Motörlü le zırhlı silalar 
ikiye ayrılmıştır. Hafif ve 
muhtelif tank taburları teş
kil olunarak baskınlara ve 
piyade tankları adını alan 
zırhlı birliklerde piyade 
hücumlarına iştirake tahsis 
ve bu suretle bu silahların 
hızları ve hareket kapasi· 
lelerinden azami istifade 
olunmuştur. 

Süvarinin Filintasıyle ya· 
ya,kılıcıyle atlı olarak harbı 
kabul edilmiştir. Bir lngiliz 
süvari alayının kuvveti iki 
piyade bölüğünün ateş 

kuvvetine uyar. 
Piyade, her devletin dü

şündüğü gibi, lngiliz ordu
sunun esas silahıdır. Her 
çeşit arazide hareket ede
bilen ve diğer sınıflara 

göre her yerde, her du
rumda gizlenebilen piya
deyi kamyon ve tayyare
lerle taşıyarak hareket 
sür'alleri arttırılmıştır. Pi· 
yade, tüfeğini, hafif ve ağır 
makineli tüfeği, zırhlı 
arabalara karşı kullanıla
cak silahları taşır. Siper 
muharebeleri için piyadeye 
kısa ve küçük havan top
ları verilmektedir. Bu silah· 
lan kullanan bir piyade ta
burunun 900 metre mu
rabbaı bir arazi parçasını 
müdafaa edebileceği esas 
olarak kabul olunmuştur. 

Tayyare teşkilatı, avcı, 

bombardıman ve yardımcı 
filolarına ayrılmıştır. Bir 
filo 12 tayyarelidir. 

lngilizler sabit balon teş
kilatında, ikişer balonlu 
takımlar vücude getirmiş
ler ve bu balonlardan biri
sini topçu endahtını taras
suda tahsis etmişlerdir. 

Balonların 5000 metreye 
çıkışları temin edilmiştir. 

Bu saydığımız esaslar, 
uzun boylu denenerek ni
zamnamelerde gerekli olan 
değişiklikler yapılmıştır. 

M. K. 

İzmitde 
Çocuk bahçesi 

lzmit, (Açık Söz) - Çoçuk 

Esirgeme Kurumu Taşçılar 

başındaki eski mezarlıkta yap

tırdığı çocuk bahçesi, evvelki 

gün büyük şenliklerle açıldı. 

Memleket çocuklarını sokak· 
dan kurtamark, onlara temiz 

bir hava ve iyi bir bahçede 

mümkin olduğu kadar bakımlı bir 
şekilde oynama ve gezmelerini 

temin etmek maksadı ile açı

lan çocuk bahçesinin, açılış tö
renini Vali ve Parti başkanı 
Hamit Oskay yaptı. Memleket 
bandosunun çaldığı istiklal 
marşı bir saygı havası içinde 
dinlenirken. Vali bahçenin kur
delelerini kesti ve bahçeyi 
yavruların emrine bıraktı. 

Yok.ok. Ç©.ıırcdl©.ılk 
- Gece Sezenle uzun uzun 

konuştuk. Hanım efendiye ve 

size çok teşekkür ederim. Onu 

ümitsiz zamanlarinda teselli 

etmiş, kuvvet vermışsınız. 

Dostluklar kolay kazanılan 

bir şey değildir. Fakat Sezeni 

dinlerken, onun kadar, benim 

de dostum oldunuz. Sezene 

gösterdiğiniz büyüklük için 

her zaman minnetdarınız ola
cağım .. 

Genç adamın, heyecan ve 
emniyet veren bir sesi vardı. 
Şuradan buradarı konuştuktan 

sonra, söz Nevin ablaya inti-

Mahmut Yesari -
kal etmişti. Karım sordu: 

- Babanız, hala, işin doğru 

olan tarafını öğrenmedi mi? 

Sezen, Turgudun cevap ver-

mesine bırakmadı, gülüyordu: 

- Öğrenmiş, öğrenmiş 1 .. 
Karım merakla sordu: 

- Nasıl? 

Genç adam da gülüyordu: 

- Babamı bırakarak kaçtı. 

Şaşmıştık Sezen: 

- Ben size demedim mi, bu 

roman her romana benzemi

yor. 

Genç adamı 

- Babam hastaydı, kadın, 

onun parasını düşünüyor, belki 

ölür diye bekliyordu. iş, onun 

istediğinin aksi oldu. lyileşmi· 

yor, fakat ölmüyordu da, üç 

gün evvel ondan bir telgraf 

aldım. Beni çağırıyordu. Tre

ne atlıyarak geldim, onu ya

takta buldum. Fakt iyiceydi. 

Bir hafta evvel karısının kaç. 

tığını. ve hakikati anladığını 

söyledi. Sezenden af diliyor. 

Genç kız gülüyordu: 

Ben ona darılmamıştım 

El ili 

Kararınızı çabuk verınıı. 

Fakat tatbikata geçerken te
emmüllü olunuz. Geç verilen 
kararlar - ne kadar isabetli 
olursa olsun - sonu yavan çı

kar. 

El El 
Düşmanına darbe indirmek 

istiyen bir kumandan onu ka· 
rarında gecikdirmelidir. 

El El 

Hava ne kadar kararsız, 

bahtınız ne kadar ters olursa 
olsun siz kararınızdan şaşma• 
yın ve dönmeyin. 

lil El 

Ônce karar vermek, ondan 
sonra düşünmek. Hayatta böy
le şey olmaz. Muhakeme her 
zaman ve her hadise karşı

sında karardan önce gelir. 

eı El 

Verdiğiniz kararın esası 

sizde bir sır olarak kalmalı· 
dır. O kararı yaptıracağınız 

kimselere ancak teferruatı bil
diriniz, 

El El 

Şans bozukluğu, kararında 
isabet olmıyanlarda görülür. 
Ve bu, her zaman böyledir. 

l Doktorun ı 
Öğüt\eri 

Çocuklarda kızamık 
tehlikesi 

Kızamık, her çocuğun uğra
yacairı bir hastalık istasyonu
dur. Bu temelli hastalıktan 

kurtuluş yolu yoktur. Kızamık 
ateşli hastalıktır. Dikkatli ve 
ihtimamlı davranılacak olursa 
kısa bir müddet hükmünü icra 
etlikten sonra sönüp gider. 
Fakat lazım gelen tedbirler 
alınmıyacak olursa bir takım 
tehlikeli ihtilatlar yaparak ço
cuğu ya öldürür, yahut sakat 
kalmasını intaç eder. 

Çocuk kızamığa yakalanır 
yakalanmaz derhal doktora 

müracaat edilmelidir. Dokto
run tavsiyelerini noktası nok
tasına yerine getirmek lazım 

ve zaruridir. 

Eğer bu tedbirlere kulak 
asılmazsa kızamık başka has

talıklara yol açar. Kızamığın 

en tehlikeli ihtilatı gözlerdedir. 

Nadir de olsa hazan kızamığa 
yakalanan çocuklar, ekseriyetle 

tedbirsizlik yüzünden, gözle
rini kaybederler. Böyle hasta

larda gözler birer perde ile 
örtülerek görmek kudretini 
kaybeder. 

Bu şekildeki göz sakatlığı
nın tedavisi de bugün için 
imkansızdır. Bundan başka 

kızamık vereme de istidat ve 

imkan hazırlar. Kızamığa ya
kalanan çocukları eskiden 
kalma ev adetlerine göre te

daviye kalkışmak daima hus
ranlı ve zararlı neticelere se
bep olur. Kızamık hastalığın
dan ihtilatları arasında daha 
birkaç mühim hastalık vardır. 
Bu sebeple kızamık dökmiye 
başlıyan çocuklara karşı şef
kat ve ihtimamımız artmalıdır. 

Karım, 

- Ne 

nuz? 

yavaş sesle sordu: 

zaman evleniyorsu-

Sezen, başını önüne iymişli. 

Masum bir tavırla, nazlı bir 

sesle cevap verdı: 

- o~ beş gün sonra 

evleneceğiz, sonra Anadoluya 

gideceğiz. 

Karım boynunu büktü: 

- Demek biz Sezensiz ka-

lacağız. 

Genç adam, söze karıştı ı 

- Sıra ile hanımefendi. 
- Ben size muntazaman 

mektup yazarım. 

- Hiç ummuyoram Sezen. 

Balayı geçirirken dostlar, ak· 

rabalar, arkadaşlar unutulur. 

- Amma siz herşeyden üs
tünsünüz. Turgutla Sezen, ev. 
lendiler. 

• • • 
IZNIK'I NASIL ALDIK? 

Sultan Muradın ayağına kapanan dul 
düşman kadınları, 

bekar Türk askerlerinin karıları oldular 
Borsadan ayrıldıktan iki bu

çuk !(Ün sonra dik bir yoku· 
~un başına geldik. (lznik gölü); 
ayaklarımızın altında, kocaman 
ve lekesiz bir mavi örtü gibi 
görünüyor. 

Etrafımızda yabani kekikler, 
lerebentinler, katır tırnakları, 

insanda derin bir rehavet uyan
dıran müskir kokular neş· 

rediyor. 

1 

(Dekan) tarafından tersim 
edilmiş denilecek derecede güzel 
çeşme. Gölün müntehasında 
ilk evvel sarı bir duvar, sonra 
·bahçeler, surlar, kaleler, mina
reler, harabeler görülüyor. 
işte lznik ... 

lznik; ( lstrabon ) a nazaran 
lsadan dört yüz sene evvel 
(Antigon) tarafından tesis edil· 
mişti. 

Makedonya kralı (Lizimak), 
Antigonu mağlüp etti, lzniği 

elinden aldı ve zevcesi, (Anti
pater)in güzel ve sevimli km
nın ismine izafeten (Nikaia) 
tesmiye etti. 

Birkaç sene sonra, mağ'lU· 
ben (Tir)e iltica eden ve bil
ahire oradan kovulan (Annibal) 
lznik'e iltica elti. lznik; (ikinci 
Prusias) ın idaresi altında 
idi. 

(Hannibal) lzniği imara ça
lıştı. Hatta civarda bir başka 
şehir de tesis eti i. Ve bu yeni 
şehire, kendisini kabul ve hi
maye eden zatın ismini verdi: 
Prusyas. Şimdiki Bursa ... 

Bu sıralarda Asya Prensleri 
ve milletleri müşkül bir vazi
yette kalmışlardı : Romalılara 
iltihak etmek veyahut onlara 
karşı hasım olmak ... 

(Üçüncü Nikomed) tarafın
dan Romalılara hibe edilen 
lznik, onların tarafını iltizam 
etmekte tereddüt göstermedi, 
Romalıların himayesini kabul 
etti . 

Şehrin planı pek muntazam
dır. Ve hiç şüphe yok ki ona 
bu hendesi şekli veren, Romalı 
mühendislerdir. Bütün yollar 
düzdür ve bir meydanda nı
hayet bulur. 

Şehrin merkezindr, dört yo
lun birleştiği mahalde büyük 
bir meydan jimnaz vardır. Bu
nun ortasında duran bir adam 
kapıların dördünü de görebi
lir. lstanbul ve Lefke kapıla~ı, 
imparator ( Adriyen); Yeni
şehir ve gül kapıları da (ikinci 
Klod Gotik) tarafından ya
pılmıştır • Aradan bu kadar 
asırlar geçmesine ve düşen 
taşların yerlerine konulmama
sına rağmen bu kapıların ke
merleri altından sabah ve ak
şam koyun sürüleri, öküz ve 
manad arabaları geçer. 

PUT KlRANLAR 

787 de, lznikte (Dördüncü 
Meclisi Ruhani) toplanmıştır. 
Bu içtimada hallolunan mese
lelerin en mühimi şudur: Put 
kıranlar ... 

imparator (Leon lzoriyen), 
(Beşinci Kostantin Kopronim) 
ve (Dördüncü Leon) (Put kırı-

Biz, köşkü onlara bıraktık. 

Bu, bizim için, bir fedakarlık 

değildi, mevsim sonunda zaten 

lstanbula taşınacaktık • Bu 

köşkte onların daha çok hak
kı vardı. 

Onların hatıralarına karış

mağı manasız ve haksız bul

duk. Onlar bu köşkte mesut 

olacaklardı. Halbuki, biz, hiç 

alakamız olmıyan hatıraların 

gölgeleri, hatta sesleri arasına 
yaşayacaktık. 

Hayatımızda birçok yerlere 

gideriz, birçok evlerde oturu

ruz • Fakat oraların geçmiş 

zamanlarını bilir miyiz?. Bu bil

meyiş bizi oralara ısındırır ve 

düşündürtmez. 
Halbuki, bir mevsimlik, ya-

hut bir iki senelik tuttuğunuz, 

yerleştiğiniz bir ev için dedi 

cı) yani put düşmanı idiler. 
Bunu, 754 de 1 tanbulda akt
olunan bir papaslar içlimaında 
lasdık ettirmişlerdi. Bu içtimaı, 
Katolik alemi, (ruhani bir mec
lis ) olarak tanımamış ve mu
karreratını kabul elmemiştir. 

878 de, oğlu Kostanlin Por
firojent) namına icrayı saltanat 
eden imparatoriçe (!rene) 377 
davet etti. Dördüncü defa o
larak lznikte toplanan bu mec
liste tasvirlere ibadet usulü 
yeniden ihya ve hilafında ha
reket edeceklerin tekfirine ka
rar verildi: 

"Biz, tasdik ve ilan ederiz ki 
mukaddes tasvirlerin renkli 
nakış şeklinde, veya her hangi 
bir maddeden cisim halinde 
yapılmış olursa olsun kiliseler
de, evlerde, ruhani elbiseler 
üzerinde bulunmasında bir beis 
yoktur. Bilakis faydası vardır. 
Zira, bu suretle daima göz 
önünde bulunurlar. 

İsLının ve validesinin ve 
Azizlerin resimleri göz önünde 
bulundukça asılları gönülde 
canlanır, sevilir ve unutulmaz .. " 

Şarkta resim, heykel ve 
resimli mozaik halinde kalan 
sanat eserlerini bu dördücü 
lznık ruhani meclisine medyu
nuz. Zira, pul kırıcıla", buda
laca bir fikir ve kanaalle bü
tün pulları kırıp mahvediyor
lardı. 

~LIKTEN, IZNIK'E 

( Leon lzoryen) le kardeşi 
(Kostantin) 727 de, (Sarasen) 
ordularının müthiş hücumlarına 

karşı şehrin müdafaa kabiliye
tini arttırmak maksadıyle sur-

rs· lznik; 910 da Araplar ta 
fınddn muhasara edildi. Nib8

' 

yet, 1074 de Selçuk Sultan• 
(Süleyman) tarafından ~a~ 
olundu. Ve bu sultanla •Kı '. 
Arslan., devrinde Selçuk kiil\U' 
rünün m : karrı oldu. . 

1095-1097 senelerinde, Ebl•· 
salibin (Piyer Ermit) kuıııao· 
dasında bulunan ilk gayrı 
muntazam ordusu lzniği ııı0' 
hasara elti, ve şehri zaP11 

· · de ujtraştı. Fakat, günün bırın 
(Sultan Süleyman) ordusu t•; 
rafından kuşatı'arak mah\I ' 
perişan oldu. o4 

Bundan iki sene sonra, (G 
) 1 · · · tett•· Fruva Buyyon znığı zap 

Be bilahare Bizanslılara bıra~· 
mak mecburiyetinde kaldı. 

işte bu sırada Bizanslılııl'• 
harp gemilerini (Ge_mlik) t~ 
(lznik) gö:üne naklettıler. AY 
manavrayı Fatih; 145'.3 dt• 
lslaJbu'un muhasarasında ısı; 
bik etti, bir gecede 70 parÇ. 
kadirgayı Dolmabahçeden Be> 
oğluna çıkararak Kasımpaı' 
sırtlarından Halice ind ı rttı. 

fznik ; 1106 sulhuna kad~ 
Bizanslılarda kaldı ise de 11 
de (Teodor Laskaris) tarafıll" 
dan zaptedildi ve lstanbuluD 
Latinlerin eline düşmesi üte' 

rine Şarki Roına imparatorla' 
rıyle patriklerine makar old~ 
(1204-1256). 

Nihayet, 13~1 de ( Orb~: 
Gazi ) kuvvetlı bır ordu 
lzniğe geldi. Şehri muhasara· 
ya aldı. Tamam iki sene dl~ 
vam eden bu muhasara ne ~ 
cesi aç ve ilaçsız kalan hJI 
şehri teslime mecbur oldU· 

F. s. 
ları takviye ettirdiler. [Sonu yarın) ,; 
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SAN~T., 
KiTAP# RESiM. TiVATROıMUSıl< 

Dil işi 
Dil meselesinde daha uzun 

yıllar çalışmıya mecbur oldu
ğumuz anlaşılıyor. Bu hük
mü, son zamanlarda, bütün 
sadelik cereyanlarına rağmen 

halci Kurunu uuslai ifadeler 
kullanan bazı muharrir/erimi· 
zin eserlerini okuduktan sonra 
çıkardım. Türk dilinin zen· 
ginliği muhakkaktır. Bu zen
gin dıl feci bir inkar ue ih· 
mal neticesinde yabancı gra
mer kaidelerinin ellerinde pe
rişan olmuş. Bence Türk dili
nin asaletini bozanların ba
şında ,din cilimleri gelir. Bu 
alimler, din nıifuzlarını halk 
üzerinde, tahakküm derecesi· 
ne çıkarabilmek için Türk di
line diledikleri gibi hoyratça 
tasarruf etmişler, Arap ve 
Acem kelimelerini kalıştır. 
mışlar, Arap ve Acem kaide
lerini dilimize musallat el· 
mişlerdir. 

Dilimizi kurtarmak, onun 
yüksek asaletini tekrar ka. 
zandırmak İçin kelimeler ile 
beraber gramer ve bilhassa lan. 
gaj meselesine de ehemmiyet 

kodular duyarsınız: 

- Bu evden, iki 
çıkmıştı. 

cenaze 

- Bu köşkle, biri canına 

kıymıştı ... 
Bu dedikodular, rahatımızı, 

bazen de uykumuzu kaçırır; be

ğendiğiniz, hoşlandığınız yer
den soğursunuz, rahatınız 
kaçar. 

Biz de köşkü yadırgamıştık. 

Ç • k· ıaır vermiye mecburuz. un ıı 

gaj, konuşma ue yazma nı'; 
selesinde ihmal edilemig_'ce,ı 
bir esastır. Bu esaslara rı~Y ~ 
etlikten sonra muhaTrir/erı~ 
ze, yani hal~a yazı .arze~erıl, .. 
en büyük bır vazıfe dusrrı 
tedir. Bu vazife, halkı korıdf 
makta hakiki Türk dilini k'; 
nuşmıya alıştırmaktır. J.faO. 

h 
. ,,rı 

esef bugün bazı muk ar'..'' kJ' 
miz, terkedilmesi ço mum ,c. 

1. I . /o' olan yabancı ke ıme arı ti 
halice kullanıyorlar. Arap ıl 
Farisi kaide/erile yapıltflJı 
terkipleri hcilci yazılar'" •I 

Ç 
.. ,,, 

kullanıp duruyorlar, u p 
bu muharrirler, yazıları110 1

,,,, 

k 
. . O' 

ve zenginlik uerme ıçı~ tf 

cak o yolda yürümek /a:•01 
geldiğini zannediyor/ar. /t 
zan çok boş ve zararlıdır. /İ 
limizi düzellffek için _qaP'ıi 

/. ı · / i 0 < ame ıyatın opera or er 
11

, 

muharrirlerimiz bu i~le k~- ~ 
kendilerine vazife verme/• ıl' 

fi . b' ,,e bu tJazifenin şere ı ır . _.1 

.. • • . bıifl" ceye vucut verecegını 

lidirler. -
SUheyla GUldi~ 

N 
. .b1ıf 

Cemil amcayı, evın • 
görmemişlik. 

~..lı 
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§ Kitap kupon" 
§ YIKIK ÇARDAJC 

~ No: 85 ı· s l~t 
~ Bu kupo~ları koılp bl'.11J·jl 
~ renler roman ga:ı;eteJJ b~ rl' 
§ vaklt ldarehaneınb:s 13 .. ' 1• - ,. 
§ bJç para verm.edo.ı. kltı&Dl 

~ lacaklardır. 1,,11 
:1111111111111tıı111111111111111111111111111111ıtUll 

Bu sütunlarda 

AŞK OYUNCAKLARI 
,Al 

•Yıkık Çardak. tefrikamız ayın 19 unda bitiyor. ,o-
yirmisinden itibaren yine bu sütunlarda maruf Fransııfoor/' 
mancılarından Pi yer Lui'nin •Aşk Oyuncakları. adlı JıP'~ 
kıılcide seuda romanını tefrikaya başlıyacağız. Aşkta k0• 14/r' 
bazan ne kadar dehhaş ve zalim bir mahluk kesildiğin' {I~ 
/il eden bu meraklı romanı okumıya başlıgan/ar, dahD 
tefrikalardan itibaren arkasını bırakamıyocaklardır. 
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BALKANLI GAZETELER 
Yunan ve Bulgar matbuatına bir bakış 

Kendi meseleleri ve Boğazlar 
işi hakkındaki mutalaalar 

Bir Yunan gazetesi, Bulgaristanda dahili 
v-aziyetin karanlık olduğunu yazıyor 

"Açık Söz. sevgili okuyu
cularına sık sık dünya matbu
atının meşgul olduğu mesele
leri göstermektedir. Bugün 
Balkan matbuatından bazıla
rında gördüğümüz dikkate 
değer meseleleri buraya nak· 
!ediyoruz: 

Venizelist liderlerinden Go
natas, Kralın seyahatinden 
sonra hiç bir tedbir alınmadı· 
ğını ve bu seyahatin ameli 
bir netice vermediğini yaz. 
maktadır. Şimdi Yunanistanda 
gene karışıklıklar başlamış, 
amele grev yapmış ve eski 
muharipler Selanik sergisinin 
müdürünü dövmüşlerdir. 

Trakya Genel llbayı Sulyo
tis ve Seliinik Genel llbayı 
Çipuras istifalarını vermiş· 
!erdir, 

Antivenizelist matbuat bu 
anarşiye Venizelistlerin sebe. 
biyel verdiğini tebarüz ettir
.nektedir. Venizelistler asi su. 
bayların orduya alınmasını 
tekrar edip durmaktadırlar. 

Antivenizelist "Vradini. ga
zetesi. Bulgaristandaki kabine 
değişmesinden bahseden bir 
başmakalede ileriyi karanlık 
görmekte ve seçim yapılaca
ğına dair ıöyİenen sözleri adi 
bir vaad saymaktadır. 

Proia gazetesi (Cenevreden 
alınan neticeler) başlığı altın

da yazdığı bir başmakalede 
diyor ki: "Verilen karardaki 
bir cümle Habeşistanda olup 
bitenleri tasdık etmektedir. 
Necaşinin lsviçreyi terketmesi 
kendisine söylendiği bile riva
yet ed'lmektedir. Küçük dev
letler, Cenevrede bile hakkın 
galip tarafta olduğunu gör
müşlerdir. 

Buna rağmen Millttler Ce
miyetinin öldüğüne hükmedi
lemez. Devletler bunun takvi
yesi lü2umunu hissetmektedir
ler. Bunun nasıl temin edildiği 

şimdilik malüm değildir. Vel
hasıl Akdeniz işinde İngiltere 
henüz son sözünü sözleme
miştir. 

Bulgar matbuatı 
Basın, kabine tebeddülü ve 

intihaplar hakkındaki yazıları
na ve devlet ricalile yaptığı 

mülakatlara devam etmektedir. 
Zarya gazetesi "Tebeddül 

ve intihaplar., başlıklı başmu· 
kalesinde diyor ki: 

"- Yenikabinenin kendisine 
gaye edindiği meseleler karşı· 
sında tebeddülün önemi teza
hür eder. Yeni bbine norma
lizasyon keyfiyetini hal için 

teşrinievvelde genel seçime 
başvuracağwı beyannamesinde 
söylemektedir ki bu, köylüyü 
de kasabalıyı da sevindirmiştir. 
Halk çoktanberi bunu bekli· 
yordu. 

Şimdi bütün millet nazarla
rını intihap sistemlerine ve bu 
intihaplara, objektif bir surette 
mevcud bulunan siyasal kuv. 
vetlerin serbest olarak iştirak
leri keyfiyetine çevirmiş bu
lunmaktadır. Eğer yukarıki 

düşüncelere müsbet bir kar· 
şılık vermek mümkün olursa, 
halk daha bir hafiflik duymuş 
olacaktır. Çünkü, temeli yasa 
prensiplerine uygun olarak 
sosyal kuvvetlerin serbest 
seçim mücadelelerine atılma
ları, halk kitleleri tarafından 
meserretler karşınacaktır. 

Böyle bir hareket aynı za
manda halkla hükümet ve dev
let arasındaki uçurumu doldur
muş ve Bulgar milletini bütün 
iç ve dış davalarında duruma 
VP. ihtiyaçlara uygun bir çarei 
hal bularak kendisine icap 
eden gururu bahşey !emiş bulu· 
nacaktır. 

Boğazlar meselesi 
kartısında 

Atinaika Nea ismindeki Yu
nan gazetesine Beyojl"lundan 

Bulgar ordusunun leflişlerinde11 bir görünüş 

Dahili siyaset bakımından mühim bir devreye girmiş olar 
Bulgarislanda So/yadan bir köşe 

yazılıyor: •Türklerin dedik- dar gelip giden hiçbir Bulgar 
)erine göre, Bojl"azların tahki· Harbiye Nazırı, General Luxof 
mi en münasip bir zamanda gibi nümayişkarane bir surette 
istenmiştir. Doğrusu Lozandan tefişe çıkmamıştı. General 
bu güne kadar durum değiş· Luxof, her giltiği yerde nutuk 
miş olduğundan, Ankara hak- söyleyerek Bu'gar Garnizonla· 
lıdır. ı rını sıkı bir inzibat ve (hazır 

Ankara bakanlarından bir ol) vaziyetinde bulunmağa 
zat diyorki: •Lozan muahede- 1 davet etmektedir 
sinden sonra tedrici surette 11111111111111111111••••11•111111111•••••;111111111111111111111111111111 

Erzurumda 
Yol ve 

husule gelen şeraite göre, ha
reket etmemiz lazımdır. Bo· 
ğazların tahkimini bu günkü 
emniyet buhranı icap ettirmek
tedir. Türkiye bu suretle Av
rupanın emniyetine hizmet et
mektedir." 

1 Temiz su 
lstanbul basını ayni fikirleri 

neşir ve Türkiyenin Balkan 
uzlaşmasına merbut bulundu
ğunu tebarüz ettirmektedir. 

1 ---·-
HükOmetin yardımı ile 

Türk efkiirıumumiyesi Mon
treux konferansını alaka ile 
takip etmekle ise de; bu ala
kası mübalağalı değildir. Ga
ıeteler de ikinci tabı çıkar

mışlardır. 

Bilhassa lt1lyanın olduğu 
vaziyet tuhaf görü:müştür. Bo
ğazlardan geçip dönen vapur
lar arasında ltalyanın sancağı 
birinci gelmekle olduğundan, 

bu işte ilk söz ltalyaya düşer. 
Boğazlar komisyonunun ista

tistiğine göre Boğazlardan geçen 
vapurlar için de ton bakımın
dan ltalya, sayı bakımından 

Yunanistan, birinci gelmekte 
olduklarını, tahsil edilmekle 
plan sıhhiye, fenerler ve tah· 
Jisiye resimleri bakımından 
aıakadar olmaktadırlar. Bo
ğazlar meselesindeki iktisadi 
işler, Türkleri ikinci derecede 
alakadar etmektedir. Bunlar 
en ziyade emniyet cihetini 
düşiinmektedirler. 

Sovyet hükumeti bu mese
lede de Fransızların zaptetmiş 
oldukları Rus harp gemilerini 
geri istemiştir. 

Bizanslılar da Boğazlar me· 
selesine ehemmiyet vermekte 
idiler. Çanakkalede bulunan 
ve bu gün lstanbul müzesinde 
muhafaza edilmekte olan bir 
levha, beşinci asrın Boğazlar 

nizamnamesi idi. Galata kule
si de o devirde inşa edilmiş. 
tir, Bizans devleti, müdafaa 
bakımından bir çok kerreler 
Boğazlar meselesile meşgul 

olmuştu. 

Bulgar Harbiye NaJ!ırı 
teftişe çıktı 

Sofya gazetelerinde okudu· 
ğumuzR göre Bulgar Harbiye 
Nazırı General Luxof, General 
Marxrof, General Petrol ve 
General Karolef ile birliJ..te 
kılalı teftiş etmek üzere Yan. 
bolu havalisine gitmiştir. 

Harbı umcmiden bugüne ka-

bu İf başarılacak 
Erzıırumun suları çok bol 

ve çok meşhurdur. Fakat ek

serisinin ve bilhassa dağ su

larının yolları bozulmuş oldu
ğundan fennen ançak iki çeş· 

menin suyu içmeye elverişli

dir. Bunu nazarıdikkate alan 

Erzurum belediyesi altı sene 

evvel altı bin lira vererek su 
mühendislerine bir proje yap. 
tırmış ve Sağlık Bakanlığınca 

da tasdik edilmişti. Bu proje
nin keşif bedeli 750 bin lira 
idi. iki sene evvel bu iş için 

belediyeye müracaatta bulunan 

başka bir şirketin su mühendisi 

de evvelki projenin esasları 

dahilinde bazı tadilat yapmak 

suretile ikinci bir proje ver
miştir. Bunun keşif bedeli de 
270 bin lira tutuyordu. 

Ne belediyenin ne de imar 
birliğinin bütçesi böyle bü
yük bir işi başarmıya mü

sait olmadığından bu proje· 
!erin tatbikına geçilememiştir. 

Meemleketin bu mühim ve 
hayati işine hükumetimiz kud
retli elini uzatmış ve tahsisa
tını vermiş olduğundan mev. 
cut prejeler bu işe memur 
edilmiş olan Nafıa mühendisi 
tarafından tetkik edilmektedir. 
Bu suretle bu büyük işe de 
yakında başlanacak ve kısa 
bir müddet zarfında bitirile
cektir. 

Doğu ili 
Erzurumda üçüncü Umumi 

Müfettişliğin teşebbüsü ile 
yakında "Doğu ili,, adında bir 
gazel~ . çıkarılacaktır. gazete 
doğu ılı halkının tenvir ve ir
şadına hizmet edecek kıymetli 
yazıları ihtiva edecektir. Ga
zete bu illerimizin her tara
fındaki bayındırlık ve kalkın
ma hueketleri hakkında gü
nü gününe malumat verecek
tir. 

Yemek: 
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Kabak, biber, domates dolması 
bir arada• puf böreği 

Münasip miktarda dolmalık 
kabak, biber ve domates alınır, 
kabağın kabuk· 
ları soyulur, içi 
ayıklanır, bibe· 
rin ve domate-
sin de kapak· 
ları açılır, çe
kirdekleri te
mizlenir. 

Diğer taraf
tan yarım kilo 
kıyma, bir mik· 
tar pirinç ile 
karıştırılır. ince 

. 
• 

ince soğan doğranır, may?a· 
noz ve az miktarda nane ılave 
edilir, yuğrulur. 

Kabak, biber ve domates
ler doldurulur, kapakları ka· 
patılarak tencereye sıralanır. 
Kafi miktarda su ilave edıle· 
rek ateşe verilir. Pişmesine 
yakın yağı ve tuzu konur. 

• Puf böreğinin hamurunu 
evde açarsanız daha eyidir. 
içine maydanozlu peynir koy· 
mak daha münasiptir. Eyi hl· 
lep YRğında pembe wmbe kı· 
zartıp kabarttıktan sonra len· 
cercye kapatırsınız ve sıcak 
sıcak sofraya getirirsiniz. 

•• Çocuk 

Çocuğunuzu yıkayacağınız 
zaman hıvanın rüzgarlı olma-

' masına dik Kal 
·' ediniz. Bilhassa 

yaz günlerinde 

,;, garlı olduğu bir 
~ günde çocuğunu· 

zu yıkamayınız, 

rüıgiirsız bir g ü

nü bekleyiniz. Kış günü için 
havanın rüzgarlı olması fazla 
bir tehlike değildir. Çünkü o 
zaman esasen hayııt kapalı ver
de geçiyor. Fakat yaz mevsimin

de havanın çok rüzgarlı oldu;?u 
bir günde çocuğu yıbdığınız 
z:ıman iş degiçir. Çünkü çoc·uk 
açık ol"ıı pençere önlerinde 
dolaıır, bahçeye iner, siz de 
bu uygunsuz hareketleri önlc
yemiyecek olursanız, çocuğu
nuz hemen yata;ı-a düşe .. Y:ız 
günlerinde insanın kendisini 
hastal,kt,10 koruması, kışa n s
betle daha zorc.ur. Bunun böy. 
le olduğunu kendi nefsinizde 
her halde tecrübe etmişsiniz-

dir. 

' 

• • 
Model 

( 
/ 

1 

__ _,____ __J 

]ki parçadan bir sokak k 
ya/eti. Şanlungdan veya yü 
lüden yapılır. Cekc 1 kruu 
zedir. Düğmeleri lre/1 şeklin
de ve deriden ... 

Noı 89 

Yirmi senesını muayyen bir 
hedefe varmak için akla gel
miyen mücadelelerle geçiren 
bir adam için bu hedefe va
rır varmaz yine hiç bir şeye 
varmamış olmak ne acı ve ne 
üzücüdür tahmin edersiniz. Fa
kat, zavallı babam dahil ne 
yapacağını tayin etmiye fırsat 
bulmadan katil diye yakalan
dı, huzurunuza getirildi. 

Güzinin bu sözlerinden son• 
ra hakim sordu : 

- Siz babanıza kendi ar• 
zunuzla mı gittiniz?. 

Güzin sesine kuvvet vere
rek bu soruyu karşıladı: 
-Evet.Tamamıyle keneli ar-

zumla. · 
- Burada dinlenen bir çok 

şahitler sızın kaçırıldığınızı 
iddia ettiler. 

- Hayır, bunu şiddetle red
dederim. 

Ve .. Güzin cevabını tavzih 
etti: 

-Kaçmak, kaçırılmak şöyle 
dursun. Ben kendim bizzat ba
bama beni yanına kabul etmesi 
için saatlerce ricada bulun· 
dum. Babam hatta beni yanına 
kabul etmek istemiyordu bile. 
Buna sebep te daha zi

yade hayatta ne yapacağını 
tayin edememiş olmasıydı. 
11 Bilmiyorum kızım, ne yapa
cağım, nereye gideceğim, na
sıl bir iş tutacağım, hayatıma 

ne tarz bir istıkrar vereceğim. 
Bunları tayin etmeden seni ya
nıma almak çok güç olur. 
Böyle bir ağırlık senin içinde 
benim için de müstakbel bir 
C?~ ağırlıklar husule getire· 
bı.ır .. ., dıyordu. Onun içindir
ki, babamın beni kaçırdığı 
ıddi~51 varil değildir. 

Hakim bu nokta iizerinde 
israrla duruyordu: 

- Fakat, dinlenen bütün 
şahitler Vedadın sizi vesile 
tutarak annenizi tehdit ettiğini 
söylediler. 

Güzin bunu da şiddetle red
detti: 

- Kati yen doğru değil. Ba. 
bam ne benim için, ne de bir 
başka şey için annemi tehdit 
etmemiştir. Yuk8rıda da söy
JedilS'iın gibi babam tamamıyle 
dürUst olarak annemle konu·
muştur. Bu yolda söylenenler 
baştan ba~a yalandır ve .. tesir 
altında söylenmiş sözlerdir, 
Şahadet de bulunanlar henüz 
konakta ':>ulunan ve Ferdiden 

1 aylık alan, onun tarafından 
yedirilen içirilen kimselerdir. 
Bu itibarla sözlerinin hiçbir 
kıymeti ifadesi yoktur. 

- Ferdi tarafından gösteri
len şahitlerin bitaraf olmadık· 
!arını mı iddia ediyorsunuz? 

- Evet. 

AÇIK SÖZ 
Onu seven 

okuyan 
yayan 

tanıtanın 

dır. 

B 

y AZAN: Etem izzet BENICI! .... 

Güzin - Günlerce düşündüm 

- Babanız sizi kaçırmamış 
olsaydı gece yarısı evden çık
manıza lüzum olmazdı dejl"ilmi? 

-uBnun sebebi benim kaç
mayı tasarlamış olmamdan ileri 
gelmez. Ayni zamanda baba
mın da beni kaçırdığına delA· 
let etmez. Ben babamla konu· 
şuyordum, anııem üzerinde 

müessir olmıya çalışıyordum. 
Annemle aramızda o gece şöy
le bır muhavere sahnesi ce
reyan etmişti: 

Ben - Anne babamı getir
dim. Bu gece behemehal sizi 

buluşturmak ve barıştırmak 
istiyorum. 

Annem - Olmaz. 
Ben - Niç n?. 

Annem - Arlık ben koca
mı bırakıp Vedada dönemem. 

Ben - Fakat, Ferdiden sa
na hayır yok. O hep senin 
servelinle geçiniyor. Seni, sırf 

paran için seviyor. 

Annem - Bana bir daha 
böyle birşey söylersen yüzüne 
bakmam! 

Ben - Doğruyu söylüyorum. 
Annem - Hayır ya~:ın, Ferdi 

benden başkasına bakmaz. 
Ben - Senden başka her-

kese baktığını ispat ederim. 
Annem - imkanı >ok. • 
oen - Var. 
Annem - Nasıl? 

Ben - Basbayağı, en yakı
nından en uzağına kadar hep· 
sini birer birer sana gösteri
rim. Bır kere sen ondan yaş
lısın. O son derece çapkın, 
h 1yatında ciddi hiç bir i~ 
görmeye alışmamış. Senin pa
ranı yiyor, sen;n p.lranla iş 

çeviriyor, kazanıyor veya 
kazanmı.vor. 

- Zaten annemde bana bu 
ağzı kullandı ve beni yanından 
kovdu. işte onun içindir ki, 
gece yarısı bile olsa annemi 
bırakdım, o halde ben de ba· 
bama gidiyorum.. dedim, ev
den çıktım. Arkamdan nadim 
oldu ve... bu nedametini beni 
takip eden haykırışlarıyle or
taya koydu. Fakat, iş işten 
geçmişti. Babama iltihak ettim 
ve ... onunla yürüdüm. 

- Babanız a,ağıda sizi mı 
bekliyordu?. 

- E\"et babam beni bekli
yordu. Demin de işaret elti· 
ğim gibi annem:e babamı bır 
araya getirmek 1·e onlara saa
ddlerini vermek için çalışı· 
yorduın. Fakat, ann.cnı benim 
hakikat olan bütün bu söyle
diklerimi istemediğim bir şe
kilde karşılayınco ve beni ko
vunca tabii benim için de ya
pılacak bir başk<>- iş !..alma· 
mıştı. Dah1 salim, daha va. 
zıh ve endişe,;z bir iç istira
hati ile babamın yanına git
tim. Esasen başka bir şey de 
yap~m~z, o c·ıde oturamazdım. 

- Niı·in? .. 

- En başta sebep Ferdinin 
bana karşı "lan tanı hareketi 
idi. 

Güzin titrek bir sesle de· 
vdn ediyodu: 

- H.ikimler tarzı hartket" 
diye üzeriı.de durduğum nok· 

ta cidden acıdır ve onun tav
~ıfi ancak facia .. olabilir. Ben 
o~ yaşında f, !anken annem 
~erdi ile evlendi. O zaman 
çocuktum ve belki de Ferdi 
için hiç bir dala 'et ifadesı de
ğildim. Fakat, on dört yaşım
dayken Ferdınin çapkın göz. 
lcıi benim serpi!işirne musallat' 
oldu. F k t, ne içkisinden, ne ku

marından, ne de herhangi bır 

zevkinden geri kalmıyor. O 
dünyanın en ah 1 aksız. en seci
yesiz adamlarından birisidir. 

rocvanı Ed~ce' ] t 

Güzin bu son cümleyi söyler 
söylemez Profesör Cemil: 

- Protesto ederim, bu söz
leri. Dünyanın en temiz çocuğu 
aleyhinde huzuru adalette 
bühtanlar savruluyor. 

Diye haykırdı. Güzin de bu
nun üzerine: 

KitaJ> kUJ>!>)l'.I 
BiR CiN \YiT O\ VA31 

No: 89 
Bu kuponl3n k~sı., blrl'tti· 

renler roman ga-ıet~il bitti rı 
va.kit idarehane nlxe g3ıı:ferl.> 

hiç pa.r:t verınoJe.ı kit1.J1 u .ı· 

1 

L•c•kiarJır. 
r 
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Fi Kirler - Eyvallal. oğul ded;. Sen ğini halbuki ailelerinden hiç n-
sadakacı mı sandın beni? Ben bir yardım görmed'kıerini ve a-

Sır olan tiryaki 
Ona, en çok parkldrda, ga

zinolarda, otobüs durak yer
lerinde rasgelirdim. Elinde ucu 
iğneli bir deynekle eğile kalka 
izmarit toplardı. Son gün park. 
ta görmüştüm, Bir elinde iğneli 
deyneği, öbüründe çığara ar
tıklarını doldurduğu torbacığı 

ile dolaşıyordu, Yanımdan 

geçerken oracıkta balgama 
bulanmış bir izmariti alıp tor
basına koyarken gördüm. 

O anda hissettiğim acı ve 
istikrah hat devrini buldu. 
Yanıma çağırdım. Belki öm
ründe dudaklarına temiz ciga. 
ra değmemiş olan bu za va Ilı 
tiryakiye ufak bir ikramda bu
lunmak istedim : 

- Buyur baba dedim. An
cak o torbayı gözümün önün
de dökeceksin, o pislik hasta 
eder adamı. Yazık sana. 

Birden vakurlaşan bir eda 
ile baktı, baktı, Sonra elini 
göğsüne bastırarak: 

atılanları toplarım amma sunu- bunun için çok fena vaziyette u-
lanları aslal bulundukl•rını anlatmak için h· 

- Elde daha neleri var yine Rektörlüğe baş vurarak 
diye ilave etti. Rugan iskar- verilen paranın biraz daha ço- ::!. 
pinleri, kulaktan atma altın ğaltılmasını rica etmişlerdir. bir 
gözlükleri, ve tam bir teze!- F k t h · ğı· a a ta sısatın az olmasın- 1 • 
zül ile. eteklerden merhamet, d d 1 b d 1 ,nu an o ayı u i ekleri red- . 
vicdan dilenciliği yapanlar da d_~dilmiştir. Son kamp devre. ~~~ 
çok. Ben neyse izmarit toplı- -
yorum. Bundan ele ne? sınde de Hukuk fakültesi ta- Jda 

Ok kaş Kocabaf !ebeleri sıhhate hiçte uymıyan 
• • yemekleri aşırı fiyatlar ile aya 

yediklerini ve yemeklerin kö-Jda, 
Kamplar tüli:ğü dolayisile hasta ol- ·ce

duklarını bildirir iki istida ha- riz 

Bl.ttı• 
Gençler yemeklerden 

müştekidirler 
Sona eren iki kamp devre

sinde de çocuklar paraları ile 
yemek yedıkleri halde yiye· 
cekler e~. kötü şekilde çıkmış· 
tır. Bu yuzden bir çok genç
ler ~ektörlüğe şikayet etmiş
lerdır. Meccani fakir talebeler 
de 18 günlük kamp devre
sinde ancak 3 çer lira verildi-

zırlamışlar ve alakadarlara r 1 
arzetmişlerdir. g 

Üçüncü kamp devresi de 22 :sı 
Temmuzda başlıyacak 8 Ağus-vo 
tosta sona erecektir. Bu kampa 
devresinde de Tıp fakülte5J 
B. C. N. sınıfı ile Mülkiye ve \l'6r 
Mühendis mektebi çikacaklar• e 
dır. Hukukçuların dilekler! P 

üzerine yapılacak tahkıkattan 
sonra fena şeraitin derhal kal- l 
dırılaca~ kuvvetle limit edil
mektedir, 



: 
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1 Se~_0:;kaa~a,ı~;~;:o;~~:~i= ! ması devam ediyor gü~~gıand:~r~~k~~;rYı~~~.nh~~: ı·şler başarıyor 
= - = Paris beynelmilel çocuk ser-
§ Bu yılın ürününü topla- ~ gisine iştirak için şehrimizdeki ta sıhhat memuru ve ebe yüzü 
§ ma"'a başlıyoruz .. Bir zahire § 1 görmemiş köylerimiz bulundu-: " = ilkmekteplerde yapılan hazır-
~ ambarı diye tanınan orta § !ıklar ilerlemiştir. Okullarda j!unu söylersek hiç hayret et-
~ Anadolu, uzun kurak yıl- ~ meyiniz, mübafeha yaplıl<ımı-açılan mıntaka sergilerinden " " 

~~r~S~~~ft!~ olduğunu bu sene yine gös- umumi sergiye alınmıştır. Bu Sıhhat Vekaleti firengi ve 1 
~ !ardan sonra, bu vasfa layık :§=-~::=:===_~ toplanan bir çok nümuneler zı da sanmayınız. 

Eti~~;,li:.ı;.;:L,2':!::::....:..si:tai<::;,:.:..,,....~ı;;,;..!;,;....;:::::,;;ı;;r teriyor.. Köylü, kentli hep iş için ayrılan seçme komis- sıtma mücadelesi yapıyor. Bu 

;;tlkJaı savaşından kurtulan, o günden bugüne 
adar yeni başta""I imar edilerek üstün bır 

sevinç içinde .. Ufak, tefek yonu dün de Üsküdar ve mücadele teşekküllerinde va. 
tabii arızalar baş göster- Kadıköyündeki sergilerden zile alan doktorlar köylüyü 

• ıayınd rlı<;ıa ka uşan Bandırmadan bir görü
nuş: Memleket hastanesi 
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mekle beraber çok iyi, bol §===_ ı tedavi ediyor. nümuneler toplamış ve bu 
bir mahsul karşısındayız.. k d k" · ı k Fakat böyle müstevli has-

Bu yılın bol ürünü kar- ~ 1 mınta • a 
1 sergı er apan· talıkların u"ramadıhı köylere 

mıştır. Digerleri de yakında " " 
şısında duyulan sevinç ,.e kapandıktan sonr umumi ser- doktor ve ilaç ta uğramıyor. 
memnuniyet yalnız, çok Köylüniin doktora ka vn•ması giden Parise gönderilecek nü- ..., 
önemli bir sorgu karşısında için mutlaka hasta olmasını = k ı - muneler seçilecektir. 

ı t a~o~~aba piyasa aynı ı=_ SEYAHAT _ Alwan Mu- mı bekliyeceğiz. Tabiidir ki 

1-
:_;=·_ vaziyette kalacak mı?.. allimler Birliğinin avdeti üze- hayır. Vazifemiz ve düşünce-

~ rine Türk öğ"retmeni dün miz. köylüyü hastalığa yaka-

lzmirde beş altı 
isimli yaman 

bir kadın yakalandı 
lımir, (Açık Söz) - Bir zamandanberi şehrimizde muhtelif 

ıamlar altında faaliyette bulunan, bazı genç kız ve kadınları 

iolandıran, aynı zamanda hırsızlık yapan bir kadın yakalan
nıştır. Bu kadın, Saniye, Emine, Ayşe ve Fatma adlarını taşı• 
nakta idi. Adliyeye verilmiş ve tevkil edilmiştir. 

Ve bunun cevabını ver- ===_-_= 1 K !atmamak, sa"'lam yaşatmak 
d h k. k ı d östence yolile gitmek üzere " 

meğ"e a a va ıt ama an olmalıdır. Hareket noktamızı 
görüyoruzki; arpa fiatla- =_§=:=- , şehrim!zden ayrılmışlardır. 

Öğretmenler 48 gün Alman bu düşünce üstünde intihap 
rında yeni mahsul daha etmedikçe sıhhat teşkilatının 

· k d h td şehirlerinde dolaşacaklardır. 
pıyasaya çı ma ığ"ı a e ~=::~====- ' tam olduğunu iddia etmek bir düşüklük vardır. Arpa ----'0'---- mümkün olamaz. 

gibi buğdayın da bol ol- Lı" manda hı" r o halde ne yapmalı? Başı-
~======= ması, onu aynı akıbete sü- nızı ağ"rıtmazsak sayalım: 

rükliyebilir. ~=== 
Bizce buna karşı alına- denı"z kazası 1 - Her köye bir (Sıhhat 

hocası) tayin edilmelidir. Bu 
= cak esaslı tedbir, Ziraat = sıhhat hocaları sıhhıye mektep-

Evvela bir doktora müracaat ederek, kendisinin Avrupa'da 
Jüyük müesseselerde aşçılık ettiğini söylemiş ve doktorun ya

unda beş ay aşçı olarak çalışmıştır. Bu esnada komşu kızla
•ından bazılarlle tanışarak onlara bir fotoğraf göstermiştir. 

Yakışıklı bir delikanlıya aid olan bu fotoğraf için: 

§ bankasının yapacağı bir ~ F 1 k 

1

-==i=- organizasyondur. Bankaya :_-=_§ 

1 

e emen vapuru su- !erinden yetişmiş, bilgili vatan-
lara kapılarak ko-·p daşlardır. Vücudü hastalı"'a 

baj!'lı bir teşkilat bu işi == 
1 

" " - rUJ8 dU•tU karşı korumak, mikroplardan 

- Doktordur, Gülhane hastahanesinde çalışıyor, oğlumdur, 
endisine güzel bir kız arıyorum. 

1 ~====--= mükemmelen idare edip y 
D sakınmak, temizliğe riayet 

yürütebilecek ve fiatları da ün sabah saat 9,5 de li-
düşürmiyecektir. = manımıza gelen Felemenk ban- etmek, hastalık gelip çattığı 

1 
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Diyerek onların alii!<alarını celbetmeğe muvaffak olmuş, 
kendisine hürmet ettiraiği gibi onların birer miktar paralarınıda 

almıştır. Hatta bazı kızlo.ra cihaz ve düğün hazırlıkları için epey 
masraflar da ettirmiş, onlara hakarette bulunmuş, bazılarına da 

- Sen çirkinsin. Benim oğlum sana tenezzül etmez, diyerek 
yük:;ekten atmıştır. 

Bu kadın: kırk yaşl.mndadır. Bir gün doktorun aşçısı orta. 
kaybolmuş ve doktorun bazı kıymettar eşyasını da beraber 
götiırmüştür. 

• • • 
Haracıı kesmek istemiş ! 
lzmir, (Açık Soz) - Orhaniye mahallesinde Kantarcı soka

ğında Halil adında bir adam oturmaktadır ki, katil maddesin· 
den on beş sene mahküm olmuş ve bu müddeti bitirerek dört 
sene evvel hapishaneden çıkmıştır. lddıaye göre bu zat ondan 
bundan haraç alarak geçinmekte imiş. Artık halk ta bu adamın 
şerrinden el'aman demiş ve bir çok yurtdaşları sokağa çıkar

maz oimuş, bazıları da evlerini değiştirmiş, kimisi de naçar yol
larını değiştirmek mecburiyetinde kalmışlardır. Yine iddia edil
digine göre, bu zat lbrahim oğlu Ali Rizanın üzerine bila sebep 
hücum etmiş,kazma ile öldürmek istemiş, halk zorlukla elinden 
kurtarmıştır. Bu adam şimdi Sulh ceza mahkemesinin suçlu san
dalvasında hesap vermektedir. 

Ayas nahiyesinde 

Halk bir Sulh Hakimi gönderil
• • 

mesını Adliye Bakanlığından 
dilemektedir 

Ceyhan (Açık Söz) - Ka. 1 
zamızın nahiyeleri arasında ta- 1 
biatin verdiği güzellikle ken
dini tanılan -AYAS- nahiyesi 
birinci sınıf nahiyelerdendir. 

Burası lskenderun körfezine 
ıokulmuştur. Buradan yazın 

sakin havalarında ve denizin 
süt liman olduğu günlerde ls
kenderun apaçık gözükür. 

Ayas nahiyesi bundan yedi 
sekiz yıl önce kaza idi. Bir 
çok kazalar meyanında nahiye 

olmuştur. Kazalığı zamanında 

malmüdürlük, tapu, varidat, 

nüfus ve adliye daireleri mev
cut idi. Kazalık lAğvedilince 

bunlardan yalnız varidat ile 
sulh mahkemesi ipka edilmişti. 
Bunlar da 932 yılında kaldı
rıldı. 

Bu yüzden halk ufak bir 
mesele için 6· 7 saat mesafede 

bulunan Ceyhan kazasına ge. 
)erek bir çok masraflara kat
lanmakta ve işini gördürmek 
için günlerce kasabada kal
maktadır. 

Ayuda hali hazırda l ilk 
mektep ile 2 !urun, 2 lokanta, 

8 dükkan ve 2 de kahvehane 
mevcuttur. 

Ba nahiyeye yazın hafta ta
tili olan pazar gunlerinde 

Ceyhan ve Adanadan bir çok 

otomobil ve kamyonla hiılk 

denizde banyo etmek üzere 
gelmektedir. Bu nahiy~de ye-

tişen buğday, arpa, şifan, mı

sır darısı , sisam, koza ve pa
muk mahsulleri muntazam yol 
bulunmaması dolayısıyle ancak 
deniz vasıtasiyle iç \"e dış pa
zarlara vapU?"larla sevk edil
mektedir. 

M. Selçuk 

Mersinde bir hAdlse 
Mersin, (Açık Söz)- Geçen. 

!erde memleket hastahanesinde 

bir adli hadisenin tahkiki sı

rasında Cumhuriyet müddeiu

mumi muavini Takiye haka· 
retten suçlu hastahane baş 

doktoru Muhiddinin muhake
mesine dün Mersin ceza mah
kemesinde başlanmıştır. 

Gemlikte maarif 
Gemlik, ( Açık Söz ) - Bu 

rada Gazi M. Kemal okulun. 
dan diploma alan 47 yavrunun 
şahadetnameleri törenle bir 
veda müsameresinde verilmiş· 
tir. Müsamere sonunda kay. 
makam tarafından talebelere 
diplomaları da verildi. 

Bıçaklamı' 
Adana, (Açık Söz) - Eski 

istasyonda ameleden Kadir 
oğlu Mehmet adında birisi, 
metresi Ömer kızı Elifeyi kıs· 
kançlık neticesi olarak bıçakla 

yaralaır.ı,tır. Elife hastahane
ye sevkedilmiş. Mehmet de 
yakalanmıştır. 

'il Jrarmara yanaşırken bir kaza geçirmiş- gibi işleri bu sıhhat hocaları 
lYL ~ temin edecektir. Daima köylü tir. Vapur suların cereyanına 

K l dı 
ile temas edecek, icabında bü-

lyl arln a kapılarak ilk önce şamandıra
tün evleri dolaşarak sıhhat ya çarpmış manevrayı yapa-

A k S 
kaidelerine uygunsuz olan va-

çl O
""z madan Karaköy köprüsü üze-

rine dü~müştür. ziyetlerin önüne geçecektir. 

F 2 - Seyyar köy doktorları 
Bandırma (Açık Söz) - Ban- akat zamanında alınan ted-

b. ı b ve köy eczaneleri lazımdır. Bu 
dırma Marmarnın bir incisidir. ır er sayesinde ir kaza mey-

d doktorlar haftanın muayyen gün-
Gerek her türlü konforu, ge- ana gelmemiştir. Fakat va-

d 1 !erinde köye gelecek, köylü ile 
rek manzarası, antresi, hele pur an atı an demir Akay ida-

candan meşgul olacaktır. Ay-
suyu ve havası eşsizdir. Kışın resinde Kadıköy iskelesi du-

nca acil zamanlarda motosikle-
rüzgarı ve iklimi biraz sertçe balarına takılarak köprüyü bir 

tile hasta küylünün imdadına 
ise de yazın zevkine doyulmaz. miktar yerinden oynatmıştır. 

V h. b" ı · koşacaktır. Havalar ısınmıya başlayınca apura ıç ır zarar ge memış-
t . K- ··d d f J 3 - Köy sağlığı için bir 

rıhtım boyunda masalar, san- ır. opru e ze e enen yer e-
rin tamirine başlanmıştır. Ka- nizamname yapılacak, köylü-

dalyeler, tenteli çardaklar sıra za hakkınJa alakadarlar tah- nün sıhhi şekilde yaşama tarzı 
sıra dizilir, denizde ,.e karada kikat yapmaktadır. bu nizamname ile tesbit edi-
piyasalar. gramofonlar, rad- lecektir. Temizlik ve tegaddi 
yolar başlar ve gece yarıla- A meseleleri bu nizamnamede e-
rına kadar bir hayhuy alemi ntrepolar hemmiyelle yer alacaktır. 
devam eder· 4 - Köyde bir "Sıhhat mec-

HASTAHANE devrediliyor lisi,. bulunacaktır. Bu meclis 
Bandırmanın en büyük var- sıhhat hocasının 'reisliği altın-

lıklarından birisi de hastaha- Proje kabul edildi da, köy mektebinin muallim-
nesidir. Bu şifa yurdunu oku- feri ve ebeden mürekkep ola-

tebliği bekleniyor 
yucularımızın tamamıyle gözü rak köy sağlığı nizamnamesini 
önünde canlandırmak için ke- Antrepoların liman idaresine tatbik edecektir. 
lime bulamıyorum. Bundan devri işi etrafında vekaletle 5 - Köyde bir de yardım 

temas etmek üzere Ankaraya dört yıl önce kurulmuş olan sandığı bulunacak, köylünün 
gitmiş olan liman idaresi ikinci 

bu güzel derman ocağı yıldan hükümele ödediği verginin 
müdürü Hamit şehrimize dön-

yıla düzene girerek bugün son müşlür. yüzde ikisi bu sandığın vari-
tekamülüne erişmiştir. Bu yıl inhisarlar Gümrük vekaleti dalını ieşkil edecek, köy sağ-
kalirüferi de yapılmış, deznefk- ile Maliye vekaleti anlreporlar tık nizamnamesine mükerreren 
siyon evi, otopsi salonu ve üç için hazırlanmış olan projeyi uygunsuzluk eden köylülerden 
(Boks) yapılmış, rontgeni fa. kabul etmişlerdir. Projenin bu alınan para cezaları da bu 
afiyete getirilmiş, Laboratuvar haftaya imzalanması beklenil- sandıga atılacaktır. Bu para 
için Türkiyede pek az hasta· mektedir. 
hanede bulunan beş yu"z lira- L' "d . 1 ile köylüye ilaç vesaire teda-

ıman ı aresı ça ışma pro- rik edile«ektir. 
lık i}i bir mikroskop, bir oltra gramını tesbit etmiş olduj!'una 

· ı ı d h ı · 7 - Köyün sıhhat hocası mikroskop, bir oltra viyole ih- emır ge ir ge mez er a ışe 
tirakatı ölçmek için bir bazal başlıyarak anterepoları teslim senenin muayyen mevsimlerin-
cıhazı, elektrikle işleyen ve cı- alacaktır. de kısa müddetli kurslar açarak 
hazları sıcak hava ile sterlizas- ---':=:=:=ım:=:=:=='--- yediden yetmişine kadar ka-

yon yapan bir sterlizatör, bir iri- Buz bahalı dın, erkek bütün köylüye sıh-
jider, laburatuvar için bir elek-

1 
hat dersleri verecektir. 

trik santrifüji gibi birçok kıy- 1 7 - Nahiye merkezinde de 
metli cihazlar alınmış ve içe- satı amaz ayda bir defa bütün köylerin 
risi baştan başa yağlı boya- sıhhat hocalarile ebelerin ve 

!arla boyanmıştır. Bu hasta- Vali bu hususta muallimlerin iştirak edeceği 
hane belediye bütçesile çev- bir nahiye sıhhat meclisi top-izahat veriyor 
rilmektedir. Esas capılışmda lanacak, buna seyyar dok-, Son zamanlarda buzun yüz 
Pertevniyal vaklından çok pa- paradan fazlaya satıldığından tor riyaşet ederek köylerin 
ra ile yardım edilmiştir. Bu- şikayetler vaki olmuştu. ~ali bir aylık sağlık durumlarını, 
rası her ne kadar yirmi ya- ve beledi}e reisi Mahitti Us- yapılan işlerle alınan uetice-
taklı ise de kifayet etmedi- tündağ" dün bu hususta bir feri tetkik edecektir. 

muharririmize şunları söyle- S hh t V k· t t" dk ğinden beş yatak daha kon- ı a e a e ı şu say ı -
muştur. miştir: !arımızı yapmaya çalışmalıdır. 

"- lstanbul içinde 80 yer-
Hastahanenin çok kudretli B Memlekette sa"lık durumunun de buz deposu vardır. u de- " 

~e çok muvaffakiyetli bir Da- polarda buz yüz paraya satıl- tam manasile düzelmesi, köy-
hiliye uzmanı ,·ardır. Bu mü- maktadır. Fakat muhallebiciler lünün yaşama tarzının değiş-
essesenin bütün varlığı bele- dondurma yapmak için aldık- mesi için bundan başka pra-
diye reisi ve Halk Parti Baş- !arı buzların fazlasını satmak tik çare göremiyoruz. 
kanı Kaşif Acara medyundur. isterler ve buzlar da bunlar-
Bu zatın her husustaki kıy- dan alınırsa biz karışmayız. 
meli ölçülemiyecck kadar bü- Çünkü onlar hama:iye masrafı 
yüktür. vermektedirler. Buz depolar. 

Hastaneyi bu hale getiren, dan alınırsa yüz paradır . ., 
elektriğı yapan şehri susuzluk
tan kurtaran hep odur. Has- ~yabancılara karşı büyük bir 
tahanenin operatoru da kıy- sevgisi vardır. Dükkanına 
metli doklorlarımızdandır. Yap· davcı ederek ikramda bulun

mağı kendisine zevk edinmiş
tir. Etrafındaki komşularına 
karşı da öyledir. Askerlik yap
mış, her tarafı dolaşmış ve 
birçok hadiselere şahit olmuş
tur. Nal ve mıh yaparak ve 
onları hayvanlara çakarak ge
çinip gitmektedir ,.e kendi 
halinden çok memnundur. 

tığı ameliyatlarla 
kurtarmıştır. 

BİR NALBANT 

çok canlar 

Burada park ceddesindeTürk 
sanatkarlarından ve meşhur 
nalbandlarından Murat Pamuk 
adında iyi kalpli bir \/atan
daşla tanıştım. Buraya gelen 
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Abone Şartları 

TÜRKiYE iÇİN 
ı Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 ,. 
3 .. 325 .. 
1 

" HARiÇ 
1 Senelik 
6 Aylık 

3 
" 1 .. 

125 .. 
iÇİN 
2500 Kr. 
1300 .. 
700 " 1 

l Nuruoamaniye, Şeref Sokaj'ı 

\ L TELEFON' _:ıoa_21 ___ _ 

Sergideki Radyolin fabrikası son sistem 
-m&"kinelerle mücehhez bir Ustünlüktedlr 

Sekizinci Yerli Mallar Sergiı;nde Radyolı"rı ima /üthanesindEn 
bir faaliyet köşesi 

Avrupa ve Amerika mem
lekellerinde meşhur diplomat
lar, meşhur askerler. meşhur 

alimler, meşhur mühendisler 
kadar meşhur iş adamları da 
birer ulusal kahraman addolu
nur. isimleri, resimleri, bal ter
cümeleri yalnız gazete ve mec
mualarda değil, ansiklopedi
lere kadar geçirilir. Bu hare
ket yersiz ve lüzumsuz mudur. 

Kat'iyyen. Bunun gençliğe 

enerji, teşebbüs fikri, sabır 

ve sebat aşılamak gibi em
salsiz faideleri vardır ki yalnız 

bu laideler onlardan mümkün 
olduğu kadar çok bahsetmek 
için kafi bir sebeptir. 8 inci 
Yerli Mallar Sergisini gezerken 
bunu düşündük ve tanınmış 

iş adamlarım11.la meşgul ol· 
mayışımızı bu bakımdan biiyük 
bir ek•iklik olarak kaydettik. 

1918 senesinde idi, henüz 
yeni mektepten çıkmış tecrü
besiz iki kardeş, iki genç eczacı 
ve kimyaker bir hanın en üst 
katında minimini bir oda ki
raladılar. Sermayeleri de ima
lathaneleri kadar küçük fakat 
giriştikleri teşebbüs o nisbelle 
büyüktü. 

Memleket piyasası Avrupa 
ve Amerikadan gelen yüzlerce 
diş macunu ile dolu idi. Bun
lardan bir çoğu milyonluk ser
mayelere dayanan çok tanın

mış meşhur markalardır. Bir 
piyasada rekabet için zararına 
senelerce dayanabilirlerdi. Bu 
şartlar altında yerli bir diş 

macunu yapmak ve satmak 
bir cok kimseler tarafıkdaıı 

delilik addolunuyordu. Serma
yeleri ,.e imalathaneleri küçük 
olan! iki kardeşin Necip ve 
Cemil kardeşlerin büyük olan 
yegane şeyleri enerjileri idi. 
Yılmadılar, zekalarına ve azim
lerine güvenerek mücadeleye 
atıldılar. 

Bu mücadele bir karınca-fil 

mücadelesi idi. Ve hakikaten 
çok müşkül oldu. Radyolin 
kHlite itibarile mükemmel bir 
macun idi. Fiyatca da çok u
cuzdu. Fakat karşılarındaki 

rakiplerin tanınmış olmak gibi 
büyük bir faikiyetleri vardı ki 
içlerinden bazıları dişlere fai
deli olmadıkları halde Radyo
line güya muvaffakıyetle karşı 
duruyorlardı. 

Küçük sermayeli ve küçük 
imalathaneli Radyolin Bahri
muhit dalgalarile çarpışan li
mon kabuğu gibi senelerce 
çarpıştı, durdu. Bu böyle bir 
savaştı ki çok uzun süreceğini 
anlamak bir bakışta kabildi. 
Ve bu anlayış bu iki kardeşten 
başka kimselere yeis, ve ümit
sizlik verebilir, nıücadeleyi 

kaybettirebilirdi, fakat onlar 
işe ilk giriştikleri gün nasılsa

lar hala öyle idiler. 
Enerjileri hala çelik gibi 

sağ-lamdı, hala ilk günkü gibi 
ümütlü idiler. Böylece seneler 
geçti, ve nihayet hak edilen 
zafer yüzünü gösterdi. En 
mükemmel ve en sıhhi diş 

macunu olan radyolin bütün 
Türkiye piyasasına hakim 
oldu. Yalnız bununla kalmadı, 
Efganistana, lrana, Mısıra, 
Arnavutluğa, Suriyeye, fraka, 
Filistine, Rodos ve Kıbrıs ada
larına ihracata başladı. Eski 

rakiplerile orada da müca
deleye başladı. 

Avrupanın muhtelif beyne!-

milel sergilerinde 19 diploma· 
ve 48 altın madalyıı kazandı, 

birçok mütehassıs diş doktor
larının takdirnamelerini aldı. 

Dünkü tek odalı karanlık 
imalathane bugün otomatik 
makinelerle dolu Radyolin 
müstahzaratı fabrikası haline 
gelmişlir. Müteaddit muta
hassısın ve birçok ame
lenin çalıştığı bu çok temiz ve 
birçok Avrupa fanrikalarından 
üstün mükemmeliyette olan 
fabrikada Radyolind~n başka 
en müessir ve en tanınmış mü~ 
sekkin olan Gripin de imal 
edilmektedir. 

Radyoline gelince o iptidai 
madde halinden diş macunu 
oluncıya kadar mutalıassıs 
kimyakerlerin nezareti altında 
18 muhtelif makineden geç
mekte, bütün bu makineler 
otomatik olduğu için macuna 
insan eli değmemektedir. Ve 
bilhassa Türkiyede eşi olmı· 

yan son sistem otomatik dol· 
durma ve kapama makinesi 
şayanı hayret bir şekilde ça. 
lışmaktadır. Türkiye halkının 

°ıo 99 u Radyolin kullanmakta 
ve bu büyük alakanın ortasın· 
da Radyolin Müessesesi, Tür
kün zekasını, teşebbüs fikrini, 
çalışma ve başarma kudretini 
temsil eden bir misal olmak· 
tadır. 

Adisababada 
lngiliz telsizi 

---·--
\ltalyanlar konsolosha• 

1 
neye glrarek 

zaptetmeğe kalktılar 
Londra, 17 (A.A.) - M. 

F!Lcher'in sormuş olduğu bir 
suale cevap veren Vikont 
Cranbourne, şöyle demiştir: 

"Adi• - Ababa'daki lngiliz 
ma•lahatgüzarı, ltalyanlarııı 
kararnamesine riayet ederek 
sefarethanenin telsiz telgraf 
istasyonunu kullanmaktan vaz· 
ı;eçmiştir. 

Maslahatgüzar M.Roberts,ltaı 
yan makarnalı nezdinde pro· 
testoda bulunmuştur. Kaı ar· 

namenin neşrinden iki gün ev· 
vel yani 6 temmuzda karabin· 

yeterden mürekkep bir grup. 
telsiz telgraf tesisatını işgal 

etmek üzere sefarethane tor• 

rağına girmiştir. 

Maslahatgüzarın müdahdesi 
üzerine ltalyanlar, aynı günde 
biraz sonra çekilmişlerdir. M. 
Edenin vermiş olduğu talimat 
üzerine M. Dromondda Roma 
hükümeti nezdinde teşebbüs-
)erde bulunmuştur. 

Fransada teslihat 
fabrikalarının 

mlllilettlrllmesi 
Paris, 17 (A.A.) - Dün sa• 

bah mebusan meclisi harP 
tesliha tının millileştirilmesi me
selesini müzakere etmiştir • 
Meclis, millileştirme yerine 
daim! bir kontrol vü~uda ge• 
tiı ilmesi suretinde mebuslar• 
dan M. Valtentin tarafından 
yapılan tadil teklifini 164 reye 
karşı 393 reyle reddeimiştir. 

Fransa bankasının islahı03 

dair olan projeyi de 111 reye 
karşı 430 reyle kabul etmiştir; 



18 Temmuz 

Not. 
Defteri 

' ı :ı f . _:ARI MEKTUPLA:ı 

Hastdneıer 

ıftroı Ha.tan .. ı 42426 
GU1hane Haatanest 20510 
Haydarpaşa Nümune Haataneıl 60107 
l<uduz Hastaneıl, Çapa 22142 

OZ~ynep Ki.mil Haatane.1, 
•kildar 60ı79 

Ernraıı akHye ve Aubly• 
lia•tanut Bakırk<Sy 16-60 

Bu nasıl iş böyle? 

Nurosmaniye caddesinde ye· 
m'şçilik yapan Abdülhakim 
adlı bir adamcağaz dün mat· 
baamıza gelerek şu şikayette 
bulundu: 

"- Ben muhacirim. Nuros· 
maniyede bir sene müddetle 
bir dükkan kiraladım. Ayrıcı 

Haseki Kadınlar Hut..,neal 
Ak1aray 24~ 130 lira da hava parası verdim. 
Gureba Haataneal, Şehremini 230ı7 Şimdi dükkanım başkasına ve• 
Cerrahpafa Hastane•)• Cer .. 
rahpaıa ' 21693 1 

Telefon numar~ 
8 •hh1 imdat otomobili 
li a•ta Nakliye otomobilh 

"GündOz,, 

" (Gece) 

" " " (Gece ve GUndüz) 

4499 
2041 

4499 

rilmiş. Bu akşam geldiler, be

ni kapı dışarı ettiler, kimseye 
dert anlatamadım. Elimde res· 
mi kontrat kağıdım da var.,, 

ihtiyar yemişçinin söyledik· 
lerine bir şey ilaveye lüzum 
görmüyor, hadiseyi alakadar
ların gözü önüne serriyoruz. 
--- -Devlet Demiryolları l\türacaat 

lc:aleanı, Haydarpaşa 
S1'rk D~miryolları ~türacaat 
'kalemi Sirkeci 

42145 ' ~-----------:ı 
Denb:yoJJarı acentesi 
Akay Kad•köy iskelesi baş 
ınemurluğ1.1 

lstanbul 1 

Kadıköy 

2307'J 
42362 

S732 

ıtfaiye ' 
24222 
60002 

Denizyolları 
1 Ş L ET ~I ES 1 

Acenteleri: Karaköy- Köp
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarzade 
- Han Tel : 22740 -

l ı 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve 

Sanatoryom 
Ebe yurdu 

Akliye, Çocuk, 
istilaiye hasta· 
nelerile Tıp Ta 
]ebe Yurdu ve 
Kuduz tedavi 
~Iüessesesine-

Eksiltme Komisyonundan: 
Cinsi Azı 
Süt 14500 
Klse yoğurdu 270<t
Kilo yoğurdu 2700 

Çoğu 

18700 
4000 
-4000 

T11hmini 
11 

5 
14 

?IIutabak yumurtası 177000.234000 
Günlük yumurta 101000·140000 

Fi at Muvakkat garanti 
1 

l 211,28 

788,25 

Yukarda adları yazılı Sıhhi Miiesseselerin kapalı zartla eksiltmeye konulan 1936 
~fali yılı süt, kilo yoğurdu, kase yoğurdu ile mutbak ve günlük yumurtalarına teklif 
edilen fiyatlar fazla görülmiiş olmasına binaen yeniden pazarlıkla eksiltmeye konul· 
muştur. 

1 - Pazarlık 24-7-936 günü saat 14 buçukta Sıhhat 1'!üdürliiğü binasındaki ko
misyonda yapılacaktır. 

2 - Süt ve yoğurda aid şartnameler 138 kuruş mukabilinde ve yumurtaya aid 
şartnameler parasız olarak komisyondan alınabilir. İstekliler her müessese için ayrı 
ayrı pazarlığa girebilirler. 

3 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı 
ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuzu veya banka mektuplarile birlikte belli 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. • 3817• 

Yüksek Öğretmen Okulu satınalma 
Komisyonu Başkanlığından: 

! 

Çok Az Tahmin edilen ilk teminat 
kilo kilo K- S. I.,. K. 1 Nevi - - - --

ı 

7 

Beyoğlu Vakıflar DirektörlUGU iUinları 

Kiralık Emlak 
Beyoğlu Kamer hatun kızılcık 26 Ev 
Kasımpaşa Gazi Hasan paşa Atik tersane kapısı 44 diikkan 

• Camiikebir Tayyar efendi 1 ahır ~ 
• Gazi Hasaı~ P!Şa _dcreboyu 22·24 ahır 
• • • 18 dükkan 
• > • 20 > 

• • • 2 > 

• • Havuz ıcapısı 37 ahır 

39 
• Caıulikebir Turabi baba 22 dükkan 
• Bedrettin Havuz kapısı 41 300 arşın arsa 
• Gazi Hasan paş3 kayık iskelesi O No. iki kulübt 
> Bedrettin Havuz kapıs ı 41 No. 400 arstn arsa· 
> > • 7 No. kulübe 
• Gazi Hasan paşa7 No. 300 zıra arsı 
• > kayık iskelesi 41 No. kulübe 

1 

Boğaziçi Arnavutköy Tevlikiye cami altı 42 No. bôdrum' 
• • • 38 • • . 

> Ortaköy Büyük ayazma 12 No. h~manı içinde 
beş oda Tophane Çavuş başı Topçufar 394-386 dükkan 
Kasımpaşa S eyit Ali Çelebi cami yanın da 41 dükkan 
Beyoğlu Hıis~yin ağa cadde ikeb:r 84-58 mak!iıp iki 

dükkan 

> > Tarla başı 44 N o. Ev 
Pangalt! F erik öy büyükdcre caddesi 185, 353 N· ev 
Şişli Mecidiyeköy Mecidiye 9 ila 15 N. dükkan 
Galata Yenicarui K uyucnlar 5 N. arsı Y eşilköy, Bakırköy, rlil· 

YÜkdere, Üsküdar itfai· 
yel eri 60625 

Paşabahçe. Kandilli, Erenköy, 
Kartal, Büyükada, Heybeli, Bur· 
gaz ve Kınalı mıntakalan için te
l efon santral memuruna "yangın. 
demek kafidir. 

Trabzon pos
taları 

Ekmek 21000 18000 11 25 177 19 
Sadeyağ 2500 2000 83 60' 156 56 

> Okcumusa Karamolla 22 N. ap:ırtımanın 
J dairesi. 

Galata 

2-inci 

Pazar 12 de Salı, Per· 
şem be 15 de 

İzmir sür'at pos
tası 

Cumartesi 15 de 

Zeytinyağ 1000 750 60 45 
ZeJtin 300 200 25 5 62 
Sabun 1000 750 36 27 
Odun 225 Çeki. 200 Çeki 230 38 81 , 
Mangal kömürü 2500 2000 3 5 62 
Kıriple kömürü 50 Ton 40 Ton 1300 48 75 

,. 
" dairesi. 

Beyof; lu Hüseyinağa Caddeikebir 197 
dairesi. 

,. 3 

4 • 

Tophane ÇaYnşbaşı tramvay caddesi 19 İzan Mehmet 
efendi camii altında odalar. Tiyatrolar. Sinemalar 

HALK OPERETi 
Taksim bahçesinde 

Bu akşam 21,45 de 

, Mersinpostaları Tuz 600 500 4 50 2 02 
Pirinç 2500 ~000 24 45 00 

Galata Sultanbeyaıit Mumhane 22 No. dükkan~ 
• • 24 No. > .. 

Yenl operet 

RAHMET EFENDİ 
yakında 

BABALIK 
Maıalarınııı ayırınız 

Meşrubat 75, 50, 3r 
TELEFON 43703 
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BORSA - PiYASA 
17 Temmuz Cuma 

Para Borsası 

Paralar 

1 . 

' 

' 

~ Satıı i 

Londra 
Nevyork 
Parls 
Millno 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amaterd. 
Praa
Viyana 
Madrit 
Berlln 
v.r,ova 
Budape9to 
Bültrot 
S.larat 
'Yokohama 
Stokholm 
Altın 

'aanknot 

Loudra 
Ncvyor1' 
Parla 
Mlllno 
Brükıo 
Ali na 
Cenevre 
Sofya 
Amaterd. 
Prag 
Viyana 
Madrıt 
Berlin 
VartoTa 
Budapeşto 
Bükreş 
llelarat 
Yokoham• 
!tfoskova 
Stoı.holm 

624. 
123. 

163. 
190. 
ao. 

2LSO 
~ıo. 

82. 
85. 
22.50 

1 1<1. 

36. 
19. 
22. 
13. 
t8. 
32. 
sı. 

968. 
2n. 

Çekler 

' 
630. ' 
126. ' 

166. 
196. 
84. 
23.50 . 

820. 

25- ' 
84. 
94. 
24. 

16. 
36. 
22 
24. 
16. 
52. 
34. 
33. 
969. 
243. 

Kapan1t 

630.00 
0,7965 

12.03 
10.056 
4,7165 

84.5696 
2,4314 

63,4668 
1,17 

19,ı987 

4,2142 
5,8063 
1,9764 
4.2284 
4.3236 

108.0525 
~4.9668 
\ 2.7020 
·24.8717 

3.0775 

istikrazlar 
Türk Borcu 1 
n n il 

" " ııı 
lıtikraıı dahUi 
Ergani 
Sıvaa Erzurum l ı 

,, " 11 
~-

Esham 
1, Bankası Mü. 
,. ,, N. 
" ,, Hamllln• 
Anadolu O/O 60 
\terk.ez Bankası 

Tahvilat 

Aıoadolu V adell 1 

" ,, il 
• • 111 

Açd•t 

44.U 
44,25 

20.975 
19.15 
19.4w 

9.90 

25.35 
68.25 

Kapanıt --44.40 
44.40 

1 

Salı, Perşembe 10 da 
kalkar l:ır. 

Diğer postalar 
Bartın -Cumartesi, Çar· i l 

İzmit 

şamba 18 de. 
•Pazar , Salı , 
Perşembe, Cu· ' 
ma 9.30 da 

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

Bandırma• Pazartesi, Sa· 
lı, Çarşamba, ' · 
Perşembe, Cu. 
nıartesi 20 de. 

Karabiga·Sn!ı, Cuma 19 
da 

İmroz 
Ayvalık 

-Par.ar 15 de 
·Salı 19 da, 

Cuma 17 de 
Trabzon ve Mersin 

Postalarına kalkış günle
ri yük alınmaz. •4103• 

Kuru fasulye 
0

}800 700 13 7 80 
Nohut 300 200 10 2 25 
Kuru barbunye fasulye SOO 200 11 50 2 59 
Kırmızı mercimek 150 100 13 50 1 52 
Siyah ,, 100 75 12 90 
Şeker 4000 3500 26 78 00 
Yumurta . 20000 17500 1 37 20 55 - -Çekirdeksiz Üzüm 600 500 18 8 10 
Ceviziçi 250 200 35 6 56 
Kuru erik 250 200 25 4 69 
Kııru kayısı 1u0 100 70 7 87 
Çam fıstık 50 40 60 2 25 
Kuş üzümü 30 25 20 45 
Fındık içi 200 150 , n5 8 25 
Badem içi' 15 1 O 1

' 75 84 
Kuru incir 100 50 16 1 20 

Yukarda nev{-ve mıktarları yar.ılı yfyecek ve yakacağın 15.7-936 ' Çarşamba ve 
16·7·936 Perşembe günleri yapılan açık eksiltmelerine istekli çıkmadığından eksilt· 
me on gün uzatılmıştır. 

İhale 29· 7-936 Çarşamba giinii saat onda yapılaçaktır. İsteklilerin 1936 yılında 
Ticaret odasında kayıtlı olduklarına ve şimdiye kadar iş yaptıkları müesseselerde 
doğru iş gördüklerine dair olan belgeleri ve vekUeten hareket edenlerin noterlik
ten alacakları vekaletname ve teminat makbuzları ile birlikte Fındıklıda Yüksek 
mektepler muhasipliği binasında toplanan Satınalma komisyonuna gelmeleri ilan 

olunur. (4080) 
. 

Kadıköy Vakıflar Dlrektörıuau lllnları f Türk Hava Kurumu 
Kuzguncukda dere fırını ca?desinde 12 sayılı -dukkan 

> > > • 4 • • 
> • 
> iskele 

• > 

.. İcadiye 

.. " 

• 
• 
"' 
"1 

• 

• ,. 
• 
• 
" 

Kacııköy lbrahimaıs;a Cami sokak 
Paşabahçe Çınar caddesi 

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

14 • > 

> • • 
19 > • 

17 " ' 
19 • • 

19 ' • 
19 " dükkAn [ 

yazılı \'akıl yerler 
verilmek üzere açık 

İhaleleri 22/7 936 Salı giinü saat 15 dir. İsteklilerin 
Kadıköy Vakıflar Müdürlü~üne müracaatları. (3872) 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmi,tir. 
4 . cü Keşide 11/Ağustos/936 dadır. 

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

liralık bir mükafat vardır ... 

> > • 6·ncı \'akıf hanın aıtııı• 
dıı 133, 135 nıaklı'.ıp mağaza 
Beyoğlu Firuza"'a Sururi Sirkeci Mecı't 1 No • · 6 , muezzın 

meşrutası 

Kasını paşa S . ıruri M elımetefendi camii arsasında 60-62 
baraka 

Feriköy Şi şl i ikinci kısım 257 garaj ve müş:emilaı• 
G alata Kemankeş Çömlekci 10 :-J. diikkan 

• > > 12 N'. apartıman 
Nişantaş Muradiye Galipd de 35/41 N1. dükkan 
Galata Yenicami Ferıııeneciler 44 No. dükkan \"e odalar 

Yukarda bulun<i nkiarı yerlerle cinsleri yaz ılı Vakıf 
mallar 31-~layıs-937 sonuna kadar kiraya \'erilmek üze• 
re açık arttırmaya konmuştur. 1steklilerin 20-7·!136 Pa· 
zartesi günü saat 14-bııçnkta Beyoğlu Vakıflar D:rektör· 
lüğiinde akarat kalemine gelmeleri. (3849) 

l • l lstan bul Belediyesi ilanları 1 • I 
. M.uayı;neye gelmemiş otomobiller hakkında muayene 

edılmış la\•hasını taşımayan gerek hususi gerekse t k - ' 
ot b'll · · a Si omo ı erı.nın seyrüseferi yasak edilmiş·.ir. Bunların 
muayenelerı Perşembe günü öğleden sonr& ve Cu rt • 

• • ""'I d ma esı 
gunu o,. e en evvel Ayasoiya meydanında ve alelusul 
6 ıncı şubeden bir ceza zabtı yapmak sureti vle • ı 
b · ı . ·ı• 1 ( , :yapı t.• 

ı eceği ı .. n o un ur. B.) ( 4108) 

* • • 
1 

Hepsine 300~ ~ira tahmin olunan Ayasofya müzesi 
arkasında bahçe ıçıncle evvelce kimsesizler yurdu ol k 

, kullanılan binanın ankazı satılmak üzere açık artır;:;a 
konulmuş. İlıale güniinde giren bulunmadığından artır• 
ma 23. temmuz 936 perşembe gününe uzatılmıştır. Şart• 
name~ı Levazım müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar 
225 lıralık nıuvvakkat teminat makbuz veya mektubile 
beraber yukarda yazılı günde saat 15 te daı·m· - d 
bulunmalıdır. (1) (4107) 

l ' sküdar Birinci Su!lı 1 

Hukuk Mahkemesinden: 
Üsküdard:ı Hayrettin ça• 

vuş mahallesinde Topt şı 

cadddesinde 265·267-269 
N o. hı hanede oturan Petro 
Hıristo Kosti Angeline Yo
v:ın 

ı encumen e 

Yeni neşriyat 
Maden Tetkik ve 
Arama mecmuası 
Ekonomi Bakanlığı ma• 

--fstanb~I S~hhi Müessesele;:-

Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

----~-~-""!':'----·-----""'"!!"'" ____ .,. Mehmet Ramazan tara· 
Devlet Demiryolları ve Limanları lşletm& , fınfan aleyh:nir.e ikame 

den tetkik ve arama enıı
titüsü tarafından neşredilen 
l\Iaden tetkik ve arama 

mecmuasının son sayısı 

çıkın ştır. Çok güzel hazır· 
lanmış olan bu mucmua 

•İstanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu için mevcut nümu• 
ne ve şartnamesine göre (750) çift terlik açık eksiltme 
suretile satın alınacaktır. 

1 - Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhhat Te İçtimai Mu· 
avenet Müdürlüğü binasındaki komisyonda 29·7·936 Çar• 
şamba günü s:ıaat •14• te yapılacaktır. 

2 - :Muhammen fiyat ; Bir çift terliğin fiyatı (90) 
kuruştur. 

3 - :Muvakkat teminat : (50) lira (62) kuruştur. 
4 - İstekliler nümuneyi Çemberlitaş civarında Fuat• 

paşa tiirbesi karşısında Tıp Talebe Yurdu merkezinde 
görebilirler ve şartnameyi de parasız rlarak alabilirler. 

5 - İsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesi· 
kası ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya Ban• 
ka mektubbrile birlikte vaktinden evvel komisyona gel· 
melcri. •3867• · 

U. idaresi ilAnları 
1 

olunan Üsküdarda Hayret· 
;..----------------------./ tinça~uş mahallesinde Top

Muhammen bedeli (10875) lira olan 610 tonu safi 

meşe 840 tonu çam, gürgen, meşe mahliltu olmak üzere 
ve cem'an 1450 ton odun 3·8-1936 Pazartesi giinü saat 

15, 15 de kapalı zRrf usulile Ankarada İdare binasında sa• 
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (815,62) liralık muvakkat 

teminat ile kRnunun tayin ettiği vesikaları, resmi gaze• 
tenin 7-5-936 G. ve 3297 numaralı nüshasında intişar 

etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tek
liflerini aynı giin saat 14, 15 e kadar Komisyon reisli· 
ğine vermeleri Hizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire· 
sinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, 

Eskişehirde Maiaza Şefliğinden, Adapazarıı:ıda İstasyon 
Şefliğinden dağıtılmaktadır. (4104) 

.. 

taşı caddesinde 265-267-
269 ve keza çeşme soka· 
ğında 10-12 Tiirbe soka· 
ğında 10 No. lu emlaklerin 
izalei şuyu davasının cari 
muhakemesinde bir ay müd
detle gazete ilanen tebliğat 
yapıldığı halde mahkemeye 
gelmediğiniz cihetle hak· 
kınızda gıyap kararı ittihaz 
edilmiş ve meşaın ehli vu• 
kul marifetile yaptırılan 
keşfinde kabili taksim ol· 
madığı mühendis raporun• 
dan anlaşılmış ve mecmu· 
una 920 lira değer kıyme• 
tinde olduğu ehli vukufun 
ihbarından anlaşılmış oldu• 

Ankara caddesinde Ahmet 
Halit ve Beyoğlunda Ha· 
şet, Kalis \•e izador kitap 
evlerin:lc satışa çıkarılmı~ 
tır· Tavsiye ederiz. 

ğundan gayri menkullerin 

bu kıymet üzerinden al· 
mağa ve satmağa razı olup 

olmadığınızı bir ay zarfında 
~)sküdar Sulh Hukuk ?ilah· 
kemesine bildirmeniz ve 
mahkemede 10/9/936 ya 
günü saat ona tllik edilmiş 

olduğu muameleli gıyap 

kararı makamına kaim ol• 
mak üzere ilanen tebliğ · 
olunur. ,. 
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YENi PA·SLANMAZ HASAN 
TIRAŞ BIÇAGI 

Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede büyük muvaffakıyet kazanan Hasan tıraş bıçakları yeni ve kat'iyen 
paslanmaz nevini piyasadan musırren isteyiniz. Yeni Hasan tıraş makineı iı rH e birlikte Hasan tıraş bıçakları tıraş olduktan sonra kat'iyyen 
silmeğe ve kurulamağa hacet yoktur. Ve bu t ıraş b ıçağı hiç bozulmamak şartile gayet i<olaylıkla ve huzuru n eş'e içinde yüz defa tıraş eder. 
Dünyanın hiçbir tıraş bıçağında bu meziyet yoktur. Ve buna ancak Hasan tıraş bıçağı muvaffak olmuştur. Markasına ve ismine dikkat. 1 adedi 
6, 1 O adedi 50 kuruştur. Hasan Tıraş sabu!lu - Hasan:Tıraş kremi - Hasan l ıraş pudrası· Hasan Tıraş kolanyası d çok zevk ve neş'e veren 
yardımcı ve mükemmel vasıtalardır. Hasan deposu : ISTANBUL, BEYOaLu, ANKARA. 

·'I 
Memleketlere Talebe ı 

gönderilecektir. 

er Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtisas şubelerinde ye· 
tiştirilmek üzere imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek ecnebi 
memleketlerde talısil ettirilecektir. Namzetlerin, aşağıda yazılı 
-ıartl rı hai?. olmaları la?.lmdır. 

1-
2 
3 
4 

Umumi Şartlar : 
Ti'ırk olmak; 
Tamiı<sihha olmak; 
18 yaşından aşa)1;ı 25 yn~ından yukarı olmamak; 
L iselerin riyaziye kısmından mezun olmuş bulunmak; 

Hususi Şartlar : 

1 - 1932· 1936 seneleri arasında liselerin ten kısmından 1 
nıezıın olmuş ~ıt'.lıınmak; riyaziye, fizik, kimya derslerile ya.. 

1 
bancı dılden ıyı not almış olmak; ı 

2 T:ılısile gitmeğe ve avdette Banka lıi?.metindc çalış· 

ıııağa mani resmi veya hususi bir taahhüdü olmamak; talip· 
!erin nihayet 20 Temmuz 19:~6 tarihine kadar aşağıdaki ve-

1 

_ ..................... 1 ....... 1 ...... ~ 

Çocuk gibi seviniyor 

-- ÇUnkU 8 inci Yerli Mallar S ergisinde _ .. 

RA vo • 
1 

:r - . ~.,' .. .,,.·.~;-J-

--~ Bayanlar; mübayaatınızı yapmadan evvel 

Beyoğlu istiklal Caddesinde Hacopulo Pasaiı karşısında ?83 No. da 

Yeni açılan 

B 
Mağazasını ziyaret ediniz. Burada en son moda 

ÇANTALAR-ELDİVENLER ve ÇORAPLAR' ı n 
,IJ!; zengin çeş itle rini pek mutedil fiyatlarla bulacaksınız. 

. .. .. .... . ~, 
• ı .:, . .. t -

Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Riyasetinden: 

Leyli Tıp Talebe Yurdu için olbaptaki şutııanıe ve evsafa gö:·e 
satın alınacık olan bin metre patiska ve iki bin nıetrc muhtelif 
eb'adda anıerikan be?.i için yapılan açık eksiltmene teklif edilen 
fiyatlar fazla görüldüğünden eksiltme 27/Teııımu•/936 paznte>i 
gününe bırokılmıştır. 

f 

1 - Eksiltme Cağaloğlıında Sıhhat ve İçtimai l\Iııavenet i\Iii• 
ctürlüğü binasında kurulu komisyonda saat 16 d'\ yapılacakt.r. 

2 - İstekliler şartnaıııa ve numuneyi Fıı~tpJ şa türbesi karşı• 
sında Tıp Talebe Yurdu merkezinde görebilirler. 

3 - Muvakkat garanti 162 liradır. 

4 - T•lımini fiyat: Patiskanın bir metresi 92 kuruş, 140 
santim enindeki amerikanın 75 ve 85 sıntim cniııdeki anıerikan n 
bir metresi de 48 kuruştur. 

5 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile bu i~e 
yeter teminat makbuzu veya banka mektubu ile birlikte vaktin len 
evvel komisyona gelnıeleri. ( 4084 ) 

1 saiki •l\f. E.• remziyle Ankara'da Sümer Bank Umum Mü• 
dürlü;ıüne ve istanlml'da Siııııcr Bank İstanbul Şubesine 
göndeı mel eri lfızı mdır. 

1 H5.l tercümesi; 
2 - Mektep şalıadetııamesi ve İmtihan notları cetveli; 
3 - Resmi bir hastahaneden alınmış ve yukarıda yazılı 

s<hhat ve biınye şartlarını muhtevi bulunmuş birsılılıat raporu; 
4 - Fotoı;rar; 

~~------------------- G R İ Pİ N ''Lise ve Ticaret M~ktepleri Mezun

Bu vesikalar makina ile yazılmış üçer nüsha olarak gön· 
deri!< cektir. 

İmtihan 31 Temmuz 1936 saat 9 da İstanbul ve Ankara · 
ynpılacıktır. "1607., "3780,, 

' -· .. ,,_,__, ' - . 
; ..... ,<, ' .'~ """· ~~ • • • • 

Mevsimlik İngiliz 
Ketenleri 

Ytni get ir liğin;ı i z İngiliz ke· 

tenler' Me,·simin en güzel kos· 

tüııılük!eridir. Kuponlarını gör• 

nıek ve İYİ elbise giymek için 

Terzi 11ısan Q;kaya uğrayınız . 

Bahçekapı Ata Atabek Han 2 ci 

kat No. 21. 

Dr .Hafız Cemal 
Dahiliye Mutahassısı 

Çikolata lezzetinde nefis bir 
meşrubat olan 

COCOMAL T (Kokomalt) 
südün besleyici kıymetini 

% 70 ARTIR!R. 

Paviyonunu ziyaret ederek hem sevgili diş macununun 
otomatik makinelerde tertemiz nasıl yapıldığını 

gözlerile gördü, hem de bol bol ve taz0 
taze Radyolin ve Gripin satın aldı f 

Siz de ziyareti ihmal etmeyiniz! 

Arzu ed ildikte derununa küçük 
buz parçaları veya buzlu krema 
ilave edilerek soğuk da içilebilir. 1 

Pazardan başka günlerde (2

1
,

1 
.. -• Her yerde =r. l -:·:~ı~ r ~ıl / ___ 

t!eıı 6) ya !stRnbul Divanyolu __ 

(104) yeni numaralı hususi ka• 

fncsinde lrnstalar:ı bakar· Salı, 

cumartesi sabah (9 l 2 • 12) 

saatleri hakiki· fukaraya malı• 
sustur. Herkesin haline göre 

muam ele oluıır. 

Y aılık telefon Kandilli 38 
Beylerbeyi 48 

İstanbul İkinci İcra t.Iemur· 

luğundan : Bir borçtan dolayı 

mahcuz ve paraya çevrilmesine 

k arar verilen Buik markalı (2438) 

P laka No. lu taksi otomobili 

6 _ Ai;,ııstos 936 tarihine müsadif 

Perşembe günü , saat 9 elan iti· 
~ ~~~-

haren 10,30 ·a kadar .Taksimde 

Merkez garajında açık arttırnıa 

suretile satılacaktır. Arttırma 

birincidir. Alnıak isteyenlerin 

Bayan 

:..!."'' ,, .... b•=· _1 ı 
, ,,,.,-~~~~~--

yevmi nıezkür ve saatta satış 

yerinde hazır bulunacak memu• 
rumuza 1935- 1375 dosya nu• 

marıısı ile müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden yazı işleri müdüril 

Ete m izzet Benice 

Bası ldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

larından Memur Alınacaktır. 

Süme ank 
Umum Müdürlüğünden : 

Bankanın teşkilatına ve Fabrikalarına liselerden, ticaret 
mekteplerinden bn sene mezun olacak telcbeler arasın <lan me
nıur alınacaktır. 

Seçilecek namzetler Bankanın, Teşkilatının ve Fabrikal:ı· 

rının idare, muhasebe, tic~ret kısımlarında bir sene ıuü·.ldetle 

çalıştırılarak yetiştirildikten sonra ehliyet ve liyakatleri an· 
!aşılmak üzere bir inıtiban tabi tutulacak ve bu İmtihanda 
muvaffak olanlar, tecrübe ve bilgileri tekeınnıül ettirilmek 
ür.ere Banka hesabına ecnebi memleketlere staj:ı gönderile· 
ceklerdir. 

Umumi Şartlar: 
1 - 'l'ürk oln:ak, 
2 - 'famü~sihha olmak, 
3 - 18 yıtşından aşağı 25 yaşından yukarı olmrnıak; 
4 - L iseleri n r iyaziye kısmından ve lise ayarı ticaret 

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

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

ret mekteplerinden pek iyi derece ile mezun olanhr bila 
imtihan kabul olunur ve kendilerine 70· 80 lira arasında bir 
maaş verilir. 

2 - Liselerin riyaziye kısımlarile lise derecesindeki tica· 
ret mel-t ·pler inden iyi ve orta derecede mezun olanların ri· 
yaziye ve lisan gruplarından kuv,•etli olanları seç;lerek bir 
imtihana tabi tutulur, ıe kendilerine mııvaffakiyet derecele• 
rine göre 50-60·70 lira arasında bir maaş verilir' 

3 - Bunlardan Ankara'd:ın istihdam edilenler maaşların· 

dan maada ayrıca 20 lira pahalılık r.amını alırlar. 
Taliplerin nihayet 20 • 'l'emmuz • 1936 tarihine kadar aşa· 

j\'ıdaki vesaiki " M. N . ., remzi le An kara'<la Sümer Bank 
Umum Müdürlüğüne ve İstanbııl'da Sümer Bank İstanbul 
Şubesi l\liıdü•lüJ;:ne göndermeleri l~zııııdır. 

1 - Nııfns teskeresi; 
2 ~ t.!ektep slhadetnamesi veyahut mektep tarafından ve

rilmiş mu vak kat tasdikname; 
3 - Resmi bir hastahaneden alınmış sıhhat raporu; 
4 - 3 adet Yesika fotoğrafı; 
İmtihana tabi olacakların imtihanı 31 • Temmuz - 1936 

saat 9 da · İstanbul ve Ankıtra'da aynı z1manda yapılacaktır. I 
B. • •lfl05• •3i79• -
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