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SovYet Rusyadan 
·• 

Söz İstiyoruz: 
. Bankalar saat on be,te mu,terlye ka· 

pılarını kapıyorlar. En asgari on yediye 
kadar muamele gören mUesaeseler, on 
yediye kadar açık ticarethaneler bundan 
,ıktyatçllerdlr diyor ve ... bankaların hiç 
olmazaa saat on altıya kadar açık bulun
durulmaaını iatlyoruz. 

Temmuz 

4 
Cumartesi 

-.. 1936 A 
~I __ _,,.,.. 

Mektup adresi: Cataloiilu, Şeref aok•k Telgraf adreıl ... lstanbul: Açık·Söz 

itiraz sesleri 
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Buğday 
Bolluğu 
V.e köylü 
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• 
lzvestiya bize çatıyor ı N@}~lÜJ~ <dl~<dlü lk.ü: 
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Buğday işini başlı ba
şına güdülecek bir dava 
olarak kabule <1e bir 
müstakil teşkil<it içine 
almaya mtcburuz. 
ıııuııuııııuıııı11n111111111ıı11111111111111111111 

Geçen yılın yer yer kıtlığı 
yerine bu yıl memleketin her 
yanı arpa, buğday, ml!ır bol• 
'lıığıı içindedir. 

Türkiyede buğday, Türk hal
kı, Türk ekonomisi için oldu
ğu kadar başlı başına da Türk 
köylüsü için ana davalardan 
birisidir. 

·==========---
Diyor ki : Boğazlar hakkındaki 
Türk projesinin Rusyaya karşı 

dostane olduğu söylenemez 
~--==:=:==:==~+4E=:=:.===:===-~ 

Ve ilave ediyor: Bir Emperyalist devlet Bo
ğazların tahkimat siparişini Üzerine almıştır 

İzvestiya, Türk projesinin Türkiyenin menfaatına 
mütaleasını da ileri sürüyor uygun olmadığı 

Moskova, 3 (A.A.) - Tas 
Ajansı bildiriyor: lzvestiya ga
zetesi başmakalesinde diyor ki: 

karşısında Lozan muahedesi· 
nin tadilini ileri sürmeye im· 
kan verdi. Sovvet Rusya da bu 
teşübbüse memnuniyetle mü· 
zaheret etti. Mııalesef, Türki. 

yenin Boğazlar hakkında tek· 
lif ettiği projenin Sovyet Rus· 
yaya karşı dostane olduğu 
söylenemez. Çünkü memleke-

t Devamı 2 ne/ •ay/ada] 

~'Habeşistan tam ve müs
takil bir devlettir~,, 

"İtalyan işgali altındaki yerlerde 
isyanlar çıkmıştır,, 

( Cenevredeki arkadaş ı mız Nizamettın Naziften) 

Cenevre, 3 (Telefonla Açık Söze) - Ha· 
beş imparatoru beni kar/ton Ote/'de kabul 
etti. Kendisirte on sıial sordum. Yedisine ce
vap verdi, dedi ki: 

"- Habeşistanın üçte ikisi benim elimde 
dir ve devlet mefhumunun bütün unsurlarını 
haiz olarak müstakildir. Ayan Meclisi re· 
isi Volde Sadık bugünkü müstakil Habeşis
tanda bana izafeten hükümdar olarak mem• 

ekeli idare ediyor. Bugün Habeşistanın ita/. 
yan işgtili altında bulunan kısımlarında 

müstevlilere karşı i!yanlar başlamıştır. 
( Negüs beyanatının bu kısmında henüz 

aldığı telgrafları göstererek devam elli:) 811 
gün Habeş hükümeti Habeı tabasından ver-

gi alıyor, radyo merkezleri <1e mahkemeıer 
çalı sıyoı. 

Askeri, mi/ki ae siyasi lu1ırig,.f tam ma4 

nasile b~rizdir. Ras /mru bugün miistakil 
Habeşistanda Ba~kıımandanlık ı•azifesinl ifa 
ediyor. Yalnız silcih t•e cephane sıkmtımı% 
var. Eğer Milletler Cemiyeti azasından biri 
devrilecek olursa diğer milletler kendi istik· 
böl/erine endişe ile bakmalıdırlar .• 

Yarım saat süren bu mülcikatın sonunda 
Negüs şunu ilcive elli: 

.. _ Dünganrn insanlık tıe şuurundan şüp
he etmemek istiyo•ıız. Fakat kendi insanlı
ğımı=dan şılplıemiz olmadığı muhakkaktır. 

Nizamettin Nazif ı 

Buğday işini bir memleket 
meselesi olarak ele alan sayın 
lnönü, bunun feyizli neticeleri· 
ni de iki üç yıl içinde almakta 
gecikmemiştir. Buğdayı koru
ma kanunu, difı'er ,tedbirler, 
Ziraat Bankasının gördüğü 
vaziftt ve güttüğü sistem 
köylünün yüzünü güldürmüş 
ve buğday işini bir düzene 
koymuş olmakla beraber bol
luk seneleri ve gitgide istih
salin artması ve hatta arttırıl· 
maya calışılması bu yoldaki 
tedbirlerin biraz daha geniş
letilmesini zaruri kılmaktadır. 

Teşrini~vvel ihtilali zaferi· 
nin akabinde Savyet hükümeti 
Türkiyenin taksimi hususunda· 
ki Çarlık Rusyasının emelle· 
rini gömdü. Kızılordu dahili 
harpte, Kafkasyadaki Denikin 
ve diğer pislikleri temizledik· 
ten ve Sovyet Rusya Türkiye· 
nin komşusu olduktan sonra 
Sovyet hükümeti Türk milleti 
ve Kemalist Türkiye ile en dos· 
tane münasebat tesis eyledi. 
Ve Türkiyenin kuruluş müca
delesine müzaheret gösterdi. 
Lozanda Sovyet hükümeti Tür
kiyeye karşı' hasmane emeller 
takip eden devletlerin filoları· 

na karşı Türk mili linin Bo
ğazları mutlak olarak müda
faada hür olması için ısrarla 
mücadele etti. Türk. Sovyet 
dostluğu, Türkiyenin· kuvvet
lerini tensik edip yakın şarkta 
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lngilterenin 
====..) 

Bir çok mıntakalarda hasad 
başlamıştır. Nıhayet bir, bir 
buçuk ay içinde bütün mem· 
leket mıntakalarında da hasad 
bitirilmiş olacaktır. Bereketli 
bir y•lın getirdigi bu mahsulü 
köylünün elinde bırakmamak, 
çifçınin v ekonomisinin 
lehine olarak satın almak za. 
rureti de yine bugünden ta· 
hakkuk etmiş bulunuyor. 

Serbe•t rr.ubayaanın bilhassa 
buğday satışları üzerindeki za
rarları ve köylüye verdiği yı· 
kım acı tecrübelerle gözönün
d' bulunduğuna göre bu yıl da 
yine lialı düşürmeden, stok tut
maya tah.ımmulü olmayan köy
lünün elinden buğdayını almak 
işi Ziraat Bankasına kalıyor 

demektir. Bu takdirde de üç şey 
m'ydana çıkıyor: 

1 - icabında bütün mah•u· 
lü satın alıp depo edecek ser
nıaye, 

2 - S.tlın ahnan mil\ onlar
ca kental buı<layı muhafaza 
edecek sılolar 

3 - Alı \ (" t . mı suralle 
başır k kı 

Zır at n ı bu es sı mu-
va•r k ı et ırınıya c 

Et m izz t Bence 
s ı farfo 

ı ı • ı r 1111111 

Kısaca: 
umaralı kutulor 

A ada hır g ı l rd t! nl , 
ı:Oruyor ..ı. z. 

Bu yük btr mlie,ıeıe t 'lh.sıl
d bt yor. uı l 1 a kt>fo-let akç'"
•I Yahrıl C'lk 1ıt yenlrr 72 nu
ru ralı p.ısta ku~ suna mektupla
rını bırakıunlar. 

Yahut d:ı. 

Büyük bir ticarci evinin 
lnt'rnura ihtiyacı vardır. Bunlar 
•ahş yapacakl:ırdır. Kendılerine 
Yilt.er lir.ı maaş \·crre-ct-ktir. 22 
nun•ara İı posta kutuauna ya ı alı 
mUracaatn,j,mc bırakılmalı :!ır. 

Bu ~etil illnl:rırla daktilo, kA.· 
tlb~, terctlmarı istlyenl•r d k 
1 F-.L C ÇO • 

UT. &a t, kutw lri1td b' 
T e ır \Ok 

kutu hiklyeleri hahrla.dıtımız için 

Boğazlar konferansında Sovyet 
Baş murahha$1 M. Litvinof 

ciddi bir sulh kalesi olmasın· 
da kuvvetli bir amil oldu. 

Türkiyenin bu kuvvet bulu
şu şimdi kendi5ine Akdenizin 
yuva olduğu harp tehlikeleri 
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,========================~ 

Yeni Romanlarımız 
~------------------~----------------------
Ben kimin metresiyim? 

Yazan: lskender Fahreddin 

• • • 
Aşk her şeye galibsin! 

Yazan: Suad Derviş 

lskender Fahreddin'in romanı 15 Tem
muzda başiıyor. 

!hısd Dervi\lin romanı da onu takip 
edecektir. 

Bu iki büyük 'öhretin en güzel ve en 
muvaffak romanlarını ilk defa Açık Söz'de 
o uyacağınızdan emin olabilirsiniz. 

1 
Bu sene içinde 

1 
Açık Söz'e roman yazacak olanlar: 

1 

E'debi 

1 - Akagündüz 

2 - Bürhan Cahid 

3 - Reşad Nuri 
4 - Faruk Nafiz 

S - Cahil Uçuk 

6 - Niıamettin Nazif 

7 - Hilmi Ziya 

8 - Etem izzet Benice 
9 - Süheyla Güldikea 

Tarihi: 

1 - Ziya Şakir 
2 - N aıif Süruri [ Metruk 

notlar) 
3 - Ahmet Refik 
4 - fskender Fahreddin 
S - Reşat Ekrem Koçu 
6 - Süleyman Tevfik 
7 - Mabeyinci Sait 
8 - Münür Pafa 
9 - Aziz Hüdai Kandemir 

•on zamanlarda yine 1r•.tetelerde 
•ık sık rördüğiimüı bu çeşit • • 
ilanlardan kuşkulanıyoruz. V:• k k J 

• 

Hatice M•tıp· 

llu ku,\umu• geçen ,,ı ve gün· I llle pe · ya lllua 
lerln acıklı maceralırı içinde pek 

hakhdır v •.. yorindedir. Onun için Mı" ll"'ı mu·· cadeleden bugu·· ne 
ıadcce ve kııaca fUnu aöyle.mek 
latiyoruı : 

Ç•k:.~:.ç:~~eiı~~~;.~:·~: 1;:~.~ ~ - kac!_ar Ankaradan bahisler .• 
•in, ya müddeiumuminin tetkikin.. .-. • .ı y B 
c!en i•çmeli her hangi Vatanda, ' ı • . ,. - . azan: ürhan Belge 
bu numaralı kutuların numarasız 'I 0

f T_ · "
1 ,Wı • 

•i>n• dGım•kten ahkonnıahdır. , , V..8 :-•.~!J9dUelll 
Numa-raya numara ile cevap • .• , • ~Y .• 'f 

Yermek eıı çıkar yoldur. • ·yı,.. 111 # /". ~ - Bü.tün bu taf.ıilih neşrede-
: .. ~ ceiimiı. H&ve..:e vereceğiz -

bir anket 

• 

Düşüncesi 
H oya! 
"Bütün alakamız 

Al manyaya 
Müteveccih olmalı!,, 

Londra, 3 • ( A. A.) - in· 
giliz gazeteleri, şimdi Habeş 

meselesinden ziyade Alman 
meselesi ile meşgul olmakta
dırlar. 

Deyli Telgrat diyor ki: 

Bütün alakamız, şimdi Al. 
manyaya müteveccih olmalıdır. 
Almanyanın lngiliz sualname
sine vereceği cevap, büyük 
bir ehemmiyeti haiz olacaktır. 
Almanya, Avrup•nı~ . endişe
lerini teskin etmek ıçın haliha· 
zarda lsviçrede yapılmakta o
lan bütün müzakerelerden çok 
daha büyük bir iş yapabilir. 

Londra, 3 (A. A.) - Salii· 
hiyettar bir menbadan ögre· 
nildiğine göre Alman hariciye 
nezareti, lngiliz sualnamesine 
verilecek cevap projesini B. 
Hitlere vermiştir. B. Hitler, 
bu projeyi tetkik etmektedir. 

ııııııuıuııııııııııııtıııı1111ıırıı•ı•11ı1111111111rrı1111ı11111111111 

lstanbul Valisi 
lstanbul çocukl11rı 
Arasında 

lsta.ıoul Valltıl Muhittin Ca. 
tUndağ dün ilk mektepliler kam
pında lstanbul ç.ocuklarlle bera
ber bulundu. Burada kamptan 
bir k3fe l'örDlüyor. Taf•illt 3 
ünc'.i ••yfadad ... 

Cenevrede perde kapandı 
~__:===============~·,=========~==-~-

Verilmiş bir karar yok, fakat M .illet-
ler Cemiyeti teşek ülün .. n ta • -

yesini her kes istiyor 
Cenevre, 3 ( telefonla Açık 1 

Söze ) - Milletler cemiyeti 
assamblesi bu seferki toplan
tısını, bugüne kadar benzeri 
görülmeyen çok gürültülü ve 
heyecanlı bir hava içinde yap· 

teşekkülünün takviyesi icap 
ettiği ve istila tecavüzlerin~ 
engel olmak üzere tedbirler 
alınmak zaruri olduğu fikri 
üzerinde durdular. 

tı ve bitirdi. ltalya aleyhinde- Bu arada Fransa namına söz 
ki zecri tedbirler artık tarihe alan hariciye nazırı M. Delbos 
karışmıştır. Fakat Habeşista- Milletler cemiyeti paktını ve 
nın ltalya tarafından ilhak e- mevcudiyetini tehlikeye düşü. 
dilmesi emri vakiinin kabul rebilecek her türlü hareketlen 
olunmayacağını gösteren ağır çekinmek lazım geldiğini or. 
bir hava mevcuttur. taya sürdü. Fransa Har'ciye 

Bugün (dün) asamblede son Nazırı bilhassa Milletler Ce-
nutukları dinledik, Çin, lran, miycti paktının kuvvetlendı-
Portekiz, ispanya murahhasla- ri!mesini isledi. 
rı kürsüye çıkarak noktai na- Fransa teklifi, paktın tatbi. 
zarlarını anlattılar. Bunlardan kini halen tecavüz ha;ınıl<' 

• daha evvel söz alan murah· derpiş edi!nıis olan ekonomık 
haslar zecri tedbirlerin kaldı· ve finan•al zecri tedbirlerle 
rılmasına muvafakat etmekle Son Assamble toplantısında keza halen mevcut ve fJk t 
beraber Milletler Cemiyeti lngillereyi temsil eden Eden Det•amı 2 ne/ salıifedc 
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Avusturyada 
Krallık 
Meselesi 

vakti merhunu 
Henüz gelmemiş 

Deniliyor 
Viyana 3 (A.A.) - Federal 

matbuat bürosu şefi Ludvig, 
gazetecilere beyanatta buluna
rak Habsburg'Jarın saltanat 
makamına gelmelerinin günün 
meselesi olmadığını söylemiştir. 

1 Mumaileyh demiştir ki: 
" Başvekil Şuşnig, Avus

tıırya siyasetinin istikameti ne 
olduğunu birçok defalar söy
lemiş ve Avaupa hükümetle
rine de bu istikamette hiçbir 
değişiklik yapılmayacağı bildi
rilmiştir.,, 

r Açık Söz'ü-;;-~ 
Sürpriz kuponu 

Bu kuponu kesip saklayınız 

No. 76 

Endüstri inkılabımız 

Kendi makine e 
fabrika eserlerimiz 

Yerli Sanayi Sergisinin sekizin
cisi de bir iktidar ve muvaf

fakıyet hamlesidir 

.Sekizinci Yerli Mallar Sergl•inin dünkü açılış töreninden 
l(Örünüı. [Yazısı için liıtfen 2 nci sayfayı açınız./ 

bir 



t 

2 

Sovyet Rusyadan 
itiraz sesleri 

-AÇIK SÖZ 

·_ Siyasa;,. Dünyaslndan ·Haberler,< 

4 Temmuz 

Son D kika 
• 
lzvestiya bize çatıyor 

1 inci sayfadan devam 
timizin en meşru menfaatlerini Jet gemilerini bu denize sok· 
gözetmiyor. mak hakkını haiz olamaz. 

. Radyo · Telefon ·Telgraf .,_.. 
~ ' : . .... .; . -~ - . : :...: 

ı-==============-=========== L Ankara - memleket ve dünva .J 

=S=ay=r.=· 7=6==H=e=ry=er=de=5=ku=rı=ıı==Te=l,e=fo=n=N=o:=20=8=1=7 ==T=el""'g'._:af~a~d=r=•=·=i=:=l=s=t=a=n=b~u=l==A=ç;:;ı~=:=_·_·=: Fra n sad a şiddeti i 
1 Milletler Meclisinde yeni bir Uzak bir f 1 rtı na Filhakika, Sovyet Rusyamn ikinci şıkza ise; Karadenizde 

hudutları yalnız Karadenizde salııli olmıyan devletlere, filo· 
bulunmuyor. Baltık denizinde, !arım bu denize sokmak hakkı 

, gürültü daha oldu ~ 

Bir fotoğrafçı sui- Şarkta 
ı Parisin eski po;!s müdürü şimdiki 

Arktik denizinde ve Pasifik verilmek icap eder. O zaman, 
denizinde de hudutları vardır. K~radenizde sahili olan dev· 

Sovyet Rus yanın filolarını 

bir denizden digerine vaziye
tin icabatına göre nakletmek 
imkanını elde bulundurmasını 

lüzumlu kılan müdafaa zaru
retleri işte bundan doğmakta
dır. 

Bu keyfiyet Türkiyenin em· 
niyeti menafiine mugayir de· 
ğildir. Çünkü Türkiye pekala 
biliyor ki, Sovyet Rusyanın 

harici siyaset esaslarından bi
risi de yalnız her türlü ilhak 
hu~uslarından va,geçmek de
~il, a} nı zamanda ve tilha"5a 
emperyalist siyasetlerin şim

diye kadar mevzucnu teşkil 
etmiş ve ileride de teşkil ede
bilecek olan Milletlerle dost
luktur. 

!etlere, filolarını Karadenizden 
çıkarmak ve bu denize sok
mak serbestisi reddedilmez. 
Bu husus, Türkiye emniyet 
menfaatleri ile birlikte Mıllel· 

ler cemiyet •tatüsünün teca· 
vüz halinde bütün cemiyet 
azasının karşılıklı yardımiyle 

alakadadar hükümlerinin tat
biki gözönünde tutularak ya· 
pılmalıdır .• 

lzvestiya Morning Poıt ga· 
zetesinin neşrettiği ve sovyet
ler birliğinin deniz kuvvetle
rini Akdenize çıkarmak hak· 
kını niçin arzu ettiğini anla· 
mak kolay olduğuna ,Jair O· 

lan fıkre işaret ederek di
yor ki: 

" lngiliz muhafazakar gaze
tesinın bu fikri, Sovyetler bir· 
lığinin, kendi menfaatleri için 

kast yapmak istedi Yeni bir 
" Fransaya 

itham etti 
hükumet partiler;ni 

düşmanlıkla ,, 
Paris, 2 ( Radyo ) - Korsika adasından ınebus seçilmiş 

olan Parisin eski polis müdürü Kiyappın mebusluğ'u, şiddetli 
münakaşalardan sonra mehusan meclisi tarafından feshedilmiştir. 
Fakat vaktile komünist nümayişlerine karşı polis müdürü iken 
şiddetle karşı durmuş olan Kiyapp kürsüye gelerek şunları 
söylemiştir: 

Cenevre, 3 (A.A.) - Fotoğ· mektedir. 

raf muhabirlerinden Stefan Cüzdanında lngiltere Kralı· Çarpışma'. 
Leks bu sabah saat 11.35 de ne Taymis ve Mançester ga-
lspanyol murahhası Bardanın zetelerine hitaben yazılmış 
nutkunun tercümesi okunurken ı mektuplar bulunmuştur Moskova 3 ( A. A.) - " Meclisten çıkıp gideceğim, fakat gitmeden evvel iki en· 
kendisini öldürmeğe teşebbüs Milletler Cemiyeti genel sek· Japon gazeteleri 17 Hazi- ternasyonalin mümessilleri ve onların şeriklerine şu sözleri söy-
etmiştir. releri Avanol'a hitaben yaz. randa, 20 Sovyel askerinin liyeceğim: Hakaretlerinize, tehctidlerinize rağmen bütün kuv· 
~is Van Zeland, celseyi mış olduğu bir mektupta Ste- Kanka gölü ci<Jarında Şa- velimle sizinle mücadele edeceğim. Çünkü sizleri Fransanın ve 

bir çeyrek sa&t tatil etmiştir. fan Lek, çıkaracağı kargaşa· aşan mevkiinden hududu Fransızların en büyük düşmanları addediyorum. ,, 
Celse tekrar açıldığı zaman lıktan' dolayı özür dilemekte tecavüz ederek Mançıı mu- Sabık Polis Müdürünün dostları, mumaileyhi, Lasteril'in 

Van Zeeland, teessüre şayan ve bu hareketinin hedefi dün· hafızları ile bir saat süren vefatı yüzünden inhilal eden on altıncı Arrondisman nıeb'us-

olan bu hadisenin Asamblenin yanın nazarı dikkatini Alman· 
müzakereleri ile ne doğrudan yadaki yahudilerin vaziyeti 

bir çarpışmadan sonra Sov- ı !uğuna namzet göstermek tasavvıırundadırlar. 
yet ~razisine iki Mançu köy- O e e 

doğruya ve ne de dolayısıyle üzerine celbetmek oldugunu 
bir güna alakası olmadığını beyan etmektedir. 
söylemiştir. Stefan Leks'in kendisi de ya· 

Matbuat mahafilinde Stefan hudidir. Viyanada doğmuş o-
Leks'in akli melekatının kaffe· lup Çekoslovakya tabiiyetine 

lüS'i ve bir inek ile döndük- 1ı • 
,.,ini yazmaktadır. ı Venızelosun oğlu da mı isyan· 

Tas ajansı, bu haberin j 
t~mamm_ asılstz olduğunu çıkaracakmış?! 
bıldırmege mezundur. 

sine mal;k olmadığı söylen- girmiştir. 

Bundan başka Sovyet Rus
ya Türkiyenin Boğazları bila
kaydü şart tcslih etmek hak
kını tanımaktadır. Bu hak Tür
kiyeni n emniyeti menafii ica
batındandır. Fakat Sovyet Rus
ya harp gemilerinin bir de
nizden diğerine geçmesi hu
susunda bir tasnif vücuda ge· 
lirilmesinin Türkiyenin emni
yeti ve müdafaası keyfiyet· 
!erile hiç bir alakası yoktur. 

de mücadele ettiğinin anlaşıl· 

mış olmasına dayanmaktadır. 

Bu hal, siyasaları Boğazlar 

meselesinin halli teşebbüsünün 
neticesini tayin edecek olan 
bütün amiller tarafından anla
şıldığı takdirde, o zaman Ka
radenizde sahili bulunan bütün 
devletlerin menfaatlerini temi· 
nal altına alan ve genel barış 
menfaatlerine ·uygun bulunan 
bir anlaşmanın elde edilmesi 
kolay olacaktır. Böyle bir neti· 
cenin elde edilmesi, bizce ge· 
nel barışın tarsini ile sıkı bir 
surette bağlı bulunan bir su· 
rette bağ'lı buluna bizzat Tür
kiye menfaatlerine en uygun 
olacaktır. 
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Fransanın 
Hudutları 

Atina 3 (Hususi) - Ahali partisi umumi heyeti içtımaında 
isyan dolayısıyle ordudan çıkarılan zabitlerin Makedonya ve 
Trakyada bir isyan çıkarmağa hazırlandıkları hakkıııda Mav
romihalisin yaptığı beyanatı Venizelosun oğlu Sofoklis kat'i 
olarak tekzip etmekted!r. 

Eğer bunda bir takım mah
zurlar varsa o da Sovyet 
Rusyaya muhasım olan emper
yalist devletlerin menafii ba
kımındandır. Bu, Montrö kon· 
feransında, Karadeniz ve Ak
denizde hususi bir menfaati 
olmıyan Japon delegesinin 
müdahalesile sabit olmuştur. 

Japon delegesi Sovyet Rusya
nın bir denizden diğerine filo
sonu nakletmek gibi meşru 

hakhına karşı itirazda bulun
muştur. Keza bu, Sovyet Rus
yanın Karadenizde imtiyazlar 
aradığı yolundaki Alman em
peryalist matbuatının neşriya
tile sabittir. 

Bizzat Türkiyenin aldığı 

vaziyeti de Türkiyenin müda
faası bakımından anlamıya im
kan yoktur ,-e ancak Sovyet 
Rusyaya muhasım kuvvetler 

tarafından yapılan tazyikin bir 
makesi suretinde izah oluna
bilir. Bu hususta şunu kaydet
me'- muvafık olur ki, -aldığı

mız haberlerden biliyoruz· bir 
emperyalist devlet Boğazlarda 
tahkimat siparişini daha şim. 
diden Türiyeden almıştır. Bu 
devletin Türkiye üzerindeki 
nüfuzunun kuvvet bulduğu 

bundan da anlaşılır. 

Karadenizde hususi menfa
atleri olan Sovyet Rusya ile 
bu denizde sahildar bulunma
yan devletleri aynı seviyede 
tutmak teşebbüsü ancak böyle 
bir tesir ile izah olunabilir. 

Karadenizde sahildar olmıyan 
devletlerin Karadenize girip 
gidecek harp gemileri ve Ka
radenizden çıkacak Sovyet 
gemileri arasında aynı tonila
to nisbetlerini derpiş e<len pro
jesiyle Türkiye Karadcnizde 
sahildar olmıyan devletlerin 
hangi menfaatini gözetiyor? 
Sovyet Rusya için hudutlarının 
emniyeti mevzuu bahistir. Sa· 
hildar olmıyan devletler için 
Türk projesi "nezaket ziyaret
lerini., kastediyor. 

Biz , beynelmilel münase
betlerde nezaketin çok taraf
tarıyız. Fakat nezaket ve em
niyet gibi birbirinden bu ka
dar farklı iki şey nasıl bera
ber tutulur?. Nezaket amatör
lerinin bu ziyaretleri hangi li
manlara yapılacaktır. Bu desi· 
sekar meseleyi ortaya ataca· 
ğız. Bu " beraberleştirilme • 
keyfiyetini kaydetmek, bir ne· 
zaket değil, fakat bambaşka 

bir şeyin mevzubahis olduğunu 
anlamıya kafidir. 

Sovyetler Birliği, Türk tek· 
lifinin hiçbir suretle kendi 
menfaatlerini tatmin etmediği 
telakkisindedir. Boğ-azlar me· 
selesi ya Karadenizin açık de. 
niz ilanı veyahut da kapalı 

deniz il anı suretiyle halledile· 
bilir. Birinci şıkda, Karadeniz· 
i:le sahili olmıyan hiçbir dev· 

"''Biiğ~l'iY:""'""'""""'""""""'' 
Bolluğu 
Ve köylü 

1 1 inci sayfadan de,.am 

makla beraber tek bir banka· 
nın diğer bütün işleri arasında 
bu işi de istenilen mükemme
liyetle idare etmesine imkan 
tasavvur edilemez. 

Ziraat bankası için bütün 
sermayesini ve bütün teşkila· 

tını buğ'day işine hasretmek 
ne mümkündür, ne de banka· 
cılık esaslarına göre kurulmuş 
bir teşekkül için sadece bu 
işe bağlanmak gelir ve fayda
lanmak bakımından doğrudur. 
Buna rağmen, banka elinden 
geleni büyük bir hüsnüniyet 
içinde yapmaktadır. Ancak bu 
hüsnüniyet ve bugünkü çalış

ma imkan ve vesaiti yine 
bu yılki vaziyeti karşılama

ya kafi değildir. Tabiatin lüt
fu ile beraber istihsali art· 
tırma gayreti gelecek yıl
lar için de büyük rakkamlar 
ifade ederler ise dava bütün 
bütün büyüyecek ve memle
ket çiftçisi ve istihsal çoklu· 
ğunun faydaları bakımından 
o vakıt karşılanması zorlu ted· 
birlerin gerekliğ'ini ortaya ko
yacaktır. 

Bu itibarla memlekette mü
temadiyen artan ve arta
cak olan istihsal kabarıklığı 

karşısında buğday meselesini 
başlı başına idare ve tanzim 
edecek bir teşekküle ihtiyaç 
olduğu bir mecburiyet halinde 
göz önüne çıkıyor. 

Hububat zeriyatını en düzgün 
bir sevk ve idare altında bu
lunduracak, istihsal netice· 
sini derhal en faydalı ödeme 
ile devşirecek, silolara sevkı· 
yalı otomatik bir tarzda yapa
cak, alım ve satımı, piyasayı 

en uyar şeklile tevzin ve tan· 
zim edecek, içerde mubayaayı 
dışarda satışı en çıkarlı bir 
•İstem içinde bulunduracak olan 
böyle bir teşekkül de ancak millı 
bankaların müşterek sermaye· ı 
!erile kurulacak bir buğday 

bankası olabilir. 30 - 40 mil
yon lira sermayeli bir buğday 
bankası yalnız bu işle uğraşmak 
şartile hem en kısa zamanda 
kendisinden beklenen fayda
yı getirir hem de köylüsünün 
refah ve istikbalini daha ziya
de istihsal ve ihracının çoklu
ğunda arıyan bir memleket 
için planlı ve fenni hububat· 
çılığı, ucuz maliyet ve yüksek 
satış kabiliyetini yaratabilir. 

Etem izzet Benice 

Cenevrede 
Perde kapandı 

[ 1 inri sayfadan devam] 

Milletler Cemiyeti kadrosu zaruri (kılmaktadır . ., 
içinde m Ü nakit bölge anlaşma· Denilmektedir ;,e devletleri 
alrında derpiş edilmiş bulu· mütalealarını sekreterliğe bil-
nan süel zecri tedbirler arasın· dirmiye ve zecr1 tedbirler 
da sıkı bir münasebet tesis komitesini de hükümetlere 
suretile kuvvetlendirmeye ma- 1 zecri tedbirler hakında bir 
tufdur. hattı hareket teklif etmeye 

Delbosun delili şudur: 

Habeş işindeki muvaffaki
yetsizlik hiç bir suretle pak
tin tesirsi•liğl değil, fakat pak
tın tatbikindeki tesirsizliği is
pat etmiştir. Bunun için tatbi· 
ki mükemmelleştirmek mevzuu 
bahistir. Pakt prensiplerinden 
hiç birini tehlikeye koymamak 
için, hiç bir tadil teklifinde 
bulunmıyoruz. Ekonomik ve 
finansal şekilde genel tesanü
dü ve konseyin süel tavsiye
lerde bulunmak hakkını ibka 
ediyoruz. 

Keza karşılıklı müzaheret 
prensiplerini de, tecrübe gös
terdıki, camianın bütün mesu .. 
liyetlerini deruhte etmesi icap 
etmektedir. 

Yalnız kararlarda çabukluk, 
reylerde açıklık, Milletler Ce
miyetine hayatiyet göstermek 
ve göstermekte olduğu itimat 
buhranını yenmek imkanını ve
rebilecektir. 

Eylülde .• 
Paris, 3 (A. A.) - Fransız 

gazetelerinin fikrine göre, zec
ri tedbirlerin kaldırılmasına 10 
Temmuzda karar verilecektir. 
Habeşistanın ltalya tarafından 
işgali meselesi, bu seferki 
toplnatıda mevzuu bahsolmıya
cak, fakat bu işin de Eylül 
toplantısında nihayete ermesi 
için lüzumlu tertibat alına-

caktır. ı 
Bir düşünce 

Cenevre, 3 ( A.A. ) - As- 1 

samble bürosu bir karar su
reti projesi hazırlamıştır. Pro· 
jede, paktın tam bir surette 
tatbikına mani olan siyasal 
ahval ve şeraite rağmen, ge
rek paktın ve gerek toprak 
meselelerinin kuvvetle hallini 
tanımayan 1932 tarihli Ame· 
rika devletleri beyannamesinin 
tamamen meri olduğu tesbit 
ve müşahede edilerek: 

"Ünallı senelik tecrübe, 
Milletler Cemiyetinin otorite· 
sını kuvvetlendirmek için 
hu cemiyetin işlemesinin genci 
bir tetkika tabi tutulmasını 

Zozo Dalmas 1 

hastalandı 
Selanik, 3 - (Hususi) - Bu

rada büyük Aleksandır tiyat
rosunda temsiller vermekte 
olan artist Zozo Dalmas teh
likeli surette hastalanmıştır. 
Kalp buhranlarından ağır su• 
rette muztarip bulunuyor. 
Fransız Akademisinde 

Paris, 3 (Hususi) - Ro
mancı Edmon Jalu ile Pegridu 
Akademiye aza seçilmişlerdir. 

çağırmaktadır. 

Karar sureti 
Cenevre, 3 (A.A.) - Asam· 

bleye tevdi edilecek karar su
retini kaleme almak üzere bu 
gün bir hususi tahrir komitesi 
vücuda getirilecktir. Bu komi
te muhtelif delegasyonlar tara
f ıddan tanzim edilmiş karar 
suretlerinin hepsini nazarı iti· 
bara alacaktır. 

ltalya kızgın 
RomJ, 3 (A.A.) - Bütün ga

zeteler, Necaşiye karşı büyük 
bir hüsnü kabul göstermiş O· 

lan Cen :vreye karşı şiddetli 

hücumlarda bulunmaktadır. 
Giornale d' ltalia diyor ki: 
Necaşi, Faşist aleyhtarları

nın ellerinde oynattıkları bir 
kukladan başka bir şey değil
dir. Asayişi temin etmek ve 
Avrup1lıları kurtarmak için 
ltalyan askerlerinin Adisaba· 
ba üzerine yürüyüşlerini tesri 
etmiş olmalarına teessüf edi
yoruz. 

Necaşiye gelince 
Cenevre, 3 (A.A.) - Habeş 

delegasyonu, Rö> ter Ajansı 
muhabirine beyanatta buluna
rak Necaşinin Habeşistana 
tayyare ile dönmesinin hatıra 

bile getirilmemiş olduğunu 

söylem'ştir. Necaşı, Asamble 
toplantılarının sonuna kadar 
Cenevrede bulunacak ve sonra 
Londraya dönecektir. Necaşi. 
nin projeleri malüm değildir. 

Habeş murahhasları 
Cenevre, 3 (Telefon) - Ha

beş murahhas heyeti Millerler 
Cemiyeti Umumi katipliğine 
bir karar sureti vermiş, bun· 
da Habeşistan'ın ltalya tara
fından ilhakının kabul edilme· 
mesini istemıştir. 

ltalyan gazetecileri 
Cenevre, 3 (Telefon) - As

samblede gürültü çıkaran ltal
yan gazetecilerinden beşi ls· 
viçreden hudut harici edil
miştir. ikisinin kabahati ol
madığı anlaşılmış, vesikaları 

kendilerine iade edilmiştir. 

Kral Boris 
Almanyaya gideceği 
haberi tekzip edildi 

Sofya, :3 (A. A.) - Bu1gar 
Ajansı bildiriyor: Kralın Al
manyaya giderek Olimpiyat 
oyunları münasebetile oraya 
gelecek olan muhtelif memle
ketlere mensup siyasal şahsi
yetlerle mülaki olmak tasavvu
runda olduğu hakkında bazı 
yabancı gazetelerde çıkan ha
ber tamamen asılsızdır. 

Yeni bir istihk6m 
daha hazırlanıyor 
Paris, 3 (A. A.) - Senato 

ordu komisyonu, hedefi Liyon 
olacak herhangi bir taarruza 
karşı koyabilmek maksadile, 
Fransa - lsviçre hududunda ya
pılmış veya yabılabilecek Fran· 
sız mudafaa mevzileri hakkın
da tahkikat yapılmasına karar 
vermiştir. 

Japon yada 
Bir idam 

Tokyo, 3 (A.A.) - Harp 
Bakanlığının bir tebliği Kay
makam Aizava'nın bu sabah 
idam edildiğini bildirmektedir. 

• • • 
Yunan Zabitleri Almanyada 

Atina 3 ( Hususi ) - General Mnrko'nun riyasetinde fenni 
kıt'a ta mensup yüksek zabitlerden mürekkep bir heyet dün 
dün Almanyaya hueket etmiştir. Bunlar Almanyada harp 
malzemeleri fabrikalarını tetkik edeceklerdir. 
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ı Kendi makine ve 
fabrika eserlerimiz 

1Yerli Sanayi Sergisinin sekizin· 
cisi de bir iktidar hamlesidir 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ı 

~Atatürkün~ 
11 Teşekkürleri -

lstanbul, 3 ( A. A.) -
Riyaseticumhur umumi ka
tipliğinden: 

Kabotaj hlkkının hayra· _ 
ğımıza ·geçmesi müna•ebe

: tiyle yurdun birçok yerle
~ rinden gelen ve vatandaş· 
~ !arın yüksek duyğu ve bağ
~ lılıklarını bildiren yazılar• 
~ dan Atatürk ço_k mütehas-
~ sis olmuşlar ve teşekkür- ; 
~ !erinin iblağına Anadolu ~ 
~ ajansını memur etmişlerdir. ~ 
~11111111111111111111111111111111111.111111111111111111111111111111~ 

Boçkay takımı 1 

Ankarada 

Yeni Yerli Mallar Sergisinden başka bir görünüş 

Yabancılar istismarından kur- memleketi olmaktan çıkmış ve 
\ulan verimli bir yurdun ken· ayni zamanda bir sanayı mem· 
di kudretile başardığı, büyük lekeli olmak için herşeyi ha· 
şefinin ve büyüklerinin önder- zırlamış ve yapmıştır. 
Jiğile erdiği endüstri inkilabı- Sanayi sahasında husule 
nın değerli eserlerini dün bir gelen bu tarakkiyatı mukayeseli 
defa daha gözlerimizle gör- bir surette halkımıza göster. 
dük, gönlümüzle takdir ettik, mek ve tanıtmak için her se• Bugün orada ilk ma· 

çını yapacak ı Dün Türkiyede endüstri inki- ne birliğimizin açtığı scrgiler-

Ankara, 3 (A.A.) - Olim
piyat oyunlarına iştirak etti
rilecek Milli futbol takımını seç
mek üzere kampa alınan fut
bolcuların ecnebi takımlarla 
le-naslar yaptırılması için üç 
maç yapmak üzere nıemleke· 
timize davet edilen Boçkay 
takımı, üçüncü ve son maçını 
Çarşamba günü yapmıştır. 

Boçkay takımı, Ankara mın· 
takası ile yaptığı anlaşma ne
ticesinde bu akşam lstanbul
dan Ankaraya hareket ediyor. 
Yarın öğleden sonra saat 16,30 
da Ankaragücü alanında Eski· 
şehir ve orta Anadolu şampi
yonu Demirsporla ve 5 Tem
muzda da aynı sahada ve aynı 
saatle Ankara şampiyonu An
karagücü ile bir maç yapa· 
caktır. 

lstanbul gazetelerinde ve rad
yoda Boçkayın 5 Temmuzda 
Fener bahçe ile yapacağı bil
dirilen maç yapılmıyacaktır. 

Baldvin istifa 
etmiyecek 

Londra, 3 (Radyo) - Yeni 
bir nutuk söyliyen Başvekil 

Baldvin istifa edeceği ş1yia

larını tekzip etmiştir. 

Yunan partileri 
Atina, (Hususi) - Liberal 

p~rtisinirı umumi toplantısında 
Lider Sofulisin takip ettiği 

siyaset kabul edilerek ken
disine itimat verilmiştir. 

Jabının dost ve düşman gözler den sekizincisi de hazırlanmış 
önüne eserlerini saçtığı gündü. ve huzurunuzda açılma şerefine 
uverli mallar,, tiabirile tevazua mazhar olmu~tur.,, 
erdirdiğimiz Türk endüstri var- Vasıflan sonra vali mua-
lığının Türk işçisinin ve Türk vini Hudai de şun'arı söyledi: 
serma~edarının _eserl~rini dün " - Artık memleketimizde 
bir ç;çek sergısı gıbı hır daha bütün eşyanın yapıldığını bü· 
ortaya koyduk. Ve Taksim yük bir sevinçle görüyorum, 
bahçesinde kurulan sekizinci Sergiyi gelecek sene dah mü-
yerli mallar sergisini dün kcmmel görrr.ek ister ve sana· 
akşam sekizinci defa açmış yinıizin koruyucusu Cümhuri· 
olduk. yet Hükümetine ve onun Büyük 

Serginin dün açılma töreni Şdi Ulu Öııder Atatürke bu· 
yapılırken binlerce halk ile rada teşekk:ir etmeyi bir va· 
beraber Vali muavini Huda;, zile bilırım.,, 
Merkez kumandanı General Bundan sonra bahçenin hır 
Fehmi, Beyoğln kaymakamı köşesine gerilmiş olan kurd-
Daniş, fabrikatörler, tacirler lanın önüne gelindi, vali muavini 
ve şehrimizde bulunan say- Hudai yerli malı b:r bıçakla kur-
lavlardan bir kısmı da hazır delayı kesti ve sergiyi açtı. 
bulunuyordu. Bundan sonra davetliler toplu 

Saat 6 da istiklal marşile bir halde sergideki pavyonları 
sıezdiler ve çok beğendiler. 

merasime başlandı, bunu mÜ· Bir müddet sonra da sergi bü• 
teakip Sanayibirliği reisi Vasıf tün halka açıldı. Dün gece 
bir söyle verdı ve dedi ki: saat yirmi dörde kadar 27000 

"- Atalürkün şuurlu irade- kişi gezmiştir. 
sile mazinin zulmetinden kur.. 11111111 ı1111111111111111111111uıı uııııııı1111111u111111u111111ıı .. 

tu!an millet istikbale hızla yü- On tane nüfus cüz• 
rüdü. On senelik kısa bir za. danı kaybetmiş 
mana birçok şeyler sığdırdı. Nuruosmaniycde oturan Mi. 

Sonra bunu da kafi görmi. tat adında bir zat kendisine 
yerck daima ileri gitmek iste- ve akrabasiyle sair kimselere 
yen hükümet beş senelik sa· ait Soyadlarını tescil ettirmek 
nayi programiyle bu gidişe için on tane nüfus teskeresini 
bir istikamet verdi.Elektrifikas- yanına almıştır Fakat Beşiktaş 
yon teşkilatiyle memleket baş- ile Tophane arasında bunları 
tan başa nura kavuştu. düşürmüş veya çaldırmıştır. 

Türk yurdu yalnız ihtida! Polise de müracaat eden Mi-
maddcler yetiştiren bir ziraat tat, şimdi bunları aramaktadır. 
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'i lr.PAN' 
Türkçe nasıl konuşular? 

Memlekette yaşıyan Türk ırkındun olmıyan yurttaşların 
Türkçe konuşmalan hakkında yazdığım hkra ber tarafta sa
mim·ı b" ı·k d d Karilerimden bu noktada bana hak ır a a a uyan ır ı. 

\'eren bir çok mektuplar alıyorum. Bunla~ arasında H~ybeli
adada beş genç Türk imzası ile aldığım bır mektupta dıkkate 
değer bazı mülahazalar gördüm. 

Mektubun bir yeri.;de deniyor ki ' 
"Tekirdağında Türkçe konuşmıyanlardan ceza alındığını 

bilmiyoruz. Fakat Edirnede Belediye nizamnamesine ek olarak 
yapılan "Edirne Belediyesi yasakları. nın 19 uncu maddesinde 
şöyle yazılıdır : 

- Türkçeden başka lisanla seslenerek mal' satan ve bu 
ıuretle bağırarak mal teşhir edenden maktuan iki lira hafif 
para cezası alınır.,, 

İstanbul Belediye yasakları arasına bu madde' 
- Umumi mahallerde Türkçeden başka lisanla konuşan 

\'e mal satandan "on lira. para cezası alınır. şeklinde tadil 
edilmiş olaa emin olunuz yurttaşlar derhal Türkçe konuşmağa 
başlarlar .• 

Karilerimin bulduğu bu zecri tedbirlerin müsbet netice ve· 
receğine ben de kaniim. Fakat böyle milli gayretlere temas 
eden tedbirlerde Öz Türk yurttaşların da her hangi bir ~e
lediye kararına yardımcı olmalarını da lüzumlu bulurum. ls
tanbulda, bilhaasa Beyoğlu, Şişli tarafında öyle Türk kadın· 
ları ve erkekleri tanırız ki alışveriş için girdikleri mağazalar· 
da bildikleri Fransızca, Almanca, İngilizce her ne ise o dille 
konuşmayı ad,eta bir kibarlık, bir zarafet sayarlar. Karşıla· 
rında bu tip insanları gören tatlı su frenkleri veyahut yerli 
yurttaşlar da onlardan cesaret alarak doya doya Türkçeden 
başka bildikleri dili sayar, dökerler. 

Beyoğlu tarafında bakkal çıraklarının bile çatrapatra 
Fransızca ve Almanca konuştuklarını \'e dükkanda bütün_ he
sapları Rumca, Ermenice tuttuklarını bildiğimiz için daimi bir 
Belediye mürakabesinden uzak kalan bu lövanten kumkuma
larını yola getirecek en müessir tı:şebbüsün yine bizden, İÇİ· 
mizden başlıyacak bir milli gayrete dayanacağına kailim. 

Zaten bu kabil milli ceryanlar otoritelerden ziyade Cemi
yetin toplu ve üstün varlığından kuYVet alırlar. 

Bi.lrhan Cahid 
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ADLiYE 

Yine bir düello meselesi 

Bir avukat arkadaşk~ 
nı ölüme çağırdı 

Dün Müddeiumumiliğe genç 
A,·ukatlardan birisi müracaat 
ederek, kendisine yaşlı bir a
vukat tarafından gönderilen 
bir düello mektubu vermiş ve 
l:ıunu tehdit mahiyetinde telak
ki ettiği için takibat yapılma
sını istemiştir. Yaşlı avukat 
mektubunda: 

•Namuslu bir avukat l..cndi
sine tezyirat isnat edildiği 
için bir arkadaşını düelloya 
çağırdı. Sen de davalar tasni 
ettin. Eğer namuslu isen beni 
hiç olmazsa düelloya davet 
et istediğin bir yerde çarpışa
lım.,, 

Müddeiumumilik bu mektu
bu tetkik etmiş ve bu şekilde 
düelloya çağrılmanın tehdit o
lamıyacağmı ileriye sürerek 
mektubu kabul etmemiştir. 

Bundan başka muharrir Yu
suf Ziyayı da Saip adında bir 
genç düelloya davet etmiştir. 
S~bep şudur : Bu genç göğ

sünde bir (Hitler) rozeti taşı
yormuş. Muharrir Yusuf Ziya 
buna sinirlenerek genci polise 
şikayet etmiştir. Genç te buna 
kızmış ve mizah muharririne 
düello teklif etmiştir. 

yacı Ahmet Rasim isminde 
bir genç iki ay ev1"el bir eğ
lenti yerine gitmiş ve zabıta
ya hakaret iddiasıyle de ken
disi tevkif edilmiş, yedinci 
müstantik ifadesini tesbit et
miş çıkarken önüne Ali çıkmış : 

-· Ben hukuk mezunuyum. 
Ağır cezada da stajiyer me
murum. Bana otuz lira verir .. 
sen seni kurtarırım tekJilini 
yapmış. 

Ahmed Rasim: Yanımda 
para yok. Seni anneme gönde
reyim, oradan alırsın demiş. 

Ali bu Ahmed Rasimin 
mektubile valdesine gitmiş, 

kendisinden 30 lira almış, bir 
de 500 liralık kefalet senedi 
tanr.im ettirmiş ve ondan son
ra da ortadan sır olmuştur. 

Ali dün mahkemede tumturaklı 
bir üslüpla yazdığı uzun bir 
müdafaanameyi okuyarak ken. 
disini müdafaa elli. 

Ahmet Rasim henüz tevkif
haneden çıkmadan Ali de le\·· 
kil edildiği için orada buluş
muşlar, Ali, Ahmet Rasime 20 
liralık bir senet vermek iste· 
miş. Ahmet Rasim buna mu• 
vafakat etmeyince kendisi
ne tehdit mektubu göndermiş
tir. Bunun için de aynca da
va açmı:)tır. 

Ali mahkumiyet kararını din-

' Hız ve gücünü vatandaşın sevgisinden alan gazetedir 

Sahibi: Etem izzet BENiCE 

Belediye· 

Yine şu 
Atlama 
Hikayesi 
Belediye zabı ~ 
tasına sıkı emir· 

ler verildi 
Son günlerde tram\·aylardan 

atlayanlar yine çoğalmıştır. 

Belediye bunu gözönünde tu
tarak zabıtai belediye memur
larına sıkı emirler vermiştir. 
Bunun derhal tesiri görülmüş 
tram,·aydan atlayan bir çok 
kimseler yakalanmıştır. Bun· 
lardan 105 kuruş ceza alın
maktadır. 

DAVA - Haliç şirketinin 

belediye aleyhine açtıgı dava 
belediye lehine neticelenmişt~ 

Vapurları muvakkat idare iş· 
!etmekte olduğundan belediye 
koydugu hacizden bir netice 
çıkmamıştır. Bu hususta hükıl· 
metin nihai kararı beklenmek· 
tedir. 

TRA. !VAYLAR - Tram
vayların gece saat bire kadar 
işlemesi hakkında dün beledi
ye ile şirket arasında görüş

meler yapılmış ve neticede 
bugünden itibaren başlamak 

üzere bir hafla tecrübe yapıl
ması kararlaştırılmıştır. Tram
vay şırkelini tatmin edecek 
kadar müşteri çıkarsa gece 
servisleri çoğaltılacaktır. 

ARABALAR - Belediye 
Kadıköyündeki yaylı arabala
rının geçeceği yolları tayin 
etmiştir. Bundan sonra araba
lar sağ tarafı takip edecek, 
muayyen yerlerden geçecek 
ve rast geldiği yerde duramı
yacaktır. Arabaların duracağı 

yerler de tespit olunmuştur. 
DUHULiYE - Yerli Mallar 

sergisinin busene Taksim bah
çesinde açılması dolayısiyle 

bahçeye girenlerden beş ku
ruş duhuliye ahoacaktrr. Bu 
paranın belediye tarafından 

alındığı hakkındaki haberler 
doğru değildir. Taksim bah
çesini işleten müstecir enel
ce de ayni duhuliyeyi aldığına 

göre serginin bahçede açılma
sından sonra bir değ'işiklik 

yapılmamıştır. Yalnız evvelce 
bu para yalnız müstecire ait 
iken şimdi yamı sergiye ka· 
lacaklır. 

Vilayet 

Soyadları 
Soyadı için verilen müdde

tin bitmesi dolayısıyle dün mül
hakattan soyadı neticeleri \"İ
layete bildirilmiştir. 

lslanbul vilayeti dahilinde 
yüz doksan bin küsur aile 
soyadı almıstır. Keyfiyet dün 
telgrafla Dahiliye Vekaletine 
bildirilmiştir. 

Sayı: 76 Her yerde 5 kuru1 Telefon No: 20827 • Telgr~ı adrc•i' lstanb~I Açık Söx 

İstanbul Valisi İstanbu-' 
lun küçüklerile beraber 

Maaaif idaresinin i/kmektep talebeleri için açlığı kamp çok 
rağbet görmüş, bir çok talebe velileri çocuklarını bu kampa 
göndermislerdir. Maarif idaresi ıehrimizdeki tanınmış kimse
leri dün için kampı gezmeğe dawl etmiştir. Vali t'< !klediye 
Reisi Muhittin Üstündaf da riürı kampa giden daı.,.llıltr ara· 
sında balunmuşlur. 

Kamp mıntakası ~zi/mi1 u arzu edenler birer deniz ban
yo;u da yapmışlardır. Resimde lstanbul Valisini, lstanbulan 
küçük mektep/ileriyle btral>er banyo alırken ve onları şefkatle 
okşar ve altikariar olurken görüyorsunuz. 
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POLiS 

Bir ahJaksızllk suçlusu 

Küçük çocukları 
evine doldurmuş 

Bir adam bunları fena arzu sahip
lerine peşkeş çekerken yakalandı 

Polis dün, çirkin bir ihbar 
ve iddia üzerine Beyoğlunda 

H~san Sami adlı birisinin 
eı-inde arama >~P ~ \"e edi, 
sekiz genç çocuk bulmuştur. 
ihbar ve iddia şudur: Hasan 
Sami bu çocukları kandırmak 
suretile eline getirir '\"C şunun, 
bunun fena arzulanna peşkc.ş 

çekermiş. Gocuklar on bir, 
on iki yaşındadır. 

Polis çocuklarda zühre\"i 
hastalık bulunup bulunmadığı· 
nı zabıta doktoruna tesbit el· 
tirdikten sonra Hasan Samiyi 
gizli randö,·cülük yapmak \"e 
küçük çocukları igfal etmek 
suçiyle Müddeiumu~iliğe \"e~
mişlir. r.füddeıumumılık tahkı
kat dosyasında çocuklann nü
fu..kiigıtlarının suretleri bag
lanmadıgı için suçlu Hasan Sa
miyi geç vakit polise iade et
miştir. 

YARALANDILAR - Dün 
lstinye fabrikasında çalışan ok
sijen kaynağı amelesinden Ce
mal \"e Muh;ddin oksijen sişe
sinin patlamasile yaralanmışlar
dır. Polis tahkikata başlamış ır. 

DEVRiLDi - Yenikapıda 
sandal ile gezmekte oaln Ali 

\"e lsmail denize dü.şmüşlerse 
de kurtarılmışlardır. 

KA 'iGA - Zeyre ·te bir 
ha.-ıda mangal yakan Muhar
rem ile ko"'lusu Veli \e ka
rısı Ayşe arasında marsık ko
kusu yüzünden ka\"ga çıkmış, 
suçlular yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

ÇARPTI - Galatada kül
han sokağında 16 numarada 
oturan Kambo da~cılık kulubü 
öounden motosikletle geçer
ken arkasırıdan gelen şoför 

Hayıkın idaresindeki otomo
bilin sademesine uğramıştır. 

lotosiklet plrçalanmış \"e Kam· 
bo da muhtelif yerlerinden ya
ralanmıştır. Şoför kaçmış, tah
kikata başlanmıştır. 
DÜŞTÜ - Feriköy Dere 

sokağında oturan Necip Sipı· 
hi ocağı önünde tram,·aydan 
atlamak isterken düşerek bı

şından yaralanmıştır. 
HIRSIZLIK - Beyojtlunda 

oturan 5okrat 41 lirasının 

Esa adında birisi tarafından 

çalındığını iddia elmiş suçlu 
ya' ·alanarak tahkikata baş

lanmıştır. 

Ekonomi 

Zecri 
tedbirler 
Kalkınca 
İhracat tacirlerı 
şimdi hazırhk 

yapıyorlaı 
Zecri tedbirler kaldırılacağı 

hakkında çıkan haberler üze· 
rine vaktile ltalya ile alakaları 
bulunan tüccarlar şimdiden ha
zırlıklara başlamış bulunmak
tadırlar. Söylendiğine göre, 
ltalyaya mühim miktarda ilıra
cat yapan tüccarlar zecri ted· 
birler kalkarkalkmaz harekele 
geçebilmek için kendi ihraç 
maddelerini hazır bulundur
maktadırlar. 

KLERING - Finlandiya ile 
yapılan ticaret anlaşması bir 
Temmuzdan itibaren tatbik 
mevkiine girmiş bulunmakta· 
dır. Bu anlaşma, Klering esa~
larına göre yapılmış olduğun. 
dan Türk malları bundan 
sonra Finlandiyaya serbest 
olarak girebilecektir. 

Buna mukabil Finlandiya 
mallarının da Türkiyeıe ser
bestçe girebilmesi için bir 
serbest kontenjan listesi hazır
lanmıştır. 

ı ---$~ket~ 

Şark şimendife
rinin kurnazlığı 
Şirket vakit kazan
mıya çalışıyormuş 

Dün sabah saat 11 de top
lanması mukarrer olan Şark 
Demiryolları umum! heyeti ek
seriyet olmadııı-ından ikinci de
fa toplanamamış \"C içtima 6 
Agu•tosa bırakılmıştır. Halbu· 
ki Şark Demiryolunu hükümet 
satın almak için dün yine ek. 
!'erijetin temin edilemenıc"i, 
Şakr Demiryolları idare heye• 
linin vakit kazanmak için ih
malkar davrandıg-ı zannını u
yandırmaktadır. 

Toplantıda hükumet mümes
sili olarak bulunan ve Devlet 
Demiryolları tarifeler müdürü 
Naki ve Şark Demiryolları baş 
müfettişi fSalahaıtin bunu Na
fia Vekaletine bildirmişlerdir. 

İnhisarlar: 

Yeni tütün 
depoları 

Çok ilerlemiş bulunan tü
lün sanayiimizin ihtiyacını kar- ı 

şılamak üzere 1 n h i sar 1 ar 
ıdaresi asri manipülasyon de
poları inşa ettirmiye karar 
vermiştir. 

Kanlı torba henüz 
bulunamadı 

Eğirdir Müddeiumumiliğin
den bir katil suçlusuna ait tah
lil için lstanbubul Adli Tıp 
işleri Müdürlüğüne gönderilen 
kanlı bir pantalonun kaybol
duğunu yazmıştık. lstanbul 
Paket Postahanesi bu panta
lona ait irsaliyeyi Ankaradan 
getirtmiştir. lrsaliye'lin üstün
de yalnız lstanbul Adliye Mü
dürlüğüne adresi çıkmıştır. 

ledikten sonra: ~ ........................ ,,...,..,. ................................................................................ ,~----.....,,.... ................ ~ 

Bu depolarda tütünler uzıın 
zaman bozulmadan saklanabi
lecektir. Ayrıca depolarda bü
tim fenni tesisat bulunacak ,.e 
tütünler fabrikasyon için iyi 
bir şekilde terbiye edilecektir. 

Paket postahanesi bu pan· 
tolonun da Adliye levazım mü
dürlü~ne teslim edildiğine da
ir bir memurun imzasını da 
göstermektedir. lstanbul leva
zım müdürlü~ Anadoludaki 
bütün Adliye teşkilatının kır
tasiye işlerini de temin ettiği 
için bir çok boş çuval paket
leri almaktadır. Bu arada bu 
p~ntolon paketi de açılmış ve 
kullanılmış olduğu tahmin edil
mektedir. 

Karışık bir iş 
Asliye Üçüncü Ceza mahke

mesi dün Ali adlı mevkuf bir 
genci üç ay hapse ve 50 lira 
ağır para cezasına mahküm 
etti. Davanın mevzuu şu idi: 
Büyük çarşıda yorgancılar için
de Gelincik soka~nda mobil. 

- Mademki temyizi kabil
dir davayı temyiz edeceğim, 
muhakkak kazanacağım, dı
yordu. 

5 yıl, 10 ay 
Dün Ağır Ceza mahkeme. 

sinde zimmetine para geçirdi
ği iddia edilen Çatalca tah
sildarı Hayrinin muhakemesi 
bitirildi. Hayri 20 mükelleften 
120 lira yol parası almış ve 
bunun 73 lirasını zimmetine ge. 
çirmişlir. Mahkeme Hayrinio 
suçunu sabit gördüğü için beş 
sene 10 ay hapsine karar verdi. 

Bir buçuk yıl 
Tramvayda Dii<ranohi lldlı 

bir kadının 60 lirasını aşıran 
sabıkalılardan Muzaffer dün 
asliye üçüncü ceza mahkeme
sinde 1,5 sene hapse mahkiım 
olmuştur. 

Partide: 

Kuzguncukta semt 
ocağı 

C. H. Partisi Üsküdar ka
zası. tarafından Kuzguncukta 
yenı yapılan semt ocağı bina
sının açılma töreni bugün saat 
16 da Kuzguncukta icadiye· 
deki yeni binada yapılacaktır. 
Bu münasebetle bir de balo 
verilecektir. 

Doktor ve tayyare 

iyi ,..., çok yolumuz olsaydı, 
azlık olan doktorlarımızdan 

her yere yelişmelerin~ daha 
çok çalışmalarını istiyebilirdik 
ve köyle kasabanın ihtiyacı, 

bu suretle karşılanmış olabilir· 
di. Fakat birdenbire giderile

miyecek olan bugünkü yok. 
suzluk önünde, tayyare denen 
ve yol istemiyen devaikül'den 
yardım beklemek imkanı dai
ma vardır. 

Dünyada güç olmayan tek 
şey yoktur. Amma, kim ne 
derse desin, Tayyareciliğin, 
anlayan için en kolay iş oldu• 
ğu, her vakıt söylenebilir! .. 
Bununla baraber memlekelı 
doktora ka\'uşturacak ,.e va
tandaşı yok yere ölmek fela

ketinden kurtaracak bir tay
yarecilik kurmanın birçoklrı
na karışık göründüğü de mu-

hakkaktır. Halbuki a'11 haki
kat olan, memleketi, koyle.j. 
ne varıncaya kadar doktor eli 
ulaşan bir hale koymak şırtıle 
böyle bir tayyareciligi yara
tıp çalıştırmanın işden bile ol
madığıdır. 

Otocir bir tenis meydanına 

inip kalktığı \"e üç beş viljye
tin ihtiyacı mesela iki tayyare 
ile karşılanmak mümkün oldu· 
ğu müddetçe, ne tabiatin zor
luğu, ne malzeme \"e tesisat 
gözleri yıldırabilir! On beş 
yirmi tayyare k2ç paradır ve 
insanlarının. sağlığını düşünen 
bir kasaba veya köy içın 
meydan yahut bır tenis korlu 
kadar geniş bir düzlllk, neka
dar bulunmaz ve yap;lmaz bır 
iştir!?,. 

Yollarımız gibi doktorları
mız da azdır ve bir kısım ye
tişkin asker tayyarecıleri de'. 

re, dene izinli sayıp, bunlara 
gene hol bol uçuş fırsatını 
kazandırmak daima mürnkün
deir. 

Şu halde bir kaç ayda ,.e 
hiçten bir emekle kurulabile
cek ve her yıl, belkı, on bin
lerce yurddaşı ölümden kur
taracak bir tayyarecilik kur. 
makta gecikmek niçin? .. 

Bence tayyare, yalnız has
tayı ta:;ıyan \"e hastaya çağırı
lan değil, doktorun beş el'li 
köye kadar elini uzatmasına 

yarayan, memleketin sağlığını 
hatla jandarma ve polis bakı
mından emniyetini kontrol al
tında tutan bir vasılıı olarak 
mütalea edilmek lazımdır. 

Durmak, hervakit, geri kal
mak ve kaybetmek manasına 

gelmiştir; bu işte de, ben buna 
ınanıyorum. 

ş. H. Ergökmen 

Bu depolardan şimdilik bir 
tane Üsküdardaki Şemsipaşa
da ,.e diger bir tane de Trab
zond Pulathanede yapılacaktır. 

Tiyatro: 

Opera 
Hazırlıkları 
Artist Semiha Ber· 

line gönCleriliyor 
• Şehir Tiyatrosu ağustosta 
programlarına başlıyacaktır • 
Öğiendiğimize göre bu kış 
tiyatronun operet ve dıram 

kısımları yine ayrılacaktır. Dı
ram kısmında fiatlar indirile
cek ve temsillere şimdiki ti
y .. tro binasmda devam edile
cektir. Operet kısmı da Asri 
sınama binasında temsillerini 
\'erecektir. 

Opera hazırlıklarına da baş
lanmıştır. Artist Semihanın bu 
yıl Berlin konsenatuvarına 
gönderilmesi kararlaştırılmı.ştır. 

Viyana konservatuvarında 
tahsıl etmekte bulunan Münir 
de bu yıl dönecek ve opera 

l 
lesis_edilin_ce~e kadar operetle 
temsıllere ıştııak edecektir. 
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Göklere çıkan 
telaş! 

Dünya kuşkulu. Onun için 
yerde, g-ökle ne olsa bize 
masalmış g-ibi geliyor. insana 
zorla bir ( mistiklik ) çöküyor 
yani!. Amma, şu ediplermiz 
arasında sôylenen elbise mis. 
ligi değil! Zir.t çogumuz 
( Lokarno ) ·pak tından çok 
ene! (Taksit) pakllarını ihlal 
etmiş bulunalı beri elbise mi<
liği. ayakkabı mistiği, şapka 

mistiği çökmüş ustümüze çöke
ceği kadar zaten .. 

Bizim dediğimiz misiliklik, 
şu gümrüklerimizde mühürle 
kapalı esrar dolu tenekeler
den nişasta çıkması kabilinden 
esrar hadiseleri önünde üstü
müze gelen acayip haldir. 

Mesela Milletler Cemiyetin
de bir hadise olur olmaz gök
lerde de hemen bir hadise o
luyor ! Acaba dünyanın sıkın· 
tısı arlık ayyuka mı çıkıyor? 
Yer yüzünün katakulli yatı gök 
yüzüne mi vuruyor, nedir?. 

Fakat, hakikat, şu yer \"e 
gôk hadiselerinin birbirlerine 
uygunluğu insana şin \"erir g-i
bi de .. Mesela bundan onbeş 
g-ıin evvel gün.ş tutuldu. Ma
lum. Birkaç dakika karardı. 

Acaba bu güneşin ( Habcş
leşme•i) miydi? 

Biz yer yüzü insanlarına: 
- Olanlar önünde dilleriniz 

benim gibi tutulursa benim gi· 
bi Ha beşe dönersiniz ha 1 

Mı dernekli?. 
Şimdi de Zühal yıldızı et

rafındaki meşhur halkasını kay
bedecekmiş l 

Limon kıtlığından sonra ha
r;çlen doçent ithaline de kal
kışıldığı şu sıralarda meşhur 

profesör Zati Sungur kalkıp ta 
Zühale gitmiş olamaz ya 1 

O halde Zühalin halkasını 
kaybedeceği de ar.aba ne de
mek? Manası ne ola ki? 

Koca Zühal, halkasını kay
betmekle yani bize: 

- Dikkat l Yeryüzünde hok
kabazlıklar oluyor! Dünya iş· 
!eri akıl mantık halkasını kay· 
bedeceklir 1 mi demek isliyor"? 
Acayip şey!.. 

Velhasıl göklerde de bir te
l~tır gidiyor! Ey gökler l Ne 
oluyorsunuz? Teliiş etmeyin 1 
işte zecri tedbirleri kaidırıyo
ruz I 

Doçent alınıyor 1 
Üniversite Rektörlüi:ü şu 

hariçten profesör ve doçent 
ithalini lekzib ellL Fakat aka
binde gazetelerde şöyle aca
yip bir ilan gördük: 

•· fslanbul üniversitesi rek
törlüğünden : ., 

Birinci dahiliye kliniği do
çentliği (1) adet, mikroboloji 
ve salgınlar birliği labaratu· 
var doçentliği (2) adet. marazi 
teşrih labaralu\"arı doçenlligi 
(!) adet.. 

Ta!ip olanların rektörlüğe 
müracaatil 

Hiç böyle adetle doçent ilanı 
görmemiştik. Demek hniçten 
doçent getirtmekten vazgeçen 
rektörlük piyasadan müzayede 
usulile doçent alıyor! 

Sütten yanmı
şız vessel.§.nı ı 

Sütçüler cemiyeti reisinın 

söylediklerini okudunuz mu ? 
Köylülerin civardan getLI"ip 
mahalle aralarında beygirle 
sattıkları sütün rağbet bulma .. 
yeni bir hileye yol açmış. 

Sütçü esnafı kendilerine köy
lü sÜ•Ü vererek beygirierle 
süt satmaya başlamışlar l 

Dernek sütlerden sonra süt
çüler de tebdili kıyafete baş
ladılar! Yandık demektir. 

Süt işinin halline artık im
kan yok! Zira hiç bir polis 
hafiyesi sütçüler kadar ( teb
dili kıyafet) bilmez! 

Neyzen. ka
~kçı bankeri 

(Acayibi seb'ai alem) deni
len dünyanın yedi acayibi se
kiz olmuş! Zira ömründe be~ 
para kazanmak şöyle dursun, 
bunu aklından bile geçirme. 
miş olan koca Neyzen Tevfik. 
den de kazanç vergisi alınmış! 
Olacak iş mi? olmuş. 

. Hayatında elbise mistiğini 
bıle halletmeyi becerememiş 
koca 7.Üppe ! Bak meğer ban. 
kermişsin ! ( Nis) de mu az· 
zam bir define sakladığını ni
hayet çakmışlar l Tevekkeli 
değil, başka ellerde senin gi· 
bi!erin apartımanları, yatları, 
villaları olur l 

Sen bu milletin sana bah
şettiği bütün kazancmı muh
teşem sokak ortalannda yaşa
yarak şurada burada ye İç, 
keyfiet; etrafında gördüğün bu 
zeka peresUik önünde aklın· 
dan başka kazancımda kaçır 1 
Bağımı var? beş parasız bıı 
kadar lam kazanmış adamdan 
alın dayanın kazanç vergi· 
. · ı I sını ...• 
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San'at konuşmaları 

Güzel Sanatler Aka
demisi sergisi 

Askerlik: 
Beton otomobil 

yolları 

AÇIK SÖZ- 4 Temmuz 

-2-

Barış yıllarında güdü
len nafıa işlerine harp dü
şünceleri de mühim tesirler 
yapar. Şehirler dışında, de
mir yolları istikametlerin· 

Zemine ve 
.tamana göre 
söz söylem ek. 
İdarei masla· 
hat kaidesine 
u y g u nluktan 
ayrılmamak. 

No: 76 Yazan: Reşat Ekrem Koçu 

Yazan: Ahmet Hamdi 
Birinci makalemde serginin 

diğer kısımlarında mevcut ha· 
va ile şark sanatler kısmının bir 
birinden ayrıldığından bahset· 
miştim. Şark tezyini sanatler 
kısmında maziden kalan bir us• 
talığın tekrar yeşermeye doğru 
olan hareketlerini görüyoruz. 
Buradaki herşey, bütünlüğünü· 

kaybetmiş olmakla beraber,he· 
nüz hassasiyeti içimizde yaşa
yan bir medeniyet ve zevkin, 
elinden geldiği kadar bugüne 
intıbaka çalışan mahsulleridir. 

sanatlerde çalışanlara hiç ol- de ve sınırlar boyunda ya. 
mazsa ilerisi için ümit veren pılan Beton otomobil yol-
bazı imkanlar vardır. !arının ticaret ve iktısat 

işte iki an'ane ki bugiln bi· 
le bu mazi artığının pençe. 
sinden yakamızı kurtaramıyo
ruz. 

Girit Serdarı Deli Hüseyin Paşaya bir hattıhümayunla 
donanmanın Boğazdan çıktığı ve bu yıl Kandiye ka .. 

lesinine fethin himmet etmesi bildiriliyordu 
Bir mimar, sanatiyle ha. görüşünden ziyade asker· 

yat arasındaki sıkı münasebet- lik ihtiyacına uydurulması 
ten emin olarak daima bekli· bu düşüncenin gereğidir. 
yebilir. Keza bir afişçi veya Bu yollar muntazam bir 
seramikçi- memleketin iktısadi 
faaliyetlerinde kendisini lüzum· plana göre yapılır. 
lu kılan çalışma imkanları bu· Demiryollarının uzakla-
labilır. Fakat resim gibi mad- rından, birini diğerile bir-
di hayatta mübrem hiç bir ro- leştirmeden toplu yolların 
lü olmıyan ve bütün ümitlerini tamamile dışarısından do-
sadece vatandaşın sanat terbi· laştırılır ve 12: 7 metreye 
yesinde ve zevkinde bulan bir kadar genişlik verilir. 
sanatin yaratıcıları için bu me· Bütçesi uygun devletler 

mak şartile bu s~natlerden şü~- sele büsbütün başka bir şekle komşularile münasebetlerini 
hesiz ki çok şeyıer beklenebılır: girer. gözönünde bulundurarak 
fakat ne de olsa çok incelmiş Filhakika bizde resim dev- bu gibi yollar yapmağa 
bir zevk olmaktan ileriye ge- ı letten ve yarı resmi mües;eseler- başladılar. Mesela; Alman· 
çemezler .Di ğer şubelerde ise iş ı den başka bir müşterisi ol mı· !ar 1934 programına göre 
büsbütün başkadır. Bu şubeler- yan bir san'at halindedir; zevk· 7000 kilometre otomobil 
de bugünkü hayat ve düşünüş lerini san'atkarın seviyesine yolu yapmağı kararlaştır-
taızımızın emrettiği bir sanatin yükseltmiye çalışacağı yerde dılar ve bunun 1800 kilo. 
yolunda yürüyen gençlerin e- belki çok defa onu san'atkara metresini işletiyorlar. 
serleri vardır. Bunlar yarının cebre çalışan birkaç amatörün Beton yolların askerliğe 
mimarları, ressam ve heykeltı· mevcudiyeti bu iddiayı tekzip 

yararlığını anlamak için O· 
.aşları, tezvinatçıları olan genç· etmez; onun içindir ki devletin 

1 · tomobil veya kamyon arın 
]erdir ve bugünkü mesailerin- zaten y~p!"akta olduğu hima· 

d b
. · t. kend·ısini ye şeklını daha genışlet- yürüyüş hızını ve aralarında 

e, ır cemıye ın . b k ı k f · bellı· . • t b t t mesı ve mesela Rusya'da ıra ı aca mesa eyı 
ıfade etmek, haya.mı es ! e ~ olduğu gibi bir nevi sistem ha- , etmek gerektir. Almanya-
mek için çalışıyorlar. Mımarı . !ine getirmesi çok lüzumlu bir 1 da saatte 60 kilometre hız 
şubesi her sene biraz daha kuv- iştir. ve böyle bir yola dizilmiş 
vetleşen çalışmasına devam e- Ayrıca resim terbiyesinin otomobiller veya kamyon-
diyor. memlekette kökleşmesi için la- ]ar aralarında da 1 ~ • 1 S 

Bu şubedeki gençlerin eser- zım gelen zaruri şartlardan da metre mesafe kabul ecli-

Kendi mahdut sahasında kal· 

Zemine ve zamana göre de
ğil, fakat iyi, doğru ve haklı 
bulduğumuz bir sözü her za· 
man söylemek bugünün ço· 
cuğuna yüklenmiş vazifelerin 
en mühimidir. Bugün bile ba· 
zı kimselerin şu bayat nevaleyi 
önümüze koyduklarını görü· 
yoruz: 

" - Evet.. haklısın amma 
şimdi onu söylemenin sırası 

değildi." 
Sırası gelecek diye haklı 

bulduğumuz bir sözü gırtlağı· 
mızda saklamak, hapsetmek 
- bana kalırsa· çok hatalı ve 
aykırı bir hareket olur. Söy· 
lenmesi J,izım gelen söz der .. 
hal söylenmelidir ki faydası, 
tesiri görülsun. 

Eski dalkavukluk d"'vrinden 
kalmış olan bu an'aneyi sÖ· 
küp atalım. Ve söyliyelim. 
İşittirinceye kadar, haklısm, 
dediğin doğrudur ve olacak· 
tır, dedirtinceye kadar söy
liyelim. 

1 
Doktorun ı 

Öğütleri 
Alkolün kara-

lerini seyrederken bu sanatin mahrumuz. liyor. 
memleketimizde ilerlemesi yü- Bizde henüz bir resim mü- Bir kamyonun 30 er ta- Ciğere tesiri 
zünden hayatımıza gelecek ye· zesi mevcut olmadığı gibi res- şıdığını ve iki kamyonun Türkiyede uzun müddet ça-
nilikleri düşünmemek kabil de- samlarımızın eserlerini teşhir yanyana ilerlediğini düşü- lışmış, birçok hastalar muayene 
"'ildir. Ev ve şehir insan oğlu- edecekleri bir galeri de mev- nelim. 30000 erlik bir kuv- ve tedavi etmiş olan bir dok-
15 t d x.·ıd · B ·· 1 b" ı · tor neticede şöyle bir hükme nun en belli başlı terbiyecile· cu eı;ı ır. oy e ır ga erı- vetin'-1000 kamyonla götü-
ridir. 

Bu itibarla hakiki bir mimar, 
bütün bir cemiyetin hayatını 

tanzim eder denebilir. Tanzi· 
mattan beri yapılan köksüz ye· 
niliklerin, sakat tecrübelerin 
bozduğu Türk şehirciliğin in 

bütün ümitleri de bu şubededir. 

r.in yapılması çok güç birşey varmıştır: 
rülebilece"ini anlarız. Bu "T .. ki d · d k olmasa gerek. Resim müzesine ıs ur er e en zıya e ara. 

gelince, bir tarafdan ressam. hesabı daha fazla inceleyen ciğer ve böbrek hastalıklarına 
larımıza ve onlar yetişmezse Almanlar betonlu yolların tesadüf ettim. Öyle zannedi-
ecnebi kopyacı ressamlara kla- müstakbel harplerde pek yorum ki bu iki uzuv Türki-
sik eserleri kopya ettirmek ve mühim roller oynıyacakla- yede ölüm nisbetini çoğalt-
di~er tarafdan da hemen her rını ve bunlara demir yolları maktadır. " 
büyük Avrupa şehrinde ı" kı"de · ı · · ·ı · Bu doktorun kısmen hakkı 

kadar önem ven mesını 1 erı vardır. Çünkü bugün bile otu. 
bir yapılan koleksiyon satış- sürmektedirler. zunu aştıktan sonra böbrekle. 

Bu şubenin çalı şmasında, en !arına ve senelik sergilere müş- M. K. rinden, karaciğerlerinden şika-
çok sevinilecek taraflardan bi- teri sıfatile iştirak ederek kü- yet etmeyen vatandaşlar çok 
ri de, onun maziyi anlamak ve çük fakat çok fay dalı bir mü- azdır. Böbrek meselesinden ge-

Bu haber gönderilen casus· 1 
lar vasıtasıyle Türk ordusuna 
da ulaştırıldı. Fransanın İspan
ya ile barışması, Venediğe yar
dım ihtimallerini kuvvetlendir
mişti. Türk askerinin manevi
yatı üzerinde fena teair yaptı. 
Anadolu ve Rumeli Beyleri ile 
Tımar sahipleri Serdarın huzu
runa çıkarak üç yıldır adada 
mahpus gibi ka!dıklarından,im· 
datsızlıklan ve bilakis dü~
manın daima yeni kuvvetlerle 
zayiatını telafi ettiğinden bah· 
seltiler ve hallerinden şikayet 

ettiler. Deli Hüseyin Paşa, bu
lundukları vaziyeti birçok de- ı 
falar Babı hümayuna ar.,ltiğini, 
bir kere daha arzedeceğini söy
ledi. 

Askere terakkileri hakkında 
vaadi erde bulunarak meclisi da
ğıttı. Sonra Rumeli ve Anadolu 
eyalet askerlerinden üçer, ve ye
niçerilerden ikişer adam ayı· 

rarak lstanbula gönderdi. Bu va
sıta ile Giritteki Türk askerini i· 
çinde bulunduğu müşkülatı bir 
kere daha arzederek ciddi ve 
mühim miktarda erzak, mühim
mat ve asker istedi. Yeniçeri
lerle sipahilere "atiyei şaha· 
ne,. geldi. Bu para, Küçük Ha
san Paşanın mırıye zaptedil
miş olan mallarından verilm işti. 

Serdar Hüseyin paşanın 

gönderdiği mektuplar üzerine 
sadrazam Sofu Mehmed paş a
nın topladığı fevkalade bir 
mceliste Kaptan paşanın 100 
gemi ile Boğazdan çıkması 
takarrür etti. Halbuki Sofu 
Mehmed paşa 80 gemiden fazla 
donatamıyacağını bildirdi. Kap
tan paşa da 100 gemiden nok
san kuvvetle Bo~azdan çıka
mıyacağını söyledi. Kaptan ile 
sadrazam arasında bir mün.aka- 1 

ze kurmak imkanı bizim için uııııııııu•••ı111111111••ın•ııu111111111•••••1ıruııuuıııııııııı11 d b h . .k B .. 
öğrenmek hususunda sarfettiği daima mevcuttur. çenler e a setmıştı . ugun - 40 -· Fakir hastalar de karaciğer üzerine birkaç 

şa oldu. 

gayretin büyüklüğüdür. Mimarı Bu müzeler ve galerilerledir söz söyiiyelim. Cas usluk y a p a n V e n e-
şubesi sivil ve dini mimarimi· ki vatandaşın resim zevkı te- bedava tedavi Bazı doktorların müşahede- dik balyosu Soranzo 
zin şaheserlerini şimdiye kadar şekkül eder ve binnetice ola- d"I k !erine göre içki karaciğer arı- Bu sırada, lstanbulda oturan 
görülmemiş bir ciddiyetle tet- rak ta resim sanati bizde e 1 ece zalarını ço"'altmaktadır. Yani • 

·· · · d d ı 0 Venedik balyosu Soranzo nun kik ediyor. Bütün dünyanın muşterısı sa ece ev et olan BEYOGLU HALKEVINDEN: karaciğeri rahatsız olan hasta. 
malı olan bir üslüha kendi şah- bir meta halinden kurtularak !ardan birçoğunda bu hasta- Duce ile olan muhabcratı 

k yavaş yavaş cemiyetin canlı Evimizin sosyal yardım şu- l ık fazla içki kullanmak yüzün- tutuldu; ve balyosun casusluk 
sıyetimizin damgasını vurma surette duyduğu bir ihtiyaç den meydana gelmiştir. Şuha!- etmekte olduğu anlaşıldı. Der. 
için en kestirme yol olan bu haline girer. besi üyelerinden adları ve ihtı- de bu müşahede üzerinde e- k R l'h' hal tevkif edilere ume ı ısa-
mesainin tam meyvalamıı ve- Daha ı'yı'ye ve mu··kemmele sasları aşağıda yazılı hekimler hemmiyetle durmak ve hususi ld T ·· 

rında zincire vuru u. ercu-
receği zam•nlar yakındır. do"'ru olan bu tahmin ve ümit· bakım kartlarile gidecek ihti- hayatımızda hareketlerimizi bu 1 k 1 . 

ıs müşahedenin ihtarına uygun manian da boğu ara ceset erı 
Mimari şubesinin bu seneki !erden sonra Akademi resim yaçlı fakir hastalara parasız olarak tanzim etmek lazım ge- denize atıldı. imparatorluğun 

konkur mevzuu (lkılap müze- talebesi içinde çok şayanı dik- bakacaklardır . Bakım kartları liyor. Filhakika içkinin, alko- her tarafına fermanıal-ler gön
si) dir. "Ayrıca her Mimar nam.. kat istidatların bulunduğunu evimiz direktörlüğünden verilir. !ün karaciğer üzerindeki tahri- derilerek bütün Venedik bal-
zedinin otel, opera, büro ve söyliyelim. Bu iki salonda hey- bat ve tağyiratı çok mühim ve yosların yakalanarak hapsedıl-
apartman, tiyatro gibi cemiyet kel şubesinin eserleri de mev- Hekimler ' mühliktir. meleri emrolundu. 
hayatile sıkı 'surette alakadar cuttur. Çallının Atatürk por- lbrahim Hanif Denker iç Karaciğerin fiziyolojik vazi-

k M b · h f · k - him 1 d Duce, Balyos Soranzoya mevzularda birer vazife projesi tresi bu kısmın hocalara ait hastalı !arı, ez ur ıç asta- esıyse ço mu ve esası ır. 
vardır. tek eseridir ve çok güzeldir. lıkları, Nihat Sezai kadın ve içki tesiriyle bozulan, has tala. gönderdiği son mektubunda: 

Ayrıca Bedri Rahminin Avrupa nan bir karaciğer hazım fili "Boğazdaki Venedik gemileri· 
Resim şubesi iki salon işgal konkurunu kazanan bir tabi~ cerrahi, Cafer Tayyar kadın karşısındaki vez ı fesini göremi· nin mürettebatı arasında has-

eder. Bu salonlarda insan VÜ· v• B h . L" f' b b . . . "d b k k sunu da görmek mümkündür. ve doğum, a aettın ut ı ö • miyeceğı ıçın mı e ve arsa • talık çıktığını, takviye uvvet-
cudünün ve tabiatın sırlarını zor· d 1 lar bozulur. Bu takdirde ta- ·· 

Tezyinat şubesi bu sene ge- rek, mesane, i rar yolan, Fuat f . . h" !erinin ancak bir ay sonra gon-
lamağa çalışan genç zekaların gaddi vazi esı ın ıtata uğrıya-
eserleri vardır. çen seneden daha zengindir, Hamit Bayer böbrek, mesane, rak hastayı ölüme kadar SÜ· derilebileceğini, bu müddet zar. 

Bu eserleri seyrederken biz- gayesi ferdi hayata teşmil et- idrar yolları, Muammer Nuri rükler. fında ne yapıp yapıp Türk do-
mek olan bu şubenin muhtelif 1 böbrek, mesane, idrar yolları, Görülüyor ki yumruk kadar nanmasının hareketini bir ay da-de resmin talii üzerinde dü- k ı k 
ısım arını gezer en, onun ha- İsmail Kenan zührevi Fahret- bir karaciğer, iki kadeh içki ha geciktirtmeğe çalışmasını,. 

şünmemek kabil değildir. yat ihtiyaçlarını her sene biraz ' keyfi yüzünden insanı genç k 
Şüphesiz ki memleketimiz, daha kuvvetle karşılamağa ça- tin Kerim ruhi ve asabi, Şev- yaşında yürütüp götürebiliyor. yazıyordu [1 ]. Bu me tup üzeri-

] t ""' " ·· k t H.. - k 1 k b b x. d' · k" d.. ne donanmanın sür'atle hare-bilhassa sanat gibi sahalarda ış ııs.nı goruyoruz. e umu u a , urun, oı;az, Maksa ımız ıç ı uşmanlığı 

N · S k P it' d x.·ı f kat alkolu"n me r· t ketı· takarrür elti. Yeni yapıl-sayi hemen derhal refah ile Güzel Sanatler Akademisi acı umersan çocu , sa 1 e0 ı , a n ı e-

Serdar Hüseyin Paşa, Anadolu ve Rumeli bey· 
!erine söyliyecek söz bulamıyordu 

tancı ve acemi oğlanlarından 

3000 kişi kapıya çıkarıldı ve 
bu gemilere i.rkabolundu. Di
vanda askere uh1fe dağıtıldı, 

kaptan Paşaya hil'at giydirildi. 

f iki seneye yakındır Boğazd2 
bulunan Giacomo Riva kuman· 
dasındadi Venedik donanması, 
Eceabad sahilinde Kirle kari· 
yesi altında yatıyordu. Derviı 

Paşa, Boğaz hisar!arından dört 
top çıkararak Kirle bayırına 

y~rleştirdi. Venedik donanma· 
sını ateş altına aldı. Venedik 
gemileri buradan demir alarak 
Anadolu sahilinde Kepeı !ima• 
nının ötesindeki Eski lstanbul Ö• 
nünde demirlemeğe mecbur ol· 

1649 yılı Nisanının 21 inci 
günü 10 mavna, 65 kadirga ve 
3 bortondan mürekkep Türk 
donanması Boğaza doğru hare
ket elti. 

Gemilere irkap edilmiş olan 
askerin kumandasına Zağarcı

başı tayin edilmişti. Kaptan 
Ahmet Paşa bütün efraddan 
fedakarlık beklediğini, düşmana 

galebenin, ölümü istihkar ile 
olduğunu beyan etti, ve bizzat 
kendisi vasiyetnamesini yaparak 
bütün esirlerini azat etti ve 
emlak ini vak! etti. 

1

, dular. 
Türk donanması, önde Kap-

ı 
tan Paşanın bindiği baştard~ 
olmak üzere Rumeli sahilin• 

Silistre eyaletine tayin edil
miş olan Derviş Mehmet Paşa 
donanmayı Buğazdan geçirmek 
üzere karadan Boğaza hareket 
etti. 

Lakıben, lstanbuldan harekeli· 
nin beşinci günü Boğazdan çık· 
tı. Bunun üzerine Vened ik ge· 
mileri demirlerini keserek ve 
takiplerine gönderilen yirmi 
kadar bey gemisi ile uzaktan 
lop muharebesi yaparak mıı· 
vafık bir poyraz ruzgarile Ağ· 
rıboz semtıne doğru açıldılar. 

/Bi tmedi} 
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· sAN~T 
KiTAP# RES'iM. TiVATROıMU~iKi 

KAGNI 
•
1 Kağnı., da Sabahattin Ali

nin hikayelerini okudum. Gö
ze iyi çarpan, arzuyu çeken 
bir kapak içinde bize sunulan 
( Kağnı}birkaç hikayeyi bir ara· 
ya toplıyan kalınca bir kitap. 

Sabahattin AU, genç bir ka· 
lem ve kültürlü bir kafa. Hi
kayelerden bir kaçını okudum. 
Tiirk gözı1 ve kafası, sosyal 
hayalın il.zerinde durulması 

/azım gelen taraflarına iliş· 

miş. Bu hikayeler susyolojik 
tahlillerle bezenmiş. Fikir <1e 
tez bakımından güzel şeyler 
demek mümkündür. 

Fakat tahkiye <1e üslüp bakı

mından,genç. muharririn olgun· 
/aşmasını temenni etmek ıa. 
zrm geliyor. Çünkü ifade he
nÜ• stilize değil. 

Bununla beraber ben "Kağ· 
nr,. yı bir çığır olarak telakki 
ediyorum. Ne zamandan bert.. ı 
dir ki züppelik hayalın kah
kahalarznı, iğreti salonların 

züppeliklerini satırlar arasın ... 
da işitmekten bıkmıştık. Bir 

fikir söyliyen, sosyoloji tah· 
/itleri yapan ve bir neticeye 
varan hikayeler, romanlar brır· 
nun1uzda tütüyordu. 

Sabahattin Ali bizi buna 
kavuşturmuş olduğu için ken· 
disini tebrik etmemek nankör· 
lük olur. 

Öyle anlaşılıyor ki Saba· 
hallin Ali bundan sonra bize 
daha olgun yazılar, sanat kıy• 

meti daha yüksek özler vere"' 
cektir. Bunu kendisinden bek• 
liyoruz. 

Şu kısa satırların sonuna 
. kısa bir cılmle daha ek/iye/im: 

Roman ve hiküye bugün sos• 
yolojiye kanunlar, kaideler 
verecek, psikolojiye yeni ba· 
hisler hediye edecek vaziyet· 

tedir. Edebi örtı1ye bürünmek 
şartıyle biz ron1an ve hikô.• 
gelerden bunu bekliyoruz. Ya• 
ni, eskiden olduğu gibi bugiir 
de ilme yardım etmek mecbu· 
riyetindeyiz. 

Sühey16 Güldike11 
mükafatlandıran ülkelerden de- Sanat Tarihi Profesörü j diş, Nihat iffet diş, :Vahram sirlerinden birini de göstermiş makta olan gemiler için bos-
ğildir. Bununla beraber diğer Ahmet Hamdi Ekmekci diş hastalıkları. olmaktır. hJ Abdi. 

~=====================================================================~,=========================== 
ROrnan: 71 

Yok.ok Ç©lırd©llk 
- Mahmut Yesari -

Saklaya bilişinde buluyorum. ! lanın eline geçmemeli... Sen, 
Nevin abla, şimdi, telaş içindedir. ilk mektubu, pek müphem yaz. 
Sen, ona, dikkat et. Gizli gizli mışsın tevil edebilirdi; su gö
kıvrandığını göreceksin... Ba- türür yanı çoktu. ikinci mek
banı kandırdı; o yandan rahat, !ubu, kolay tevil edemiyeceği 
diyelim. Şimdi, kendisi kuşku- için, yırtar, atar, Mektubun ge· 
da ... Emniyette yaşadı!\"ını sa- leceği günü, saatı hesaplamalı 

nırken, gizli bir düşmanla, bel- ve Nevin ablanın değil, baba
ki de düşmanlarla sarılı oldu- nın eline geçmesini temin et
ğunu gördü, anladı. Bu düş- °'eli ... Mektubu, postaya ver
manı öğrenmek istiyor. Öğren- dirttiğimiz giinün saatine göre 
mek için, çalışacak, her çareye hesaplarız. Postacının geleceği 
baş vuracak... Evvelce, o, ka· saatler malum... Nevin ablayı 
ranlıkta ve emniyette idi. Şim· bir bahane bulup evden uzak· 
di, birden aydınlığa atılıverdi laşt:rmalı. 
ve onu karanlıktan tehdit edi- Turgut, sessiz, kıpırdısız, 

yorlar. Korkmaz mı ? titremez beni dinliyordu. sordum : 
mi? - Niçin susuyorsun, Turgut? 

Bir ikinci mektup yazarız Mahzun , çocuklaşmış bir 
ve bu!uştukları yeri söyleriz. sesle cevap verdi: 
Yalnız, bu_ mektup, Nevin ab- - Bilmem ki Sezen.M Ba· 

bamın, dünkü halini gördük
ten sonra, ikinci bir mektup 
yazmağa cesaret edemiyece
ğim. Nası 1 yıkıldı, bilsen! O 
kadının, cüretkarlığı, babama 
teselli yerinegeçti. Babamı, kur
tardı, diyebilirim. 

Boynumu büktüm: 
- Şu ha!de susalım. Ve işi 

cereyanına bırakalım. 

- Evet, Sezen ... 
- Peki, biz? 
Turgut güldü : 

- Evleneceğiz, Sezencik l 
içime aydınlık bir sevinç dol-

muştu; başımı iğdim: 
- O zaman, mesele kalmaz, 

Turgut ağabey! Madamki Se
zencik, evlenecek! .• 

Turgut, ellerimi avuçlarının 

içine almıştı: 

- Sana, verilecek bir ha
berim daha var. 

Marakla yüzüne baktım. Göz 
leri parlıyor, dudaklarında se
vinçli bir gülüş yanıyordu: 

- Merkezdeki bir arkada
şımdan mektup aldım. Emrim 
çıkmış... Tam istediğim şekil

de ... Artık işsiz değilim ... 
Turgudun bu müjdesi, beni 

delice sevindirmişti. Fakat, se
vinçle çırpınan kalbimde, gizli 
bir sızı da vardı. 

Turgut, yüzüme bakarak, 
bir şeyler söylemekliğimi bek
liy_ordu. Nihayet dayanamıya· 

rak sordu: 
- Pek sevinmedin gibi, Se

zeni 
- Sevindim ... Hem çok se· 

vindiml 
Bir tuhaf duruyorsunda .. 

- Kendimi düşündüm! 
- Ne diye? 

- Senden nasıl ayrılacağım? 
Turgut, dudaklarından fır

layan kahkahayı elile boğdu, 

sessizce güldü: 

- Vah, Sezencik 1 Seni, bı
rakacağımı mı sanıyordun? 

- Bilmem! . 
Güierek yüzüne bakıyordum. 

Turgut, içten taşan bir sevgi 
ile saçlarımı seviyor, öpüyordu: 

- Vah, yavrum... Demek, 
seni bırakacağımı sanıyordun? 
Öyle mi? Bunu, bir saniye 
için bile aklına getirmen, ne 
garip! 

Başımı, onun omuzuna daya
dım. Turğut, iğilerek kulağıma 

fısıldadı: 
- Sensiz, bir adım bir ye

re gidemem Sezen ... anlıyormu
sun? 

- Evet ... 
- Turgut, karısı Sezeni ala-

rak, Anadolunun bir köşesinde
ki işine gidecek. Anlıyor mu
sun? 

Birdenbire, sustu; düşünür 

gibi durdu; ve neden sonra : 
- Eğer, dedi. Sen, gelmek 

istemezsen; ben, lst~nbul kızı· 
yım, doğduğum memleketten 
başka yerde yaşayamam! der
sen, o başkal O zaman, bavu-

Söylediklerine inanmış gibi kaybetmeğe korktuğu bir ar• 
kırık bir sesle devam ediyordu: kadaşı, bir dostu kazanmış oİnW 

Sezenden ayrılmak , belki nın zevki, sadeli ile titriyordı•· 
çok güç bir şey ... Fakat, onu, Kulağımda, onun sıcak sesini 
istemediği bir yolculuğa nasıl duyuyordum: 
çıkarabilirim? - Sevgili Sezen... Yavru. 

Gülmek sırası bana gelmişti. Sezen ... can, sezen ... 
Doğruldum; onu, omuzlarından - 17 -
yakalıyarak sarstım: 

- Bu ne ramantik melan
koli, sevgilim? Yalnız yapıla· 

cak hangi yolculuktan bahse
diyorsunuz? 

Turgut, yavaş bir sesle ce· 
vap verdi: 

- Belki ğelmek istemezsin, 
diye düşünüyordum. 

Gölü yordum: 
- Sezen, genç, güzel, sev

gili kocasını, yalnız bırakır mı? 
Onun, yolculuga yalnız çıkma
sına içi elverir mi? Sezen, yu. 
vasına bağlı, bir genç kadın 

olacaktır. Kocasile birlikte yola 
çıkmak, Sezen için bir zevktir. 

Turgut, çılgın bir sevinçle, 
beni kolları arasına aldı. Beni, 
bagrına bastırırken, bir sevgi
liye karşı duyulan sevgi kadar; 

Sezenin yanakları kızarmış; 

gözleri, güneşli bir deniz gibi 
parlayordu. içini çekerek sustU• 

Neler düşünüyordu? 
Uzun bir susuştan sonra ka• 

rımla bana baktı: 
- Sizi rahatsız ediyorsaıııı 

çok rica ederim, açık söyleyi· 
niz. Karıma, göz kırparak gü• 
lümsiyordu: 

- Sezen, biraz susl Sonr8 

anlatırsın! deyin! 
Bitmedi 
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4 Temmuz -AÇIK SÖZ 5 

BOGAZLARIN TAHKİMİ ı 
Top, tayyare ve gaz 
~~~~~~~~o~~~~~~~~ 

Bugün topçunun vazifesi dün-. 
künden mühimdir 

Yemek: 

4 Temmuz Cumartesi 

No:76 

- Bu haberi işitince katilin \ 
Vedat olduğuna sen de inandın ı 
mı?. 

Mustafa sözlerini gayet he
saplı ve tartılı söylüyordu. Bu 
suali şöyle karşıladı: 

Etem izzet BENiCE 

Topçu tayyareye karşı karayı müdafaa ederken 
bir yandan da gaz mermisi atacak 

Pirzola • Pallıcan kızartması • 
DomatesN pilav- Vişne komposto. 

- Hanımefendi ile araların· 
da birçok şeyler olduğunu ku· 
laktan kulağa işitiyorduk. Hafta· 
!ardır evde onunu lakırdısı olu· 
yordu. Böyle birşey olmuş ol
ması bana ı)lmaz gibi görün
medi .. 

Her zaman kalıraman olan Türk topçusu lop başında 

• 

Gaza karşı maskelenmiş iki Türk delikanlısı 

Boğazların tekrar askerlleş- ı tur. Fransa harbin üçüncü se- j şı müdafaa edecek silah ve 
tirilmesi bugün siyaset mey- , nesinde mermi imalini ilk se- , vasıtalar yoktu. Bugün tayya
danının yeşil masası üzerinde neye nazaran otuz misline çı- reye karşı en müessir müdafaa 
görüşülürken tahkim silahların- karmış, bir aralık bütün fab- silahı tayyare ile toptur. Ya
dan bahsetmek, lam gününde rikalarını topçu mermisi ve rınki harplerde havalarda mu
yapılmış bir iş olsa gerektir. lopçu malzemesi imaline tah- lıarebeler göreceğiz. Çelik ka-

Geçende de, Montrö konfe· sis etmiştir. O zaman Fransa- nalların bulutlar arasında cenk
ransının ilk günlerinde " Açık da top mermi ve malzemesi leştiklerine şahit olacağız. Di
Söz " ün değerli askeri :!!uhar- imal eden fabrikaların amelele- ğer taraftan tayyareyi karadan 
riri, Çanakkale Boğazının tah- ri bir ordu teşkil edecek ka- karşılıyacak olan en müessir 
kimi meselesini sözgP!işi etmiş, dar kalabalıktı. silah ise • bir yenisi icat edi-
bilhassa Büyük Harp esnasın- Şunu da söyliyelim ki Büyük !inceye kadar - sadece toptur. 
da Boğazın tahkimat vaziyetini Harpte topçu ateşi cephelerde Topçunun müstakbel harpte
okuyucularla beraber gözden tabiye, daha doğrusu sevk ve ki vazifesiyse, Büyük Harpteki 
geçirmişti. Şu günlerde Montrö idare mes'elesinde de inkılap- vazifelerinden daha çeşitlidir. 
konferansı yine hararetli safha- lara yol açmıştır. Bugün sevk Çünkü müstakbel harpte top. 
sına girmiş bulunduğundan ve idarede manganın esas ol· çu, hem havaya karşı müdafaa 
Boğazların tahkimi işini ele ması ve onbaşının ilk kuman- vazifesi görecek, hem de gaz 
almak vaziyetile karşılaşmış dan olarak kabul edilmesi, Bü- mermisi atacaktır. 
bulunuyoruz. yük Harpte topçu ateşinin tesi- Demek oluyor ki tayyare ve 

Boğazlar nasıl tahkim edil- rinden ileri gelmiştir • Büyük zehirli gazın bütün tesirlerine 
melidir? Biz burada bu suale muharebenin başlangıcında cep. rağmen topçunun da ehemmi
cevap verecek değiliz. Ancak hede ilk cüzütam takımdan yeti artmıştır. Topçu dün yal. 
tahkim ve müdafaa silahları ibaretti. Fakat topçu ateşinin nız piyadenin taarruzunu ko
etrafında birkaç söz söylemek kesafet ve ehemmiyeti artınca laylaştırmak, piyadenin süngü. 

istiyoruz. takım şeklinde hareket eden süne yol açmak vazifesile mü· 
Bugün Büyük Harbin ilk cüzütamların topçu ateşine karşı kellefti. Bugün ve yarın ise ha. 

günlerine nazaran silah ve harp büyük bir hedef teşkil ettiği vaya karşı müdafaa vazifesile 
vasıtaları bakımından çok esaslı anlaşıldı. Bunun üzerine ilk cü- beraber zehirli gaz bombaları 
değişiklikler karşısında bulun- zütam olarak manganın istik- atmak ödevini de başaracaktır. 
duğumuz aşikardır. Büyük Har- lali kabul edildi. Şuhalde topçu bugün ve yarın 
bin başlangıcında gaz, tayyare, kara ordusunnn en müthiş ve 

Diğer taraftan topçu ateşi· 
tank -yok degildi - fakat mües- ağır silahıdır. 

nin arazide açtığı çukurlarda 
sir birer harp vasıtasıda de"il· Şuhalde Çanakkaleyi aske. 
1 " j istihkamcılıkta inkılaplara se-
erdi, rileştirirken eskisi gibi ilk saf. bep oldu. O zaman uzun si-

Gaz, tank ve tayyare bütün ta tapçu kuvveti gelecek de. 
B perler sistemi hakimdi. 

üyük Harp müddetince taar- mektir. Bununla beraber, gaz 
ru "d ı d b Fakat cephedeki asker şid-z ve mu a aa a üyük te- ve tayyare gibi müthiş taarruz 
sirler göstermemiştir. Daha zi. detli ve sürekli topçu ateşi silahları karşısında Boğazların 
yade bu üç silah Büyük Harp karşısında hedef küçültmek için yeniden tahkimi işi ehemmiyet· 
günlerinde tecrübe devrelerini yayılma ihtiyacını duyduğu za- li bir yenilik gösterecek de
geçirmiştir, diyebiliriz. Harbi man top mermilerinin arazi mektir. 
U~umide bülün cephelerde en üzerinde açtığ'ı çukurları ken.. 11111111111111111m1111111111111111111111111111uıuuuıııımırııuıı 
'.1'uessır ~ilah top ve topcu ateşi kisine siper olarak intihap etti Bir hayır severlik 
ıdı. Hatta yapılan istatistiklere ve oralara sığınmaya başladı. Aydın, (Açık Söz) _ Atça-
nazaran .. Umu':'! Harpte cephe- Bu vaziyet bütün cephelerden da Jurnaloğlu Mustafa adında 
!erde olenlerın yüzde seksen önce Fransız ve Çanakkale bir ihtiyar hayır sever öldük
beşi topçu ateşinin tesirile öl- cephelerinde kendisini göster- ten sonra evini hastahane ya
müşlerdir. Büyük Harp günle- miştir. pılmak üzere vasiyet etmiş, bü· 
rinde gerek lngiltere ve Fransa, Bugün ise toptan daha kuv- tün taşıtsız taşıtlı mallarını da! 
gerekse Almanya bütün faa. vetli ve müessir olarak tayyare bu hastaneye terketmiştir. 
liyetlerini topcuya malzeme ye- ve gaz silahları karşısında bu- _ . . 1 
tiştirmeğe hasretmışler ve bü- lunuyoruz. ltalyanların Habeş AÇ 1 K- 5 ÖZ
tün iptidai madde kaynakları- harbini tayyare sayesinde ka-
nı da mermi imalinde kullan- zandıkları malümdur. Onu 
mışlardır. Fakat şunu da düşünmek Ja. 

Bilhassa Fransa bu işte en zımdır ki Habeş ordusunun e
~leri giden bir devlet olmuş- !inde, kendisini tayyareye kar-

seven 
Okuyan 

yayan 
tanıtanın 

dır. 

Koyunun sağ tarafından lü
zumu kadar et alıp alafranga 
pirzola yaptı· 

rınız. Üstünde· 
ki etleri de kıy· 
ma yapınız. 

- Sen Vedadı tanıyor mu
sun ?. 

Bir iki kere gördüm. 
- Nerede gördün?. 
- Konağa girerken .. 
- Hiç konuşdun mu? 
- Hayır. 

Pirzola 1 arı 
ateşte pişirme

yi tercih edi
niz ve tuzunu 
pişt'kten sonra 
ekiniz kenarı· 

na dilim halin
de patates kı-

- Vedat hakkında neler i- lçerde yalnız Mustafa kaldı. Sorgular 

! 

z artması ve 
ateşe gösterilmiş domates, bir 
kaç yeşil biber koyunuz. 

• Patlıcanları ince dilimler 
halinde zeytinyağda kızartıp 
yerken üstüne yoğurt dökünüz. 

* Pilav için, birkaç olgun 
kırmızı domatesin suyunu sıkıp 
Bayağı su ile karıştırınız. iki 

ölçu su kaynatıp tuzu koynunz. 
Bir ölçü pirinci kaynar su ile 
haşlayıp yarım saat bırakınız. 

Kaynamakta olan suyun içine 
pirinci atıp kapağını kapatınız. 

Suyunu çekince hafif ateşte 

demlendiriniz tane tane olunca 
yağını haşlayınız. 

• Vişneleri ayıklayıp su ile 

tencerede pişiriniz, şekerini 

koyup bir iki taşım kaynatıp 

indirin iz. 
Çocuk 

şittin ? çağırdı? 
Mustafa dura dura söylü-

- Kimse gelmedi. Zil geldi, 
yordu: - Zil çalınınca o mu içeriye 

- Vedat Hanımefendinin es- gider? 
ki kocasıdır. Bu kadarını iyi _ Evet. 
biliyorum. Çünkü Hanımefendi - Mehmet sokakta ne kadar 
Ferdi Beyle evlenmeden önce kaldı? 
ben yanlarına girmiştim. O va

- Yarım saat kadar kaldı!. 
kitten bilirim. Fakat, biz onu 
ölmüş bilirdik. Sonradan bir 
gün çıkageldiğini işicıınce hay
retten donakaldım. 

Mustafa lstanbul şivesine pek 
de uymayan fakat çetrefil ve 
kelımeleri yerinde kullanamı

yan bir üzüntü ile sözlerine 
devam ediyordu. 

- Konakta çalış•nların he· 
men hepsi mutfağa inerler. He
le tatlı pişirdiğimin kokusunu 
alırlar ise değme keyiflerine. 
Gelir gider, birer tane alırlar. 

Aşçıların böyle büyük, sarfiyatı 
bol konaklarda yegane zevk

- Sokağa gidip geldiğini 
sen gözünle gördün mü?. 

- Görmedim. 
- O söyledi değil mi ?. 
- Evet. 

- Mehmet yanınıza gelme
den önce Şabanla konuştu mu?. 

- Ben odada değildim. Bil-
mi yorum. 

- Sen neredeydin?. 
- Bir iş ıçin mutbağa git-

miştim. 

-Gelince mi Mehmedi oda· 
da gördün?. 

- Evet. 
- Kim vardı yanında?. leri de budur. Hele, o hiz-
- Şaban odadaydı. 

metçi kızların kapıdan gö-
- Hasta olduğunu ne vakit rüni:p görünüp te yılışıverme-

leri insanı gıdıklayıverir. 1 

söyled;, 
- Ben odaya girdığim va. 

Çocuğu rüzgarlı havalarda Mustafanın bu son cümlesi 
kit Şaban hastalandığını, mide

sokağa çıkarmak, uzun müddet en başta hakimin, sonra Mu-
si bulandığını söylüyordu. 

açıkta gezdirmek, has· B· zafferin ve dinleyicilerin tuha-
- Mehmet bundan sonra 

talığa yol açan sebep- · fına gitti. Kaşlarını çatarak bu 
mı tiyatroya gitmek teklifinde 

!erden biridir. Sakin ; cümleyi dinlediler. Mustafa bön bulundu?. 
havaları tercih etmek ~\ fakat laübali konuşuyordu. Bu D h ld Ş b 
1 ld . . . - a a evve en a ana 
azım ge ığını unutmı- kaş çalışların farkına varmış .. I d' . .. I d' . b'I 
yalım. Hafif bir püfürde· . olmalı ki hemen lakırdının to- ı s~y e ı mı, Fs';; ~m~ ı mı d ı -
Yı·ş, çocu"un açık hava ' d ,.. t' d' mıyorum. a a ' en o aya 

5 nunu e5 ış ır ı: d" d"k .. ı d' 
d. ·ı · · · k M b ,. 1. . 1 on u ten sonra soy e ı. gez ırı mesı ıçın ço - ut a5 a ge ıp gıcıen er 

J - Mehmet sokağa, sen mut· 
bağa gittikten sonra Şaban 
kimse ile konuştu mu?. 

- Bilmiyorum, görmedim. 
- Şabanın, Mehmedin, ya-

hut da senin dışardan misafi
riniz gelir mi?. 

1 - Arada bir gelirler. 
/ - Bunlar gece sizinle 

raber mi yatarlar?. 
1 - Hayır. 

- Siz hep bir arada mı 
tarsınız ?. 

- Mehmetle ben bir odada 
yatarız. Şabanın odası ayrıdır. 

- Dışardan size gelen mi
safirlerin yanında evde olup 
bitenleri konuşur musunuz? 

Eh.. arada bir konuşu· 
ruz. 

Sen kimseye 
Şükriye arasındaki 
bahsettin mi?. 

- Etmedim. 
- Hele hele bir 

yokla l 

[DEVAM EDECEK) 

Kitap ku~onu 
BlR CiNAYET DA.VASi 

No :' 76 
Bu kuponlan ke1l'> biri'tt'.· 

rcnlcr roma!l gazete:l-' bltti ti 
vakit idarchaneTıiıs gö:ıd~ri? 

hiç para vermcJ~ ı kitJ.~t u a
laeaklar.:lır. 

delverişlidir. Çünkü yaz günle.. Şükriyenin derdini anlatıyor- ıı111111m11111111n111111111mııııııııu4f~J'A.11FİA';"""';111111111rnı•m11111111111111111mı.A.1ÖAL.A'R'7""' 

~.i ;;~~ı~,~~ s~:k~;~e\.~~;.~;~ ıar~~d•t gelip gidip onu s•- Telefon ücreti Deniz bayramı 
çocuk. sık sık terlemeler yü- kı ştırıyor, kocanı bırak bana· 

zünden çabucak üşür, ha•ta dön .. diyormuş. Para istiyor. indirilince yapılacak 
olur. Üşüme hatalıkları bazen muş. Öldürmekle korkutuyor
hafif geçer. Fakat bazen de muş. Hatta bir gün ben bu la
çocuğu şiddetli hummalar için- kırdıları iş;de işide dayanama
de ölüme kadar sürüklediği de dım, Hanımefendinin yanına 

1 1 gittim, bir sıkıntın, bir emrin 

1 

0 ur. varsa söyle bana hadsizlerin 
Çocuk büyütmek, onu harici haddini bildireyim. Senin bu· 

tesirlere karşı muhafaza etmek- rada ekmeğini yıyıyorum, Kim 
le mümkündür. ne diyebilir sana? dedim. Fa

Model: tım yok. Olursa sana haber ve-
kat, Mustafam şimdi bir sıkın- ı 

-- _-. ririm ... dedi. Sonunun böyle o
lacağını ke.tirebilseydim, daha 
evvelden ben bu herifi tepeler 
de Hanımefendiye kıydırmaz
dım" 

Muzaffer, Mustafanın lakır
dısını bu noktada kesti : 

Bunların hepsini biliyo
ruz. Mahkemede her gelen 
şahit bunları söyledi. Şükri

yeye karşı gösterdiğin sada
kat ta yerinde, ona da inanı

yoruz. Fakat, bütün bunlardan 
başka senden soracaklarım var .. 

Dedi, devam etti : 
-Tiyatroya gittiğiniz akşam 

size ilk teklifi yapan kimdi?. 
• 1 Mustafa ilk önce söylediği 

gibi: 

t ' 

Son moda bir Rab dö Şambr. 

Etek çok uzundur. 

- Şabandı •. 
Dedi ve .• ilave etti: 
- Fakat, kahveye gitmemi

zi teklif etmişti. 
- Bu teklifi yaptığı vakit 

hastalığından size hiç bahsetti 
mi idı?. 

- Hayır. Hasta olduğunu 
söylememişti. 

- Tiyatroya gitmenizi isti
yen Mehmetli değil mi? 

- Evet.. 
- Mehmet bu teklifi yap

tıktan sanra Şaban hasta oldu
ğunu söyledi değil mi ? 

- Evet. 
- Mehmet konaktan çağı-

rıldı, sok~ğa gönderilmişti de
miştiniz, Onu çağırtan ve so
kağa gönderen bey mi idi, ha· 
mmmı idi?. ı 

ı - iyice bilemiyorum. Fakat 
hanımın çağırdığını söyledi, 

İ - Onu kim gelip içeriye 1 

Halkın telefona karşı 
rağbeti çoğaldı 

Temmuz birden itibaren te
lefon ücretlerinin ucuzlatılması 
üzerine telefon idaresine yeni
den abone yazılmak için mü
racaatlar hayli çoğalmıştır. 

Müracaat edenlerin çoğu 
altı aylık aboneman usulünden 
istifade etmek istemektedirler. 

Nafia Vekaletinin çok ye· 
rinde ve çok isabetli olarak 
yapmış olduğu bu tenzilat 
hem halka faydalı olacak, 
hem de geliri arttıracaktır. 

Şimdiki halde, idare lstan
bul tarafı için abone olmak 
istiyenlerden tesisat ücreti o
larak 42,5 Beyoğlu 52,5 lira 
almaktadır. 

Eski Aboneman müddetini ik-
mal edenler yenileyebilecekler 
ve 500 mükiı.leme hesabile 
yalnız 50 lira vereceklerdir. 

Telefonun yanması ihtima
line karşı sigorta olarak 40 
kuruş alınmaktadır. 
Diğer taraftan, yeni tarife

ler meriyete girdiği halde hu· 
susi müesseselerde bulunan 
telefon santrallarında müka
leme yapmak istiyenlerden yi
ne 10 kuruş alındığı haber 
alınmıştır. Esasen buna da
ir idareye bazı şıkayetler 
yapılmış olduğundan bu hu
susta idare memurları tarafın
dan tetkikat yapılmaktadır. 

Halbuki mükaleme ücreti ye
di buçuk kuruştur. 

Van gölünde 
vapur 

Van gölünde lktısat Veka
leti tarafından kurulan yeni iş
letme idaresi gölden yapılacak 
ıslahata başlamıştır. Şimdilik 
göl sahilindeki büyük fabrika 
yeniden yapılmaktadır. Ayrıca 
gölde işletmek üzere Haliçteki 
havuzlarda yapılacak küçük 
vapurların inşaları da yakında 
bitirilecek tir. 

Adaları Güzelleştirme Ce
miyeti büyük bir deniz bayra
mı tertip etmiştir. 25 Temmuz
da yapılacak olan bu bayra
ma bütün Adalara şamil ola
caktır. Kalamış vapuriyle iki 
istimbot, dört büyük kayık ve 
b rçok sandallar bayrama tah
sis edilmiştir. Ogün gece de 
birçok eğlence ve şenlikler 
yapılacaktır. 

Cemiyet Adada iki bisiklet 
yarışı da tertip etmiştir. Bun
lardan biri 12, diğeri de 26 
Temmuzda yapılacaktırf 23 
Temmuzda da çiçek savaşı ya· 
pılacaktır. 

Küçük 
1-ıeberler 

• 29 Birinciteşrin Cümhuri
yet bayramıııda küşat resmi 
yapılacak olan yeni Kadıköy 
iskelesinin daha mükemmel 
tenvir edilmesi için Belediye 
ile Akay idaresi müştereken 
bir proje hazırlamaktadırlar. 

* lsveçde Gotenbergdeki 
tahlisiye kongresine iştirak et· 
mek üzere Avrupaya giden 
tahlisiye umum müdürü Nec· 
mettin ve deniz ticaret direk
törü Hakkı Necdet Temmuzun 
25 inde şehrimize dönecekler· 
dir. 

Gençlik köşesi 
Üniversite ve liseler ar· 

tık tamamile tatil edilmiş 
bulunuyor. Bu itibarla ye
ni ders senesi başlayıncaya 
kadar biz de gençlik sütun· 
/arımızı talil etmiş bulu· 
nugoruz. 

Ancak arada bir •Fikir
ler. başlığı altında çıkan 
gençliğe ait aktüalite /ık· 
raları, tekrar bu sütunları 
açıncaya kadar dördüncü 
salılfemi:ı:in fıkra sütunla· 
rında neşredeceğiz. 



e -AÇIK SÖZ- 4 Temmuz 
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Not 
Defteri •• • • •• 

Aydında 
Yağmurların 
Zararları 

~~~a~=s~~:~~ne•I Hastane;~~: ş ö v A L y E 
Haydarpaşa Nümune Hastanesi 60107 Yazan : Ihsan Devrim 
Kuduz Hastanesi Çapa 22142 . . .. . . 
Z K •. 1 H' t 1 O, yakışıklı bır adamdı. U- ı nın guzel ve vah!ll talebesı. Ya 1 Benı bu gece hoş görünüz: eynep aıııl as anes , 

Aydın, (Açık Söz) - Yağ- Osküdar 60179 zun boylu idi. Derisinde ken- nında hemen hemen kendi bo- ; 
mur ve dolunun ilimizde son Emrazı akliye ve Asabiye J diliğinden bir göneş yanığı 1 yunda bir kadın vardı. Bol sa- Bir türlü uyuyamıyordum. 
günlerdeki tesirlerini bildiriyo. Hastanesi Bakırköy 16-60 rengi vardı. Elmacık kemikleri rı saçlı, bahar bakışlı bir ka. Onların da uyuyamadıkları mu-
rum. Haziranın 28 inci pazar Haseki Kadınlar Hastanesi 

24553 
hafif çıkık, burnu biraz kemerli dın. O, bizim masaya doğru I hakkaktL Fısıl fısıl bir şeyler 

günü; Sultanhisara saat 16,30_da 
1 ~~;:~:Y Hastanesi, Şehremlni 23ou ' idi. Gözleri koyu siyahtı. Koyu 1 agır ağır yürüdü. Geldi. Sonra konuşuyorlardı. Kadının sesi 

fazlası ile 3 defa badem büyuk· Cerrahpaşa Hastanesi; Cer- 1 ve parlak siyah olacağını tah- kolundaki kadını elinden tuta- ara sıra hırçın hırçın yükse-
lüğünde dolu yağmıştır. Dolu rahpaşa 21693 min ettiğim saçlarını hiç uzat- rak liyordu. 
zeytinleri yüzde 60 dökmüş, Telefon numaraları mazdı. Kafası kış, yaz sıfır - Karım .. dedi. Ve masa· - Sen delimisin canım. Son. 
portakallara yüzde 25, pamuk- [ • 

1 
• . 

4998 
numara tıra!llı idi. Ben onun dakileri karısına tanıtmıya baş· ı ra yine fısıltılar. 

• Sıhlu mdat otomobth 4 · ·ı · d ··k k k l d t. 1 d B ı· d ki d lara da yüzde 80 zarar vermış- . ·ı 20413 çızgı erm e yu se ' ar ı a,.- a ı. ana ge ın•.~ ura a ı.. - Şimdi kalkar giderim. 
Hasta Nakhye otomobı l: 1 s· · 

1 

tir. Bağları harap etmiş, darı "Gündüz,, ı l~rı, dar yat~klarında he.l:'.ec_an -~ - . _ızıı~l_e t&uı!lmıyorhz .. Fa~ - imkanı yok.. Ben aklımı 
".::ünden .. . b d k .. I\" 1 r tarlalarını bozmuştur Tarlalar· bır kadın gıbı kıvranan kopuklu j kat sızı bılıyorum. Felsefedesı· kaçırmadım 
,_., gune yenı ayın frlı ıar ve guze ıK e d d 

1 1 
• 1 k 1 " (c l " 44998 suları, derinlikleri göz karar- niz. Karısına döndü· · 

' kazanan Ceyhanda yeni yapılardan biri 1 a arı arın yanız sap arı a • ı ece tan uçurumlarda süzülen geniş - Bir fels ' tal~besi de- Ve uyuyup ~almışım . 
· • . . k k 1 (Gece ve Gundu:ı _ .. , .. .. . ı. ur u ar. e rar ıçnuye 
. ıı• • •••ıım11ımuıııııınıııııııııııım11uıı1111111111111u11111111111111111111111111111uuıu111111111111u11uıı11ııı•m11ııuuıı1111• 1 •ıı mış, bağlar kış ortasında ol.. ' 1 

" .. " •• ) 6069 1 kanatlı kartalları en tehlikeli ı d" Ot d 1 ... e.eT k :· . * • . B r kad 1 n Namusuna duğu gı~ı yapra Si~ a mıştır. Devlet Demiryollan Müracaat kayaların ustunde buyuk bır başladık. içiyor ve onun karım Uyandığım zaman şövalyeyi _ 1 . Aynı gunde Sultanhısar • At?a kalemi, Haydarpaşa 42145 [ huzur ile dolaşan keçileri, sert dediği kadını hayretle, biraz da 
1 

pencerenin önünde bir iskem-
- . arasında pamuklara zarar elmış, ş k De . 11 M"" t bır çam kokusu taşıyan kaba arzuyla seyrediyorduk, Bir ara· lede oturur buldum. Benim u-. tecav u•• ze hazırla nan j Yenipazar ovasına !liddetli f k:;emi ;:;::i aro uracaa 23019 b;r r:zgarı, görür, hisseder gibi lık onu .il~ gören kızın kula- yandığımı görünce, gülerek: 

t \ yağmur yağarak pamt•kları Denizyolları acente•i 42362 o ur um. ğına eğıldım: - Uyandınız mı azizim .. iyi 

k 
•• b k • • • b v millemiştir Akay Kadıköy iskele.ı baş Felsefe okuyordu. Felsefe· ı - Ona niçin şövalve diyor uyudunuz ya. Ben hiç uyuuya-. oy e çısını ıçagı ı Yağmu; ve doludan sonra memurluğu 43732 nin en_y_akışıklı fakat en vah_şi sunuz? . madım. Sabahakar!iıdalmı~ım. 

1 
. d . 1 ç·ı h k 1 talebesı ıdı. Az konuşur, az gu- - Hiç .. Sadece çok güzel F k . • ı •• ı d •• d •• gel~n şıd e_tlı sel er, _ı te a_ • itfaiye !erdi. Fakat konuşunca okkalı . olduğu ve hepimizin onunla - ·a at nıye yalnızsınız? 1 e o u r u l ve ıstasyonı~e ~ultar.hısar ıs- İstanbul 24222 , söz söyler, gülünce yüksek 1 yatmıya can attığımız halde hiç - işte size bunu anlataca-

.. . . .. tasyonuna bır kılometre ~~akta Kadıköy 60002 . sesle kahkaha atardı. Felsefe- birimizle yatmadığı için dedi. ğım. Demindenberi sizi uyan-
.1 ~ıvas (Açık Soz>. - Haf_ık _llçesıne ba~lı do_rt. saat. mesafe- hattı bozmuştur. Bu yuzden 1 Yeşilköy, Bakırköy, Bü- ı nin kız talebelerinin çoğu- bize * * • dırmak ve anlatmak için çıldı-
. dekı "Pıreput" koyunde fecı bır cınayet ışlenmışür. Bır kadın Pdzar günü öğleden sonra tren yükdere Üsküdar itfai- çaktırmamıya çalışmakla bera- Masadan kalkıp dışarı çıktı- rıyordum.Azizim, bu kadını, ka-
'ı köyün bekçiliğini yapan Adıgüzeli öldürmü!ltür. Hadisenin tafsı. ve otoraylar bu istasyonlara yelen ' 60625 ber • ona yaklaşabilmek için ğımız. za~an t~am_vay sı:ferl:r!· rımı, ben iki seneden beri seviyo-

latı ş~dur: . . .. . . . .. .. geçememişlerdir. Hat yapılarak ı Paşababçe, Kandilli, Erenköy, can atıyorla~dı. __ Ona yava,ca nı~ bıttığı~_ı gorduk. Hıç ~ırı- rum. Amma nasıl seviş. Delicesi-
Koy bekçısı Adı guzel ıkı yıldanberı, koyden Mevlude adın- dünden itibaren geliş ve gidiş Kartal, Büyükada, Heybeli, Bur- sokulurlar, bır sual sorarlardı. mızde_ tak.ı tutacak pa~~ _ı ok- ne, aptalcasına bir şey. Fakat ne 

e daki kadının arkasındadır, mütemadiyen takip etmektedir, Sı· 1 temin olunmuştur. Pazartesi ge· \gaz ve Kınalı mıntakaları için le· S~rdu~ların'.n karşılığını pek tu. lkı şeydvardı: !Ya yurumek yapayım seviyorum. Ben mem
r • ld"k ·· r· ·· kt f k 1 t b ı ak . N ala bılırlerdı Fakat kısa ke. veya bura a gece emek.. Res- leketimden buraya geleli dört 

rası ge ı çe ?on ~nu ona açma a, . a a r_e . ce~a ı a mb 1. cesı de saat 23 den sonra a- efon santral memuruna Myangınn serdi· . sam, şair arkadaşımı pansiyo-
0 ' tadır. Bekçi bıldığı yoldan vazgeçmıyor. Hadısenın vuku u. zilli ve muhitine şiddetli yağ- demek kafidir. . B"I . nuna götürecekti. Kızlardan bi- sene oluyor. Bu dört sene için-
" · d - ·· d b k · Ad ·· l k.. k ı ki d k - ı mı yorum. de bu memleketi buralı olan-uuu gun e e çı ıguze oy oru u arın a gezer en ora· mur ya"mış gece yarısından Tiyatrolar Sinemalar v k d'I · k ri tek başına evinin yolunu tut- ı d 

m . da ot ve odun toplıyan Mevludeye tesadüf ediyor. bekçi: " • · e ızlar ken ı erıne ız- t Öt k"I d 'k" d b" t ar an daha iyi tanıdım. Zaten 
. . . . sonra ya"'mur epeyce şiddet- H A L K 0 p E R ET 1 "ın ona kız"ın dudaklarını u. e 1 er e ı 1 e e ıya h b .-.] b • ı d" B Mevlüde .. yetmıyecek mı artık?Hayad• şu koruluğa var ge\ı- ıs " ' • 5 talebesini kendi odalarına gö- er ya ancı L oy e ır. u-

ti . yorum. Bekçi .\dı gfüel heyecanlar arasında sevgilisine kavuş- lenmiş ve birçok yıldırım düş- Taksim bahçesinde lısırarla1<d, saposadrı ohr~danb_uzak. türeceklerdi. raya ilk geldiğim zaman beni 
. . 1 k 1 d 1 M l"d . b ki" müştür. Yıldırımlardan birisi aşır ar ı. a ıç ır şey Şo .. valye bana do""ndu .. : gezdirdiler Babam oldukça bol mak içın sevınç e oru uğa a ıyor ve ev u eyı e ıyor. Bu akşam 21,45 de 1 "b' . k • 

• · d ld h ld Ad .. r Subaşı meykiinde bahçe damı H A L 1 M E o ma11Uş gı ı sıgarasını ya ar _ 5iz benim evimde kalır- bir para yolluyordu. Biz de ge-
Mevlude de bıçağı elın e o uğu a e 1 guze ın yanına ge· 1 d ve bir şarkıyı mırıldanırdı. Bu ziyorduk. Birkaç kadın bana r or ve yanında incir ağacı atın aya- Pek yakında yen\ operet k k d' l"b sınız. Rahatsız olacaksınız am-
ıy : şar ıyı pe sever 1 ga 1 a.. ld B ı çok yakışıklı bı"r adam oldu-

H d. d" B ı d "k M l · d elin tan sıvacı Kayserili Mahmurla RAHMET EFENDi. 0 d b" k d f ma a ırmayınız. öy e gece-- ay ı sen soyun, ıyor. u sıra ar a ı en ev u e • nun ağzın an ır aç e a !erde pek rahata bakılmaz. ğumu söylediler, fakat hiç biri 
de sakladığı bıçağı Adıgüzelin karnına saplıyor ve büyük bir çarparak belinden aşağısını fel- Masalarınm ayırınız işitmiştim. Dedi. hoşuma gitmedi. Hiç bir kadını 

Y 1 S 1 k t h t · e g t" ·ı ·ş se ce u"'ratmıştır. Mahmudun dam- TELEFON 437•3 ' yara açıyor. ara 1 n·as meme e as anesın e ırı mı " • Sıvasın yolları dardır geçilmez Tereddüt etmek manasızdı. sevemedim. Bir gün karımı ta-
de aldığı yaranın tesirile ölmüştür. Adliye tahkikata el koy- !~.~;.tan karısına birşey olma- Radyo programı Soğuktur suları bir tas içilmez Kabul etıim. Ötekilerd~n ay- nıdım. Keşke t~nımasaydım. 
muştur. • • • • • • • • • • • • rıldık. Ben Şövalye'nin yanın- Evet azizim karımı tanıdım ve 

•- e e Yıldırım Nazillide birçok ev- 4 Temmuz 936 Cumartesi B h · k -ı-· d ·· ·· d B ı k h sevdim. Ben sevmiye hasret lstanbul ir akşam şe rın en o u a yuruyor um. ir ara ı iç 

E k b k •• •• d b • lerin elektrik tesisatını bozmt1ş meyhanelerinden birinde içi- yüzüme bakmadan mırıldandı : kalmış bir adamdım. 
$ i ir in yuzun en lr saatlerini yakmı!ltır. 18 Dans musik;si (plak) 19 Ha· yorduk sekiz kişiydik ben bir - Karımı ortamıza alalım. Fakat ben iri yarı vücudu. 

Şiddetli yağmurlardan Ku- herler, t9.1S Muhtelif plaklar, 19, şair arkadaşımdan başkasını Usul böyle imiş. Karım s§yledi. ma rağmen kaba saba bir sevgi 

Cl•nagef 1·şlendı" yucak çayına gelen sel yeni. 30 Çocuk saatı : Hikayeler, 20 tanımıyordum. Bir ressam, üç Bol, sa~ı Vsaçlkı !kadın or~a- ·ı taşıyamıyorum. Bahar çiçek
Muhtelif sololar (plak) , 20.30 kadın ve iki edebiyat talebesi ~ıza geçtı. e o larımıza gır- leri gibi, böcekler gibi, serçe

Orhangazı (Açık Söz) _ Burada ôrgil köyünde bir cinayet den genişletilmekte olan tüne· Stüdyo orke•traları, 21.30 Son vardı. Biz rakı içiyorduk, ka- dı. Parmakl~r! ~~lumu sıkıyor- ler gibi, seviniyorum. Halbuki 
oldu. Ôregilli Haci Hüseyin oğlu Osman adında biri gündüz lin üzerinden taşarak tünele 4 haberler. Saat 22 den sonra Ana· du. ~~dm ıkımı~ı _de ? kada~ karım ... Burada durdu .. Bir an 

d k .. dolu ajansınm gazetelere mahsus dınlar bira. Bu kadınların mi- kendısıne çekmıştı kı nefesı .. .. • . 
ı O rhangazide rakı içiyor, akşam köyüne dönerek yanın a ·ur! metre kum, çamur ve taş dol· havad;s servis; verilecekfü. deleri her türlü içkiyi gör· muhakkak ikimizin de nefesin- duşun~u. S~nkı ~udakl~rından 

t Osman oğlu lbrahim, Laz Halil oğlu Hasan, berber izzet oğlu durmuştur. Bundan ötürü dün BÜKREŞ müş, bunların en kötülerini deydi. ince mantosunun üstün- ağır hır kelıme duşmek uzerey• 
~; Mehmet olduğu halde hepsi birden köyde Mehmedin dükkanın- ! Denizli ve İzmir postaları Ku- ı~,15 Süel musiki; 19,15 Orke•· bol bol tatmıştır da gene ba- den etinin sıcaklığını duyuyor- di. Gözleri duvara çevr_ildi. Du-

l da gece saat dörde kadar içiyorlar. Sabaha karşı Osman Evi· yucak istasyonundan ileri gi- tra kon•eri 20,20 plak (Amerikan zan antikalık ederler biz bira- d K d 1 1 .. ı·· varda karısının resmı vardı. 
musikisi) 21.20 Dans musikisi 22. d b k b . . d um. a ın cıvı cıv1 soyu- G" I . .. k .. - 'b" b k 

I · ne gidiyor. Yolda Öregilde kahvecilik yapan damat Hasanın dememişlerdir. 45 KKonser nakk
1
t
1
i 23,4S Haberler y!n ay!~ direi;le~ey B~m~rd~nl~; yordu. Taşkın bir neş'eye ka- tıl~~ e~atatr~~ g~k,ışonbird:n • 

oğlu Ahmet çıkıyor. Osmana, burada ne arıyor.un diye soru· 24 onaor na · • pılmıştık. Katılırcasına gülüyor- . · .. .. .. . : 
• yor, hiç cevabını alıyor lzmir belediye memur- BUDAPEŞTE çekilmez takımındandır. duk. Bir evin önünde durduk. j bıre sondu. Ve gozlerınde mı-

\ 1 • t"h k 19,45 Salon orkestrası 21 Or· Edebiyat talebelerinden bir Şövalye: ni mini bir da" çocu"unun ke-
Birbirlerinden aynldıktan iki dakika sonra dört el silah arı ım ı an verece J k t 1 ·ı ıı · ı· 23 , 5 h t ·d· v k la da b"rı· b 5 ıs es ra ı eg ence netrıya ' ı-11 as a ı ı. e ız r n ı u - Burası, dedi. çileri tutmıya çalışırken duy.-

patlıyor ,.e Osman a"ır surette yaralanıyor. lzmir, (Arık Söz) - Bele- Pl&k. MOSKOVA j 0 r... du Kad "te •adi 1 " d · d Y ç cu,.un · ın mu '" • çeri girdik. Merdiyenleri duğu heyecanı gördüm. Sonra: 
Derhal ı"andarmalar ifade~ini alıyorlar. Osman ifa esın e, dı'ye zabıta memurları için açı! 1 18 Şo·kılar (sopran •esle) ,,0 yen gencı· tacı"z edı"yor om•ız ş 

kendı·sı·nı· Ahmedı"ıı vurdu"umı ve evvelce Ahmedin kardeşile • ' ' ' • sessiz çıktık. ~valye: - Söyliyeceğim, dedi. Hal-" mış olan kursta derslere son Muhtelif ••birlerden naklller; 22 !arından tartaklıyor, saçlarını - Bur~nın kıracılarını u}'._an buki karım oruspu yaradılışlı 
aralarında münazaa olduğunu söylüyor. Hasta derhal Btırsaya verilmiştir • Belediye zabıta ı Yabanc• dilleP~AGşriyat. çekiyor, bacaklarını çimdikli- dırmağa h•ç gelmez. Artık gun- . . 

in • nakledilmiştir. Yarası tehlikelidir. Ahmet yakalanarak adliyeye me'1turları, kursta gördükleri 20,15 Daima gülünü• adlı şen yordu. Yüzüne tükürür gibi !erce homurdanırlar diyordu, bır kadındır. Hem benı sevme-
teslim edilmiştir. l muhtelif derslerden umum! bir skrç; 21,20 Halk şarkılarından haykırıyordu. Öteki bütün bun- Biz daha sesiz yürümeye çalı- miştir ya. Sadece iri vücudum, 

ac 1 mürekkep popurl; 21,40 Piyes; ]ara hiç aldırmıyor. Derin bir şıyorduk . Sarışın kadın elin. güzel çizgilerim hoşuna gitmiş-
• t e e e imtihandan geçirileceklerdir . 22,20 Dvorak senloni•i; E • moll d t l ki k ır hazla yudum yudum rakısını en u mu!/, parma arımı sı a- tir onun. Fakat içim .. Ne kadar 

kk •t hk d imtihan Pazartesi günü yapı- 1 (pli.k) 23•30 Şen hafta sonu neş· rak bana yol go .. sterı"yordu Elı" 
n l e . ecı er ma eme e riyalı. içiyor, gözleri mes'ut bir ada- . uzak kalmıştır o içime ... oka-

lacaktır. imtihanda muvaffak BELGRAT ateş gibi yanıyordu. Şövalye. 
1 l mııı gözleri gibi pırıldıyordu. nin odasına geldik. o dü"me- dar yakınken .. _. . . aı 

Ut 
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Tarsusun Çatalki!i ve Deliminnet köylerinde gizli ayın 
yapmak suretile para toplıyarak Suriyeye göndermek istedik
leri meydana çıkarılen ve tevkif edilen yazıcı Mustafa, Ali 
Tuş ve Deliminnet köyünden Calaz Mahmut, Çetalkili köyün
den Süleyman oğlu Yusuf Ziya ile lbrahim ve Alinin mahke· 
melerine Tarsus Ağır Ceza mahkemesinde devam edilmiştir. 
Bu celsede şahitlerden bir kısmı daha dinlenmiştir. Diğer şahit
ler de başka bir celsede dinlenecektir. 

• • • 
Kırklareli Belediyesinden her 

hes şikayet ediyor 

o amıyan memur arın açı"a çı- 1 20,30 Ulusal ne•riyat 20,SO plak B" ı k t ı b k d ·· k " d S d 5 • . ır ~ra ı a e e a mı opme yi çevirdi. Gözlerimin kamaş- Dur u. esı tıtrıyor u. Dı· 
karllacaklarl So .. ylenı·vor 21 Sırp gecesi 23 Haberler-, kon· t d k J d t , · ıs e ı, 1'. on_u saç arın .. an u- ması geçtikten sonra etrafıma şan baktı. Tekrar söyledi. Ba-===.---==------- Jıer nakli; 2-1 Dans plakları. k k 1 [ ım111111111111111111ıı'111umuıı1111111111111111111111ıumuuuı t~p gerıye ıtere mu e~m~ bakındım. Clizel ve zevkle dö.. na öyle geliyor ki bu sefer ıü ... 
yatak başına ellişer kuruş alın- bır surette tokatladı. O, hıçbır şenmiş bir oda. Köşede bir . 

ı maktadır. Ceghanda şey olmamış gibi kadehini bir karyola, onun biraz yanında 1 zumu kadar kuvvetlı olduğunu 
Şimdiki Samsun llbayı Fuad yudumda dikti. 1 genişçe bir divan divanın anlatamıyacağı korkusuyla dur-y; •t •k 'er Tekrar kızın dudaklarını a- başucunda bir kitap masası, muştu. 

Denizlideki otellere han adını enı l Lı radı. Bu sefer kız kendini ince üstiinde kitaplar. Kitaplara - Bu kadın benim nikahlı 
koyarak yatakları yirmi beş T T k •k 1 bir jestle ona bıraktı ve hırsla şöyle bir göz attım: La karımdır. Nikahlı mikahlı ka-
kuruşa indirmişti. Elektiriği, SU· " e e Sl ıer öpüştüler. Donmuş, kalmıştım. C~nditionne . Humaine., T~- rım. Buna rağm~n onunla bu 
yu, mobilyesi, gardorobu ko- 1 Ce han (A ık Söz) - Yıl- 1 Bu şaşkınlığımı anlıyan şair ar- ı aıte de_s Passı ons! De I_ esprıt zamana kadar bir gece olsun 

d. · b k b l 1 I d ybe .' b kç Ik ·· ·· kadaşım kula"tma fısıldadı: des Loıs, La porte et roıt, Les mo mı, anyosu, a u sa onu ar an rı a ımsız ı yuzun- ıs • fleurs du Mol, bir de bizim Pe- yatmamışıındır. Evet. Bir gece 

1 

perdesi ve halısı olmıyan , yer- den geride kalmış olan C:e1ı- ı . - . füı kadınla bu. talebe bır· yami Sefa'nın "Dokuzuncu ha- olsun. En son dün gece için 
ler nasıl oluyorda otel namını a- hab kazasışka~uştuğu yanı'-

1

1• ~r~rın~ .. t~ıldı~asıyac n se~erler. riciye koğuşu., karma karışık benimle yalmıya razı olmuştu. 

l 
lıyorlar ve 50 kuruştan 75 \"e çe ay ve. ar ayın !l"ayrel.ıy e a ın u un azan ı ı . unun duruyordu. Şövalye: Azizim, benim için dünyada 

.. k k d f" k . kasbada nummalı bır faa ıyet I uğruna sarfeder. Dehşetlı muh- s· b d" de yata 
yuz uruşa a ar ıat esıyor· 1 baş göstermiştir. teri tir Fakat çocuk hasta.. - ız u se ır rsınız. bundan başka kadın yoktur. 
•. ? B ı d ı d k" t h . . s · . E . Rahatsız olursanız aldırmayın. ı d ı· ·b· b" "" un arın o a arın a ı a Bir taraftan eskı bınalar Berbat bır hastalığı var. LI· . 1 b k d F Bu razı o uşu e ı gı ı ır se• 

k ·ı · · · · k 1 1 . 1 d"I d d k d Sıze karyo aını ıra ır ım. a- . 1 k 1 d l 1 
ı ı Kırklar ili, (Açık Söz) - . ~-
1 Trakyanın canlılık noktasından 

ile en ziyade göze çarpan yerle
rinden birisi de Kırklarilidir. Sil 

] 

rtr 
etr 
1 

ürl 
y 
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Burası ve bilhassa vilayet mer
kezi tam anlamile yaşanacak 
bir şehir olmuştur. Başta ilbay 
olduğu halde bütün memurlar 
canla başla çalışmaktadırlar. 
Eğer bura belediyesi de diğer
leri gibi bir canlılık gösterebil
seydi Kırklarili için söylenecek 
bir söz kalmazdı. Bura beledi
yesinden herkes şikayetçidir. 

Bir kere kışın çamurdan adım 
atmak ve rahatça yürümek 
mümkün değildir. Yazın ise 
tozdan topraktan göz açılamı
yor. Buradaki çamurlar gübre
lerle karışık olduğundan sıcak
ların tesirile bunlar toz halinde 

E, herkesin ciğerlerine dolm~kta
dır. Şehir az temizdir, nezefet 
işleri oldukça geridir. iirl 

ş . 

5 
rm• 

Belediye işlerinin en büyük 
idare amirlerine verilmesindeki 
faydaları bu münasebetle tek· 
rar eylemek mecburiyetinde 
kaldım. Otellerde, hanlarda 
konfor ve temizlik pek azdır. 
Kırk yataklı bir otelde tek 

1 

ta urusı e, pıre, sıvrısıne ve yıktırılmak ta ve yer erme ye- yet ~ ı me en, aya yeme e_n k t vınç e ar!l• a ım. nsan nası 
kara sinekten bahsetmiyorum. nileri yapılmakta, caddeler ge. hıçbır kadına kar~ı. muhterıs aD.. d G .. 1 • • • • •.

1 
severse sevsin insandır. 

1 . ni!lletilmek suretiyle parke taş- olamıyor. Bunun ıçın, kadın ~~ u. .~z erının ıçı gu e- Fakat işte du da boş birşey 

~ 
nhısarlar !arla döşenmektedir. Yaya kal- 1 onu, canını yakarak, dayak rek ılave ettı · oldu. Dün akşam sizi odama 

-~.- Kırklareli önemli bir tütün dırımlar yapılıp caddenin iki atarak erkekliğe davet etmek. - Fakat bu akşam karıcığım davet etmemi karım istemişti. 
bölgesidir. Yılda orta hesap 1 tarafına ağ_açlar di~iliyor. tedir. Bu her gece böyle olur var. Ona, nasıl olur dediğim zaman 
yarım milyon kilo tütün çık- · Gönderdığım resım kas~ba- ı dostum. . _ . . . Sonra düğmeyi çevirdi. Ko· ne çıkar canım, diye cevap 
maktadır Halkın tütünleri ka- da yeni yapılmakta olan bına- Meylıanenın koşesınde ıkı yu bir karanlık her tarafı kap- verdi. Gelirken gördünüz ne · , ı .1 t. I t E . . .. 1 lardan birine aittir. delikanlı kitar ve mandolin ça- tadı. Şövalyenin sesi: kadar çıl'"ndı. Ve azizim dün 
mı en sa ı mış ır. n ıyı muş- Ôb" f d k"ld ı lıyorlardı. Kilar çalan çatlak "' · d . h" 1 "d · ır tara tan mo em şe ı e - Karım soyunacak ta onun akşam benimle yatbğı halde,. 
terı e ın ısar ar ı aresı ol- bir mezbaha ve belediyeye ait ve iri s. esile şarkı söyliyordu_, . . 1 k . Bu sabah, geldi"i gibi çıkıp 

M f b k ı d b ıçın e e trıği söndürdüm. ıs 
muştur. Bura müdüriyeti satış· fidanlık yapılmakta ve bu fi. 1 "'?a 1• • aş a zamaı:.. ar a !r gitmiş. Evet, kendini bir türlü 

1 · k dakıka bıle tahammul edemı Gözlerim sarışın kadının bu-lar üzerinde nazımlık vazifesi- danhkta tür Ü ağaç ye çıçe . . . • bana vermedi. Sizden sıkıldı-
~ ni yapmış ve geçen senelere yetişdirilmektedir. 1 ~eceğınız bu_ ses bıze _h?~ g_e- lunduğu köşey.ı çevrilmişlerdi. ğını söyledi. Halbuki sizi ça-

- y · b S ı·h tf k lıyor, mestedıyor, ellerınızı bır- Koyu .karanlığa rağmen onun · t · · s b hl ___________ ___, nisbetle tütünleri daha yüksek em şar ay. ~ a_ a ın a- birine vurarak aptal aptal al- ğırmamı 0 ıs emıştı. a a e-
sabanın elektrık ıhtıyacını te- k 1 d k 1 . d k soyunduğunu, çırıl çıplak ol- yin hiçbirimizi uyandırmadan 

Trakyad a UzunJ Öprüde /rçelay I fiatlarla sattırarak halkı mem- min için bundan önce lstanbu- ış~iro:r~lık ;~~~;;m~z' birden duğunu görüyordum sanki. E- çıkıp gitmiş. Gitmiş azizim. Fa-
Naminin başkanlı;tında kan un· nun bırakmıştır. ı "d k b h ta baz · 1 kt 'k t k a d "• aman a gı er~ u usus ı şır- konu mı a başladık. Herkes e rı e rar y n ı,. z kat artık onu hiç aramıyaca· 
bayların loplantısınJan l•ir Vilayet merkezinde ve is- ketlerle ~e~a~larda. bulunı:ı~ş- bir ş~y ~öylüyordu. Kimsenin 

1 

kadını karyolaya yatmış ve ğım. 
görünüş tasyon tarafında (150) bin kilo tur. Ve ~nu_muzdekı plla~ ıçın: söylediği ötekininkiııi tutmuyor- yorganı boğazına kadar çek- Şövalye sustu. Sonra: 

musluk ve iki göz hela vardır! tütün alabilecek de~ecede dört de bu ıhtıyacın ~ıderıleceğı du. Kızlar sık sık bardaklarını miş görc:lüm. Sarı saçları .. iı:_c~ _ Haydi giyininiz de dışarı 
kuvvetle muhtemeldır. k ld b" . . . 11- bir serpılışle yastığa dokulu 

Bunlar da eski usulde yapılmış 1 katlı bir anbar yapılmaktadır. Yalnız, kasaba halkının bir- a ırıp dızıdıçkml ıye çah,.ırıyor- vermişti. Ve 0 beyaz dişlerini- çıkalım. Giyindik ve çıktık. 
Pis şeylerdir Sonra yataklar B ·· ı b' (40) b" ı· d · k t · k "k b lar, ve u a arını epımıze K pıdan çıkar çıkmaz elini · u guze ına ın ıraya e ıçece emız suyu e sı U· östererek bana gülümsüyordu a ' 
çok pahalıdır. Buradaki otel- lunuyor. Kasabanın kıyısından uzatıyorlardı. Bu sırada, kızlar- g ş·· . 1 b" d 

1 
' uzattı. 

cilik inhisar halindedir. Handa ihale olunmuştur. Bura inhisar geçen Ceyhan ırmağı var am- dan biri gözleri parlıyarak fı· ~va .ye, ~z e soyun~ ı"'., _ Ben ayrılacağım. dedi. 
ise gübre kokusundan durul. idaresinin sarfettiği kıymetli ma, buna yukardan pis çeltik sıldadı: dedı, Duğmeyı te~rar çevırdı. Fakat isminizi söyler misiniz? 
ınıyor. Otel deyince akla gelen mesai sayesinde işler pek dü- suları ile hamamın pis suları - Şövalye Soyundum ve sedıre uzanarak Ah 

k kt b - d - met .• 
şey burada yoktur. Kaza ve zeninde gitmekte ve memurlar arışma a ve u yuz en ır- Hepimiz kapı tarafına don· battaniyeyi üstüme çektim. Yakasını kaldırdı, uzakla~tı. 
Nahiyelerde otel diye açılan arasındaki imtizaç ve ahenk mak mütemad_iyen pis, bulanık du""k. Kapının önünde uzun bo- Karyolanın gıcırdamasından 1 

ve çamur gıbı aktığından an- . hsan Devrim 
yerler birer han köşesinden takdirlere seza görülmektedir. cak filitreden süzülmek sure- yu, geniş omuzları, traşlı ba- onun yattığını anladım. Bana. 
başka birşey olmadıkları halde •• tile işe yaramaktadır. şıy!a o. duruyordu. O, felsefe- - iyi geceler azizim. dedi. (*) Ecnebl mana•nıil. 
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Bu yıl üçüncü olarak 
- -·--

-AÇIK SÖZ-

iş Kanunu 
Bütün maddelerini sıra 

neşrediyoruz 
/Dünkü sayımızdan devam/ 

ile 

Fenerbahçe - Galatasaray 
yarın karşılaşıyor · 

Madde 66 - A • 65 inci 1 rerek "işÇ; karneleri. almaları 
maddede yazılı kapatılma esa- usulleri ve hususi idarehanelcr
sının tamamile tatbikı keyfiyeti 1 le iş zümrelerinin mesleki te
hitam buluncaya kadar faali- ı şekkülleri. yahut menafii :ımu· 
yetlerine devamları islisnaen miyeye hadim \'eya münha
tecviz edilmiş olan eski hususi sıran hayır işlerile müş
iş ve işçi bulma idarehaneleri, tagil cemiyetler tarafından] 
gördükleri işlerin mahiyet ve idare olunan iş \'e işçi bulma 
nevilerini , açıldıkları günden- faaliyetlerinden muntazam su. 
beri vaki muamelelerinin umu- rette raporlarla resmi teşkila

mi yekunlarını, hizmetlerinin tın haberdar edilmesi mecbu
her bir nevine mukabil işçiler- riyeli, çıkarılacak nizamname
deo ve iş verenlerden ne mik- lerle tesbit olunur. 

o~~~~~~~~~~~~ 

Bu münasebetle yarın, Fener stadında Güneşle bir· 
leşmiş hakiki Galatasaray takımını göreceğiz 1 tar ve nisbette üc_ret aldıklarını Madde 70 - Ote~ han, pan-

( 
gösterir tarifelerini, kendilerinde siyon, lokanta ve aşçı dükka• 
kayıtlı işçilerin isim, adres, ve lan veya kahvehaneler gilli 
san'atlarmı iş veya işçi bulmak umuma ı.çık olan toplantı yer
hususlarını ne yolda ve ne şe- lerini işletenlerin_ doğr_udan 
kilde ifa ettiklerini ve bu nok- do~ruya veya bılvasıla ış ve 

ışçı bulma sımsarlığı yapmaları • 
talara mümasil olmak üzere, 
muamelelerinin cereyan ve icra 
tarzlarıyle şartlarım, bulunduk
ları yerdeki salahiyettar ma
kama, işbu kanunun meriyetin-

1 den itibaren üç ay içinde, açık 
ve mülredatlı beyannamelerle 
bildirmeğe mecburdurlar. ilgili 
makamca beyannamelerin te-
sellümü, karşılık resmi numara 
kağıdı verilmek suretiyle vaki 
olur. 

veya bu yolda sair şekillerle 
ücret mukabilinde tavassut 'e 
faaliyetlerde bulunmaları ,.e 
ellerinde ilgili makamdan ve
rilmiş resmi vesika bulunmıyan 
şahısların bu gibi yerlerde ış 
ve işçi bulma işlerile iştigal 

etmeleri yasaktır. 
Madde 71 - Resmi iş ve 

işçi bulma teşkilatının tavas
sutu ile iş bulmuş olan işçilerın 
çalışacakları yere gitmelerinde 
bu teşkilat tarafından verilen 

B) Salahiyettar makam, vesikalar üzerine, Devlet vc
kendisine verilen beyanname- saiti nakliye ücretlerinde yüz
ler üzerine gerek bu idareha- de elli tenzilat yapılır. 

nelerin içinde ve evrak ve Beşinci Fasıl 
defterlerinde, gerek keyfiyetle Grev ve Lokavtyasak
alakası bulunacak diğer şahıs- ııgı ve iş ihtilaflarının 
lar veya müesseseler nezdin- halli 

Beşiktaş• Fenerbahçe muhteliti bu ekipteki Fenerbahçelileri yurın ezeli rakipleri de gereği gibi incelemeler ve Madde 72 - " Grev ,, ve 
Galatasarayla korşılaşırken seyredeceğiz soruşturmalar yapar. Noksan " Lokavt " yasaktır. 

/Geçenlerde bu •ütunlarda bir tek beraberlikle lstanbul \ birine olduğu kadar diğerine bulduğu malumatı tamamlatır. Madde 73 - Elli kişiden az 
ikinci küme şampiyonluğu· şempiyonu oldular. Fenerliler, de muvaffakiyet dileriz. Lüzum görürse muamelelerin işçi bulunan iş yerlerinde on I 

•- Al d usul ve şartlarını ve ücret tari- işçinin ve elliden itibaren beş 
nu "azanau tınar u ku- yarın yirmi sekizinci yıllarını p 
1 b I 

rogram felerinı· tadı') ve ıslah eder. Bu yüz kişiden az işçi çalışan iş · 
ü ü tari ıçesinden bahset- kutluluyorlar. Birkaç senedir 1 · d 

k 1 Fenerbahçe Spor Kulu .. bu··n- cihetlen·n ikmaı·ınden sonra yer erın e umum işçi sayısının 
mişli . Bu yıl slanbul bi- yaptıkları bu kutlulama günü- be b" · k d 
rinci k'" b" · ·ı· · · k - den: Kulübu'"mu'"z yarınki 5 Tem- faaliyete devamlarında mahzur . şle ırı -~ a~ .s~yıda işçile-ume rrrncı ığını a- nu zengin lıir spor çerçevesi \ .. .. • . rın ve beşyuz kışı ıle daha yu-
zanmalarr ve 28 inci yıl içinde yaşatan Fenerliler, yarın muz 936 p3Zar günü 28 inci gorulmeyen. hususı ıdarehane- karı sayılarda işçi çalıştırılan ı 
dönümlerini kutlu/amaları da yine dolgun hareketli bir yılını kutluluyor. Her sene bu le~e, 65 net mad_dede yazılı 1 iş yerlerinde ise, en az yüz · 
'IJ<!silesile bugün de Fener· 1 gün yaşatacaklardır. sevinçli günümüzde spor merak- muhlet ve karar ıle mukayyet işçinin gerek iş muka\'clelerile 
bahçenin ıa,;hçcsinden balı- Fenerbahçeliler bayramların- lılarına iyi bir gün yaşatmak olmak üzere, (muvakkat izin önceden taayyün etmiş olan ve 
sediyoruz./ da bir ecnebi takımı ile çar- isteyen kulübümüz bu senede kağıdı) verilir. gerek işin mahiyetine ve çalış-

Bundan · · k" 1 ·· bunun için en kuvvetli ecnebi Madde 67 - Yukarıki mad- ma temayüllerine veya kanun"ı 
yırmı se ız yı once pışmak için çok çalıştılar. A-

Kadlko··yu'"nde do'"rt b ş k" · · takımları ile muhabereye girişti, delerde yazılı husu•i idareha- ve nizami hi:kümlcre mu·· stenı·- ı 
e ışının raya Milli Takım namzetleri bir araya gplmesile kurulan gerek olimpiyat hazırlık müsa- nelerin faaliyet ve muameleleri, den mer'i bulunan umumi \'Cya 

h temasları girmesi, en kuvvetli Fenerbahçe, devamlı b"ır çalış- A bakalarının araya girmesi, ilgili makamların daimi teltişi hususi iş şartlarının hepsi ya-vrupa takımlarının merkezi h b 
ma netice3İ bugünkü halini aldı. A gerekse en kuV\'elli Avrupa altındadır. Bunların hizmetle- ut ir ve}a bir kaçı yerine, 

vrupa kupasına iştirakları k d" f 1 Ş.mdi Balkanların en güzel buna imkan bırakmadı. Sarı la- takımlarının merkezi Avrupa rine mukabil alacakları ücret- en 1 men aat erine daha uy. 
dcrıecek bir stadlna, bugün kupası maçlarına iştiraki buna leri gösteren tarifeler, ~alilhi- gun gördükleri başka iş şartla .. 

civertlı"ler bunun u .. zerı"ne ezel'ı rını ı·ş verene kabul eltı"r k · · d 1 b J imkan bırakmadı. Bu ımkansız- yet tar makamca konrlol ve tas- m~ ve ıçın e st1n u un en kuvvetli k. 1 • G 
1 

yahut nıuay}·en ve mer'ı· 1·ş şart-
ra ıp erı a atasaraylılara mü- dk d J · l k h J futbol takımına sahip bulunu- lık karşısında Galatasaraylı, 1 i e i ınış 0 ara yazı ane c- )arına karşı itirazları bulunmak-
racaat eltiler. Güneşle birleşmek 1 1 d h k · ·· · l yorlar. Güneşli kardeş erimizin yardı- rin e er esın goreceğı sure • smn ancak bunlann tatbikine 

BORSA - PİYASA 
3 Temmuz Cuma 

P~ra Borsası 

~ 
Sterlia 6:-7. 

Satış 
629. 

7 

lstaubul B ~inci İcra 
l\Icmurluğundan : 

1 0ow-
20 FranSJJ. fTa.ngt 
Liret •uikah 

123. 
165. 
1'0. 

126. 1 
ı65. 

• 196. 

Ayşeye 6CO lira muka
bilinde birinci derecede 
ipotekli olup paraya çc,·· 
rilmesine karar verilen ve 
tamamına 3750 lira kıy• 

met takdir edilen Snltanah• 
mette Binbirdirek mahalle· 
sinde Eczane sokağtnda 101 
ada, 13 parsel, eski 3, 
yeni 7 numaralarla mlı• 

rakkam hane evsafı işbu 

gayri menkulün tamamı 

açık arttırmaya vazedilmiş· 

tir. 

20 Belçika lranrı 
20Dnhml 
Cenevre 

2ı. 
Sif. 
22. 
82. 
84. 
22.
H. 
211. 
19, 
22. 
48. 
32. 

84. 1 
23.50 

118. 
20 Çek kuron 
20 Ley 
20 Dinar 
Florin 
A•uaturya tilin 
f\.!ark 
Zloti 
Penııo 
Lev~ 
Yen 
favcç 
Alltn 
Bunkno\ 

3ı. 
169. 
243. 

Çekler 
lngiliı üzerine 
Dolar 
Pari<1 üıerirte 
Liret 
Brüksel 
Ati.na 
Cenevre 
Leva 
Florin 
('ekos lovak 
Avusturya 
1 panya pcz.et;-a 
M rk 
Varşov:ı 
Budapqle 
Bükre.:t 
Belgrat 
Moskova 
Stolıı.holm 

25. 
8~. 

88. 
24 
ı6. 

30. 
22. 
16. 
52 . • 
34. 
33. 

970. 
244. 

629.50 
0,7975 

12.05 
10.1357 

4,7220 
84.72 

2,44 
63,ıoı.o 

1,1719 
19,1488 

4,19 
5,8ı5 

l ,9794 
4.19 
4.2'190 

107.59,4 
35.0240 
24,9"4\ 
3.0836 

lstlkrazıar 

Türk Borcu ( 

• .. ti 

n " 
m 

fsU~rarı dahili 
Erwani 
Sıvu Erzurum 1 

.. .. u 
Esham 

it Bank .. ı Mü. 

.. .. N • 
" ., Ham.iline 
Anadolu ~ıo 60 

21.20 
19.90 
2a. 

95. 

911. 

14.73 

Denizyolları 
iŞLETMESt 

Acenteleri: Karaköy- Köp
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Han~nin evsafı : Bina• 
ya iki basamak mermer 
basamakla çıkılır. Kapıdan 
içeriye girdikde karusmen 
bir taşlık üzerinde camlı 
dolabı bulunan iki oda, bir 
lıa la, bir merdi ven altı, zc
mi n kanısmen bir mutba'ı 
içinde gür bir knytt \'e 
aralık aralıkd1 ayrıca b;r 
kapı ile sokağa çıkılır. Bu
rac1 111 b d ruın a geçer bir 
kapı \'ardır. Ohmluk ve 
bir dol~h ıııev cu<ldur. 

n rinci kata ç ı kı'ırken 
merc.ıven başında bir gu· 
sulhane ve bir oda. 

Birinci kat : }.lerdi\'en 

başı crnıekin ve bir ~ofa 

üzerinde birinde yük, do

lap bulunan üç oda bir 
hela. 

İkinci kat: Illerdivcn ha. 

şında zemini çinko tarasa, 
merdiven bşı camekan 

ı bir sofa üzerinde birinde 
yük dolap bulunan iki oda, 
musluk hela zemini çinko 
diğ~r bir tarasa, zemin 

bodrum kargir diğer kat• 
lar ahşaptır. Elektrik var· 

11 dır terkos tesisatı mevcut 
fakat haraptır. 

Mühürdarzade ı ı Arttırma peşindir. Arttır· 

maya iştirak edecek: mü~· 
terilerin kıymeti muham• 

, menin %7,5 nisbetiode pey 

- Han Tel : 22740 - ı ı 

Trabzon pos
taları 

Pazar 12 de Salı, Per
şenı be 15 de 

izmir sür'at pos
tası 

Cumartesi 15 de 

Mersinpostalar1 

akçesi veya mi ili bir ban
,ı 

kanın teminat mektubunu 
' hamil 
' 

olmaları ic1 eder. 
?il üterakim vergi, tanzifiye, 
ten viriye ve vakıf borçları 

ı : borçluya aitt!r. Artırma sart• 
il namesi 10-7·36 taril;ine 
: ı nıi1'adif cııma günü dairde 

mahalli mahsu~uııa talik 
edilecektir. 

Feneri sevmiş olanların bu Üzere olan sarı kırmızılılar ha- mını istedik. Ve bu dileğimiz te büyük levhalarla ilan edil- ait usu'.ler ve tarzların değiş
yurda karşı derin bir sevgileri kiki kuvvetlerile Fenerbahçeli- kabul edildi. Futbol meraklı· miş bulunur. tirilmesini temin eylemek kas-
vardır. Galibiyetinde büyük 1 lerle karşılaşmağı kabul ettiler. )arı bizi kutlulama günümüzde Madde 68 _ Muhtelif iş ve tiyle, aralarında kararlaştıra-

d 1 
Demek oluyor ki spor ma- k k ·· ki d. 1 · rak, hep birlikle ve birdenbire sevinç uyarlar, mağlubiyetin- arşı arşıya gorece er ır. 1 sanat zümre erıne. m.ens.up ve işi bırakmaları "grev,. dir. 

de de teessür içinde stadı terk raklıları senelerden beri parça- 1 - Saat 16 • Bütün Fener- iş vercnlerın veya ışçılerın ken-

Birinci arttırması 30 7 /36 
Diğer postalar '' tarihine müsadif Perşembe 

ı ı 

Salı, Perşembe 10 da 
kalkarlar. 

ederler. Bunlar arasında bazen 1 lanmış bir halde bulunan ve bahçeli sporcuların iştirakile di aralarında yahut muhtelif larıBir~~~~~~~=~~kfuazıt~~s:, 
1 

ağlıyanlar bile bulunur . Bu bugün tekrar btr araya gelmiş geçit resmi. olarak tesis edilmiş teşekkül_: ayni maksatlardan biri için: 
sevgi çok kimselerde, adeta olan Galatasaraylılarla, Sarı A • Bayrak töreni. Jeri tarafından veyahut menafıı herhangi bir iş yerinde, en az 
bir hastalık halini almıştır. Lacivertlileri karşı karşıya gö- B • Atatürk heykeline çelenk umumiyeye hadim olan veya üç işçinin dahi aralarında ka-

Bu yurda karşı olan sevgi receklerdir. konma merasimi. böyle olmayıp ta münhasıran 1 rarlaştırarak, hep birlikte ve 1 

ne zamandan başlar. Bunu Nasıl Fenerbahçenin bu yıl C - Fenerbahçe Başkanı ta- hayır işlerile iştigal eden ce- ı b.~rdenbire. işi bırakl"?aları _yü- • 
beraberce tetkik edelim: dönümü mübhem bir spor ha- rafından birkaç söz. miyetlerce iş ve işçi bulma fa. zunden ° ış ye~ı~dekı f~alıyel 

Mütareke zamanında, lstan- disesi ise, hakiki Galatasarayla 2 - Saat 16,30 en küçük iki ali yetine geçilmesi ve bu hu- la_ı:namen ve~a ışm mahıyetine ı . . k d" 1 . . . d gore ehemmıyetlı derecede kıs- 1 
bul lngilizlerin işgali altında Fenerbahçenin karşılaşması biz- lutbol takımı arasında bir gös- sus ıçın en ı çevre erı ıçın e 1 b 1 k d h · ki t kT l 1 men ata ete uğrasa, bu hale 

ulunuyordu. ngiliz, kara ve ce ço a a mühım bir hadi- teriş maçı. yapaca a~ı . ~ş ı akın ça ış~~- sebep olan işçilerin işbu hare-
deniz ordusunun kuvvetli fut· sedir. 3 - Atletizm hareketleri sı, ancak ılgılı ma amdan ızın ketleri de "grev" sayılır. ı 
bol takımları mevcuttu. Bu Bu spor bayramı vesilesile 4 - Saat 17,30 Fenerbah- almak ve bu makamın her za- Çalıştıkları iş yerindek· · 
t k f . . - b" b 1 k 1 ış 
a ımlar, önüne çıkan bütün iki güzide klübümüzü biribirine çe-Galatasaray karşıla'şması man le tışıne ta ı u nnma şartlarına itirazları olmayıp ta 

yerli takımları yenmekte idiler. yakııılaşmış görmek le en bü- ı A • _Müsabakanın hakemi kaydile, caizdir. Şu kadar ki, mahza başka bir iş yerinde çı-
2-3 mağlubiyet istisnasıyle, yük sevincimizdir. Ahmed Adem Göğdündür bu yolda açılacak büroların kan "1:oplu_lukla iş_ihtilafı,. nın 1 

bunlar karşısında muvaffak olan Sarı Uiciverllilerin 28 inci 

1 

5 - izdihama mahal kal- .. kleri hizmetlere mukabil oradakı ışçıler lehıne kotarıl-gorece . . masını sağlamak maksadıyle 
yegane kulüp Fenerbahçeliler yıl dönümlerinin neşeli geçme- mamak için kişeler saat 13 ten işçilerden her hangı bır ücret k d 1 · 1 d . .' 

k 
yu ar a yazı ı nısap ar a ışçı-

Bartın 

İzmit 

·Cumartesi, Çar· 
şamba 18 de. 

-Pazar, Salt, 
Perşembe, Cu
ma 9.30 da 

Mudanya• Cumartesi 14 
de, diğer gün
ler 8.30 da 

Bandırma· Pazartesi, Sa
lı, Çarşamba, 

Perşembe, Cu. 
martesi 20 de. 

Karabiga-Salı, Cuma 19 
da 

İmroz 
Ay\'ahk 

·Pazar 15 de 
-Salı 19 da, 
Cuma 17 de 

oldu. sini dilerken bu maç etrafında sonra açık bulundurulacaktır. almaları yasa tır. l lerin, aralarında kararlaştıra. 
Bu devamlı muvaffakıyetler, 111111eııı1111u11111ıın1111111111111uııı111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııuuuıın işbu kanun meriyete girme· ~a.k, hep birlikte ':'~ birden ~.ire ı 

Fenerbahçeyi halka sevdirdi. o /sfanbu/ Askerlik den önce mevcut olup böyle ışı_bırakmaları dahı grev,, huk. Trabzon ve Mersin 

' günü dairemizde saat 14 
den 16 ya kadar icra edi· 
lecek Birinci arttırm.ı.da 

bedel, kıymeti muhanıme
nenin ~~ 75 ini bulduğu 
takdirde üste bırakılır. Ak· 
si takdirde son arttırmanın 
taahhüdü baki kalmak üze• 
re arttırma on beş gün 
daha temdid edilerek 14/8 
36 tarihine müsadif Cuma 
günü saat 14 den 16 ya 
kadar dair~de yapıla~ak 

ikinci arttırma neticesinde 
en çok artlıranın üstünde 

zamanın en güzide, en sevilen davetlerı" mesleki teşekküller veya yu- ı munde tutulur. Postalarına kalkı• günle-
lutbol yıldızları da sarı lacivert- Mürettip/ eri Üsküdar As. Şubesinden: karda yazılı vasıfları haiz ce- Madde 74 - Bir iş yerinde, ri yük alınmaz. , •3740• 
liler arasında bulunmakta idi. 935 senesi son yoklama za- miyetler t~ra!ından idare olu- ı gerek iş _mukav~lelerile önce- ı ll•••••••••••mİİ 

Zeki, Aliiettin, Bekir, Arif, Is- Gu""zel bı"r gezı"ntı" manından sonra liselerden ve nan iş ve ışçı bulma faaliyet- den taayyun etmış olan ve ge- l b 1 6 ı· m t G r H k · · h stan n ncı cra Ille-
e • a ıp, asan Kamil, Ca-1 muadil okullardan mezun olmuş )erinin tarz ve usullerile buna re ışın ma iyetine ve çalışma d 

' bırakılacaktır. 2004 numa

ralı İcra \'e if:as kanunu• 
nıın 126 ıncı maddesine 
tevfikan hakları taptı si• 
c llerile sabit olmıyan ipo
tekli alacaklarla diğer ala. 

kadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını 

ve hususile faiz ve m:ısa. 
rife dair olan iddialarını 

ilan tarihinden itibaren 20 
gün zarfınd:ı evrakı müs

bitelerile birlikte dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicil
lcrile sabit olmıyanlar sa• 

tış bedelinin paylaşmasın· 
dan hariç kalırlar. l\Iüte• 
rakim vergi, tenviriye ve 
tanzifiyeden ibaret olan 
Belediye rüsumu ve vakıf 

icaresi bedeli müzayededen 

tenzil olunur. Daha fazla 

f K d · h 1 1 murluğuıı an : er, a rı, Sabih hep bu yu- azı r ayor ar ve son yoklamalarını yaptır- müteferri muamelere ve sai- teamüllerine veya kanuni ve ' d k Bir borçdan dolayı malı• 
·a an yetişli. Mürettipler Cemiyeti tara- mamış ısa hizmet şeraitini reye dair gerekli malumat ve nizami hükümlere müsteniden ' 

S ). · l 1 kazan b J · · b" cuz olup paraya çevrilmesi· 
arı acıvert i er bundan son- fından Boğaziçine ve Adalara mış u unan yırmı ır ya- 1·zahalı ihtiva etmek üzere, 66 meri bulunan umumi veya hu-

) b·t· · k • , ne karar verilen beheri el· 
ra ge en Avrupa takımlarına yapılmasına karar verilen ge- şını ı ırmış as en orta ve tam dd d h , "d • · 1 h 
k 

. . . h 
1 

b 
1 

eblı"yetnameıı· 1 . nn ma e e ususı ı areha- susı ış şart arının epsi yahut !işer lı'ralı 22 adet 
arşı da büyük muvaffakıyetler zıntı ıçin azır ığa aş anmış- ı genç erın son h kk d 1 ı . b" k . . ,.e 

k t Ş . k ı· H · · b.. yoklamaları 1 Tt"mmuz 936gu'"n- neler a ın a _yaz_ı 1 surette :.ıır _veya ". açı yerın_e, ış ve- bı"rden u·ç numaraya kadar 
~zandılar. Türk futbol tar·ı- ır. ır e ı ayrıyenın en u- . h d yük vapurlarından birisi olan lemeci~den iti~aren Beşiktaş ı ve kanunun. ~erıyetın~e~ son- 1 renın, k~~d• .. ~enfaati?e daha faiz kuponları noksan ve 
ın e en başa geçebilecek ga- 67 numaralı vapur bu gezinti askerlık şubesınde kurulacak ra üç ay ıçınde salahıyettar uygun gordu"u başka ış şartla- % 5 ı· )ebeler elde ettıler. 5 o gelir ı hazine tahvil• 

için kiralanmıştır. Vapur, Köp- askerlik meclisinde yapılacaktır. I makama beyanname verilecek- rını işçilerine kabul ettirmek ve- / 6 
B nla · ··d B " · · ·d k Al !eri 617 93 tarihine tesa• u r arasında Sla ru en 05azıçıne gı ece , • Bu devre ihtiyat subay oku- tir. yahut muayyen ve mer'i iş şart-

libiliyeli, Türk futbol t:~~i~~~ lbınk1um, Beykoz gibi Boğazın luna girmeye istekli olan mü- M dd 69 _ 63 n .. d larını değiştirmeksizin ancak düf eden Pazartesi günü 
kıymetli bir galebesidir. ~ş 17.a iskelelerinden .!l'eçerek 1 kelleflerin dilekçelerile birlikte a e cu nıa • . . saat •11• de İstanbul Balı. 

F rı b kopruye gelecek, koprüden tez şubeye gelmeleri ilan olunur. dede yazılı (Genel merkez da- bunların talbıkatına aıt usuller çekapıda esham borsasında 
ener 1 er, u galebeler"ıle akşam u .. zerı· gezı"ntı"ye gelecek- 1 · ") t f dan go··r··ı k ) • v tarzların d "ı"ştı·rı·l · · t A 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıresı ara ın u ece u• e e 0 mesını e• 

nupayı bile _şaşı_rttıla~. Bu leri de alarak Adalara gide- olarak hazırladığından, gezinti- zum vei htiyaca göre, iş veren- min eylemek kasdiyle işi dur- satılacağı illin olunur. 1495 
Slavya muzafferıyetıle bırlikte cektir. de bulunmak isleyenlerin fazla 111 K E 1 olaca"ı tahmin edilmekledı'r. !erin işçi ihtiyaçlarını ve bazı durması, yahut iş veren tara- TASHİH : 2 Temmıız 

.er, !ittihat galibiyetleri Va_pur_d_ a büfenı'n ve e»Jen- 5 f d b 1 d b 
d 1 

& Bu gezinti, aynı zamanda mü- vasıfları haiz işçilerin iş ihti- ın an u gaye er en iriyle 1936 tarı"h ve 74 sayılı 
e zıkre şayandır. ce erın guzel olmasını temine ça. lışılac kt G reltiplere ve Mürettipler Ce- yaçlarını her halde rcsm·ı 1·ş yapılan teklifleri kabul etme• · · 

Her kulüp iç"ın oldu"u "ıb· a ır.. azete, kitap, mec- m· r ·· h t d gazetemızın yedinci sahife· 
F b h . . . 6 g ı, mua ve rısaleleri hazırlıyan ıye ıne muza ere ve yar ıma ve işçi bulma teşkilatına bil- diklerinden dolayı işten çıkmıya sinin yedinci sütununda 

ener a çelıler ıçın de çalış- mürettipler, bu gezinti müna- dahi bir fırsat hazırlamıştır. . . . mecbur olan işçiler sayısının, 
manın sonu yoktur. Geçen se- sebelile çoğunu münevver iş Hem gezintiye iştirak, hem de dırmelerı v~ u;~mıyb~tle veya 73 üncü maddede "grevff hak- İstanbul Üçüncü İcra Me• 
ne lstanbul ve Türkiye bı·r·ın- adamları teşkil eden okuyucu- Mürellipler Cemiyetine müza- bazı vasıta arı aız ır kısım murluğuna aid ilanın 12 

1 1 1 · h h · b" · kında yazılmış olan nisaplara 
Cİliğini aldıktan sonra b ı arıy e tanışmış olacaklardır. heret düşüncesiyle, alakadarlar işçi erın e~. angı ır ışe a- inci sat~rında 836 Ji ra ya. 
ne de · . 'k" _ u se- . ~~rettipler Cemiyeti bu ge. bu gezintiyi bir fırsat bilmek- ı lınmazdan once mutlaka resmi varması "lokavt,, tır. zılacak ıken sehven 83 lı"ra 

• yırmı ı 1 musabakada zıntıyı şimdiye kadar ilk defa t d l d"l e ır er. teşkilatla ken ı erini kaydetıi- (Devam edecek) l k yazı ma la tashih olunur. 

malumat almak isleyenle
rin 34-2463 dosyada mev• 
cut evrak ve mahallen ha• 
ciz ve takdiri kıymet rapo
run u görüp anlıyacakları 

ilan olunur. 
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' rze 
•tt A STAUK 

Getiriyoruz. 1 

Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güve, arı, karınca, örümcek 
ve bütün haşaratı kökünden keser, yuvalarına ve eşyaların 

üzerine ve odaların havasına ve tahtaların, duvarların 

kenarlarına, aralarına bolca F A Y D A serpiniz ve 
tahtakurusu yuvalarını 

F A Y D A iLE TAHRİP EDİNİZ 

Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat ede
ceksiniz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yemek\e
·rinizi, erzaklarınızı telvis eden hamam böceklerini, aple· 
'sanelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, tırtılları, 
kümes hayvanatında, köpeklerde bulunan pireleri, hayvan
larda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve aj!-açlar üzerin
deki tırtılları behemehal F A Y D A ile imha ediniz, 
Nümunelik 20, ulak 30, yarım kilo 50, bir kilo 80, beş 

kilo 350 kuruştur. FA Z LA PARA VERME Y 1 N l Z. 
Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye- fazla 
para koparmak istiyenlerden sakınınız. F A Y D A 
'imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. H A S A N 
markasına dikkat. 
Hasan deposu : ANKARA, ISTANBUL, BEYOGLU 
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-TÜRKİYE 

llLAV 
SAGLAM 

ucuz 
YALNIZ BU 

TRA';ı BıÇAGıNI 

KULLANIYOR 

Belediye Sular İdaresinden : 
Şebekele yapılan takviye ameliyesinden dolayı Temmuzun al• 

tın cı pazartesi ve yedinci salı giinleri akşam saat yirmi ikiden 
sabah altıya kadar Şehire Terkos suyu verileceğini muhterem halka 

itizarlarınıızla bildiririz. •3689• ı 

-----------------------.... ----.... 1 ,.._ 1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 • 1 
Bakırköyü Ayayorgi mahallesinde Köyiçi sokağında yeni 1~6 

No. 1ı ve 517 metro murabbaı ba\,çesi bu!tınan evin milkiyeti 
açık artırmaya konulmuştur. Bn eve 110 lira bedel tahmin olun. 
mı:ştur, Şartnamesi Levazım l\lüdürliığiindc görüllir. lstekliler 825 
kuruşluk ıııuvak!:at teminat makbuz veya ıııektubile beraber 20 
Terr.ıııuz 936 Pa7.artesi günü saat 15 de Daimi Encümende bul,ın• 
ıııaları- (3751) II) 

Üsküdar Hukuk Hakimli· 

ğinden: 

Üsküdar Rumi Mehnıetpaşa 
mahallesinde mukim Sıdıka ve• 

kili avukat Kimi Nazını tara· 

fınclan Erenköyiinde Etlıemefendi 

sokağında 177 No. lu hanede 
mukim Abdurrahman - Nurettin 

aleyhine açılaı: boşanma davası 

üzer:ne u. aleyhin ilanen yapı· 

lan tebligat üzerine mahkemeye 

gelmemesi hasebiyle müıldei 

vekilinin talebiyle gıyaben ic· 

rayı tahkikata karar verilip tah• 
kikat 15-9-936 tarihiae müsadif 

saat ona bırakılmakla yevm ve 

saatı mezkürda ylne gelmediği 

ve m;ıhkemeçe ' tara-Hara • ait 

935-1819 No. lu ihtar dosyası 

bu dosya ile birleştirilerek tetkik 

edildiği gi hl müddeiye vekili· 
nin mihri müeccel ve çoeııkla• 

rın veliiyetini müvekkiline ve• 

rllme'sine dair talebine karşı bir -

itirazı olduğu takdirde tebliğin· 

·.den itibaren 20 gün zarftnda 

Dr .Hafız Cemal 
Dahiliye Mutahassısı 

Pazardan başka günler• 
de (2 den 6) ya İstanbul Di· 
vanyoln (104) yeni nnmaralı 
hususi kabinesinde hastalara 

bakar- Sah, cumartesi sabah 
(9 1 2 • 12) saatleri hakiki 

fubraya mahsustur. Herke· 
sin haline göre muamele olu• 
nur. fıluayenelıane ve ev te• 
lefonıı: 

Yazlık telefon Kandilli 38 
Beylerbeyi 48 

bir itirazda bulunmadığı surette 

vakıaları kabul etmiş sayılıp 

icap eden karar verileceği gibi 
bir daha mahkemeye de alın• 

mayacağının kararnamede tas• 

rihi suretiyle yazılan _ gıyap ka· 

rarı 1{ aleyhin ikametgahınİn 
1 ' • j 

meçhuliyeti hasebiyle mahkeme 
divanhane~ine - asıldığı gibi key• 

fiyet tebliğ makamına kaim ol· 

mak üzere ayrıca gazete ile de 

ilan olunur. 

-AÇIK SÖZ- 4 Temmuz 

~ Memur aranıyor -
1 Ciddi bir Şirket, İstanbul· 

da, Beyoğlunda, Kadıköyün• 

1 de, Üsküdarda, ve Adalarda, 
komisyonla çalışacak ve iyi 
teminat verebilecek ELEK· 

TRİK TESİSATI YAP. 
TIRMAK İSTEYEN MÜŞ. 
TERİL"ERİ BULACAK A· 

KUMBARA 
DAMLAR aramaktadır. 

"Satış servisi,. rumuzile 

2248 posta kutusu a.dresine 
tahriren müracaat edilmesi 

........................ 

1 
1 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

or. Hayri Ömer 
sonra Beyoj!-lu Alta· 
karşısında 133 No. 

Tel. 43586 

M O T Ö R devrindeyiz 
Motörün göreceği işi E L aöremez. 

SAT İ E 
en mükemmel ıııotörleri, 12 ay va le ile 

SATAR VE TESiS EDER 
HER TÜRLÜ ELEKTRiK SİNAI ALETLERi 
zımpara taşları, ıuuk'apları, pompaları, tezgahları 

12 A Y V A D E 1 L E S A T A R 
Fabrika tesisi için hususi 

Türk Hava Kurumu 

GOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir, 

3. üncü Keşide 11/Temmuz/936 dadır.' 

Büyük ikramiye 50,000 Liradır 
Ayrıca: 20.000, 12.000.10.000 
Liralık ikramiyelerle ( 20.000) 

liralık bir mükafat vardır ... 

2 ve 20 komprimelik ambalailarcla . ~ 

bulunu~· 

Ambalaj ve komprimeferin ' . ,. 
llzerinde . halisligin timsalı 

• 
olan EB markasını arayınız. 
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Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Ankara'da .Venişehirde Dahiliye Vekaleti binasının hah· 

çesinde yapılacak 5 adet havuz ve bordür inşaatı kapalı zarf usu• 
!ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - İşin muhammen keşif bedeli 7894 lira 16 kuruştur . 
3 - İstekliler, eksiltme şartnamesini mukavele projesirıi, Nafia 

işleri şeraiti tımumiyesini, fenni şartnameyi keşif ve metraj cetve• 
lini, proje ve resimleri .Vekalet levazım bürosunda görebilirler. 

4 - Eksiltme 15·Teıııaıuz·936 tarihinde Çarşamba giinü saat 
15,30 da Vekalet binası içinde toplanan Satınalına Komis)'onunca 
yapılacaktır. 

5 - Muv.akkat teminat 592 liradır. 
6 - İstekliler miinakasadan 8 gün e\•vel Nafia Veldletine 

müracaatla fenni ehliyet vesikası alacaklardır. 

7 - İstekliler; teklif mektuplarını 4 iincü maddede yazılı sa• 

atten bir saat evveline kadar Vekaletteki eksiltme komisyonu reis· 
liğine vererek mukabilinde makbuz alırlar. 

8 - Posta ile gönderilecek teklif mektnplarının yukarda yazılı 

saatte Komisyon Reisliğine gelmiş bulunmaları ş1rttır. Bu takdirde 
dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması HlzınıdLr Posta• 
da olacak gecikmeler kabul edilmez. •1388• •3373• 

1 
Uevlet IJemiryolları ve Limanları lşletm& 

U. idaresi ilanları 
=---------~--------------.;.. ...... .;.. _______________ ..:, 

M ıılıamınen bedelleri le miktar ve vası!larl aşa~ıda yazılı (5) 
gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 6· 1·36 
Pazartesi giınü saat 10 da Haydarpaşada gar b '. nası dahilindeki 
1 inci işletme komisyona tarafından açık eksiltme ile satın alına• 
caktır. İsteklilerin hiı:ılarında yazılı muvakkat teminat ile bnuııurı 
tuyin ettiği vesikalarlrı. ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince i7e 
girmiye ıııaııii kanuni bnlıınmadığına dair beyannıne '·eruı e:eri 
Hizıındır. 

Bu işe ait şartnameler Hadarpaşada g1f binast dalıilin1e
ki 1 inci işletme koınisyonundnn parasız olarak veri1me:;tcJir. 

1 500 adet alı7ap kar ve hııbubot küreği nıuhaıııınen be 'el i 
450- lira ve muvakkat teminatı 3f\ lira 75 kuruş. 

2 50 arlet yoku vagon camı 880 X 620 X 4 mim eh-ıdında 
ıııulınııımen bedeli 100 lira [iij kuruş ve ıu:l\·akkat teminatı 

7 li'ra 55 kuruştur. 

3 - 18500 adet aıııyrntlt bakır rondela (muhtelif ~b'atta) ıutı• 
haııııııeu bedeli 610 lira 50 ktınış ve muvakkat teıuinatı 45 
lira 80 kuruş. 

4 100 metre pirinç çubuk 40 ıu/ııı nıulınınmen b~deli 58-1!ira 
ve muvakkat teminatı 43 lir~ 80 kum~. 

5 60 adet yarını kiloluk supaplı El yağdanı, 338 adet El bidonu 
1, 5, 10 ve 15 kiloluk muhammen bedeli 348 lira 10 kıırıı7 
ve muvakkat teminatı 26 lira 10 kuruştur. (3437) 

• •• 
Gör.iilen lüzum üzerine 8- 7-936 da yapılacak ohn iistüpü 

eksi itmesi · 20 7 • 36 ya ve 6· 7 • 936 da yapılacak olan Elektrik 
malzemesi' ve Gloplar ile ilaç eksiltmeleri 24-7-936 tarihine tehir 

edilmi5tir. 
Eksiltme saatler:nde değişiklik yoktur. (3748) 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden: 1 
• 

1 • 75 4 / 7/936 C nrnartesi 
75 • 170 6/ 7/956 Paıartesi 

170 • daha yukarı 7/7 /9 36 Salı 

HJyrat hademesinin Haziran 936 aylıkları yukardaki tarihler• 
de hizalarındaki numara sıralarına göce verile~ektir. (3730) 

Sa.hibi ve Umumi neşriyatı idare eden yazı işleri müdürü 

Etem izzet Benice 
Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 
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