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• 
Söz istiyoruz: 
Buzun resmi narhı kilo b•tına yUz pa· 

radır. Fakat bunu uzak semtlerde değil, 
9ehrln göbeğinde bile dört kuruttan ata· 
ğı almıya lmk6n olmuyor diyor.. narhın 

tatbikini istiyoruz. 

Temmuz' 

3 
Cuma 
1936 

Mektup adresi: Cataloğlu, Şeref sokak Telııral adreıl • lstanbul: Açık Söz 

Avrupada . muharebe ç.ok yakındır! 
Negüs'ün mü~aviri diyorki: ulı~~~7 Boğazlar ve Karadeniz 

Eğer bir mucize doğmaz-ı Devletleri Pravda gazete~i, Sovyet nokw 
sa beşeriye~ boğuşacak! Toplanırken tainazar1nı ş~yle anlatıyor: 
Ve ilave ediyor: ''Haktan ümidimizi keselim. ı 
Londra ile Paris arasındaki bütün münasebetler 
bir Umumi Harbin önüne geçmek içindir.,, 

[ Cenevredeki arkadaşımız Nizamettin Nazif'ten] 

Bu konferansa 
Almanya da 

iştirak edecek 
Paris, 2 ( A.A. ) - Ôvr ga· 

zetesinin öğrendiğine göre Lo
karno devletleri dün akşam, 
bugünlerde ltalyaya müracaat 
edilerek bu ayın yirmisinde 
Brükselde toplanacak olan kon 
feransa iştirak etnıesi için da
vet yapılmasına karar vermiş
lerdir. 

Zikri geçen tarihten birkaç 
gün sonra Lokarno devletleri, 
yeniden ve Almanyanın iştira· 
kile, bir toplantı yapacaklar
dır. 

Bu gazeteye göre, Belçika 
Başvekili M. Van Zcland ltal
yanın Brükse!de hazır bulun
masını arzu eden Fransa ile 
Almanyanın iştirnkini isteyen 
lngiltere arasında gayet ma
hirane bir manevra çevrilmiş. 
tir. 

Paris, 2 (A.A.) - Ôvr ga
zetesi, Cenevreden istihbar e
diyor: 

1 - Türkiyenin • • 
emıııyetı menfaatleri, 2-ve 

Sovyetlerin ve Karadeniz devletlerinin men
faatleri, 3 - Cenevrenin nazarı itibara alınmasJ 

ı Fransız baş murahhası bu işin çabuk 

1 ~:~!7c?~,~~:si fikrini ile~~ .. =~~.~~.?.~~ 
gazetesi başmak:ılesinde şun- lecektir. 
lan yazıyor: Fakat Montrö konferansına 

" Prensip itibarile Boğazlar iştirak eden devletler Karade-
probleminin iki hal çaresi nizi kapalı bir deniz olarak 
mevcuttur: Ya Karadeniz kabul etmek istemedikleri tak-
içinde ancak sahil devletlerinin dirde, Sovyet Rusya, sahildar 
gemileri bulunabilecek kapalı de\'letler gemilerinin boğaz 
bir deniz ilan edilecektir • 0 için ve Çanak kaleden serbest-

çe geçmelerini istemek hakkı-
halde Karadenize giriş başka ııı haiz bulunmaktadır, 
hiçbir devletin gemilerine japonyanın bu talep karşı-
müsaade edilmiyecektir, veya ;ında takındıkı kaf'I vaziye-

·Karadeniz açık deniz ilan ti bilhassa mevzuubahis eden 
1 edilecek • ve bu takJirde de Pravda gazetesi, Japonyanın 

1 

sahil dar devletlere Boğazlar- Karadenizle hiçbir şekilde ala-
dan girme ve çıkma salahiye- Titülesko ve Rüştü Ara.ı. Devamı 2 nci saqfada 
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Memleket meseleleri: 
M. Hitlerin Rayiştagı acilen ' 

toplamaj!'a çağırmış aldugu 

1 

haber alınmıştır. Fuhrer, Pa-

• iskemle dolduran 
HPrıiin biraz daha kuvvetlenen Fransız or.tusundan bir köşe (Arkada,ımız Niumett.u zar veyahut Paıartesi günü 

Nazifin, Habeş imparatorunun hukuk mütaYİr ve murahhası maruf hukuk üstatlarından pro- mühim bir nutuk söyliyecek-

-
fea)r Gaoton Jez tle yaptıjl"ı çok enteresan mülakatın tafsilih beşinci sayfadadır. \ tir. Dijl"er taraftan, hali ha-

"'' · '''""''"8i~;d~~,,,~~~;·~'"'Lii'~i~~'f"''"""'''''''"'""""""'''''"H;·;·~··;;·~"'''''''"""'"''' :~r~~an Cs~~:;;e~~şa~i~~;~~~: / 
rükselde toplanacak olan Lo- ı "l.d 1 b _M ___ ll ,- C Çerkes Etem ı rş~r;aı e~~~ı~tı;~ 'Aı~~~~~~= ı 

ea ·, r 11 et er e- davet yapılması imkanı dola-
1 

yısile duymakta oldukları se- 1 

Rezl
1 1111kfen vinci gizlememektedirler. 1 miyeti için askeri zecrij ...................................................................... . 

I 

tedbirler lazımdır.,, 1 Bıkmam~ş ! 
Yahut mütecavize karşı mınta- 1 Biredepsizlik daha 

Ka.1•mpafada bir kız kaçırma 

ı yüı:ilnJen karşıhkh ve kanlı bir 
cinayet o'du. Burada yaralılardan 
Lıltfüyü hastahanede görUyorıu ... 

1 nuz. [TafailAt üç.üncü ıahlfededir] 

1 
hatırlı vatandaşlar! 

'" · Tufeyliye ekmek yok!,, der-
ken bunlara göz yummak hiç 

yakışık almıyor 
Türkiyede işsizlik yoktur. Bu iddia üzerinde ısrar ediyoruz. 

Türkiyede bütün karakteristik vasıflarıyle bir işsiılik mevcut 
olduğunu gösteren hiçbir vaziyet yoktur. Sadece şöyle bir id. 
dia ortaya atmak mümkündür: Türkiyede iş nizamına kuvvet 
vermek zaruretiyle karşılaşmış bu'unuyoruz. 

işte bu iddiada bulunanlara biz!de hak veriyoruz, Bugün eğer 
karşınıza birisi çıkıp: 

- iş bulamıyorum, işsiz kaldım, diyecek olursa bunun sebe
f Devamı 2 nci sayfada} 

kavi birlikler kurulmalı yapayım derken ınuııııııııııuıııııuıuınuııııııııııımııııııııııınıııııımıııı 111111111111ııııııı11ıu11ıııı•ııı111111111111111u111111ıııuu111111111111111111111111111111111111111111111muıııı1111111111111111ıııı•ııııııu.,,. 

MilleUe1' Cemiyeti asamble- beraber dünya beşeriyetini yakalandı 
sinin, yani umumi heyetinin ölüme sürüklemek vaziyetinde 
bu günlerde yeptıjl"ı toplantı olan macera istidatlarına yum- Memleketten kaçan ve ko-
ve bu toplantıda söylenilen ruk bastı ve şöyle haykırdı: vulan vatan hainleri, arada bir 
nutuklar dikkatle, ehemmiyet- - Avrupa muhakkak bir hortlayıp iftira kusarlar. Çer-
le tahlil edilmejl"e değer. Müs· harbin eşiğinde yaşıyor. Mü- kes Etem haini ile kardeşi 
temlekecilik tecavüzüne uğra- tecavize karşı bizde şiddetle Reşit bu hortlakların 'başında 
yan memleketıni müdafaa için tecavüz etmeliyiz ve onu boğ- gelir. Beyrutta çıkan Savtul'ah-

bl k - ·· d .. ı malıyız rar gazetesinde şu sözleri o- , asam e ürsusun e soz a an "' 
Habeş imparatorundan sonra Bütün muhitlerde çok derin kutluk: 

ne realıst hi.abeyi Fransanın yeni akisler uyandıran bu sözler- "Yüzelliliklerden Çerkes E-
Başvekili Leon Blumun ağzın- den sonra Sovyet Rusya Ha- j tem ve kardeşi Reşit Türkiye· 
dan işittik. Blum Avrvpa ile J Devamı 2 nci sahifede Devamı 2 nci sayfada 

··········································K·;;~~~~····· 1 "··E·~·d··u·~t~·i·············i··~·k·~·1·i·b·~··~·~·;·~··~··· 
Saat yirmide olsa 

ne çıkar ?. 
lstanbulda akş1m saat on 

doku-ıu Ç:llarken dükkin kepenk• 
leri de çal yaka lndiriıiyor. Kl· 
tın on dokuz karanlık saattir. 
Yazın ııclktan bunalanlar lçln 

ancak ah,vcriş içln ıo!i.aklarda 
dol.atılacak ••at olduğu. kadar 
i'Ünlerin uz.unhıiu ba.k\mından 
da çok erkendh·. Bu •aatte 
diikki.nların kapatllmaıının doğru 
olmadığını Ankara bclediyeıi de 
görmüı, on dokuıu ylrml yap .. 
mıı. 

Acaba lstanbul belediyesi de 
yas. iç.in bu on dokuzu yirmiye 
çıkaramaz mı ? • 

Yoksa, Belediyemiz: esnafın 
bu yoldaki mllracaahnı, yapılan 
netrlyah da klfi bulma.ıyor, bü
tün lıtanbul halk1n1n Belediye 
kapılarına . Cökülüp: 

- Allah rtzaaı iç.in ... 

Demeıinl mi bekliyor?. in· 
t••llab böylesi değildir, 

Hatice Hatip 

eserlerini 
.., . 

gorecegız 
il 

Yerli Mallar Sergisinde hazırlanan inhisarlar köşesi 

Sekizinci yerli mallar sergisi pavyonuna dün gazeteciler 
bugün saat 6 da Taksim bah. davet edilmiştir. iyi ve uygun 
çesinde merasimle açılacaktır. bir şekilde hazırlanmış olan pav-
Scrg;ide hazırlanan inhisarlar yon gezilmiş ve betenilmiştir. 

Nüfus dairelerinin son gün
lerdeki hıncahınç manzarası 

Soyadı 
hilekarlığı 
yapmışlar! 

Soyadı için tayin edilen 
müddet dün akşam bitmiştir. 
Bu münasebetle dün akşam me
murlar geç vakte kadar çalış
mış ve müracaat edenleri tes
cil etmişlerdir. Şehrimizin muh
telif yerlerinde herkes soyadı 
almıştır. Kalabalık yüzünden 
adlarını tescil ettiremiyenler 
de nüfus dairelerinden birer 
müracaat vesikası alarak ce
zadan kurtulmuşlardır. 

Bugünden itibaren mahalle 
mümessillerinin de yardıınile 
soyadı almıyanların tesbitine 
başlanacak ve netice Dahiliye 
Vekaletine gönderilecektir. · 

Diğer taraftan bazı açıkgöz. 
ler halkın telaşından istifade 
ederek soyadı kagıtlarını 25 
kuruşa kadar satmağa kalkış
mışlardır. Halbuki bu kağıtla
rın kıymeti 100 paradır. Bu· 
gibiler hakkında kanuni taki
bata b1ıhnmııtır. 

Afyonlular 
Bir felaket 

Geçirdiler 
istiklal Harbinde kahraman 

Mehmetcijl"in kurtuluşa ve za
fere ilk olarak kavuşturduğu 

güzel Afyon bir felaket ge
çirdi. Bunu gönül acısıyle yazar
ken Afyonlulara geçmiş olsun 
diyoruz; 

Afyon, 2 (A.A.) - Dün saat 
17 de başlıyan ve iki buçuk 
saat süren çok şiddetli yağ· 

murlar neticesinde evlerin, 
mağazaların birinci katlarını 

su basmıştır. Sellerden sokak
lardan bir müddet gelip geç
mek mümkün olmamıştır. 

Majl"azal•ra giren sular be
lediye araıözleri ile boşaltıl
mıştır. Sulardan bazı bahçe 
duvarları yıkılmıştır. Nüfusça 
zayiat olmamıştır. 
--====ıeı:==:==::---

SovyetRusya
da tetkikler 
Ankara, 2 (Hususi) - Fi

'nans bakanlığı tetkik bürosu 
Reisi B. Cezmi Erçin b\ı ayın 

ortalarına doğru mali mesele
ler üzerinde tetkikler yapmak 
ve oradaki mali teşkilatı ya
kından görmek üzere Sovyet 
Rusyaya gidecek lir. B. Cezmi
nin bu geziyi yalnız yapaca~ı 
söyleniyor. Seyahatini Rusya
dan sonra orta Avrupaya ka
dar da devam ettirmesi muh
temeldir. 

VATANDAŞ SÖYLÜYOR: 

"isteklerimizi hiçe sa
yanlara ne demeli?,, 

Akay İdaresi, biraz daha dü
şünceli ve hesaplı olmalıdır 

Vaıanctaş diyor ki: • Bu vapurlar biu yaşayış hakkı toermek 
• vazifesi/e işletilmek gerektir! •• 

" Dostlar alış\'erişte gör- tabiinin esaretinden kurlula-
sün 1,, zihniyetile yapılan ışler, madıklerı için yaptıkları işler 
atımı bozuk tüfekler gibi, kur- de bazen çok kusurlu, hatalı, 
şun geriye teptiği zaman ak- zararlı oluyor. Halbuki hesap-
lımız başımıza geliyor. Evet sız işin, ihtiyaçlara uymıyarak 
baylar.. geliyor amma orta- yapılan işlerin bozulmaya mah-
daki zarardan kurtulmuş ola- kum olduklarını niçin bir !alı-
m ıyoruz. za olsun hatırlamıyoruz? 

iş başında bulunan idareci- Akay idaresinin dünden iti-
lerden bazıları öyle pratik ki- haren tatbik elmeğe başladığı 
şıler olmuşlar ki, yılların on- yazlık vapur tarifesi, kalın 
tarda temerküz eıtirdiği sevki Devamı 2 nci sahi~edı 
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Blumdan sonra Litvinof · ~ r 
Dakika 

mt~~:~~r i~~~~~~~~ri _s"''~:~;;: •;: y::;" ~a;:r r.ı~Aj;~~·y;';ii&h~ ~=~l~r f ç~~~: 1 ~ı~a~ 
Orada vaziyetin ne lanırken kılan bir vapur (Birinci sahifeden devam) 

riciye komiseri Litvinofun ide- !indedir. Bilmukabele lngiltere 
alist sözlerini işitiyoruz. Litvi- hükümeti şu fikirdedir: 
nofun assamble kürsisinden " - Milletler Cemiyeti asam· 
bütün milletlere hitap ettiği blesi hiçbir veçhile H•beşis-
sözler şudur: tanın ltalya tarafından fethedil· 

Cenevre, 2 (A. A.)- Asamb- miş olmasını kabul edemez. 
le toplatısında lngiliz Harici- lngiltere lıükümeti zecr! ted-
ye nazırı Edenden sonra söz birlerin kaldırılmasını takip ı 
alan M. Litvinof şöyle demiştir: etmesi muhtemel olan muvak-

"Milletler cemiyeti mukave· kat kararsızlık devrinde bu 
Jenamesinin onuncu maddesi tedbirlerden mütevellit mec-
ahkamı muh~faza edilmek ge- buriyetlere sadık kalmıya ha-
rektir. Milletler cemiyetinin zırdır .• 
bütün azası için ekonomik zec- M. Blum'un nutkundan bah-
ri tedbirler muhafaza edilme- seden M. Eden şöyle demiştir: 
lidir. ideal bir millet ce- "lngiltere de Milletler Cemi-

1 d v •• b ı ı • d v • ı Alina, 2 (Hnsus!) - Danzi!<den Cenubi Amerikada Arjaıı-Q U g U e 1 eg 1 .. ondra, 2 (A. A.) - Baş ve- tine kömür götürmekte olan bir Yunan vapurunda yangın çık-
kil Baldvin Avam Kamarasının mıştır. Vapur o sırada Brezilya sahillerinde bulunuyordu. 

Loodra, 2 (A.A.) - Adisa
babadaki lngiliz elçisi Sir Sid
ney Barton, dün Ramsgateyc 
gelmiştir. 

Gazetecilere beyanatta bu
lunan mumaileyh, Habeşistan
da lngiliz sefaretinin ilga edi
lece2ine dair olan şayiaları tek
zip etmiş ve kendisinin gaybu
beti esnasında sefaret başkatibi 
M. Robcrtsin sefaret işlerini 
idare edeceğini söylemiştir. 

Habeşistandakı vaziyetin ne 
olduğu hakkında sorulan bir 

suale cavap veren Sefir şöy

le demiştir: 
"- Hiç kimse bu suale ce

vap veremez. Çünkü biç kimse
nin bu bapta malümatı yoktur. 

Habeşistaoıo istik bati ancak 
Avrupada halledilebilecek bir 
meseledir. Habeşistan arazi
sinin yalnız bir kısmı ltalyan
lar tarafından ~gal edilmiştir. 

Mesina 2 (A. A.) - 250 ' 
amele, dün Doğu Afrikasın a 
hareket etmiştir. 

müzakerelerinde bulunmak üze- Yııngını söndürmek için uğraşmakla beraber diğer vapurlara da 
re bu sabah sayfiyeden Lond- alevlerin sirayet edeceği düşünülmüş ,.e vapur alevler içinde 
raya dönmüştür. Avam Kama- kendi haline bırakılmıştır. 
rasının aktedeceği celsede baş- • • • 
vekil Almahyanııı hava kuv-

vetlerinin artırılmasına müte- A merikada ölüm -'aciaları 
allık olan beyanatı hakkındaki J 1 

istizahlara cevap verecektir. Sanantonya, ( Amerika 2 A.A. ) - Çok şiddetli yağmurlar 
neticesinde, cenubi Teksasın bütün nehirleri taşmış ve birçok 
yerler sular altında kalmıştır. Şimdiye kadar 20 kişinin boğul
duğu ve J4 kişinin kaybolduğu haber verilmektedir. Birçok 
hayvanlar da ölmüştür. Zarar bir mily0n dolar tahmin olunmak
tadır. 

. Yunanistanda 
ithalat 

miyetinde ise askeri zecri tıne bütün hakimiyetini tekrar ııuııııııııııııtııı ı uıuıu11111111111ıııııııııınıı111111111111111111111111111111111111111111111tııım1111111111ıınıııııııııııttllıınıu11Pıııı 
Atina, 2 ( A. A. ) - Dün 

M. Mataksas ile Yunanistan 
bankası müdürü arasında ya· 

• • • 
tedbirlerin mecburi olması la- vermeğe azmetmiştir. Bütün 
zımdır. milletlerin kollektif emniyet 

Şayet bu kabil ideal şartlar idealini elde etmek için askeri 
Boğazlar ve Karadeniz 
! { 1 inci sayfadan devam/ 

pıl~n bir görüşmeden sonra 
ithalatın tahdidine karareA -

1japonyada müthiş hır zelzele 
Berlin, 2 (A.A.) - Hamburg zelzele aleti, dün şiddetli bir 

ulzelo: kaydetmiştir. Merkezi Japonyanın şimalindedir tahakkuk ettirilmiyecek olur- tedbiTler de dahil olduğu hal-

••• 
Lehi standa bir facia 

sa her kıta, her davlet gru- de bütün tedbirleri almaga ha-
punun nıütecavize karşı hare- zır bulundukları bedihi bir key-

; kad.ar olmadığını ve bu vazi- ı nişliği ile ıı(jze~mey.e hazır .bu-

l yetın, Sovyel aleyhtarı prensip lunduğu Turkıyen. 111 emnıyet 

rilmişlir. 

Fransada 154 bin 
kete geçebilmesine medar ola- fiyettir. Bu gayeyi elde etmek ve politikasının bir neticesi ve meofaatları, grevci var 
cak surette mıntakıwi taahhüt- için bir usul bulmak vazifemiz 
!erin tatbik edilmesi Milletler icabıdır. 

olduğunıı yazmakta ve ezcüm· 2 - Emniyetim Karadeniz 
ı le demektedir ki: dışında da müdafaa etmek Paris, 2 ( A. A. ) - Bütün 

Fransada bugün mevcut grev
cilerin adedi 154.302 dir. 

Varşova, 2 (A.A.) - Tozman ekspresi, Wazze•mıa ista!-
yonu yakınında yoldan çıkmışbr. Makinist ile müstahdiminden 
biri ölmüs dört kişi yaralanmıştır. Cemiyetinin muzaheretine nail istikbalde zuhur etmesi muh-

olmak icabeder.,, temel ihtilaflardan bahseden 
M. Litvinof, bundan sonra Eden Asamblenin emniyetini 

Milletler Cemiyeti mvkavele- kefalet altına almak için yeni 
namesinin yalnız halen iktidar metodlar tetkik etmesi lazım 
mevkiinde bulunan devlet ve- geleceğini söylemiş ve sözle-
ya hükümellerin teşkil etmek- rine şu suretle hitam vermiştir. 
te oldukları hususi grupların Biz Milletler Cemiyetinin i•-
değil, beşeriyeti temsil eden tinat etmekte olduğu prensip-
milyonlarca insanın irade ve lere olan imanımızı muhafaza 
temayüllerine uygun bir hale ediyoruz." 
getirilmesi lazım geldiğini söy- Blum yeni izahat 
!emiştir. verdi 

M. Litvinof bundan sonra Cenevre, 2 (A.A.) - Gaze-
şöy le demiştir: tecileri kabul eden M. Leon 
•- Ben, muvaffakiyetsizliğe Blum, şu bey.matta bulun-

uğrasa bile tecavüze uğrayan- muştur: 

!arın yardımına koşmıya çalı- " - Milletler Cemiyetinirı 
şan bir Milletler Cemiyetinin uğramış olduğu muvaffakı· 
azasından 'birinin arazi tama- yetsizlikten ibret alarak bir 
miyetini te~inden aciz olan bir an için sarsılmış olan nüfuzu-
Milletler Cemiyetine tercih e- nu kuvvetlendireceği ve 
derim. Yalnız Milletle Cemi- ameli surette hareket etmek 
yeti mukavelenamesinin 16 ncı çarelerini arayacağı mütalea-
m:ıddesi, Cemiyete kuvvetli si- 1 sındayım. Buraya geldiğim za-
lahlar vermektedir. Halbuki man Milletler Cemiyeti işleri-
bu silahlar kullanılmamıştır. ne karşı gösterilecek bir ala-
Bazı devletlerin zecri tedbir- kasızlığın bir çok devletlerin 
lcrin kullanılması işinde işli- cesaretini kırmasından korku-
r.ı.kleri bulunmaması, hiç bir 
zaman Milletler Cemiyeti muka-
velenamesinin meriyet mevkiine 
konulması için sebep teşkil 
etmiştir ve 10 uncu ve 16 ıncı 
maddeleri tecavüzkarane ni
yetlerine birer mania sayan 
devletleri her ne bahasına o
lursa olsun Cenevreye celbet
meğe uğraşın ık hiç te zaruri 
değildir.,, 

M. Lltviroff, Sovyet Rusıa
nın teslihatın büsbütün bıra
kılması hususunu sulhun en 
iyi kefaleti olduğu kanaatinde 
bulundugunu ve fakat bu cez
ri tedbir alınmadıkça milletler 
cemiyetinin ancak kollektif 
emniyetin takviyesi suretile 
temin edılebileceğini ilave et
miştir. 

Eden söyleyor 
Cenevre 2 (A.A.) - Millet

ler Cemiyeti Asamblesinin dün 
öğleden sonra akdetmiş oldu
ğu celsede Eden ezcümle şu 
sözleri söylemiştir : 

"- Şayet lngiltere hükümeli 
zecri tedbirlerin muhafazası 

veyahut bunların kuvvetlendi
rilmesi Habeşistanın vaziyeti
ni kurlarmağa yarayacağına 

kail olmuş olsaydı Habeşistan 
' lehine böyle bir · siyasetin ta-
kibini müdafaa, ederdi, fakat 
lngiltere hükümeti biliyor ki: 

Böyle bir teşebbüste bulun
mak bir harbi göze almaksı

zın kabil değildir ve böyle bir 
harbi derpiş etmekte müşkül
dür. Binnetice lngiltere hükii
meti zecri tedbırlerio devamı
nın faydalı bir netice vermi
yeceği kanaatindedir. 

yorum.,, 

Fransaya göre 
Cnevre, 2 (Hususi) - Fran

sızların elinde bulunan Cibu· 
ti - Adisababa demiryolunda 
ltalyan askeri sevkıyatına 
Fransanın muvafakat etmemesi, 
Fransanın Habeşistanın ltalya 
tarafından ilhakının kabul edil
mediğin delil sayılıyor. 

Gürültü çıkaran ltal· 
yan gazeteciler 

CeneVTe, 2 (A.A.) - Evvel
ki gün tevkif edilmiş olan 8 
ltalyan gazeticisi, evvelce bil
dirildiği gibi, hududa sevke
dilmemişlerdir. Kendileri bu 

gece lsviçreyi terketmiye da
vet edilmişlerdir. 
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Etem Çer kes 
rezillikten bık-

mamış 
1 inci sayfadan devam 

den kendi akıllarınca intikam 
almak kasdıle son günlerde 

gene Türkiye aleyhine faali
yete geçmişler ve bir takım 
beyannameler bastırarak kom
şu memleketlere gizlice dağıt
mağa başlamışlardır. 

Gizli gönderilen bu beyan-

namelerden bir kısmı Beyrut 
postanesinde ele geçirilmiş ve 
hükiimet tarafından derhal mü
sadere edilerek bu küstahça 
beyannamenin postaneye ne 
vakıt ve kimler namına geldi
ği ve nasıl sokulduğu hakkın
da tahkikat ve takibata baş-

lanmıştır.,, 

"Karadenize serbestçe girme 
ve çıkma hakkı ancak sahil
dar memleketleri alakadar ede
cek bir meseledir. Ve Karade-
nizin sah iplerinin de ancak 
bu devletler olması pek aşi
kardır. 

mecburiyetinde olan Sovye 
Rusyanın da dahil olduğu Ka
radenizde sahildar memleket
lerin menfaatları. 

3 - Karadenizde sahildar 
memleketlere yardım edilmesi
ni isteyebilecek olan Milletler 
Cemiyeti statüsünün nazarı iti-

ibara alınması.,, 

Makalenin sonunda, i'ravda 

• • • 
Yedi kişi öldü 

Varşova, 2 ( A.A.) - Lvov yakınında zabıta ile köylüler 
ara•ında çıkan bir arbedede yedi kişi ölmüş ve birçok kişi 

yaralanmıştır. 
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Bu hakikatlerin yalnız Ja
ponya tarafından değil, aynı 

zamanda Motrö konferansına 
iştirak eden diğer bazı devlet
ler tarafından da idrak edil
memekte olduğunu söylemek 
lazımgeliyor. Şurası da şayanı 
teessüftür ki, Türkiye bile, 
Karadenizde sahildar devlet
lerin hakları bakımından kati 
ve tebellür etmiş bir vaziyet 
takınmamıştır. Tevdi etmiş 

olduğu projede, Türkiye, Kara
denizde sahildar memleketler 
gemilerinin çıkış hakkını, bu 
memleketlere ziyarete gelen 
gayri sahildar memleketler için 
tavsiye elti[ıi 15 bin tonilato
luk hadde indirilmesini teklif 
etmektedir. Gerçi Türk proje
si Karadenizde sahildar mem
leketler için daha geniş çıkış 

imkanları kabul etmektedir. 
Fakat, bu devletlere mensup 
muhtelif harf gemilerinin çı· 

kışını, Türkiye tarafından ve
rilecek hususi müsaadelere 
tiıbi tutmaktadır. 

1 

gazetesi, kendi emniyetinin 
müdafaasını Türkiyenin emni
yeti müdafaasından üstün ad
detmediğini ve kendi menfaat-

Yunan komünistleri 
lehinde bir istek 

Atina, 2 ( Hususi) - Dün 
küçük bir nümayiş yapan 
Atina ve Pir .. işçileri mahküm 
ve tehcir edilen komünistlere 
affı umumi verilmesini istemiş· 
!erdir. 

Genel ziraat 

VATANDAŞ SÖYLÜYO : 

"isteklerimizi hiçe sa
yanlara ne demeli ?,, 

Bu itibarla, sovyet harp ge
milerinin Karadenizden çıka
rak, Baltıkdenizine, veya Bah
rımuhiti şimali veya Pasifik
denizine giderek Sovyet Rus
yanın diğer sahil kuvvetlerini 
takviye edebilmesi için Tür
kiyenin müsaadesini almak ge
rektir. 

Halbuk~ sahildar olmıyan 

devletler gemilerinin yapacak
ları ziyaret için böyle bir müsa 
adenin alınması mevzuu bahis 
değildir. 

Karadenizle alakadar bir 
meselede, bu denizde sahildar 
olan memleketlerin sahildar 
olmıyan devletler sırasına in
dirilmesi hiç bir zaman varid 
olamaz. Çünkü sahildar olmı
yan devletlerin yegane men
faatleri yapacak ziyaretlerden 
ibaret kalmaktadır. 

Türk teklifinin, kendisi ile 
dostane münasebetlerde bulu
nan ve Türkiyenin menfaatla
rını gözeten soyyet Rusyanın 

menfaatlarıoı gereği kadar gö
zetmediği aşikardır. Şurası da 
aşikardır ki, Türkiyenin bu ha
reketinde, Sovyet Rusyaya 
muhalif bazı ı·ereyanların Türk 
politikası üzerinde yaptıkları 

tesirler görünmektedir. 
Türkiyeoin Montrö konfe

raesında takındığı vaziyetin, 
her iki memleket arasında uzun 

ı müddettenberi mevcut olan 
münasebetlerden beklenilecek 
kadar Rusyaya karşı dostane 
olmadığını teessüfle kaydet· 
mek mecburiyetinde bulunu-

lerinin korunmasını da dünya 
•ulhunun korunmasına tercih 
etmediğini yazmaktadır. Sov
yet Rusyanın dilekleri, umum! 
sulhun teminine matuftur, 

• • 
sergısı 

Pol Bonkur Motröde 
Ankara, 2 ( A. A. ) - 29 

Teşrinievvelde Ankarda Tür
kiye Genel Ziraat Sergisi açı
lacaktır. Ziraat Vekaletinin 
Cumhuriyettenbcri memleket 
ziraatinin inkişafını göstermek 
maksadiyle tertip ettiği bu 
sergi baytar, orman ve ziraat 
kısımlarına ayrılmıştır. 

1 inci sayfadan devam 

abalardan yapılmış kışlık elbi- ı 
seler gibi, bu sıcak günlerde 
insana sıkınb, üzüntii veriyora ı' 
Ve öyle anlaşılıyor ki Akay 
idaresinin tarife işlerile uğra- \ 
şan sayın baylar, tenperver 
dervişler gibi, hayalın yarısını 

Cenevre, 2 (A.A.) - Boğ-az
lar konferansında Fransız Baş 
murahhası Pol Bonkur a<Sam
blede Dr. Tevfik Rüştü Aras
la konuşurken, yarın Monlrö
ye gideceğini ve konferansı 
süratle bitirmek için Cumar
tesi günü derhal müzakerele
re başlamıya amade olduğnnu 
söylemiştir. 
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Kars Valisi 
Ankarada 

Ankara, 2 (Hususi) - Bazı 

hususi işlerinin tesviyesi için 
Ankarada tulunan Kars valisi 
B. Akif, Parti merkezindeki 
valiler toplantısına gelmiş olan 
Malatyavalisi Etem Akıncı, 
yerlerine dönmüşlerdir. 

Birinci müfettişlik 
Baytar müşavirliği 
Ankara, 2 (Hususi) - Zira-

at Bakanlığı Baytar müfettiş

lerinden B. Mustafa Faik terfi
an Birinci Umumi Müfettişlik 
Baytar Müşavirliğine tayin e
dilmiş ve yeni vazifesi başına 
gitmiştir. B.M. Faik kıdemli ve 
değerli bir fen adamıdır, yeni 
işinde muvaff'lkıyetler dileri7. 

f uykuya mahsup ediyorlar. O 
1 hesap eskidendi, bugün baya

tın günlük bilançosu 24 saa
tin tam kadrosu içine sığdırı
lan tam bir dinamizmdir. 
Günde ( 24 saat faaliyet ... Fert 
için günlük hayatın bir kısmı 

uykudur. 
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1 
Memleket meseleleri: 1 

İskemle dolduran ı 
hatırlı vatandaşlar! 

- 1 inci sayfadan devam -

bini iş rejiminin henüz istikrar kazanmamış olmasında arama!ıyız. 
Sağlam bir mesai rejimi kurmak, iş hayatına salabet vermek 

nasıl olur? Bunun cevabını burada araştırmak uzun sürer ve 
biz bunu başka bir yazıda tahlil etmiye çalışağız. Bugünlük 
yalnız şu kadar söyliyelim: Birçok vatandaşlar tanıyoruz ki 
birçok işlere birden sarılmışlar, bir kaç sandalyayı hep kendi
ler ine tahsis ellirmişlerdir. 

Garıptir ki bu gibi çok işler vatandaşların birçoğu veya he· 
men hepsi, muayyen işlere olgun ve dolgun bir ihtisas sahibi 
de değillerdir. Bu cins tanıdıklardan bir kaçmı sayalım: 

1 - Kendisi müstakil olarak bir müessesenin sahibidir. Sa
bahtan akşama kadar müessesenin başında bulunmaya mecbur
dur. Fakat bu zat resmi bir müesseseye de kayırılmıştır ki bu
radan ayda üçyüz lira kadar bir para alır. Ayrıca müessesesine 
de resnı! bütceden ara sıra tahsisat verilir. O müessese ki ayda 
hiç değilse sekiz yüz lira kazanç getirir. 

2 - Hususi bir müessesede yüksek bir ''azifesi ve dolğun bir 
maaşı olan bir vatandaş, devlet sermayesiyle kurulmuş olan 
başka bir müessesede de bir şube şefidir. Ayrıca başka bir 
hususi müessesenin devlet tarafından tayin edilmiş elamanları 
arasında bulunmaktadır. Bu üç yerden kazancı ayda yedi yüz 

1 lirayı aşmaktadır. 

3 - Yine böyle bir vatandaş tanıyoruz ki hergüo muhtelif 
kapılardan başını sokarak muhtelif iskemlelerde birkaç saat 
otuamak suretile ayda beş yüz lira kadar doğrultuyor. 

Kimsenin kazancında gözümüz yok. Fakat ihtisasa hürmet 
edilmek suretile memlekette, iktisadi inkişafı çabuklaştıracak 
bir mesai rejimine vücut verilmesinin zaruretini anlatmak istiyo
ruz. Ve nice gençler, mütehassız vatandaşlar tanıyoruz ki bu 
gün ekmek parası bile kazanamıyorlar. 

Fakat cemiyet için uyumak, 
dinlenmek olmadığını bilmeli
yiz. Fertlerin vazifeleri, geçim 
tarz ve şartları ayrı ayrı ol-
duğ°una göre, cemiyet menfa
atleri namına yapılacak işlerde 
bu hakikati gözönünde ve ilk 
panda lutmalıy:z. 

işte Akay idaresinin Adalar, 
Kadıköy, Haydarpaşa ve di
ger iskeleler için tanzim etliği 
yazlık tarife, yakası, kolları 

dapdaracık bir elbiseden fark
sızdır. Bilhassa Adalar hattı 

yaz mevsiminin hayat şartla

rına hiç uygun değildir. Bunu 
yalnız biz söylemiyoruz, ken
dilerile temas ettiğimiz vatan
daşlar söylüyorlar. Onları şim
di beraber dinleyelim: 

"- Adaların, bilhassa Bü
yükadanın gezme ve eğlence 
zevki muhakkak ki güneş bat· 
lıktan sonra başlar ve gece 
geç vakitlere kadar sürer. Bu 
zevklerden yalnız Adalarda 
oturanların değil lstanbuldan 
haftada bir defa olsun bura
lara gezmiye gelenlerin de is-

i 
tifadesini lemin etmek bir mec
buriyettir. Halbuki Akay ida-

1 

resinin yeni tarifesinde Büyük 
Adadan son vapurun Pazar 
günleri 9,10 da oluşu herkesi 
bu eğlence ve zevkten mah
rum bırakmaktadır. Güneşin 

bu mevsimde sekizden sonra 
battığını düşünür.ek 9,15 pos
las:nın ne kadar erken oldu
ğunu anlamış oluruz. 

itan bula dönmeğe, tavuklar gı
bi evlerde tünemeğe mecbur 
ediyor. Burada asıl büyük iş 

belediyeye düşmektedir. Bele
diye eğer Adaların rağbet bul
masını ve güıelleşmesini isti
Y orsa en birinci şart olar k 
buradan hiç olmazsa saat yirmi 
dörde yakın son bir vapur kal· 
dırılmasını temin etmelidir. Ala
kada!" daireler belki de bukadar 
geç bir vapurun Adadan boş 

dönecegini ileri süreceklerdir. 
Fakat bugün Adaya giden

lerin en çoğu son vapurla 
dönmektedir. Ve bu postanın 

saati de ne kadar geç olursa 
olsun halkın bir çoğu bu va
pura kalacaklardır. Ve bu yüz· 
den haftada ~ir gün tatil za
manını Adalarda geçirmPk 
isteyenler d~ çoğalacaktır. Ve 
bu suretle Akay idaresi kork
duğu zarara uğramıyacağı gi· 
bi Adalarda da yeni eğlence 
yerleri açılacak ve böylelikle 
de Adalar yalnız lstanbulun 
değil, belki de Balkanların yaz· 
lık bir sayfiye ve eğlence yeri 
haline gelebilecektir. 

Bundan başka Köprüden 
de Adalara geç postalar yapıl
ması zaruridir. Bug;in adi 
günlerde Köprüden Adalara 
en son vapur dokuzdadır. Bu 
yüzden Adalara sayfiyeye gi· 
denlerin bütün yaz müddetince 
şehirle alakaları kesilmektedir. 
Halbuki Kadıköy ve Haydar• 
paşaya her akşam yapılan 

11,45 postası pekala haftada 
hiç olmazsa iki veya üç gece 
Adalara kadar uzatılabilir. Ve 
böylelikle Adalarda oturanla
rın yalnız lstanbula gidip gel
meleri değil Is tan bulun diğer 
güzel yerlerinden mesela Bo
ğaziçinden ve Floryadan da 
istifadeleri temin edilmiş olur. 
Bu gün Adalara sayfiyeye gi• 
denler burada adeta bir hayır
sız adaya mahpus vaziyetinde 
kalmaktadırlar." 

Eden nutkunun bidayetinde 
Necaşinin beyanatından bah
setmiş ve bu beyanatın bütün 
dinleyenler üzerinde büyük bir 
sempati uyandırmış olduğunu 

söylemiştir. Ahval ve şerait 
herkes için elim idi. 

Bununla beraber Milletler 
Cemiyeti ekonomik zecri ted
birlerin varmak istedikleri 
gayeye ulaşmamış oldukla
rııu tebyin etmek mecburiye-

"==~- '"''i~~~·;i~:~:···::~=::_ ı 
veren yemişlerinden her gün 

bol bol ye ve çocuklarına 

yoruz. 
Eğer Türkiye bu meselede 

mutavassıt bir hal çaresi bul
mak arzusunda ise, ki buna 
varılması için Litviool Türk 
tekliflerini esas bilmeyi kabul 
etmiştir. Bu çare, aşağıdaki 

Eğer işleri ihtisas erbabının bilğili ellerine vermekte fayda 
varsa birkaç unvanlı tufeyliliğe nihayet verelim. Yukarda üç 
misal saydık. Bunu bir hamlede birkaç misline çıkarmak eli
mizdedir. 

Zeyde kumar parası, Amre hovardalık harçlığı verecek kadar 
zengin olmadığımıza göre şu mirasyedi laubaliliğinden çabuk 
vazgeçelim. 

Halbuki Adalarda asıl eğle
nilecek ve gezilecek zaman 
güneş battıktan sonradır. Gün
düz sıcaklarda gezerek ve ya
hut denize girerek terleyen 
yorulan halk akşam üzeri ga
zinolarda ve diğer yerlerde 
oturarak dinlenmek ve eğer 
mehtap varsa bunun zevkini 
sürmek ister. 

Bu sözleri vatandaş söylüyor 
ve bu t emeniniler vatandaşın 

gönlünden dökülüyor. Vatan
daş sözüne, vatandaş dileğine 
kulak vermesini, onu yerine 
getirmesini kendimiz için en 
büyük yurt vazifeleri arasında 
görmeliyiz. 

Açık Söz'ün 
Sürpriz kuponu 

Bu kuponu kesip saklayınız 

1 

şartları gözetmelidir. 
1 - Rusyanın da bütün ge-\

~ ;redir. ~ 
E U. E. "e Arttırma K. E 
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Fakat maatteessüf bugünkü 
tarife halkı güneş batar batmaz 
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Ecnebi Profesörler 
lstanbul Üniversiteıinin modernize edilmesi için hüküme. 

tin ciddi bir düşünce ve mühim bir fedakarlıkla getirdiği ec
nebi profeıörlere kartı birkaç yıldanberi gizli ve aşikar men· 
fi bir propangadanın alıp yürüdüğünü görüyor ve işitiyoruz. 

Daha ziyade Tıp Fakültesi Profesörlerine tevcih edilen 
bu sistematik ve fırsaku propagandanın menşeini müsbet 
ilim aahalarından ziyade hususi tedavi evlerinde ve muhteşem ı 
tabelalı kabine köşelerinde aramak icap eder. Çünkü hükiı· 
metin daima takdir ettiğimiz ıamimi düşüncesile Tıp Fakül
tesi küraülerine a-etirdiği, ilmi kıymetleri beynelmilel vesika· 
larla anlaşılmıt bu profesörler emirlerine verilen şehir hasta· 
hanelerinde hem yeni yetişen talebemize ders veriyor hem 
de polikliniklere tehacüm gösteren binlerce hastanın derdine 
derman oluyorlar. Hükumet ve tehir hastahanelerine baş vu· 
run hastaların artmaaı tabiatile geride ayni ihtısas şubelerin· 
de çalışan doktorlarımızın intizar odalarını tenhalaştırmıştır. 
Nitekim. D~şçi mektebinin yeni şekle sokulup yerli ve ecnebi 
~yme~lı ~utehassıslar eline verilmesi de ayni neticeyi vermiş· 
tır. Şımdı mali vaziyetleri müsait olanlar bile tedavilerini 
ilmi kıymetine güvendikleri bu devlet müesseselerinde yaptır
mayı tercih ediyorlar. Dcvlo!t ve şehir hastahaneleri idare, 
bakım ve tedavi noktalarından tekemmül ettikçe zengin ta
bakanın da bu resmi müesseselere baş vurması pek tabiidir. 

Son hafta içinde Tıp Fakültesi cerrahi profesörü NiJSen 
için de bir hastaya yaptığı ameliyatın fena netice verdiği iddia· 
11yle ayni tarzda neşriyat yapıldığını görüyoruz. 

-AÇIK SÖZ 
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Hız ve gücünü vatandaşın sevgisinden alan gazetedir 

Sahibi ı Etem izzet BENiCE 

Ekonom i 

Yumurta 
• 
ihracatı 
Artıyor 

İspanyaya 7 bin 
sandık gönderdik 

Yumurta i hracatımız d~,·am 

etmektedir. Son hafta içinda 
ispanya, ltalya ve Yunanistana 
mühim miktarda yumurta ih
raç edilmiştir. 

Dün limanımızdan ispanyaya 
7 bin yarım çift sandık >umur· 
ta gönderilmiştır. 

Fiatlar 20 • 21 li ra arasında· 

dır ki bu fiat geçen yıllara na· 
zaran iyidır. 

ADLİYE 

Bir hırsız şebekesi yakalandı 

Bir de eroin tüccarı 
tevkif edildi 

Kadıköylü Oimitri piyasaya mun
tazam surette eroin döküyordu 

Polis dün mühim bir hırsız 
şebekesi yakalamıya mu\'arfak 
o lmuştur, iki kafile halinde 
l\lüddeiumumiliğ'e ,·eri len suç· 
lulardan üçü te\'kif edilmiştir. 
Hadise şöyledir : 

1 cinayet işlenmişti. Köşke hır

sızlık için giren Altındiş Ömer 
içerde köşk ü n bekçisile karşı· 

laşmış, bekçi hırsızlığa mani 
olmak isteyince Öme r taban
casını çekmiş ve bekçiyi öl
dürmüştür. 

lsveç 
Gemilerinde 
Staj 

3 

. . . 
Günün vodvili) 

Oh, yahu! 

Cerrahpaşa hastahanesinin son sistem ameliyat salonunun 
üç büyük masasında günde bir kaç düzüne ameliyat yapıldı· 
ğını ve buraya a-elen hastalardan yüzde yetmişinin bütün 
şehir ulemasını ziyaret ettikten sonra ıon bir ümitle hükümet 
kapısını çalan hastalar olduğunu bilir mİ•İniz ? 

TÜTÜN - Çekoslovakya 
tütün monopolu menşeleri Sam. 

1 sun, Bafra, Taşova, lzmit, Gö-

Polis şüphe üzerine Mep·a
hoşta kabzımallık eden Antal
yalı Sadettinin e\·inde araştır· 

ma yapmış, birçok kıymetli mü
cevherler, halılar, elbiseler, ka· 
dın mantoları bulmuştur. 

Polisler bundan sonra da Nu
ri \'e Mustafa adlı iki kişiyi 
yakalamışlardır. Bunlar cürüm· 
!erini itiraf ettikleri için dun 
sabah müddeiumumilige \'eril· 
diler. Sultanahmet Sulh Birinci 
Ceza Mahkemesi dün üçü ~ak
kında da tevkif kararı \'erdi. 

Altındiş Ömer Merlem adıle 
bir kadının tanıtnıasile bu 
köşke girdıği için Müddeiumu
milik bu kadını suçta alakalı 

bulmuş ve her ikisini de Ağır 

Leza mahkemesine vermiştir. 
Müddeiumumi geçen celsede 

1 Ômerin idamını istemişti. Dün 
Ömer müdafaasını yapacaktı. 
Mahkeme dosyayı tetkike ' 'e 

1 yeniden bazı şahitlerin çağırıl
masına lüzum gördügü için 
muhakeme talik edildi. 

İıterim ki Tıp Fakültesi cerrahi klinği muntazam tuttuğu 
iıtatiatlkleri neşretsin. Bu istatistikler oraya bat vuran has• 
taların ne şekil ve ıerait içinde geldiklerini de göstereceği 
için yanlıı teşhis, yanlış ameliyat gibi avamfiribane iddialara 
da manidar bir cevap vermiş olur. 

İlme hürmet edelim. Her oahada olduğu gibi ilim dünya. 
&ında da bizden daha üstün olanları hor ve hakir a-örmeyelim. 

Daima menfi noktaları arayıp bulmanın vicdani me•'uliye. 
tinden ziyade tabii reaksiyonundan korkmak lazımdır. Ve 
ben öyle zannediyorum ki bugün şöhretin VP muvaffakıyetin 

haklı şerefini omuzlarında taşıyan yüksek doktorlarımız, 
meslektaşları olan ecnebi profesörlerine karşı yapılan bu 
menfi propagandanın şiddetle ve samimiyetle aleyhindedirler. 

Çünkü ıiz ve ben ve herkesten evvel ilmi ve ilmin fazile· 

nen, Düzce, Hendek \'e Trab

J ı.?n olma~ üz~re 1935 m.ahs~
I lunden 'bır mılyon 250 bın kı-

l 
lo almak üzere bir münakasa 
açmıştır. Münakasa şartnamesi 

alakadarlara bildirilmiştir . 

Yapılacak tekliflerin ı 5 Ey-
lüle kadar yapılması ve gön
derilecek nümune balyaların· 

1 

da monopolun Prag merkezine 
gönderilmesi lazımdır. 

Çünkü hakim, kabzımal Sa· 
dettinin evindeki malların üçü 
tarafından çalınmış mallar ol
duğ'una kanaat getirdi. Şimdi 
bu malların sahıpleri araştı· 

rılıyor. 

1 Vil~ yet / Yaman bir eroin ka-

E 
•. çakçılığı 

yup kazası lstanbul zabıta~. bir müd· 

tini takdir edenler onlardır. 

Eyüp kazaya tahvil edildiği- dettenberi yaman bir eroın 
ni yazmıştık. Şimdilik bu ka. kaçakçısını takip ediyordu. Bu 

BUrhan Cahid zaya kimse tayin edilmemiş ve takip nihayet d ün muvaffakı· 
•umıu111111m1111111111•111m11111uu1111ı1111ıuu111111111111111111mımuu .. 1111111u 1111111111111111 11111, , 11111111111.,111111 ,11 Fatih kaymakamt HalU.kun E- ı yelli netice3ini vermiştir. Ka-

p O L 1 S yüp kaymakamlığını da vekale- dıköyünJe oturan Dimitri adlı 
Facialar, cinayetler ten idare etmesi kararla~tırıı. bir deıika~ı. her gün_ ~-e mun

Pencereden dOşen 
zavallı kız öldü 

Bir kız kaçırma yüzünden iki kişi 

mıştır. Kaza yeni teşkil edildi- ı tazaman ~ıyasay_a muhım mık· 
ği için Fatih kaymakamlığı e· tarda eroın verıyormuş. Çok 
ni teşkilat işleri etrafında t?'. 21 tedbirli dananan bu kaçakçı 
hazırlıklar yapacaktır . ~imdiye kadar yakalamı~· ormuş. 

KANUNLAR _ Maa ka- Sıvil polis memurlarından 

Hırsızlık azalmı, 
Müddeiumumilikte lstanbul-

da işlenen cürümlerin istatisti
ğini yapan bir hususi büro var
dır. 

Büronun \'ardıgı neticeye gö
re son zamanlarda lstanbulda 
hırsızlık hadiseleri azalmıştır. 

MAARiF: 

Balkanlı tale- ı 
beler kampı 

Siyahi k8şif! 

Bizde genç bir (Negüs) pey· 
da oldu, !arkında mısınız? Si. 
yahi bir genç ikide birde ga
zetelere beyanatta bulunarak. 
herhalde dünyadaki son vaka
lardan ürpermiş olduklarını gö-
rerek ·insanların tüyleri birer 
anten olduğunu iddia etmekte!.. 

Belediye: Garip değil mi? Bu siyahi 

Pi •1 k genç de, tıpkı Habeş hüküm· a j af ÇO dan Negüs gibi insanların neş· 

- • Bir adam diyor, doğ· Pahalı 
rettiklcri dalgalarla meşgul! 

ilk olarak Roman- duğu dakikadan öldüğü daki· 
Vergi çokluğu buna kaya kadar mütemadiyen dalga 

yada kuruiacak sebep gösteriliyor neşreder! insanın :ruhu, hayatı, 
Balkan Üniversitelileri ara- Belediye plajlar için geçen m.ilyonlarca. ~algadan başka 

sında kurulmas ı kararlaştırılan sene bir ücret tarifesi yap- ı bır şey degıldı~! .. . • 
Balkan Talebe Birlıği proıesi ınıştı. Bu tarife haricinde halk- _ A~la~ıhy.or.kı bu genç sı_yalıı 
Balkan Üriversiteleri tarafın· k f dd b d ,.. 1 ta f 1 • t "ld"" 'k" a$ı ın ı ıası oşuna e,.ı: 
dan tetkik edilmektedir. n az a para ıs enı ı,.ı şı a· y · · · k f . 

Y
et ed'I · r Pi ·ı b b ırmıncı asrı · eş etmış! 

Birliğin teşekkülünde ilk iş 1 mış ır. 81 arın u a- Ek lk ö kımdan da sıkı kontrola tabi on om g . z d~ 
olarak bu yaz komanyada bir B" · b k ı· 

birbirlerini yaraladılar 
SAMA TY ADA - Sancak- 1 

dar Hayyrettin mahallesinde j 
oturan Zabel isminde on ya· 
şında bir çocuk evvelsi gün 
evin penceresinden düşerek 
yaralanmıştı. Yedikule Ermeni 

sırada aralarında kavga çıkmış 
ve bahçıvan Demir yanında

ki bıçakla Lütfiyi böğründen 
yaralamış ve Lütfi de tabanca 
ile Demiri sol kolundan vur
muştur. Yaralılar Beyoğlu has
tahanesine kaldırılmı~lardır. 

nununun bazı maddelerinde 
yapılan tadilat dün ,·ilayete 
tebliğ edilmiştir. Ücretle çalı
şan memurlar hususi mü .. 
him işleri için 15 giin ve 
ehemmiyetli hastalıkları için de 
iki ay izin alabileceklerdir. 
Bunların ücretleri de am ola
rak verilecektir. 

birisi kendisıne tüccar siisü 
vermiş ve Dimitrinın yaı.ından 

tanıdığı bir adam vasıtasile de 
kaçakçı şebekesıle temasa geç
nliştir. Nihayet yarım kilo ero
ini 370 liraya almaya razı ol
muş ve pey para~ını da ,·er
miştir. Dimitri eroini Galatada 
tayin ettikleri bir yerde bu 
tüccara teslim edecek ve mü-

. . tutulması zabıtai belediye me- . ızım azı ıymel ı gençleri-
' hBalkBanlkkamdpı 1 k:ırdulacakll" ve ınurlarına bildirilmiştir mızse, buna mukabil, bu asırda 

er a an ev et~n en e ı ta- 1 • • ( Karaköz) ü ihyaya kalkı or-
\ebe bu kampa ıştirak ede- Dığer tarafdan plaj sahip- lar D ,.·ı t k k 1 y 

hastanesine kaldırılan Zabel 1 

dün ölmüştür. 
KAPTIRDI - Dün Eyüp 

Defterdarındaki mensucat fab
rikasında çalışan 14 yaşlarında 
Sabriye sağ elini makineye 
kaptırarak kestirmiştir. Zavallı 
kızcaj!'ız tedavi için Balat hasta
hanesine kaldırılmıştır. 

PÜŞTÜ - Taksim Lamar· 
tin caddesinde yeni yapılmakta 
olan bir binanın iskelesinden 1 
inmekte olan Tevfik beşinci 
kattan dördüncü kata düşerek 
ağırca yaralanmıştır. Yaralı 
~e1yoğlu Zükür hastanesine 

a dırılmıştır. 
KIRILDI - Üsküdarda Ta

baklar mahallesinde oturan lb
;~himin 8 yaşındaki oğlu Sa
a~attin dut yerken ağaçtan 
duşerek kolu kırılmış, hastane
)'e kaldırılmıştır. 

VURUŞTULAR - Dün ak. 
fam Kasımpaşada bir kız ka
ç'.rma hadisesi yüzünden mü· 
hım bir yaralama vakatı 0 \. 
muştur. 

Kasımpaşada Okmeydanın· 
da otu_ran Zekeriyanın 16 ya
şındakı kızı Leyla o civarda 
oturan bahçıvan Demir tara. 
fından bundan bir müdd t e ev .. 
ve) kaçırılmıştır. 

Demir kızı kendi evinde 
saklamıya ve kimseye göster
memiye başlamıştır. Kızın ba. 
bası Leylayı günlerce aramış 
ve nihayet Leylayı Demirin 
kaçırdığını öğrenmiştir. 

Dün Lcylanın babası, y1nın· 
ta akrabalarından Halil oğlu 

ütli ile Okmeydanından ge· 
. çerken kızı kaçıran Demire te
sadüf etmişlerdir. Bunuun üze· 

: ~ine Demir derhal bahçıvanın 
uzerine atılmış ve kızını ne di
ye kaçırdığını sormuştur. Bu 

Belediyeye 
Göre: 
Yazımızda "Tashihe 

muhtaç,, bir iki 
nokta varmış! 

Evvelki gün bir yazımızde 
otomobil klaksonlarından bah
setmişt:tt. lstanbul Belediyesi 
bu yazımız hakkında şu iza. 
hatı veriyor: 

- Açık Söz gazetesinin 1 
temmuz 936 tarihine rastlıyan 

dünkü çarşamba nüshasının 

üçüncü sayfasında (imtiyazlı 

otomobiller) başlığı altında bir 

yazı çıktı. Bu yazıda tashihe 
muhtaç bir iki nokta vardır. 
Zannedildiği gibi otomobiller. 
de glakson kullanmak yasa. 

ğından ne resmi plakalı ne de 

Ankara plakasını taşıyanlar is. 
tisna edilmiştir. Yasak her ara

ba için istisnasız bir hükümdür, 

Fakat gazetenin haklı şika. 

yet ve tenkidine sebebiyet ve
ren bir takım yolsuzlukların 

hala devam ettiği esefle gö. 
rülmekte ve bunlar hakkında 
yakalandıkça ceza tatbik edil. 
mektcdir. Bir takım şoförler 
resmt dairelere ve selaretlere 
mensup olduklarına güvenerek 
bu yolsuzluğu irtikap etmekte 
hem niz:ıma hem de halkın 
rahat ve huzuruna tecavüz 
etmektedirler. Bu gibi hare
kete muttali olan vatandaşla
rın şikayetini Belediye daire· 
!eri ve Kaymakamlıklar dinle. 
meğe ve takibe amadedir. 

• Devlet müesseseleriyle le baki parayı da alacakmış. 
Türkler veya Türk sermaye- Polis rand~,·u >erinde tertibat 
sile müteşekkil şirketler tara- almış ,.e dolapların içinde ka
fındad satın alınan buharlı ge-

1 
çakçıyı beklemiş. 

milerin gümrük resminden is· Dimitri gelmiş. yarım kilo 
tisnası iıakkındaki kanun d ün eroini bu tüccara \ermı~. para· 
wilayete tebliğ edilmiştır. !arı sayarken de memurlar giz. 

-·- lendikleri yerlerden çıkarak 
TÜRK KUŞU : Dimitriyi cürmü meşhut halin· 

lnönU kampına de yakalamışlardır. Müôdeiu
mumiliğe verilen Dimitri Sul-

1 hazırlanılı YOf' tanahmet birinci ceza hakimi-
Türk Kuşu okulunun ders- nin önüne çıkarıldı. Hakim Di· 

J ıerine nihayet verilmiştir • B mitri hakkında le\·kif kararı 
temmuzda lnönünde kurulacak verdi. Polis tahkıkatı derinleş· 
kam.!' için hazırlıklar başlamış- tımeye lüzum gördüğü için Di· 
tır. Universite meydanlığındaki mitriyi tekrar almıştır. Polis 
üç planörün ambalajı yapıl· 1 şimdi bu eroıni yapanların izin
maktadır. Mektep mudürü Sav- de yürümektedir. 
mi 6 temmuzda planörlerle Bebek cinayeti 
birlikte şehrimizden hareket Geçen sene Bebekte eski Hi-
edecektir. divin valdesinin köşkünde bir 

1 
• . • e6 ı nu u , on erang 

cektir. erı de p~aıların pahalı oldu- dillerinde '(Anten) bitse bo İ 
Kampta Balkan Talebe Bir- ğunu tekzıp etmemekle ve ken- Bu za and h" ( K - ş 

liginin esasları da tespit edi- dilerinden alınan vergilerin bu· ' h md·ı bal_ 
1 ~? G ara.goz) 

b 
. ı ya e ı e ı ır mı eçmış ola 

lecek ve b11 arada spor te- na se ep leşkıl ettiğini ileri 1 ş· d" ( .. - - ) d 
maslan yapılacaktır sürmektedirler. 

0 
... d '.m1 

1 gumuş goz ev· . rın eyız 

Romanyaya gıdecek her ta- TERKOS - Belediyeye bağ'- Paralar için değilse bile, 
lebenin oradaki masrafları Ro- 1ı sular idaresi şehrimizin bir- gözler için gümüş miyarım bü
men üniversiteleri tarafından çok mıntakalarında terkos şc- tün dünya milletleri çokttn 
temin edilmiştir. Talebeler yal- bekelerini tab·iye edecektir. kabul etmiş bulunuyor! 

1 nız yol paralarını.kendileri ve- Bu suretle apartımanların üst Şoför rüyaları ı.. 
receklerdir. katlarına da sular çıkacaktır. işte ispatı: Otobüsleri işle. 

KURS - l!k mektep mual- Şebekelerin tak\·iyesi için ça. tenlere bakın: Otobüslerde za. 
!imleri arasında açılacak olan lışmalara başlanmıştır. Bazı vallı şoförleri 19 buçuk saat 
resim, elişleri kurslarına 400 semtlerde sular muvakkaten uykusuz çalıştırıyorlarmış! 

ı muallim müracaat etmiştir. yalnız geceleri akıtılacaktır. Hayret, bu şoförler klakson-
PROGRAM - Geçen yıl ilk TRAMVAY SEFERLERi _ lar kalktığı halde de mi uyuya· 

mekteplerin müfredat progra- Tramvay seferlerinin gece saat mıyorlar?I 
mını tanzim eden komisyon bu 12 de bittiğinden vaki olan Desenize, son zamanlarda 
senede Maarif Vekaletinde Ö· şikayetler artmıştır. Bu hususta 1 otobüslerin bir saniye içinde 
nümüzdeki ders senesi için gerek belediye \'e gerek şir- ı dünya aleminden mana alemıne 
müfredat programını hazırlıya- ket tetkikat yapmışlardır. Bu- geçmeleri uyku halinde vaki 
caktır. Tedrisat müfettişlerin- gün bir toplantı yapılarak tram- oluyormuş!.. 
den Şevki, Fevzi, ve Mansur vay seferlerinin saat bire ka- Telaş edilecek bir şey yok!.. 

1 Ankaraya gideceklerdir. Her tarafta dar temdidi hakkında bir karar 
verilecektir. hazrlık var 1 

Vatan'a bağlılık, 
aranacak şarttır 

Küçük 
Haberler 

* 4 üncü Balkan tabip kon
gresi birinci Teşrinin 6 ncı gü
nü Ankarada, 13 ünde de ls
tanbulda olmak üzre iki yer

Konyada bir köyde iki ka· 
dın kavga etmiş. Biri ötekini 
bir tokatta öldftt'müşl 

Maşallah, kadın şampiyon

lar da yetişiyor! 
Demek izdivaç olimpiyatla

rına hazırlık! 
ıu1111111ııı11111111111111111111111ıııııııııı111111111ııııııııuuıııı• 

Dünyanın kırılışıp gittiği ve 
1 birçoklarının binbir milli ihti-
1 yaç peşinde nefes ve emek 

tükettiği bir sırada öyleleri 
varki .• insan, bu, çıkarlarından 
başka bir şey düşünmiyenler 

il önünde, hayret değil, nefret 
duymaktadır. Vatan sevgisi, 
yurt işlerine alaka, eğer iyi 
vatandaşların topunun birde:l 
aradığı bir vasıf olmasa, bun· 
lar, vatana, yalnızca keseleri 
dolduran hazne adını \'ermek
ten utanmıyacaklardır. 

1 V~tan için ~edakarlığı. bir 
edebıyat \'e bır takım sözler 
halinde kaldığı ve hiç bir mu· 

I kellefiyet yüklemediği nıüd-
1 detçe hatırlayabilen bunlar, 

her memleket için, içleri bir 
canavar, dış yüzleri centilmen· 
ce da,nnan, şık birer bazir· 
gandırlar ve korkunçturlar. Fa
kat korkunç oluşları, unutma· 
malıki, sinsiliklerinden, daima 
yüze gelip arkadan vurmak 
huylarındandır. Hiç bir işde, 
hiç bir vakıt kendilerine ina
nılamaz ve gü,·enilemezler. 

Daima dost geçinir, latlıyüz 

gösterir ve iyi söylerler am· 
ma, bir puntuna getirdiler mi, 
en iyi dostlarının cebindekini, 
hatta millet haznelerini bile, 
son meteliğine kadar, \'Urup 
soymaktan çekinmezler. Tek
rar edelim, bunlar için, dost· 
luk , .e vatan sevııisi, vatana 

bağlılık manası olmıyan birta- de toplanacaktır. Bu münase
kım boş itiyatlardır ve fante· betle bütün Balkan hükümet-
zidir. 1 • d h 1 . l k . 1 

B 
-

1 1
. . . erın en tıp eyet erı ge ece tır. 

ana oy e ge ıyor kı mılll • . . 

1 
istiklfıllerin güç muhafaza edil- 1 11 ıncı beynelmilel tıp ta. 

d 'k\ · b' d · d b d" 1 . rihi kongresi 1938 senesi eylü
ı erı ır evır e, u, ın erı 

· 1 ı 
1 

d 1 !ünde Atinada açılacaktır. 
ıman arı ya nız para o an a anı. 1 
!ar, vücuttan atılan mikroplar *Bundan bir ay evvel ekseri 
gibi, milli bünyenin açığında yet olmadığından toplanamayan 
bırakılmnk hayati bir zaruret- Şark demiryolları umumi heyeti 
tir. Bu maksatla şu her vakit bugün saat 11 de Sirkecideki 
, .e her yerde göz önünde tu- merkezinde toplanacaktır. 
tulabilir: 

Bir işe girmek yahut kazanç 
verici herhangi bir işi almak 
istiyenlerin vatan sevgisi bakı
mından mazisi dadima bir esas 
ve şart olarak soruşturulmalıdır, 

ş. H. Ergökmen 

• Terziler cemiyeti idare he
yeti intihabı 10 Temmuz Cuma 
günü yapılacaktır. 

• Akay idaresinin Kınalıada 
vapuru dört aydanberi havuz
larda tamir edılerek tamamen 

1 yeni bir şekle konmuştur. 

Yeni tefrikamız 

BEN KiMİN 
METRESiYiM? 

Yazan: 

lskender Fahreddın 

Senenin en heyecanlı ve 
en güzel eserini pek ya· 
kında ıiz o k uy u c u 1 ara 
•Açık Söz,, •unacak. 
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4 -AÇIK SÖZ- 3 Temmuz 

Her gün bir yazı 

İş yasası ve iş verenle iş 
alan arasında ahenk 

Yazan: Sait BiUil Akkan 

Medent sosyetelerde çalışan 
işçinin hukukunu tanzim eden 
nizam ve kaideler mevcuttur. 
Bilhassa on sekizinci yüz yıldan
beri industrie hayatı baş dön
dürücü bir süratle ikişaf etti
ğinden insan kümeleri bu şu
benin etrafında toplanmıştır. 
Ve bugün çok hızlı adımlarla 

ilerleyen cihan sanayii, kalaba
lık insan kitlelerini bu toplulu.. 
ğa dol!'ru itmektedir. Binaena
leyh bu insan yığınının yeşama 
ve çalışma hayatını bir düzene 
bal!'lamak cemiyetin sosyal du
rumu için pek mübrem bir ma
hiyet iktisap etmiştir. işte böy
le kökleri cemiyetin derinlikle
rine inen hadiseler meydana 
gelince sayi tanzim edici ka
nunların da doğması en basit ve 
tabii bir ihtiyaç haline girmiştir. 

Bu sebepledir ki sanayi 
devrine girmek üzere yola çı
kan her devlet içtimai alanda
ki çalışmalarım munhasıran bu 
saha üzerinde teksif etmiştir!. 

Yirminci yüz yılın süratle 
ilerleyen cemiyet hayatında 
insan emeğine fazla değer ve
riliyor. Ve işçinin sosyete için
deki vaziyeti de sal!'lam esas
lara istinat ettiriliyor. Hele 
socialiste ve communiste cemi
yefürdc hak denilen mefhum 
proletaire adını alan insan eme
ğine bağlıdır. 

Bu sınıf içinde çalışanlar 

kendi capacite derecelerine gö
re istihsalden faydalanırlar. Fa
kat bu nevi siyasi birliklerde 
çalışan işçiler arasındaki ahenk 
her zaman birbirine uymaz. Bi
naenaleyh biz bu nevi cemi
yetten bahsetmek istemiyoruz. 
Bu gibi cemiyetlerdeki iş mü
nasebetlerini tetkik etmek ayrı 
bir mevzua girer. 

lş yasası mevcudiyetini da
ha ziyade patronlu cemiyette 
hissettirir. Çünkü bu nevi ce
miyette bir tek bakim unsur 
vardır ki o da patrondur. 

lş yasasının Capitaliste ce
miyette keskin ruhunu tebarüz 
ettirmek için küçük bir misal 
verelim!. 

menfaati için istismar eder. 
işçi hakkını müdafaa edecek 
kabiliyette değildir. Çünkü kuv
vetli patron karşısında pek cı

lız iş alan var. Bu vaziyette 
şüphesiz iş veren, işçiye her 
isteğini dictee ettirir. Bu mi
sali daha büyük mikyasta al
mak kabildir. 

Şimdi böyle zayıf bir durum
da olan iş alanla iş veren ara
sında müsavi şartlar içinde mü· 
nasebet tesisine yegane çare 
autoritaire bir elin mevcudiye
tidir ki bu da Devlettir. işte 
bu zaruri vaziyettir ki iş yasa. 
!arının dol!'masıoı kamçıla

mıştır. lş verenle, iş alan ara
sındaki müsavatsızlık iş kanu
nunun meydana gelmesine en 
mühim amil olmuştur.Fakat bu iki 
unsuru iktısadi arasında bir ega
lite yaratan iş kanunudur. 

Hiç şüphe yok ki işçi bir
likleri ve diğer içtima! teşek

küller de patron ve amele mü
nasebetlerinin tanziminde mü
him rol oynar. Fakat küçük 
mikyasta bir sanayi hayatı 

yaşayan daha doğrusu büyük 
sanayi devresine girmemiş ez. 
cümle bizim gibi memleketler
de merkezi sıklet daima lş 
Kanunundadır. 

Bu gibi cemiyetlerde kalın 

1 

sermayesine dayanarak işçiyi 
yalnız kendi menfaati için istis-

1 

mar eden patrona karşı, işçi . 

. iş kanunu ile mukabele ederi. 

1 

iş yasası yalnız işçi denilen 
bedenen çalışan iktısadi unsu
ru himaye etmez. Aynı zaman
da ulusal menfaati de gözetir. 

Her şeyden önce, gaye ulusun 
yükselmesi, milli servetin ço

ğalmasıdır. Binaenaleyh ulus 
gücünün canlı bir ifadesi olan 
ferdi sermayenin erimesine de 
müsaade etmez. işçiden azami 

verim ister. Memleket sanayii
nin dolayısıyle milli sermaye
nin müşkül vaziyetlere düşme

sine de mani olur. 

Ne işçinin lüzumsuz yere pat
ron aleyhine olan grev hare
ketlerine göz yumar. Ve ne de 

Askerlik 

Yaklaşma 
Yürüyüşü 

Makineleşme, motörleş
me sanat çerçevesini aşa

rak ordulara girdikten son
ra, !strateji toplanmaları, 
yayılmaları gibi yaklaşma 

yürüyüşleri de eski duru
mundan çıktı. Harp ilanı 
usulünü tarihe gömdük. Sı
nırlardan, havalardan ilk 
atılışları yapan ve düşman 
yurdunu ansızın bastırarak 
karışıklıklar çıkaran ordu
lar galebeyi yarı yarıya 

kazanmış demektir. 
Biliyoruz ki, asrımız si

lahları karşısında yurdun 
içi, deniz ve havası, sınırlar
dan daha e"Jvel saldırımla
ra uğrıyacak ve zorlu teh
likelerle karşılaşacaktır. O 
halde, toplanma ve yayıl
madan sonra düşman sınır
larımıza yaklaşmak ve düş
man yurduna ayak basmak 
için yapılacak ileri hareket
lerde tedbirli davranmak 
icabediyor. 

Toplanma ve yayılmasını 
yapmış hir ordu düşünelim: 
Bu kı> vvetin yaklaşma yü
rüyüş yapması için, evvel
ce oldul!'u gibi, yalnız em
niyet tertibatı alması mak
sadı korumaz. 

Hemen saldıracak zırhlı 

ve hava kuvvetlerine karşı 
yürüyüş kollarının birçok 
kademelere ayrılarak de
rinliğine tertiplenmeleri ge. 
rektir. Her kademenin bu 
atılmaları püskürtecek kuv
vet ve teşkilatta olması ve 
kademeler arasındaki me
safenin korunma hareketle
rini yapabilecek genişlikte 

1 
bulunması esastır. 

Başka bir yazımla yü
rüyüşteki bir taburun ter-
tiplenişir.i anlatmaıta çalı

şacağım. 

M. K. 
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Doktorun ı 

Öğütleri 
Şişmanlığa karşı 

sigorta Bir kış günü fabrikasının iş alanının içtimai yaşama ha
muazzam konforlu yazıhane- yatını kısaltacak mevsimsiz 
sinin maroken koltul!'una yer- "lock aut.yapmalarına müsaade Şişmanlık ve zayıflık mese-
leşerek tüttürdüğü sigarası- ederi. lesinde bir prensipten bahset-
nın helezoni dumanını seyreden Şuhalde iş yasası ne patro- mek isteriz. Birçok şişmanlar, 
bir patron kabul edelim. Veyine nun işçiyi ezmesine tolerance bu üzücü, rahatsızlık verici va
ayni mevsimde sıcak bir çor- gösterir ve ne de işçinin değer- ziyete sonradan girmişlerdir. 
bayı midesine indirmekten aciz siz caprice'lerine imkan verir; Fazla şişmanlıl!'ın tam bir has
bir işçi, iş almak üzere bu ancak bu iki unsuru ölçülü talık, şişmanlığa doğru giden 
patrona müracaat edince ara- şartlar içinde yürütür! dolğun etlilil!'in de bir hastalık 
Jarında müsavi şart olmadıl!'t Cümhuriyet Hükümeti, iş Ka- başlanl!'ıcı olduğunun hepimiz 
ıçın ücret miktarı şüphesiz nununu Ç'.karmakla yeni dol!'an biliyoruz. 
Pazarlık edilemiyecek ve pat Şişmanlıktan kurtulmak için - sanayi devrini aksamadan yü-
ron U··cret mı.ktarını ışçı e alınacak tedbirleri henüz şiş-. • Y rüyebilmek imkanlarını hazır-
imposer edecektir. Bu hadise manlamadan evvel almakla en 

lamış oldu. 
yalnız ücretin tayini için cari doğru bir hareket yapmış olu-
d ğ· ıd · A 1 t iş yasası Türk işçisinin ya- ruz. Muayyen bı"r yaştan sonra e ı ır. me e ve pa ron ara-
sında her türlü münasebetler şama hayatını bir düzene boğ- insan kendini rahata salıverir 
bu şekilde cereyan eder.işçinin ı !ayan ve ona emin adımlarla ve bunun neticesi olarak ta kilo 

d k. . .1 ilerlemesini öğreten bir nizam. artmaya başlar. Mesela" erkek-yaşamasın a ı emnıyet, a1 evi 
. t• ,.1 k "h . 1 k dır. Bizde iş kanunu bir rejim !erde bu yaş yı"rmı· beşten son-vazıye ı, sa5 ı ve ı tıyar ı 

d "h t k . kanunudur. Bu kanunla inkılap radır. Kadınlarda ı"se ı"kı"ncı· ço-uruınu ve nı aye çocu yetış-
. k "b" b. k · · · d Türkiyesinde iş hayatı Büyük cuk do"duktan sonradır kı" aşa-tırme gı ı ırço ışıerı e ı; 

mecburen patronun eline terk Şefin istedil!'i h~rmoni~ ve an- ğı yukarı yine yirmi beşinci 
etmiştir. Bu nevi sosyetelerde !aşma Y.?lun.a ~ı~ecektir. iş ka- yaş demektir. 
içtimai vaziyet pek berbat bir nun~, Tu~k ~şçısı ve pat:~nuna işte bu yaşlardan sonra vü
manzara arzeder. yem . reı • mın karakterını ve- 1 cut yağ tabakalarile kaplan-

Capitalisle cemiyette, pat- recektırl.. / mak istidadı ile karşılaşır. Bu 
ron, ameleyi her zaman kendi . Sait Bilal Akken takdirde yabılacak iş kiloyu 

ROrnan: 70 

- Mahmut Yesari -
Genç kadın, kocasının ağ- ı -Vah kızım, vah yavrucul!'um 

2ından bu sözleri duyunca, ya- üzülme dedik ya. Halt etmiş kötü 
!ancı bir ağlayışla hıçkırmağa lal edenler, yok beni sarhoş edi
başladı : yormuş da, sevdiği adamla so-

- Bana günah değil mi ? kağa çıkıyormuş, yok bu yağ
l<imsesiz zavallı bir kadının. mamı, ben karımdan bir daki
Şurada bir yuva kurdum ve ka bile ayrıldığımı hatırlıyamı
mesut oldum diye herkesin gö- yorum, sen canını üzme karı
züne diken oldum. Bir elbise cıl!'ım ..• 
yapsam laf olur, biraz süslen
sem söz olur. Ne bu yarabbi l 
Kimsenin etlisinde, sütlüsünde 
olmadığım için, hayatımda bir 
gün rahat yüzü görmedim • 
Kimsenin erkel!'ini baştan mı çı
kardım, kimin rahatına, saade
tine göz koydum, şurada koca
mın gözü içine bakarak, sakin 
bir hayat yaşıyorum. 

Genç kadın, yalancı hıçkı

rıklarla al!'lıyordu: 

- Sen inan mıyorsun ya? 
O bana kafi, senden başka 

kimsenin sözüne aldırmam, vız 

gelir bana, ellerin ettiği boş, 

manasız sözler. 

işte Sezenciğim, bugünkü 

yapmadan kaynadı, gitti. 
Turgut, fena halde sinirlen

mişti; onu, teselli etmek iste
dim: 

- Birden ümitsizliğe düşme. 

imzasız mektubun, hiçbir tesir 
yapmamış olduğunu, ben zan
netmiyorum. 

Neden? 

- imzasız mektuplar, aley
himde sözler, iftiralar, mutlaka 
bir iz bırakırlar. Nevin abla, 
babanı, o gün için, belki bu 
gün için de kandırmış olabilir. 
Fakat, bunun bir yarını var. 
Babanın, zaaflarına rağmen, için 

için şüphelenmedil!'ini, içerle
medil!'ıni, nereden biliyoruz? 

Turgut, yumruklarını ,sıkı

yordu: 

Görüşler: 

Genç bir kız 'i~ii 
gördüm ki hün· li 
gür hüngür 
al!'lıyordu. Me· 
raklandım ve 
sordum bu gÖ· 

zü yaşlı ba· 
yana: 

No: 75 Yazan: Reşat Ekrem Koçu 

- Neniz var?. Gözleriniz 
niçin yaşlı ? 

Cevap yerine kuvvetli hıç
kırıklarla karşıladı benim bu 
sorgumu. Tekrar soracak ol
dum. Dudaklarımdan ilk ke· 
limeler henüz dökülmüştü ki 
bu genç bayan başını sertçe 
dikti, merhamet çeken bakış· 
!arını ciddileştirdi. Şimdi de· 
minki 3.ciz yüzün yerine şid .. 
det saçmak istiyen erkekleş· 
miş bir sima görüyordum. 
Fırtınalı, şimşekli bakışlarla 

karşısındakini ezmek ister gi
bi bir ifade taşıyordu. Biraz 
Önceki hıçkırıklar yerine çe
lik zemberekli bir hançereden 
çınlayan bir ses çıkıyordu: 

Anadolu ve Rumeli beyleri, Serdarın huzuruna çıka· 
rak üç yaldır adada mahpus kaldıklarından ve im· 
datsızhktan bahsederek hallerinden şikayet ettiler. 

- Siz erkekler, diye ba
ğırdı ve sustu, biraz durakla• 
dıktan sonra sesinin tonuna 
bir katılık vererek devam 
etti : 

- Onu inoan bildim, tam 
bir erkek sandım, arkadaşlık 
eli uzattım o soysuza. Benim 
güzel hislerime değil, vücu· 
düme göz koymuş. Onu kov
dum, fakat çok sinirlendim. 

Sofu Mehmet Paşa: 
- Baş üstüne 1 
Diyerek asesbaşıyı çağırdı: 
- Varın Parmakkapıda sal-

bedinl 
Haydaroğlu Mehmedi bir ha

mal beygirine bindirdiler. Ken
disini görmek için sokakları 
kaplıyan halkın arasından ge
çirilerek Parmakkapıya götü
rüldü. Asıldığı zaman "mecruh 1 

ve meyyiti müteharrik mesabe- 1 

sinde olmakla, sakalsız. henüz 
sarı bıyıkları gelmiş bir taze 
yiğitti.,. iyi at ve silah kullan
makta mahir, harp ve darbe 
kadir, ümmeti Muhammede mu
zir, ve vacibülizale bir facir 
idi. 
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Kandiye muhasarası
nın kaldırılması 

Sipahi isyd.nının Sultanah· 
mette kanlı bir meydan muha
rebesi neticesinde Yeniçeriler 
tarafından bastırılması, ~man

lı tarihinde, ocak ağalarının 

tegallüp ve tahakküm devri
ni açmıştı. Mevkiini ve haya
tını Yeniçeri ağalarına borç:u 
olan sadrazam Sofu Mehmet 
Paşa, devlet işlerini onların 

arzularına uygun olarak gör
meğe başlamıştı. 

Bu genç kızda asri ahla
kı, ~ugünkü cemiyet telak
kilerinin istediği temizliği gö
rüyor, seziyordum. Bu canlı 
misal karşısında, mütecaviz 
erkeklere büsbütün hiddetlen
mel!'e başladım. Terbiye .. ce
miyeti yapan da o, yıkan da 
odur. Kaptan Himaroğlunun ida-
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( 
Abone Şartları 

1 -·-
TÜRKİYE iÇiN 

1 Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 .. 
3 

" 
325 

" 1 125 
" 

Voynuk Paşaya verilmiş, Ah-

l met Paşa da Bogazda mahsur 
tulunan donanmaya gitmişti. 

Deniz seferleri mevsimi geçmiş 
olduğundan donanma ile bera-

1-taydaro~lu Mehmet. köyleri kasıp kavuran bu 
kurt. nihayet böylece asıldı 

Hasan Paşa, görüşmek üzere 
Serdarın otağına gelmişti. Ken
di menziline dönerken Kandi
ye kalesinden atılan bir gülle 
ile ayaklarının parmakları ke
sildi. Üç gece ıstırap çektik
ten sonra yarasınm şiddetin

den vefat elli. Rumeli Beyler
beylil!'i Serdar Deli Hüseyin 
Paşa tarafından Hanya muha
fızı Bıyıklı Mustafa Paşaya ve
rildi. Bu sırada Kandiye mu

hafızlarından birkaç yüz hırvat 
lslamiyeti kabul ederek Türk 
ordusuna kaçtılar, ve Torbalı 
Mehmet Paşanın maiyetine ve
rildiler. Torbalı Mehmet Paşa 

da bugünlerde yapılan müsa
demelerin birinde şehit düştü. 

Rumeli Beylerbeyisi Küçük Ha
san Paşanın ölüm haberi lstan
bula gelirgelmez, yerine sadra
zam tarafından da kapıcı başı 

1 Mustafa Ağa tayin edildi. "Pa
şa, ün vanını alan yeni Rumeli 
Beylerbeyisi Mora yolu ile Gi
ride hareket etti. 
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1649 yılı başlarken 

Askerini Kandiye önündeki 

1 

metrislerden çıkararak muha· 
sarayı kaldırmış olan serdar 

Deli Hüseyin Paşa, Türk or· 
dusunu Kandiye havalisinde 
yapılmış olan tabyalara çek
mişti. 

Venedikten gelen ve Fransa 
ile ispanya arasında devam 
etmekte o!an muharebenin ni
hayet bulduğunu ve musaleha

nın imza edildiği haberini geti
ren bir gemi. Kandiyede bü· 
yük şenliklerle karşılandı. 

f Bilmedi} 

• 
HARiÇ İÇİN 

ber lstanbula döndü. O gün 
Marmarada, yıldırımlar ve gök 
gürlemeleri ile bir lodos fırtı

nası vardı. Dalgaların şiddetin
den Dolmabahçe önünde bir 
kadirga battı, içindekiler kur
tarıldı. 
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1 Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık 1300 

" 3 
" 

700 
" 1 

" Nuruosmanlye, Şeref Sokafı 

L 
TELEFON: 20dJ7 

Giritte, lstanbuldan bu yıl 
imdat alınamıyacal!'ı kat'! ola
rak anlaşılmıştı. Zaptedilmiş 

) olan hendek ve tabyalar bıra
kıldı, asker siperlerden çıkarıl- ! 

- dı. Serdar Deli Hüseyin Paşa 
muhafaza etmektir. Bu da ye- Kandiye muhasarasını kaldır
mek ve jimnastik rejimi ile mıştı. 
olur. 

Sabah kahvaltılarını çok ha

fifletmeli öğle yemeklerinde 

kalorisi bol, fakat nişastası az 
gıdalar almalı. Akşam yemek

lerini de çok hafif bir kahvaltı 
haline indirmelidir. Canınız ha-

mur işi yemekleri ve tatlıları 
çok fazla çektiği zaman ise 

ara sıra da bunlardan az mık
tarda yemeli. 

Spora gelince; uykuyu azalt
malı, gündüzleri uyumamalı. 

Yaz günlerinde hemen hergün 
p:ajda hareketli ve enerjik saat

ler geçirmeli, plajda banyoyu 
tamam aldıktan sonra her ak
şam yarım saat kadar sert 

Bugünler içinde bir Venedik 
donanması Sudaya gelerek ka
raya 5000 kişilık bir kuvvet çı
kardı. Hanya muhafızı Mustafa 
Paşa mevcut aokeri ile bu k uv
vetin üzerine yürüyerek Tuzla
da vukua gelen muharebe ne
ticesinde Venedikliler mağlup 

oldular ve gemilerine kaçtılar. 
Bu muzdferiyet haberi derhal 
Kandiye önünde metrisleri terk 
etmiş olan Serdara ulaştırıldı. 

Bu sıralarda Kandiye civa
rında yağan şiddetli yal!'mur
larla metrisler dolmuştu. Deli 
Hüseyin Paşanın otal!'ı Lazaret 
hisarının karşısındaki tepeye 
kurulmuştu. Askere, gelecek 
harp mevsiminde burada ispatı 
vücut etmek üzere mutat kış

adımlar atarak yürümeli, sa- !aklarına gitmek için izin ve
bahları da yine yarım saat ka- rildi. 

dar vücut hareketleri yapmalı. 

Göreceksiniz ki bu rejim sizi 
şişnıanlamaktan kurtaracaktır. 

Babam, kandı ... Tamamile kan
dı... O kadın, bu işlerin öyle 
ustası; böyle işlerde böyle fend
lenmiş ki babam gibi on tane· 

sini de kandırır. Kendine gü
venmese, o mektubu babama 
gösterir miydi?Bu, kuvvetinden, 
yüzde yüz değil, yüzde bin 

beş yüz emin olan insanların 
yapabilecl!'i bir cür'et... Düşün 
ki, bu bir iftira değil, bir ya
lan değil; açık bir hakikat. .. 
Eğer bir iftira karşısmda kal
mış olsaydı, belki, biraz cür'et 
gösterebilirdi. Şu şartı koyma
ğı da unutmıyalım; bu cür'eti 
gösterebilmek için de, yine kuv
vetli olmak lazım ... Zayıf bir in

san, bilhassa bir kadın, bir if. 
tira karşı sında, yine sende
lerdi. Hakikat oluşunu, büs
bütün bırak... Ben, bu kadını, 
sadece şirret sanıyordum. Tah

sili, terbiyesi kıt, görgüsü yok ... 
Bir insanın basit oluşu başka te
miz, iyi veyahut şirret, rezil 

oluşu başka... Bu kadın, gö
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İki Vezirin Şehadeti 
Rumeli Beylerbeyisi Küçük , 

hilliğini ve görgüsüzlüğünü u
nutturacak, hatta affettirecek, 
mazur gösterecek kadar zeki, 
kurnaz ve o nisbette sinirleri 
kuvvetli ve mantığı çok çetin ... 
Onun yerinde !ıaşka bir kadın 

olsaydı, şaşırır, bocalardı. Mek
tubu yırtar, ortadan yok eder
di. Herhalde, bir telaşa düşerdi. 

Turgudun düşüncelerini dol!'ru 
bulmakla beraber dayanama
dım: 

- Nevin ablanın, kuvveti, 
cüretkar lığı üzerinde fazla du
ruyorsun! 

- ihmal mi edeyim? 

- Hayır 1 O zaten kendini 
ihmal ettirmiyor. 

- Peki, nedemek istiyorsun? 
- Onun kuvveti, cüretkar-

Manzum bir tercüme 
Yalnız /ngiliz diline değil. 

/ngiliz edebiyatına da vukufuna 1 

inanmış olduğumuz Nurettin 
Sevin, meşhur Şekspirin piyes- ı 
/erinden birini Türk diline I 
tercüme etmı'ş. Tercümeyz' oku
duk. Ölmez sanal eserlerinden 
birini Tiyatromuz kütüphane
sine kazandırdığı için müter
cimi tebrik etmek vazifemiz· 
dir. Ancak bu tercüme hak
kında bir kaç salIT yazmak 
vazifemizi de başarmak is
tiyoruz. 

Nurettin Sevin bu tercümeyi 
manzum olarak yapmak su .. 
retile bir hataya sapmış olu
yor. Manzum tercümeler bü
yük bir ekseriyetle esuin as
lındaki fikri ifade etmek 
hususunda hasistir. Çünkı1 

muh~rririn ortaya koyduğu 

sanat beyanı, mütercimin man
zum tercümesi yüzünden so
luklaşır. Mütercim vezin ve 
kafiye mecburiyetlerinin dar 
çerçevesi lçinde sağa, sola 

-- Mesela, hangi noktalarda? 

Mektubun, babanın üzerin
de tesir bıraktığını sanışın. 

- Ben, bu kanaatımda mu
siriml iftiralar, aleyhte sözler, 
ancak zayi! insanların ruhu a
sabı üzerinde tesirler bırakır. 

- Babanın Nevin ablaya 
karşı zaafı yok mu? 

- Bu zaafları da hesaba 
katmak, yanlış bir hareket ol

maz. Yalnız, şüphe denilen şey 
bir karnkter meselesidir. Bazı 

insanlar vardırki dünyaya, her 
şeyden, hatta kendilerinden 

bile şüphe etmek için gelmiş

lerdir. Onlara, hiç birşey inan 
dıramazsın. 

Fakat bu, bir galat yanıdı

lıştır. Bunun dışınd~ki insanla
rın, şüphe tarafları, karakter

lerine bağlıdır. Babam, temiz 
insandır; ve bütün temiz insan

lar gibi, aleyhte kolay hüküm 
vermez. 

fazla 
ma~ı 

kımıl dayamaz. Çalış

mahdutlaşır. Bundan 
başka manzum tercümelerde 
muvaffak olmak için vakitle 
manzume ile çok uğraşmış ol
mak lazımdIT. 

/ şle şu saydı*ımız sebepler 
yüzünden Şekspirin tercüme
si de soluk ve hasis kalmış. 

Üstadın o eserde gara/lığı 
sanat şah 'kaları. kırık dökiik 
manzum bir tercüme ile itikô
/e uğrayan sarp kayalara 
dönmüş. 

Eğer Nurettin Sevin bu ter· 
cümecle nesri tercih etseydi, 
tercümedeki muvaffakıyet de
recesini yükseltmiş olacaktı. 

Bununla beraber Tiyatro kü
tüphanemizin boş raflarına 

bir eser koymak suretile ye· 
rinde bir iş yapmış olan mu# 
harrirden yeni tercümeler bek· 
lediğimr'zi de buraya samiını'· 

yelle ilave ediyoruz. 

Süheyla Güldiken 

kendi hakiki kanaati olarak nı 
söylediğini muhakeme edecek 
vaziyette değildim: 

- Kabul ediyorum. 
- Peki! Başka itiraz ettiğin 

noktalar? 
- Nevin ablanın pervasız

lığında samimi olduğun~ in4-
nıyor musun? 

- Yaptığı cür'etkarlık. yap
macık olabilir mi Sezen? 

- Yani, senin fikrince, Nevin 
abla, hiç telaşe düşmemiş mi
dir? 

- Onun cevap vermesine 
vakit bırakmadım: 

- Öyle tela~ içindedirki ... 
işte, ben, onun asıl kuvvetini, 
bu telaşını 

[Bitmedi} 

-ıuııırıtıııım1111ııııımuuıııı111ııuııııımu11111111ıııır;: 

Kitap kuponu ~ 

Y~KOl ÇA~AK 1 
Babam, onun saçlarını sevi· 

yor, okşıyor, biryandan te
selli ediycrdu: 

vaziyet bu... Biz ne umuyor
duk; ne oldu? .• Babamın zaafı 

kadının ekmeğine yağ sördü, 
ve bizim mektup, hiçbir tesir - Hayır, yavrum, hayır ..• 1 rünüşte basit gibi ..• Fakat ca-

lığı üzerinde fazla durursan, 
onu, bir masal kahramanına 

çevireceksin. Onun, kuvvetle

rini, ben de senin gibi kabul 
ediyorum ... Birçok yandan dü
şünceli doğru ve haklı bulu
yorum. Lakin, bazı noktalarda 
da çok yanılıyorsun. 

Turgudun, bunları, babasını 
müdafaa etmek için mi yoksa, 

Bu kuponları kesip birikti• :=: 

renler roman gueted~ bittijl ~ 
vakit idarchanemixe g3nd~r.i) § 
hlç para vermedeım kitabı.:ıı a- ~ 
lacakla .•dır. ~ 

ı;ı11111111mıın11111111111111wıı111111uııım1111111111111nırı-
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3 Temmuz -AÇIK SÖZ-

CENEVRE MEKTUBU 
Eğer bir mucize olmazsa 
dünya harbi pek yakında! 
~~~==========·====~=========-~ 

Bu sözü Negüs'ün Hukuk müşaviri 
olan Fransız Profesörü söylüyor 

Profesör Jez, "Açık Söz,, Muhabirine ilave ediyor: 
" Londra ile Paris arasındaki bütün münasebet 

bir umumi harbin önüne geçmek içindir. ,, 

Yazlık dradan zarif bir 
tuvalet. Caket gayet şıktır. 

Düz, önü açık, aşağısı dört 
düğmelidir. 

ımıııııııııı111111ıı111111111111111111111•111111111111111u11111111ı11 

- Ne dersiniz?. 

dan sonra, 

5 

Şaban, Bolulu aşçı Mustafa ve Antalyalı 
Mehmet dinlendiler 

Dedi, ilk sorusunu yaptı: 
- Cinayeti siz ne vakit ha· 

ber aldınız?. 
Mustafa kaşlarını çatarak 

cevap verdi: 
- Sabahleyin. 
ikisi de karşı karşıya çok 

sakin konuşuyorlardı: 
- ilk önce kimden haber 

aldınız?,. 

- Mehmet haber verdi. 
- Nasıl?. 

· durdu, düşündü. Avukatın su· 
alini kavrıyamamış gibi idi. 
Bunun için olacak ki, Muzaf. 
fer sorusunu tekrarladı: 

- Cesedi görünce kim 
dürdü~nü sandın? .. 

Aşçı Mustafa, sanki mutfak· 
ta kazan başında yağ kepçe· 
sini kavrar gibi avucunu to· 
parlayarak ve içini çukurlaştı· 
rarak havalandırdı, 

- Birdenbire neye hükmet• 
sem olmazdı .. 

Dedi, başı ile Vedadı işuet 
ederek : 

- Bunun olduğunu söyle· 
diler .. 

Diye cümlesini ikmal elti. Ve· 
dat, bu işarete sadece gUldü. 

1 Muı.affer hiç birşey söylemedi. 

1 

Yeni bir sual sordu: 
[Dev•m Edecek) 

Bu kuponlan ke,\p blrll<t'· 
renler roman gaıete::l, bitti ii 
vakit ldarehanemize gön.derip 
hiç para verme:le:ı kitabuu •. 
lacaklardır. \.. ______ ,,, 

AÇIK SOZ'ON 
YENİ TEFRİKASI 

Yazan: 
isken der 

Ben kimin 
Metresiyim? 

Fahreddin 
Açık Söz, siz okuyucularına 1936 yılının en 
güzel, heyecanlı eserini pek • yakında suna
caktır. Değerli yazı arkadaşımız lskendu Fah
reddinin kaleminden çıkan bu geni l•frikamız 
sizde unutulmaz hatıralar bırakac k, başından 

sonuna kadar sizi derin bir heyecan 
bir zevk içine sürükligeceklir. 

- Musaade 
Mustafadan bazı 
yım .. 

[ Bir kaç güne kadar " Açık Söz ,. 
sütunlarında zevkle okuyacaksınız.] 

buyurursanız l 
şeyler sora-

·~===========-=====================•J 
mııı111111111ııı;.,11111111111111111111111111ııı111111111ııııı111nııııııııııu. 1111111111111111111111111111111111ıı111111111111111111111111111ıı1111111111111111111111111ııııııı111111111111111111ıı1111111ıtıııııı111nııı11 

ııııııııııııııuıııııııııııııııı11ıııııııııı1111111111111ııııııııııı1111111111111111111111111111111111uııııı1111111111ıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111mıııt111111111111uıı11111111111111111111uuı 

FIKIRLE_E 

Bugünün genci 
Memleket bu11ünün gencin· 

d•n iki büyük ve esaslı ka· 
rakter istiyor : 

1 - Kültür ve moral kıy· 
met, 

13 13 c;ı 

Gençlerin 
Dilekleri 

versiteye gelmek hususunda bı
le binbir sıkıntılarla karşılaşı· 

yoruz. Kitapsıdık sıkıntısı da 
hazan kendini şiddetle hissetti• 
riyor. Ddha bu hususla yazı· 
lacak ve anlatılacak bir çok 
şeyler vardır: Fakat ben daha 
ziyada umumi olarak konuş
mayı tercih etmekteyim. 

tan vardır. ı 
- Fakat imparator menfa. 

da yaşıyor, 

2 - Sosyal olgunluk, 
Şahsi kültürü yüksek fakat 

sosyal itıbarı olmayan genç 
cemiyette hiçbir mılsbel rol 
oynayamaz. 

Bunun aksi de böyledir. 
Şuha/de gencin bir taraftan 

kafasına, diğer taraftan mora
line kıymet vermesi ve bunun 
;çin hazırlanması lôzımdır. 
Genç; başıboı ihtirastan, göz· 
/eri bağlı egoizmden kaçınma· 
lı: cemiyet karşısında vazife· 
sinin esasını bilmelidir. 

Gençlerin, bilhassa yük.ek 
tahsil yapan gençlerin birçok 
dileklerile karşılaşıyoruz. Bun· 
!arı bu sütunlarda alakadarla· 
rın gözleri önüne koymayı fay· 
dalı bulduk. Bize istek ve di
leklerini bildirecek olan genç· 
ler, bütün makul dileklerinin 
bu sütunlarda yer bulacağına 
kanaat getirebilirler. 

ş:mdi yazıyoruz: 

Şayet Üniversite idresi va· 
ziyeti nim anlatmak isled.ğım 

bakımdan tetkik ve hareketle
rini ona göre tanzim edecek 
olursak büyük bir derdin ö:m· 
ne geçilmiş olacaktır. Talebe 
için çalışamıyor? imtihanda mu· 
vaffak olamıyan taleheyi bu 
muvaffakiyetsizliğe sürüklıyen 

sebep nelerdir? işte bu sualler 
etrafında yapılacak ince bir 
tetkik birçok hakikatlerin mey 
dana çıkmasını temin edecek
tir ki bu sayede Üniversite 
idaresi "talebe çalıştırma ve 
muvaffak etme. programının 
ana hatlarını çizebilecektir. 

_ Menfada mı, hata ediyor
sunuz. O buraya memleke linin 
menfaatlerini müdafaaya gel· 

Maşeri iradenin önemini an .. 
lamıgan kıymetsiz bir takım 
reacfionlar içindt! bucalar. 

Yüksek bir kültür, temiz 
bir ahlıik, soryal olgunluğı1 
hazırlar ve bütün bunlar genci 
en esaslı yollardan muvaffa· 
kıgele götılrür. 

Neyi bilmek ve ne yapma· 
sını bilmek: işle bugünkü gen· 
cin felsefesi 

N. KUTKAN 

Hukuk Fakültesinden Ahmet 
Kerim, gönderdiği mektupta 
şunları anl~tıyor: 

" Eğer Universite gençliği. 

nin imtihanlarda üstün bir 
muvalfakiyet kazanması arzu 
olunuyors_a • ki bunda şüphe 
yoktur • Universite idaresinin 
yapması lazımgelen bir takım 
işler vardır. Bunlar başarıldığı 
takdirde muvaffakiyet derecesi 
bugünkünün iki, hatta üç mis· 
!ine çıkabilir. Üniversite. bil· 
hassa bir Türk Üniversitesi • 
yalnız hoca, talebe ve ders 
okutmak mefhumlarından ibaret 
sayılmamalıdır. 
_ Talebeye ders çalışma ve 
oğretme imkanlarını da ver
mek lazımdır. Biz bazen Üni-

AÇIK SÖZ 
Onu seven 

okuyan 
yayan 

tanıtanın 
dır. 



6 -AÇIK SÖZ- 3 Temmuz 
================~===========~====================;;:::========================================"====================================================================~==> 

Beynimi Kemiren Kurd! 
Japoncadan çeviren: lskender Fahreddin 

Küçüktüm, hatırlıyorum.. ' nimi tırmalıyan bu dişl mah-
Annem anlatmıştı: 1 luklardır .. 
"- Bir giin baban uyurken, imparatorun dediği gibi, on-

ığzı açık kalmış.. Meşum bir !ara mukavet etmeliyim. 
rnrt, beynine kadar yürümüş. Yenilirsem, erkekliğim neye 
~te, baban o günden sonra 1 yarar?! 
!Vini:' karısını ve çocuklarının * • • 
;üzünü görmez oldu ..• Bir aşif- Bu yangınlar içinde kLrk ya-
eye tutuldu .. Ve onun koynun- şıma ·nasıl geldiğimi anlı yama· 
fa öldü 1,, dıml · . 

1 

El El El çimdekı volkandan savrulan 
!~dar, hala vücudümü yakıyor. 

Büyüdüm.. _ Kundakçılar hala sağımdan ve 
Yirmibeş yaşında, iri, goste- solumdan ayrılmadılar. 

·işli bir erkek olmuştum. Bü- Gözlerim, ağzını açmış ge· 
.ün kadınlar, genç kı_zl~r ben- , celerin korkunç karanlıkları 
ien hoşlanıyorlar, peşımı bırak- içinde sönüp gidiyor. 
nıyorlardı. Işıktan kaçıyorum ..• 

Bu tatlı günler yılları dol- Tıpkı cüzzamlılar gibi. 

iş Kanunu 
Bütün maddelerini sıra 

neşrediyoruz 
[Dünkıi sayımızdan devam/ 

ile 

işlerde çalışan işçilerin ne gibi j dım aidatı toplan.acağını; 
hastalıklarının işten mütevellit D) Ne vaziyette ve ne gibi 
addolunacağı, bu kanunun me- şartlarda bulunan, hangi iş yer-
riyet tarihinden itibaren altı !erinde banyolar, uyku yerleri, 
ay zarfında lktısat ve Sıhhat istirahat ve yemek yerleri, işçi 
ve lçtiır.ai muavenet veka:et- evleri, bedent veya mesleki ter-
leri tarafından tanzim oluna- biye ve talim müesseseleri ya-
cak nizamnamelerle Lesbit edilir. pılmasını; 

Madde 59 - Ağır ve tehli- Tesbit eder mahiyette ni-
keli işlerde çalışacak işçilerin 1 zamnameler çıkarılabilir. 

vücutça bu işlere elverişli ve Dördüncü fasıl 
dayanıklı oldukları .hakkında 
müessese doktoru tarafından İşçi ve iş bulma 
ve bunun bulunmadığı yerlerde Madde 63 - işçilerin elve- 1 

hükümet veya belediye dok- rişli oldukları işlere yerleşme
torları tarafından verilmiş j !erine ve muhtelif işler için el
bir rapor olmadıkça bu gibi verişli işçiler bulunmasına ta-

- fordukça, damarlarımın tutuş- En çok nefret ettiğim 
ı .uğunu, benliğimin yavaş yavaş şey var: Güneş. 

iş!ere alınmaları yasaktır. Bu J vassut hususlarını tanzimi, bir 
bir raporlar her türlü resim ,.e amme hizmeti olarak devlet ta-

1 
bir bardak su gibi eriyip git- Gözümün önünde daima u. 
.iğini görüyordum. çuşan ve konuşan iki gölge 

Günün birinde beynimde bir görüyorum: Mikado ve babam .. 

Sarsıldım .• Titredim.. nasıl öldüğümü hatırla! Diyor. 1 uğultu duydum. 1 Babam : - Benim neden ve 

Gı ~ Bu uğultu, acaba, babamı ı· Mikado yüksek sesile bağ-
rır :>!düren o (meşum kurt) un se- rıyor : 
Et ıi miydi? ı - Mukavemet: Muvaffakıye. 
Ka 

*** 
1 tin yoludur( 

Uzun .. kısa.. tombul.. zayıf .• Silkindim .. 
da Me Jir kadın sürüsünün içinden niha

Gcce uyurken, yıllarca, ağ
le• bir ıet bir tanesi; uzun boylusu, kal-

zıma bağladığım bezi koparıp 
ye mo oime giden yolu bulmuştu. Bir tlı 

z_ar ~aşkası da afyonla damarlarımı a ;~ger bu (meş'um kurt) ru
lım ıyuş.turarak gen~liğimi bir anda \ bumu sarmağa başlamış.. Beni 

~emırmeğe, benı benden çal- de babam gibi, evinden ve ço-

vergilerden muaftır. rafından yapılır. 

Madde 60 - 12 den 18 ya- Bu hizmetin yapılması ıçın, 
şa kadar (18 yaşındakiler da- lktısat Vekaletine bağlı olmak 
hil) çocukların herhangi bir üzere gerekli görülecek merkez 
işe alınmalarından önce mües- teşkilatı ile ihtiyaca göre muh· 
sese doktoruna ve bunun bu- telif şehir veya kasabalarda bu 
lunmadığı yerlerde hükumet teşkilatın şubeleri tesis edilir. 
ve belediye doktorlarına mu• Birer mıntaka yahut yalnız bir 
ayene etterilerek yapacakları tek belediye sınırı çevresine 
işin mahiyet ve şartlarına gö- şamil vazifelerle kurulac>ık olan 
re bünyelerinin dayanıklı ol- işbu şubelerin tesis ve faali-
duğunun raporla tesbit etti· yetlerine muktazi masraflar 
rilmesi mecburidir. Bu raporla içi.ıı devletin umumi bütçesine 
her türlü resim ve vergilerden konulacak meblağlardan başka 
muaftır. ilgili vilayetlerin ve belediye-

Kanunun meriyele girdiği !erin bütçelerinde dahL imkan 
tarihte, iş yerlerinde çalıştı- derecesinde iştirak hisseleri 1- nağa çalı.şıyordu. cuklarından uzaklaştırarak me-

l ~~ Annemı hatırladım.. zara götürecekmiş ı 
'-f' Annemin göz yaşlarını ha- Bir akşam güneş batarken, 
k tırladım .. Acaba ben de babam benliğimi saran bu kara tebli-

rılmakta olan yukarda yazılı tahsis edilir. 
yaşlarda bulunan çocuklar, iş ve işçi teşkilatı bu kanu-
altı ay içinde, birinci fıkra nun hükümlerinin tatbikını ta-

1 
1 

t 

libi, ağzı açık mı uyumuştum?! keyi belinden yakalayıp yere 
Benimde beynime o meş'um vurdum ve beynimi kemiren 

rnrt mu girmişti? kurdu, kafamın içinde boğdum. 
Ben de evini, karısını, çocuk- Bu silkinişimi gören yanımdaki 

arını unutacak kadar kendimi kundakçılar derhal savuşup git-

hükmünce hekim muayenesin- kip ve icraya salahiyettar ol-
den geçirilerek işe eh·erişli mak üzere, tesis olunacak ge-
olduklarını gösteren raporları ne! teşkilatın içindedir. 
salii\ıiyetlar memurlar tarafın- Madde 64 _ iş ve işçi bul-
dan talep vukuunda ibraz ma teşkilAtı, her türlü ekonomik 

<aybetmiş miydim? tiler. 
Meş'um kurt... Meğer onlar ne cılız, ne 

edilmek üzere iş verenin ya- 1 işletmelerle serbest san'at ve 
a- nında saklanır. hizmet mahiyetinde olan diğer 

Oh .. Ben ondan korkuyorum. ciz, ne miskin şeylermiş l Madde 61 - Gebe veya bütün işler hakkında malumat 
3undan sonra uyurken, ağzımı Ben yıllarca bu sıska, bu emzikli kadın!arın .hangi de\'· toplamak iş arz ve talebini in-

, ;ıaq-layıp yatacağım. miskin dişi mahlüklara nasıl 

*** 1 yenilmişim .. ?! Onların beynimi 
Aradan kaç yıl geçti? tırmalamasına nasıl meydan ve 

1 Bilmiyorum.. fır•al vermişim? 1 
e Bildiğim bir şey var: Yıllar- Şimdi sağımda bir Lek ses 

relerde ne gibi işlerde çalıştı· tizama bağlamak ve işçi ücret-
rılmalarının yasak olduğu ve !erinin temevvüçlerini takip ve 
bunların çalışmaları caiz olan geçim şartlarındaki pahalılı-
i~lerde hangi şartlar ve usul- \ ğa göre mukayese ederek iç-
lere tabi tutulacakları ve han- timai sıkLntıların önüne ge-

Bayındırlık Fen Okulu artırma, 
eksiltme komisyonundan: 

MIK DARI 
C t N Sİ KiLO 

_E_ı..;;,m;;;.e;..k;..._ ______ 22000 
Dağlıç . 10000 
Kuzu 750 
Sığır 500 

Sade yağ 

Zeytin yağ 

Tereyağ 

Sabun 

Zeytin danesi 

Kaşar peyniri 

Beyaz peynır 

2500 
1000 
400 

1000 

GOO 
500 
500 

Tahmin 

bedeli 
K. 

11,25 

45 
43 
37 

85 
62 
90 
34 

24 
50 
32 

Odun Çeki 

Mangal kömürü 
120 250 

6000 3 

TUTARI 

LİRA K. 

2475 
4500 

322 50 
185 

5007 50 
2125 

620 
360 
340 

3445 
120 
250 
160 
530 
soo 
18G 

İlk 
Teminat 

L. K. 

185 63 

Saatı , 

10 

37t> 53 _0,1.L. 

258 38 10,30 

39 75 10,45 -
480 36 11 

Çamaşır yıkama 

Ceviz içi 

Kuru kayst 

> Üıo;fım 
> Erik 

> Vişne 

• incir 
Çam fıstığı 
Kuş üzümü 

40000 parça 3 1200 90 11, 15 
________________ ..;.:.,...;..~ 

150 35 52 60 
100 65 66 
150 18 27 
50 45 22 50 
50 40 20 

150 15 22 50 
40 60 24 
50 35 17 fiO 

251 oo 18 77 11,30 
----------------~~------------------""'"---Soğan 

Patates 

To7. şeker 

Mercimek yeşil 

Nohut 
Pirinç 

Yumurta 

Kuru fasuly~ 

Sirke 

Kuru barbunya 

Kuru b~zelye 

Tuz 
Salça 

Soda 

Tavuk 

Hindi 

4000 
300G 
3500 
150 
300 

3500 
30000 

1000 
300 
200 
100 
750 
zoo 
200 

• 

5 
6 

26 
20 
12 
24 

1, 5 
17, 5 
10 
13 
9 
6 

15 
7, 5 

800 50 
500 50 

200 
180 
910 
30 
36 

840 
450 
175 
30 
26 
9 

45 
30 
15; 

2976 223 20 11,45 

48 75 13, 5 

c :lanberi geceleri yatarken ağzı duyuyorum : Sadık, merhamelli, 
' ı ' l vefalı karımın sesi. 

gi vasıf ve şartlardaki iş yer- çecek umuml yahut bir mın- ı-------------
lerinde ne suretle emzirme o- taka veya belediye çevresi- Silivri yoğurt 2500 13 

400 
250 
650 
3'.!5 

25· 
165 
50 

<apa ı uyuyorum. 
F k t b ğ it d d' Ve solumda, cmldaşan, oy· ı 1 a a • u u u .u. n~ en 111

• 1 naşan çocuklarım ... 
niyor? Beynimin ıçını tırmala- Oh.. Ne kadar mesudum 
;an gizli bir el var. O eli gör- şimdi, billseniz ... 

daları veya çocuk bakım yur- 1 ne ait tedbirleri tesbit ve bun- Kase yoğurt 
du (kreş) tesis edilmek mec- ların tatbiki çarelerine Le':es- Süt 
buriyeti bulunduğu lktısat ve sül etmek, muhtelif sanat ve Kaymak 

500 Kii.. 5 
1500 11 

50 100 
- müyorum... lskender Fahreddin 

Seziyorum... 111111111111111ııuuıınouı11111111111111uııurn11uuı111111 111111 
Damarlarımda sönmiyen bir 

(angın var. 
Yüreğimde tutuşmuş bir vol- \ 

kin <an var. 
Bu yangının alevleri gözümü 

nac 

k
. tamaştırıyor. 
ırt B b h t . .. d en, u ce ennem a eşı ıçın e 

leni anıp kül olacak bir adam 

Not 
Defteri 

Hastaneler 

olar nıyım? Etfal H .. tanes; 42~29 1 

nt GüJhane Hastaneıl 20510 
çı oluı Bu içimdeki yangını söndü- Haydarpaşa Nümune Hastanesi 60107 

SE 
·emezsem; beynimd'eki bu gizli Kuduz Hastanesi, Çapa 22142 

Sıhhat ve içtimai muavenet 1 zümrelere mensup iş verenlerle 
vekaletleri tar:ıfından müşte- işçileri gösteren cetvelleri neşr 
reken hazırlanacak bir nizam- ve ilan etmek, işçilerin mesleki 
name ile tesbit edilir. Bu ni- terbiyelerinin yükselmesi ve eh-
zamname, ağır ve tehlikeli iş- liyetli (kalifiye) işçi yetişmesi 
!erle kadınların 18 yaşına ka· için gerekli olan tedbirler üze-
darki çocckların çalıştırılması rinde faaliyette bulunmak ve 
caiz olmıyan işler hakkındaki iş mukavelelerinin aktine vası-
nizamname ile aynı zamanda ta olmak gibi vazifeleri, bir 
çıkarılır. ücret karşılığı olmaksızın, ifa 

Madde 62 - lktısat veya ile mükelleftir. 
Sıhhat ve içtimai muavenet Bu vazifelerin yapılması tarz-
vekaletlerinden birinin göste- !arı, görülecek lüzuma göre 

~li koparıp atamazsam, ben ne Zeynep Kimi! Hastane!Ji, 

çin yaşıyorum? 1 Üsküdar 
cı da i * * * Emrazı akliye ve Asa.biye 

l< 
receği lüzum üzerine, iki ve- nizamname ile tayin edilir. 

60t79 kaletçe müştereken hazırlan-
Madde 65 - A) işbu ka. 

nunun meriyete girmesinden 
sonra işçilere iş ve işlere işçi 

bulmak üzere kazanç kastiyle 
hususi idarehene açılması ya
saktır. 

k Mikadonun bir 
~· hey' tımd'I çınlayor ... 

~stanesi Bakırköy 
sözü kula .. Haseki Kadınlar HastaneJI 

16-60 1 

b Çocuktum .• Mektebe gidiyor-
Aksaray 24553 
Cureba H3stane9İ, Şehreminl 2-301! 1 

Cerrahpaşa Hastane.si; Cer· 
rahp"l• 21693 

mak suretiyle: 
A) Ağır ve tehlikeli olarak 

gösterilmiş olan işlerden baş
ka işler için dahi alınacak 

işçilerin ilkönce hekim mua
yenesine tabi tutulmalarını: 

Jum .. Halii unutmadım.. lmpa
olm: ·ator, bir gün, sarayın önün. 

) 
ti 1 Je askerin geçit resmini sey- Telefon numara~ B) Bazı işlerde çalışan işçi-

0998 !erin muayyen zamanlarda 
20413 umum? bir hekim muayenesin· 

·ediyordu: Sıhhi lmdot otomobili 
b altı "- Aslanlarım! dedi. Ye- Hasta NakUye otomoblll: 

h lışac 1ilen insanın yaşamıya hakkı J "Gündüz,. den geçirilmelerini; 
• 
k 

~,oktur. Yenilmemek için, her " " 
(Gece) " 

l yerde, her zaman düşmanla 

Y • d l d" . 1 u t k" .. .. .. bileı muca e e e ınız. nu mayın ı, (Gece Ye Gündüz) 
•· · nukavemet: Muvaffakıyetin yo- Devlet Demiryollan Müracaat 

resıı 
e İd udur! Cahaletle çarpışmak 1 kalem;, Haydarpap 
n __!: çinde bu yoldan yürümek Şark Demlryollan Müraeaot 
g • rerektirf ,, k~1emi Sirkeci 

1 Ç k d x, b" - Denlıyollan acentesi 

C) Her türlü veya bir kısım 
işlerde çalişacak işçilerin sıhhi 

6069 arızaları itibarile, yaptıkları 

işin mahsullerine veya umumi 
42145 sıhhate yahut beraber çalış

tıkları diğer işçilere mazarrat-
23079 !arı dokunmak ihtimali takdi-
42362 " 

d st• O Oı;ru ır soz: 1 Akay Kadıköy ilkel .. ! baş 
ö c • Kukavemet: Mu.vaffakıyetin 1 • 

1 

memur uıu 
ğ ıoludur. ,, 

" Yirmi beş yaşıma gelin-
e I :eye kadar, en büyük düşma- 1 lstanbu\ 

43732 

itfaiye 
24222 
60002 2 şartn um olan o (meş'um kurt) la Kad.ıköy • • 

1 metr• nücadele ettim. Ona yenilme- Y_eşilköy, _!la~~rkoy •. B~· 
n niye çalıştım. Ne beynimde yükdere, Uskudar ıtlaı• 

1 ığultu vardı.. ne de içimde yeleri 60625 
F dürli ıangın.. Paşababçe, Kandilli, Erenköy, 
~ de y: Ya şimdi?.. Kartal, Büyükada, Heybeli, Bur-

2 Acaba yenildim mi?l gaz \•e Kınalı mıntakalan için te-
s 
g Paltc Bunu nasıl Öğrenmeli? Sır- lefon santral memuruna •yangın. 

3 
.ımın yere gelip gelmediğini demek kafidir. 
dme sormalı? Tiyatrolar, Sinemalar 

. 
4 

Diyorlar ki, bu (meşum kurt) H A L K O p E R E T 1 

iı 

r Tıırb nsanın ruhunu yenermiş., Hem 
c ve. Ş le sırtını yere getirmeden. 
c 5 Gözümün ucuyle etrafıma ba-
n 
t terme andım: Sağımda uzun boylusu .. 
ş ve te olumda tombulu. işte iki kun-

ek .. 
11 

fakçı! 
sı Belli ki beni ateşleyen bey-

Taksim bahçesinde 
Bu akşam 21,45 de 

HALİME 
Pek yakında yeni operet 

RAHMET EFENDi 
MasaJarınıtt ayırLruı: 

TELEFON 43703 

rinde, bu gibilerin o işlerden 

çıkarılmalarını; 

Ç) Umumi hıfzısıhha kanu
nunun 180 nci maddesiyle tes• 
bit edilmiş olan macburiyetler
den başkaca ve bu mecburi-
yetlerin hükmü mahfuz kalmak 
kaydiyle, ne vaziyette ,.e ne 
gibi şartlarda buluııan hangi iş 

yerlerinde ayrı ayrı veya bun• 
!ardan bir saha dahilinde bu
lunanlar için müşterek muaye
ne ve ilk tedavi odaları veya 
revirler, yahut hastaneler açıl

masını yahut oralarda mevcut 
resmi hastanelerde bu gibi ih
tiyaçları tatmin edacek ilaveler 
ve tadiller meydana getirilme
sin i ve bu takdirde bu gibi 
tadilat ve tesisat için muktazi 
masraflara tahsis edilmek üze
re alakadar iş yerlerinde ne 
nisbetlerde ve ne esas ile yar-

B) Kanunun meriyet tari
hinden önce mevcut olup ( A) 
bendinde yazılı şekilde işle-

tilmekte bulunan bu gibi hu
susi idarehanelerin kapatılması 
esastır. ihtiyaç ve zaruretlere, 
göre. muhtelif mıntakalara ve· 
ya bazı işlere münhasır kala-

rak muayyen devrelerle kısmi 
şekillerde yahut tamamile ve 
umumi surette olmak üzere 

kanunun meriyetinden üç yıl 

sonra icra vekilleri heyetinden 
verilecek kararlarla, bu esasın 
tatbikına geçilir. 

Şu kadar ki iş hayatının ve-

ya işçilerin menfaatine uygun 
düşmez tarzda ve münhasıran 

müteşebbislerinin fazla kar te-

min etmesini istihdaf ederek 
işçilerin işlerde istikrarına ma

ni olacak şartlar ve usullerle 
işletildikleri ilgili makamca 
tesbit edilen hususi idareha
neler, yukarda yazılı üç yıllık 
mühlet ve icra Vekilleri hey-

eti kararı beklenmeksizin dahi, 
herbiri için münferit muamele 
yürütülmek ve haklarındaki ra
por genel merkez dairesince 
tasvip edilmek kaydiyle, derhal 
idareten kapatılabilir. 

(Devam edecek) 

Yassı kadaif 

Ekmek kadaif 

Tel kadaif 

Reçel 
Güllaç 

Y esil sal ata 

Prasa 

Ispanak 

Havuç 

Lahana 

Kök kereviz 

Patlıcan 

Taze bamya 

Domates 

Semiz otu 

Kabak 

Taze bakla 

Dolmalık biber 

T. Ayşe kadın Fa. 
Bal kabağı 

Enginar 
Taze bezelye 

Taze çalı 

'l'aze barbunya 

Karnabahar 

Hıyar 

Salamura yapralr 

Yeşil soğan 

Maydanoz 

Dere otıı 

Nane 

Limon 

Kunt sarmısak 

Pancar 

150 
100 çİ[t 

100 
400 
100 

2000 
1200 
2000 

250 
700 
500 

10000 A.; 

300 
2<i00 
500 

1000 
500 
500 

1500 
200 

1000 a. 
200 
100 
200 
150 

1500 
100 
500 

3500 De. 
800 > 

150 • 
7000 A. 

50 
100 

17, 5 
27, 5 
33 .. 
45 ' 
50 

1 

5 
5 
4 
4 
2 

15 
5 
3 
5 

13 
9 

13 
2 
9 

17 
14 
f 2 
14 
2 

15 
1 
1 
1 
1 
3 

15 
2 

565 
26 
27 
33 

180 
50 

316 

20 
36 

100 
12 
28 
20 

200 
45 

100 
15 
50 
65 
45 

195 
4 

90 
34 
14 
24 
21 
30 
15 

5 
35 
8 
ı 

21 
7 
2 

1244 • 

2fı 

5 

75 

50 

' 50 

50 
50 •. 

42 38 14 

23 76 14,30 

-93 30 15 

Okulun Mayıs 937 sonuna kadar yukarıda cins, miktar, tahmin bedelleri, tu• 

tarları ve ilk teminatları yazılı ihtiyacatı şartnamelerine göre Et [kapalt zarf] usuli• 

le ve diğerleri açık eksiltmeye konulmuştur. 14·7·936 tarihinde Salı güııü yanla· 

rında yazılı saatlerde eksiltmeleri yapılacaktır. Kapalı zarfda teklif mektuplarının 
bir saat evvel komisyona verilmesi. 

İsteklilerin şartnameyi görmek ve teminatlarını yatırabilmek üzere Arnavutköy 

Sarraf burnundaki okula başvurmaları, ihale günü de cari sene ticaret odası belge• 

sile ve 2490 sayılı kaııunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerile Fındıklt: 
Güzel sanatlar akademisinde Yüksek mekteplar muhasebeciliğine gelmeleri. c3598• 



3 Temmuz 

Satış ilin• 

İst. Dördüncü İcra Memnrluğundrn: 
Vakıf Paralar idaresine birinci derece ve birinci sırada ipo

tekli olup temamına yeminli üç ehi~ vukuf tarafından 522 beşyüz 
yirmi iki lira kıymet takdir olunan Usküdarda Kefçe dede mahalle
sinde Tenbeller sokağında 20 No. 1ı bir tarafı sucu Osman hanesi 
bir tnraft Mustafa ağa hanesi bir tarafı Besime hanesi, tarafı rabii 
tariki has ile mahdtlt Zemin katında: zemini topr<ık bir sahanlık 
bir koridor üzerine bir oda, arkada bir sofa, bir hela, zemini bo
zuk çimento alaturka ocaklı bahçeye kapusu olan bir mutbah, 
bahçede bir de kuyusu vardır. • Birinci Katında: birinde yük· 
dolabı diğerinde de zemini çinko tahta korkuluklu terras bulunan 
karştlı!:lt iki oda ve elektirik tesisatını muhtevi 85,00 Metro murabbaı 
sahanın 49,00 Metre murabbaında mebna bahçeli bir bap ahşap 
evin tamamı açtk arttırmaya konmu5 olup şartnamesinin 25171936 
tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 
4/8/936 tarihine müsaJif Salı günü saat 14 den 16 ya kadar da· 
iremizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen 
kıymetinin yüzde yetmis beşini bulmadtğı takdirde en son arttıra• 

nın taahhüdü baki kalmak üzere 1918/936 tarihine müsadıf Çar• 
şamba günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan 
ikinci artttrmasında gayrımenkul gene muhammen kıymetinin % 
75 ini bulduğu takdirde en son arttırana ihale edilecek ve bul• 
ınadı[:ı takdirde 2280 numaralı kanun hükümlerine tevfikan satışı 

geri bırakılacaktır. Taliplerin muhammen kıymetinin yüzde yedi 
buç•ığu nisbetinde pey akçesini veya milli bir Bankanın teminat 
mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 

Müterakim vergiler ile vakıf icaresi, taviz bedeli ve Belediyeye 

ait tenvirııt ve tanzifat rüsnmu satış bedelinden tenzil olunacaktır. 

2004 numaralı İcra ve İflas hanununun (126) ıncı maddesinin 

dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli 

alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 

haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını, 

ilan tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 

bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça 

satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle alakadara• 

nın işbu maddenin mezkür fıkrasına göre hareket etmeleri ve 

daha fazla matılmat almak istiyenlcrin 4-35 '492 dosya numarasile 

müracaatları ilan olunur. (3709) 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Ankarada Yenişehirde Dahiliye Vekaleti binası methaline 

konulacak merıııer levha ve brons pilaka işi açtk eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 Muhammen keşif bedeli 1815 liradır. 

3 Muvakkat teminat 136 lira 15 kuruştur. 

4 - Eksiltme 2017/936 Pazartesi günü saat 15,30 da Dahiliye 
Vekaleti binası içinde toplanan Satınalma Komisyonunca yapıla• 
caktır. 

5 ~ Bu işe aid mali ve fenni şartnameyi, kroki, fiat cetveli 
ve grafikleri görmek ve almak isteyenler Vek5.!et Levazımına mü· 
racaat ederler. 

6 - İeteklilerin yukardaki şerait dairesinde ve laakal 8 gün 
evvel müracaatla fen heyetinden alacakları ehliyet vesikalarını h:ı.• 
milen yevmi mezkurda müracaatları tilan olunur- •1542,, "3697n 

Satış İli~ 

İst. Dördüncü İcra Memurluğundan: 
Vakıf Paralar İdaresine birinci derecede ve birinci sırada ipo

tekli olup tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından 300 üç yüz 
lira kıymet takdir olunan Üsküdarda Atik Valde mahallesinde Ça. 
vuş dere caddesinde 127 No. lı bir taralı Gül hanesi, bir tarafı 
Bayramağa vereseleri ve Hayrettin ağa bostanı ve tarafı rabii 
Çavuş dere caddesile mahdut Zemin Katında: zemini malta döşeli 
bir taşlık, merdivenle çıkılan bir oda, bir hpıdan geçilen ikinci 
bir taşlık, zemini taş döşeli kuyusu olan bir mutbah Birinci Katında: 
ikinC'i taşlıktan çıkılan bir mer~ivenle bir sofa, yftk""dolabi olan 

iki oda, bir heliiyı ınııhtevi ve 268,00 l\fetro murabbaı sahanın 
72,00 Metro murabbaında mebna maa bahçe iki katlı bir bap ah
şap evin tamamı açık arttırmaya konulmuş olup şartnamesinin 

25-7-936' tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından görüle
bileceği gibi 4·8·936 tarihine müsadif salı günü saat 14 den 16 ya 
kadar dairemizde açık arttırma ile satılacrkttr. Arttırma bedeli 
mııhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en 

son arttıranın tealılıüdü baki kalmak üzere 19-8-936 tarihine mü
sadif çarşam.ba günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak 
olan ikinci arttırmasında gayrımenkul gene muhammen kıymetinin 
% 75 ini bulduğu takdide en son arttırana ihale edilecek ve 

bulmadığı taktirde 2280 numaralı kanun hükümlerine tevfikan 
satı~ geri bırakılacaktırır. Taliplerin muhammen kıymetinin yüzde 
yed'. buçuğu nisbetinde pey akçasını veya milli bir Bankanın 
temınat mektubunu hamil bulunmaları Iıiztmdır. 

ll_Iütera~im vergiler ile vakıf icaresi, Teviz bedeli ve Belediye• 
ye aıt tenvırat ve tanzi_fat rüsumu Satış bedelinden tenzil oluna• 
caktır. 2004 numaralı Icra ve İflas kanununun (126) nci madde
sinin dördü_ncü ~ıkrası~a tevfikan bu gayrımenkul üzerinde ipotekli 
alacaklılar ıle dığe~ ala~adaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususıle faız ve masarife dair olan iddialarını, ilan 
tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bil· 
dirıııeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle alakadaranın 
işbu maddenin mezkiır fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha 
fazla malumat almak isteyenlerin 4-35/1814 dosya numarasıyle 
nıüracaatları ilan olunur. (3708) 

-AÇIK SÖZ-

• 

KASADA. 
'SAKLADl~INIZ. 

DAllA 
KURU 
BİR 

Ç~ŞM~ 
VAZİY(TİNOEOİ~ 

ONU rAİZLE: 
(?ANl<AYA VE:RİNİ2 

l-IUSUSİ SARTLARIMIZI 
SORUNUZ - . 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Alım 
Satım Komisyonu Reisliğinden: 

Leyli Tıp Talebe yurdu talebesi için olbaptaki Nümune ve 
Şartnamelerine göre 720 takım Pijama ile 1440 adet Frenk gömle
ği kapalı zarf suretile satın alınacaktır. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Jlfü. 
dürlüğü binasındaki Komisyonda 1017/936 Cuma günü saat 15 de 
yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat: Bir takım pijamanın 297 ve bir adet göm• 
!eğin 358 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat: 346 lira 68 kuruştur. 
4 - 1stekliler Nümuneleri Çenberli Taş Civarında Fuat paşa 

Türbesi kaşısında Leyli Tıp Talebe yurdu Merkezinde görebilirler. 
5 - İsteklilerin Cari seneye aid Ticaret Odası Vesikalarını 

göstermeleri bu işe yeter Mavakkat teminat makbuz veya Banka 
ve teklif mektuplarını ve 1492 sayılı_ kanunda yaz~lı v;,~kaları 
eksiltme saatinden bir saat evvel Komısyona vermelerı. .,556~ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: \ 
Orta Ziraat mektebi mezunlarından Askerliğini yapmış ve 

yaşları otuz beşi geçmemiş olanların mülhakatımızda münhal bu· 
Iıınan Ziraat ve Tahrir Kontrol memurluklarında bir ay müddetle 
Staja tabi tutulduktan sonra ve muval!akıyetleri görüldü~ünde har
cirahları verilerek hu vazifelere 50 lira ücretle tayinleri mukarrer 
bulıınduğundan talip olanların ilfın tarihinden itibaren bir hafta 
zarfında aşağıda yazılı evrakı müsbitelerini hamilen bir dilekçe ile 
müracaatları lüzumu bildirilir. "3699., 

1 Orta Ziraat mektebi şahadetname veya tasdiknamesi 
2 Nufus Hüviyet varakası 
3 Askerlik vesikası 
4 Hüsnülıd kaj:\'ıdı 
5 Sılılıat Rnponı 

6 3 tane Fotograf 

i LAN 
Tasfiyesine karar verilmiş olan 
Galata'da Karaköy'de Topçular 
caddesinde 28 numarada vaki 
EKSELSYOR K. Plakas ve J· 
Herşkoviçi ve Şki kollektif 

1 Şirketi, iktisat Vekaletince ınü• 
seccel ve müstakil unvanı olan 

EKSELSYOR 
unvanı ticarısı açık arttırnıa 

ile satılacaktır. Satış 9 Temınuz 
1936 saat 10 da Şirketin yu• 
karıda yazılı ikametgahında ic· 
ra kılınacaktır. 

Taliplerin yevmi ınezkurda · 
hazır bulunacak tasfiye ıne

murlarına müracaat etmeleri ilan 
olunur. , 
Hali tasfiyede EKSELSYOR ı 
Kollektif Şirketi K- Plakas ve J. 

Herşkovici veŞki tasfiye meınurları 
Avukat ' 

:1.. Agah Akkaıt 
Avukat 

Hikmet Süleyman Güvenç 

Mukaddema Fatih At pıza• 1 

rında Refahiye sokağında 30 N. 
da oturmakta iken halen nerede 
olduğu bilinmeyen bayan Sakiye 

İstanbul İkinci İcra Memur· 
luğundan: 

Bay İbrahim Rahminin 1·10· 
931 tarihli bir kıta senetle siz· 
den alacağı olan 85 liranın maa 
mesarif ve ücreti vekalet tahsili 
hakkında v t'rdiği takip talebi Ü• 

zerine namınıza tanzim kılınan 

ödeme emri ikametgahınızın 

meçlıuliyeti hasebile tebliğ edile
mediğinden bir ay hakkı itiraz 
tayini suretile tebligatın ilanen 
icrasına karar verilmiştir. Tari• 
hi ilandan itibaren işbu bir ay 
içinde borcun tamamına ve 
ya bir kısmına ve yahut ala· 

Denizyolları 
iŞLET~lES! 

Acenteleri: Karaköy- Köp- . 
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarzade 
- Han Tel : 22740 -

istanbuldan Cuma gün. 
l~ri kalkarak Armudlu ve 
gemliğe uğrayan postalar 
badema Armudluya uğra• 

ınıyacak Jlfudanyaya ka
dar gidecektir. Buna mu· 
kabil Cumartesi postaları 

Arın udi uya uğrayarak JII u• 
danyadan sonra Gemliğe 

gidecektir. 
Gemlikten Cumartesi 

günleri kalkarak: l\fudan· 
ya ve Armudluya uğrayan 
postalar da badema MU• 
danyadan kalkarak doğru 

İstanbula gelecektir. Buna 
mukabil Pazartesi günleri 
Gemlikten bir posta kal· 
kıp Mudanya ve Armud• 
!uya uğrayacaktır. •3688• 

takibat icrası hak· caklının 

kında bir itirazınız varsa 
yine bu bir ay 935 3277 N. ile 
icraya bilmuracaat istida ile ve 
ya şifahen bildirmeniz ve bil· 
dirmediğiniz takdirde bu bir ay 
içinde 74 inci madde mucibince 
mal beyaııtnda (bulunmanız J[ı• 
zımdır. Beyanda bulunmazsanız 
hapisle tazyik olunacağınız ve 
hakikata muhalif beyanatta bu. 
lunduğunuz takdirde hapisle ce• 
zalandırılacağınız ve borcu öde· 
mez ve itıraz etmezseniz hakkı• 
nızda cebri icra yapılacağı ol
baptaki ödeme emrinin tebliği 
~akamına kaim olmak üzere 
ilanen tebliğ olunur. 

7 

Satış ilanı 

İst. Dördüncü İcra Memurluğundan: 
Vakıf Paralar İdaresine ipotekli olup tamamına yeminli üç 

ehli vukuf tarafından 953 dokuz yüz elli üç lira kıymtt takdir 
olunan Ü sküdarda Selami Ali ef. Mahallesinde Çıkmaz Teri ikçi 
Feyzullah Sok. eski: 4 yeni: 2 No. lı bir tarafı Hafize menzili, 
bir tarafı Ahmet menzili, bir tarafı Tekke için sokağı, bir tarafı 
tariki has ile mahdut Zemin Katında: zemini çimento bir taşlık, 
bir sofa, bir oda, bir merdiven altı, zemini çimento alaturka ocaklı 
bahçeye kapısı olan bir mutbalı, Birinci Katında : bir sofa üze• 
rinde iki oda ve bir helayı ve elektrik tesisatını muhtevi ve balı· 
çesinde incir, erik, şeftali ağaçları bulunan ve sahibinin işgalinde 
113,00 metre murabbaı arsanın 42,00 metre murabbaında ınebna 
ve yan cephede yangın dıvarı ve bodrumu ınüştemil bir bap alı• 
şap hanenin tamamı açık arttırmaya konmuş olup şartnamesinin 
25/7/936 tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından görüle· 
bileceği gibi 4/8/936 tarihine müsadif salı günü saat 14 den 16 ya 
kadar dairemizde açık arttırma ile artılacaktır. Arttırma bedeli 
muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 19/8/936 tarihine mü· 
sadif çarşamba günü saat 14 den lfl ya kadar dairemizde yapılacak 
olan ikinci arttırmasında glyrımenkul en son arttırana ihale edile• 
cektir. Taliplerin muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu nishc· 
tind e pey akçes:ni veya milli bir Bankanın teminat mektubunu 
Iı ; nıil bulunmaları laz ı mdtr. :M üterakiın vergiler ile vakıf icaresi 
Taviz bedeli ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumu Satış 
bedelinden tenzil olunacaktır. 2004 num~ralı İcra ve İflas kanuııu· 
nıın (126) ncı maddesinin dürdüucü fıkrasına tevfikan bu gayrımen• 
kul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak: 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve nıasarife dair 
olan iddialarını ilan tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde ev· 
rakı müshitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillcrile 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları 
cihetle alakadaranın işbu maddenin mezkı"ır fıkrasına göre hare
ket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 4-361251 
dosya numarasile müracaatları ilan olunur. (3707) 

1 
llevlet Demiryollan ve Limanları lşletm& ı 

U. idaresi ilanları 
--~~~~~~~~~--~~~-~·--~~~-

Yenidoğan ve Esenkent istasyon bina
ları inşaatının eksiltmesi 

Haydarpaşa. Ankara hattının 504 + 490 ve 535 920 inci 
kilometrelerindeki Yenidoğan ve Esenkent istasyon binalarının in• 
şası kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bıı iki bina inşaa~ının keşif bedeli 24372,68 liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, proje ves:ıir evrakı Devlet 

Deıııiryollarının Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden 122 knrıış 
mukabilinde alabilirler. 

S - Eksil tme 9/Temmuz/936 tarihinden Perşembe günü saat 
15 de Ankara'da Devlet Dcmiryolları !~!etme Umum l\Iiıdürlfığ:i 
yol dairesi binasında toplanacak merkez birinci komisyonunca ya• 
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin nşağıda yazılı te• 
minat ve vesaiki aynı gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine 
teslim etmiş olıııafarı lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanımıın 16 ve 17 inci ınaidelerine uygun 
1828 liralık muvakkat teminat, 

B - Kan unun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun 4 ünciı maddesi mucibince eksiltmeye girmeğe 

bir mani bıılunnıadığına dair imzalan tahtında bir mektup, 
D - Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası, 
5 - Teklif mektupları ihale günü saat 14 e kadar makbuz 

ıııukabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gürıderile
cek teklif mektuplarının iadeli taalılıfıtlü olması ve nihayet bıı 
saate kadar komisyona gelmi~ bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak İsteyenler D. D. Yolları 
!arı yol dairesine müracaat etmeleri. • 1428• •34 70• 

• • • 
l\1uhamınen aylık kira bedeli 25 lira olan Haydarpaşada liman 

arazisi dahilinde 4 No. tahta anbardan müfrez bir oda bir sene 
müddetle ve pazarlıkla kiraya verilecektir. 

Pazarlık 6/7/936 pazartesi günü saat 10 da Haydarpaşada gar 
binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonunda yapılacaktır. 

Pazarlığa iştirak etmek isteyenler 22 1/2 lira muvakkat temi• 
natlarile ve kanunun tayin ettiği ves~ikle birlikte aynı gün saat 
10 kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bıı işe ait şartnameler 
komisyonda gösterilmektedir, (3705) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satın
alma ve Eksiltme Komisyonu 

Riyasetinden: 
Leyli Tıb Talebe Yurdu için olhaptaki şartname ve evsafına 

göre 1000 metre patiska ve 2000 metre muhtelit eb'adda Ameri• 
kan bezi açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

1 - Eksiltme: Cagaloğlunda Sıhhat ve İçtimai :Muavenet l\lü• 
dürlüğü binasındaki komisyonda 1017/936 Cuma günü saat 
14,30 da yapılacakdır. 

2 - Tahmini fiat : Patiskanın bir metresi 92 kııruş, 140 san• 
tim enindeki Amerikanın 75 ve 85 santim enindeki Amerikanın 
bir metresi de 48 kuruştur. 

3 - 111uvakkat teminat : 162 liradır. 

4 - İstekliler Çenberlitaş civarında Fııatpaşa türbesi karşısın• 
da Tıb talebe yurdu merkezinden şartnameyi parasız olarak ala• 
bilirler. 

5 - İsteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesikası ve işe 
yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektublarile birlikde 
vaktından evvel Komisyona gelmeleri. (3555) 
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Halis ve Turunç çiçek· 
!erinden yapılmış 

HASAN ÇiÇEK SUY4 

" NEROLI 
Halis Isparta güllerin baş mahsulü 

HASA N GÜLSUYU 
,, Gül YAGI 

" Gül levantas• 
Dünyada mevcut çiçek sularının, 

ve gülsularının ve gülyağlarının en 
neflsidir. Bu kadar mükemmel ve tabii 
gül ve çiçek suyu olamaz. Bir damlası 
bir çiçek bahçesi veya bir gülistandır. 
Bu nells gülsuyu ve çiçek suyu istih
zarına muvaffak olan eczacı Hasanı 
herkes tebrik ediyor. 

Şişeleri 40 • 60 • 100 kuruştur. 
Hasan deposu : 

An kara, İstanbul, Beyoğh:. 

ıf' İ:Z: E EBE O İ YE: N M iİ T E Ş E: K J< İ R K A L I R . 

:rrebdili havaya giden • r ve 

H. Elektrik aleti kullananların 
dikkatine: 

ki r • Yazı köyde geçirmeğe giden müşterilerinin 

na< kolaylığı için SATIE, bedava olarak elektrik alet· 
kir ' lerinin voltajını 110 dan 220 volta tebdil edece
len ğini blldirir. 

nı ola , Müşteriler bu aletleri Salıpazar, Nacati Bey 
ol u caddesindeki Sosyetenin idare merkezine, veya 

çc 1 diğer şubelerine getirsinler. Sayfiyeden dönüşte, 
S( 

te ~ Sosyete aynı şeraitte voltajı tekrar değiştirir. 
cı da 
k 

~· hey ı 
b 

'r olm : 
ti 
b a ltı 

l ı 1 ışa . 

Dr .Hafız Cemal ...................... 
Zührevi ve cilt hastalıkları 

1 
or. Hayri Ömer 

Öğleden sonra Beyoğlu Ağ'a-

cami karşısında 133 No. 1 
ı 
) 

Y bile ' 
aı . 1 

Pa?.ardaıı başka günler• 
de (2 den 6) ya İstanbul Di· 
vanyolu (1 04) yeni numaralı 
hususi kabinesinde hastalara 
bakar. Salı, cumartesi sabah 
(12 • 9 1 2) saatleri hakiki 
fuka raya mahsustur. Herke· 
sin haline göre muamele ohı• 
nur. Muayenehane ve ev te· 
le fonu: 

Kışlık telefon: 21 044 
---•T

1

.el •. •43•5•86 ___ ... li 
resı 

e . 
1l ~ 

Çocuklara diş hıfzıssıhhasını öğretmektir 1 
llllltlllltltUUUllllllll ll lHl l Ul4Hlllllllfl11111Uol Ulllll l ll llU lll l lllllUlllUlllllllllllllltlUUllUlllllllUtllUIUUllllUllllMllltllllllllllllllllllllll~ 

R A D Y O L 1 N ile sabah ve akşam iki defa 
dişlerini muntazaman temizlemeğe alışan çocuklar 
yarın en güzel, en saDlam dişlere sahib olurlar 

RADYOLiN 
• ,·.. 11 ' ' - •':. -~ ""' • • • • ... ~· • J 1 ~ ~ ' ' 

KARYOLA MEŞHERİ 
Fabrikanın yeni binasında hususi surette açhğı meşherin bir ke e g?irül

mesini rica ederiz. Karyolalar ucuz ve sağlamdır. Somyelerimiz dünyanın en 
rahat somye1eri derece.sinde olup en hassas kimseleri memnun edecek 
mükemmeliyettedir. 

H A L • L S E Z E R Karj•ola ve Madeni 1 e~ya fabrikası 
Sirkeci, Salkımsöğüd, Demirkapı caddesi No. 7 

(Eski Ford Garajı binas;)T elefon:21632 al 

I 

'PERLDDENT 

~ist 
1 ,=. === 

; ŞiR.KETi H4VRiY~DE;~ : 
d Boğaziçi vapurlarına mahsus yaz larıfesl femmuzun beşrncl Pazar gutııı sabahından 

/-Memur aranıyor-
1 Ciddi bir Şirket, İstanbul· 

da, ı:,eyoğluoda, Kadıköyün

de, Usküdarda, ve Adalarda, 

2 şartı 
1 

itibaren tatbik edilecektir. 
~ metı 1 Bu tarifeye nazaran Pazar tatilinde Boğaza gidecek sayın halkımızın gid iş gelişle rinde 

1 · ist irahatlerini temin için Anadolu ve Rumeli iske[el.ırinden müteaddit doğru seferler tertip 
: dür!; edilmiştir. · 
t de :!< Yeniköy, Tarabya, Büyli.kdere, Sarıye r , Yenimahalle, Kavaklar, Altınkum ve S ütlüce 
s iskelelerine kalkan doğru postaların Köprüden hareket saatleri : 
g P alt' 7, 7.55, 8.45, 9.30, 10.15, 11, 12. 15, 13, 13.50, 14.30, 15.15, 16, 17. 

İ• i Köprüden Beykoza : 
L 6.10, 7.55, 8.30, 9.30, JO, 11, 12.15, 13, 14·10, 14.30, 15.25, 16 

r Tıir l Fevkalfıde yüzde elli tenzilatlı postaların hareket saatleri: · 
~ ve ~ J Köprüden saat 6. 10 da Beykoza kadar Anadolu i~kelelerine . . , _ 

11 [ Köprüden saat 7 de Kavaklara kadar Rumeli iskelelerine (Altınkum ve Sütl üce dahildir.) 
t term ' Köprüden saat 7.15 de Harem ve Salacağa. . 
ş ve t ı Bu bi letler in dönüş parçaları Pazartesi günleri öğleye kadar muteberdi r. 

eksil
1

' 

komisyonla çalışacak ve iyi 
teminat verebilecek :ELEK
TRİK TESTSATI Y AP. 
TIRMAK İSTEYEN MÜŞ. 
TERİLERİ BULACAK A· 
DAMLAR aramaktadır. 

"Satış servisi., rıınıuzile 
2248 posta kutusu adresine 
tahriieıi müracaat edilmesi 

ZA Y l : A~ad~luka vağt 42 ne( 

ilk mektep'.en illdİğım şahadet• 

nameyi kay bettim yenisini alaca• 
ğımdan hükm ü yoktur. 

48 Mehmet Salabattin 

SON GÜNLER 
Gala ta'da m a rOf 

EKSE LSY 0 -R 
ELBiSE MAGAZASININ RESMi TASFİYESi dolayısile 

MECBURİ SATIŞTAN 
. istifade fırsatını kaçırmayınız. 

ISTOK MALLAR Azaldığından ACELE . EDiNiZ. 
Hazır elbise, Pardesü, Palto. Manto, Çoçuk elbisesi, Kadın, Erkek 

ve Çocuk muşambaları tasavvur edilmiyecek bit ucuzlukta satılmaktadır, 

Fırsattan istifade ediniz. 1 
Hali Tasfiyede EKSELSYOR K. Palas J. Herşkoviçi ve Şki 

asfiye memurıarı:Avukat i. Agl'lh Akkan. H. Süleyman 

I; ~ 

KUMBARA DE STEKTİR 
KUMBARA DESTEKTiR 
İş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş Qlmaz. 
aynı zamanda : 

Taliinizi de 
ol ursu 

de 
u 

emiş 

' • iş Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

o Lira mükafat 
veriyor. Mükafatların 10,000 Lirası her sene 
1 Nisan ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a 
çekilerek verilmektedir. Bu iki keşidenin her 
birinde 5000 lira, şu şekilde tevzi edilmekted ir: 

8irincigt7 
• 

ikinciye 
TOOOLira 
250 

lOkişiye 100 yüzer liradanTOOO 
20 ,, 50ellişer ,, 1000 
175 ,, lOonar ,, 1750 
Ceman 207 kişiye 5000 

ikişer bin liralıklar: 
Diğer beş keşidenin her birinde yalnız 

kişiye iki bin lira veriliyor. Bu keşideler 

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

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden yazı işle ri müdürü 

E tem izzet Ben ice 

Basıl dığı yer: Matbaai Ebüzziya 


