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Söz / stigoruz: 
TUrk topraklarında ya,ıyan ve adına 

yurddat denilenlerin hAlii TUrkçe konuş
mamalarını hayretle karşıladığımızı söy
lüyor ve •• bunlardan bir az hicaplı olma
larını istiyoruz! 
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Açık Söz 

Bogazlar mukavelesi imzalanıyor 
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belkemiği ------o = ~ _ __ _ 

Negüs, M. Cemiyetinden 1 Devletleri ! -·--
Birkaç gün önce Ankarada 

fngiliz grupu delegeleri ile 
bir mukavele imzalandı. Bu 
mukavele beş yıllık endüstri 
planımızın içinde bulunan de· 
mir ve çelik sanayiinin başa
rılmasını kuvveden fiil~ çıka· 
racak olan birakid oluyor. 

yardım göremiyecek 1 !~~l~~!.~~r., •. 1 
0 § sında geni görüşmeler ga-

Eyl Ol ün yirmi birinci günü Cenev-1 i ~~1:'t:t~~r l!zuu;:,~i.as~:;ı t:~ 

M·ukavele 
lanmak 

• 
ıınza-

•• uz ere 
İmzası, gözlerin bir taraf· 

tan Montrö konferansına, bir 
taraftan da parti idaresinde 
yapılan değişikliğe çevrilmit 
bulunduğu günlere rastlıyan 

bu mukavele üzerinden günler 
geçmiş olmasına rağmen he. 
nüz ehemmiyetindeki tazeliği 

ve ifadesindeki şümulü mu
hafaza ediyor. 

rede yeni bir sahne daha 
1 

~ rafından Cenevrede karar 

k 1 k ~ altına alınmıştır. lçtimaın uru aca § 25 temmuza doğru Brük
~ selde ve yahut bir Belçika 
~ kaplıca şehrinde toplana• 
= cağı zannediliyor. Ancak 

Başı ıca 
üzerinde 

noktalar 
anlaşıldı 

Beş yıllık programa dahil 
bulunan sanayi kudretlerinin 
rotu daha iki ve üçüncü se
neler içinde tahakkuk ettiril
miş bulunuyor. Çelik ve demir 
fabrikalarının kurulması ise 
bütiin bu aanayi plinımızın 

hem kaidesini, hem belkemi
ğini teşkil etmektedir. 

[ Mil/eıler cemiyeti asamb
lesi nihagel dünkü toplantısın
da tahrir komitesinin hazırla· 
dığı karar suretini kabul et• 
mek vaziyetinde kalarak. Ha· 
beş - ita/yan ihtilafını hallet
miş oldu. Bu karara göre, 
mu1•1elif hükumetler zecri ted
Wrlerin kaldırılması hakkında
ki tekliflerini bildireceklerdir. 
Milletler cemiyeti, Necaşinin 

istediği mali gardımı kabul 
edemez. Milletler cemiyeti ni
zamnamesinin ıslahını istigen 
cemiyet azasından projelerini 
göndermeleri i•lenmistir. Ce
miyet umumi katipliği proje
leri tasnif edecek ve bunlar 
asamblenin 21 eylül top/anlı· 
srnda görüşülecektir. 

Bu suretle Cenevrede dün 
en yakın bir facianın üzerine 
perde çekilmiş oldu. 

Dün bu hususta geç vakit 
aldığımız telgraf haberleri 
şunlardır:/ 

Negüs ve Ras l'vasibu assamble toplantısından çıkarlarken 

vı paktlar vucucıe getirilmesi- tecezzi edebileceğini isbat ey-
dir. Bu hususi tehlike mınta- lediğini söyleyenlerin aksine 
kalan malfımdur. Yalnız Av- olarak Lilvinof snlhun gayri 
rupa nazarı dikkate alınırsa k bT l · ld ğu hakkın-
mevzu bahsolacak yerler av- a ~ 1 ecez~ı .. 0 ~ . k ti 
rupanın garbı, şarkı ve cenu- d~~ı eskı du0unce~ını uvve e 
bu şarkisi ile Akdenizdir. mudafaa elmektedır. ltalyanın 
Habeş meselesinin, sulhun Devamı 7 nci sayfada 

Sanayi memlekette ne ka· 
dar inkişaf ederae etmiş bu· 
lunsun, yer yer ne kadar çok 
fabrika kurulursa kurulsun 
Çelik ve demir sanayiini de 
istihsal ve imal bakımından 

içinde derltmiyen böyle bir 
inkişaf hiç bir zaman b;r sa· 
nayi bütünlüğü ifade edmezdi. 
Karabük'de kurulacak olan 
demir fabrikası işte bu bütün
lüğü temin edecek, Türkiye 
demir madenlerini işleten ve 
mamul hale getiren bir ağır 
aanayie. sahip bulunacaktır. 

n h ru •• 
sanayi bundan ısonra gerçek 
ınana11yle memleketimizde baş
lamı' olacaktır. 

litvinof'un söylediği nutuk 
Moskova, 4 (A.A.) - Tas 

ajansı bildiriyor· 
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Mukavelenin imzasındaki 

ikinci ve mühim bir değer de 
İn gilterenin Büyük Harpten 
ıQııra ilk defa Türkiyeye bir 
kredi açmayı kabul etm'ş 

olll'aıındadır. Dünyanın her 
türlü güvensizlik ve ekono
mik düzensizlik içinde bulun
duğu bir sırada İngiliz sPrma
yeda rlarının paralarını Türki
yedeki çelik ve demir sanayi
inin tee~!Üsüne yatırmakta 
tereddütsüz olmaları . Türk 
maliyesinin ve Türkiye bü
tünlüğfü;Ün tutumundaki sala
hiyet ve kudretin İngiliz ser
mayedarları gibi çol; hassas, 
kılı kırk yaran İnsanlar lar:\
fından tereddütsüz kabulünün 
en açık ifadesidir. 

L1\\1nol un er C nıi-

ycti a•amblesinde söylediği 
nutkıı tahlil eden lzvcstiya 
diyor ki: 

"Milletler Cemiyrli Habeş 

meselesindeki mal!'lübiyeli ne
ticesi olarak bir umumi em- 1 

niyet davası karşısında bulun
maktadır. Lilvinof nutkunda 
yalnız Milletler Ct•miyelinin 
bu ıne<ele dolayı.ile içinde 
bulunôuğu vaıiyet lam doğru 
suretle gÖ<lermekle kalmıyor, 
fakat aynı zamanda cemiyetin 
mağlübiycti neticesi yukselen 
lrhl,kelcrin önüne geçmek için 
lüzumlu tedbirleri de göste
riyor. 

Lilvinof bu nulkunda mü
tecavize karşımüsmir bir mü
cadde açma işilli' hal için la-

1 
kip edilecek yolu çizmiştir. 

Bu yol, dünya cephesinin her 

yeni rejim 

Kabin nı istifası 
bir siyaset işidir 
Şimal komşumuzda fırka 
mücadeleleri tekrar başlıyor 

Bulgaristanda 19 Mayıs 934 
senesinde yapılan askeri dar· 
bei hükümetten sonraki dör
düncü Bulgar kabinesi de is
tifa etmiş bulunuyor. 

. hangi bir mıntakasında sulhun 
Etem izzet Benıce idamesiyle alakadar biıtün \ 

/ De.,amı 7 nci <ay fada J devletleri içine alan mıntaka-
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Bulgar ordusu askeri bir 
rejim kurarak, parlamentoyu 
dağıtmış, ve 19 mayıs 934 
gecesi bütün devlet idaresine 
el koymuştu.. O günden bu
güne kadar Bulgaristan, par. 
tisiz, parlamentosuz, leme! ya
saya istinad etmiyen sıkı bir 
rejim ile idare olundu. 

Bulgarlığa karşı bütün hüs
nü niyetine rağmen, idareyi 
ele alan ordu mensupları ara
sında cümhuriyetçilik, kralı· 

yetç:i'k cereyanları baş göster. 
mesi üzerine, diktatör rej'm 
çok çabuk gözden düşlü.Köse 
lvanof kabinesi ordunun bu 
muvaffakıyetsizliği üzerine bir 
istihale kabinesi olarak i0 
başına geçti. 

İstanbulda et pahalı! 

Kasaplar Başbakana 
müracaat ettiler 

İki yüz elli kasap İnönü'ye ver
dikleri mahzarla et pahalılığı
nın sebeplerini izah ediyorlar 

stanbulda eti,!. pahalı olduğunu, şu koyunların etini kilo ba
şına birkaç kuruş pahalı gediğimizi bizzat kamplar söylüyor. 

lor. Bu husustaki tafsiliit 7 nci sahifededir. 

Butgartstan • rt.ruı .. 
S. M. Boris 
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Zabitler tekrar kışlalarına 

döndüler, matbuata y'arı ser
besti verildi ve bundan son
ra, (geriye doğru} nasıl dö
nülebileceğinin çareleri araş
tırılmağa, demokrasi bir idare 
sistemi kurularak, Sobranya-

ı nın tekrar açılması, meb'us 
intihaplarının yapı 1 nı ası, 
eskiden mevcut olan 38 
siyasi partinin yerine, en kuv- ~ 
vetli siyasi kuvvetlerin birle0-
mesile yalnız bir kaç partinin 
meydana getirilmesi için han
gi yollardan yürünülmesi il'ap 
edeceği gazete sütunlarında 

münakaşaya başlanıldı. 
Devamı 7 nci sahi /ede 
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Afyon' da 
zelzele oldu 
Afyon, 4 (A. A.) - Gece 

saat "24,15 geçe şiddetli bir 
yer sarsıntısı oldu. Bunu saba
ha karşı hafif bir sarsıntı daha 

\ takip etti. Zayiat yoktur. 

Kısaca: 
Zengin arabasını 
dağdan a,ırır ••. 

Dişçi mektebinde meccani diş 
bakımı kaldırılmış. Hastalar diş 
doktorlarına gidecekler, tedavi 
olunacaklar. Güzel. 

Yal:ıız, bir nokta var. Her fakir 
hastanın başvurduğu bir hastane 
vardır. Fakat, bir fakirler dit 
doktoruna henüz raıtlamadık. Di, .. 
çi. istenileni yapar, parasını da 
ahr. Parası olmayan ise ne yapar?. 
Eıklden bunlar Ditçi mektebine 

ider dertlerine derman bulurlar-
g • • • . d' b k 
dı. Haber dogru ıse t•m ı u a .. 
pı fakir balkın yiiziln.e kapanmıt:J 
ol.ıyor. 

Tabil bunu böyle yapmak için 

da b ir sürü de"eababı mucibe,, 
aıra 

vardır. 
Diş doktorlarının çok hasta, 

çok uıüşterl, çok p~ra bulmaları .. 

01 isterh~:. Ancak, butün bu dilek'" 
lerle bera her körolaıı felek yine 
bir ata ıö:ıünü de bi:re ha
tırlatmaktan geri kalmıyor. O da 
şudur: 

Zengin arabasını dağdan aşırır 
Fakir düz ovada yolunu taşırır 

Bu sözler him bilir ne den~meler• 
den !ioOnra 5Öylenmiştir. fakat, 
beı;er h!il~ o brşer, bu s:izler ha .. 
1;;. o sözler ? 

Hatice Hatip 

Almanganın bu toplantıya 

iştirak edemiyeceği anlaşı

lıyor. Çünkü Almanganrn 
igtiraki için, lngilterenin 
sorduğu suallere cevap ver
mesi şart koıulmuşlur. 

Halbuki Almanya ,imdiye 
kadar bu suallere cevap 
uermediği gibi, Bertin res· 
mi mahafili Almanyadan 
bu çeşit sualler sorulması
nı Almanyanın şertfi ve 
haysiyeti ile uygun görme
mektedir. Hitler ga hiç ce
vap <Jermigecek de yahut 
verirse belki de kendisin
den hiç beklenilmedik bir 
cevap verecektir. 
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Küçük itilaf 

Avrupada 
50 ilyonlu 
bir kuvvet! 

Yarın umumi içtima yapılacak 
on güne kadar işler bitecek 
Montrö, 4 (Telefonla Açık 

Söze)- Boğazların yeniden as• 
kerıleştirilmesi meselesi elra. 
fındaki görüşmeler sona er
mektedir. Nihayet bir hafta 
veya on gün içinde Türk tezi. 
ne istinat eden yeni Boğaılar 
mukavelesi imza edilmiş ola
caktır. 

Montrö, 4 (A.A.) - Anadolu 
ajansının hususi mrhabirinden: 
Montrö konferansının on güne 
kadar bitmesine muhakkak na
zarıyle bakılmaktadır. Bir iki 
nokta müstesna olmak üzere 
başlıca noktalar üzerinde hey. 
etler arasında itilaf hasıl ol
muştur. lngilizler muaddel bir 
mukavele projesi teYdi ede· 
ceklerini teknik komiteye bil
dirdiler. Umumi içtima pazar
tesi aktedileceklir. 

Tevfik Rüştü Aras 

bir kısmıdır denilebilir.Akdeniz 

ltalyan gazeteleri meselesinden Boğazlar mese
leM tefrik olunamaz.. Yalnız 

ne diyorlar ? Mon rewı.' de teın•il edılen 
Boıı-azlar konferansı muna- devletler değil, aynı zamanda 

•ebetile ltalyan gazetelerinde bütün Akdeniz devletlerinin 

Çek Başvekili diyor kil 
" Bizim ehemmiyeti-

gördüğümüz yazıları şurada konferansa iştiraki lazımdır. 
hulfisasa ediyoruz : 

Zannedildigine göre, bn kon-
li Giornale d'ltalia diyor ki: ferans uzun sürecektir. Tekrar 

Türk talebi Akdeniz mesele- edelim ki, Türk talepleri, 
sini tamamile tahrik etmiştir bir çok devlellerin tıcari, 
Boğazlar meselesi mahdut ve k as eri ve siya~i men .. 
müstakil bir mesele değildir. faatlerine dokunacak ve bu 

ml'z ı'nkaAr edı'lemezl Boğazlar, Akdeniz meselesinnı Devamı 2 ne i sayfada 
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Prag, 4 (Hususi} - Çekos
lovak Başbakanı Hodza ga
gazelecilere beyanatında, Kü
çük itilafı teşkil eden üç dev
let arasında tam manasile fi
kir mutabakati bulunduğunu 

ve bu üç devlet kuvvetinin 
elli milyonu bulduğunu, bu 
kuvvetin ise en büyük bir 
Avrupa devletinin karşısında
ki ehemmiyetli mevkiini teba
rüz ettirmiştir. 

Roman yadaki Nasyonal 
saranistler;n lideri ve en kuv
Yetli muhalif parti başkanı 
Manyo, Almanyanın silahlan. 
ması hakkında bir nutuk söy
lemiş : "0ayet Almanya şarka 
doğru bir harekete geçeçek 
olursa, karşısında küçük itilaf 
ve Balkan an ]aşması kuvvetle. 
rini bulacaktır,, demiştir. 

Mısıra geniş 
• 

imtiyazlar 
Veriliyor 

Londra, 4 ( A. A.) - Si
yasi mahafil, sir miles lampson 
Mısıra çok büyük imtiyazlar 
vermek için talimat almış ol
duğ' unu beyan etmektedir. ln
gill~re hükümeti, 

1 - Ordusunun kuvvei kül
liyesini yalnız Süveyş kanalı 
mıntakasında taahhüd etmeği, 

• 2 - Mısırlılara lngliz - Mı
sır Sudanının idaresine geniş 
mikyasla iştirak hakkını ver
meği kabul etmektedir .. 

J VATANDAŞ KONUŞUYOR: 

Bir katre su gırtlağımız
da zehir oluyor 

- - -·--
Vatandaş diyor ki:" Karakulak 
suyunun hilekarları '·su beldesi ,, 
1 ni "sudan beldeye döndürdü!,, 

/. 

/~bu resim lstanbulda su satışın• gösterir 

Coğrafya kitapları, ansiklo
pediler, seyahat mektupları, 

A.vrupa gazete ve mecmuala
rında zaman zaman çı1<an ma
makaleler de lstanbul bir •su 
beldesi ,, olarak tavsif edilir. 

j dırmağa başladı. Ve işi mizah 

1 
Tiıecmualarındaki sudan nükte
lere benzettiler. 

1 Yerden göge kadar haklısı
\ nız bu işle. Ne yapalım ki bi
l rim de hakkımız var. Çünkii 

rl Açık Söz'ü-;;-"'\I 
Sürpriz kuponu 

Bu kuponu kesip saklayınız 

, No. 77 

Fakat hadisatın bu haklı 
tavsifi hilekar bir tekzibe uğ
ratması insana ve hele lstan
bulluya pek acı geliyor. Ve 
zaman insanın: lstanbul su bel
desi değil, "sudan belde " di
yeceği geliyor. 

Gerçi siz diyeceksiniz ki : 
bu, o kadar cok yazılmıştır ki 
bunda etlekrar kaidesine uy
manız, arlık beynimizi sulan-

gün olmuyorki bir su mesele
sinin içine yuvarlanıp paçala
rımız ıslanmasın. Görmüyor 
musunuz, şu yaz günleri bile 
hep sıılu ve } ağmurlu geçiyor. 
Su, her yerde ve başka yer
lerde şairlerin ilhamı, aşıkların 
sevdası olurken lıiz de göz ya
şımıza kaynak ve maya oluyor. 

Bu gün size, bir vatandaşın 
Det•amı 2 nci sa/ıifede ı" _J 

' 
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1 POLATIKA .: S.iyasa?=: D.ünyasından Haberler . 
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Bu suretle, riye Nann ve Muhaf.azakar ordusunun velesı• ı•mza hava ordusu pido muhribinin inşasını deruhte eden !ngiliz tezkahları mümcs· Parti Liderlerinden tahrip edebi- d" 
Britanya dış silleri dün buraya gelmişler ır. 
politikasının pek övünülecek 
gibi olmıyan bir safhası sona 
erdi. Bu atılan adımın önüne 
geçilemiyeceği hakkında lngi
liz Parlamentosunda müşterek 
bir kanaat vardı. 

leceği her şeyin önüne geçe
bilecek bir hatta kadar sürül. 
d·· ı u. 

Buna bir kaç misal geti
relim: Harp işlerinde alumin-

Mümessiller Yunan hükümetinin şartlarını kabul etmişlerdir. 

ed •ı ı •ıyor hazırlıkları Yalnız bu gemilerin silahları başka bir yere, belki Almanyaya 
sipariş edilecektir. 

• • • 
ı yomun bugün oynadığı rol 

her kesçe malümdur. Bu itibar
la Milletler Cemiyeti, alumin
yomun ltalyaya idhalini yasak 
etti. Halbuki aluminyum, ltal
yanın bizzat yığın halinde ve 
kendi ihtiyacından fazlasie 
istihsal etliği bir madendi. 

1 inci sayfadan devam 1 lanılmakla beraber, aynı mü-
\ taleaları yürütmektedirler. devletlerin şiddetli mukave-

metlerini mucip olacaktır . ., \ Boğazlar meselesi Loyd Corç bile, hük ü mete 
karşı yaptığı hücumlarında 
zecri tedbirlerin, bugünkü tat
bik şekilleriyle gülünç olduğu
nu söylüyordu. Bu itibarla, ka
bine tarafından uzun müddet 
güdülmüş olan, hakkında bir 
çok nutuklar söylenen ve son 
seçimin kazanılmasında büyük j 
payı bu!unan politikasının mu· 
vaffakıyetsizliğini, güçlüğe rast
lamadan tesbit edebildi. 

Ancak, Baldvin'in zecri ted· 
birleri göz gnünden büsbütün 
kaybolmadan, onu bir defa 
daha tetkik edelim. 

Bu politikanın herhangi bir 
suretle muuaffak olması ihti
mali var mıydı? Böyle bir po
litika hakiki bir azme dayanı
yor muydu? Yahut hiç bir za
man ciddi telakki edilmeyen 
ve yalnız gösterişten başka 
bir şey olmıyan bir politika 
mıydı? 

Açıkça itiraf etmeliyim ki, 
zecri tedbirlerin manasını, an· 
cak bu yılın başlangıcında 

anlamağa başlamıştım. Bu ta· 
rihten sonradır ki, onun pren
sipleri bence vuzuh kespetti. 
Fakat parlamento bunu daha 
önce kavramalıydı. Zecrt ted
bir politikası baştan sona ka
dar manasızdı. 

Evvela, başbakan, zecri ted
birlerin harp demek olduğunu 
söyledi; sonra, bu tedbirleri 
harbe vardırmamağ'a karar 
verdi; fakat ve buna rağmen 
zecri tedbirlerin tatbikine ka-
rar verdi! 

Şimdi artık, bütün bu işin 
bir fiyasko ile sona ermesi 
Jazımgeldiği herkes için bes
belli, apaçık bir keyfiyet oldul 

Meselenin daha ilk inkişaf 

devresinde Musolini vazıh 

olarak anlatmışb ki, !talyan 
halkını birtakım tahditlere ma
ru1. bırakacak olan zecri ted
birlerle başaçıkabilecektir; fa
kat Habeşistandaki !talyan 
ordusunun hareket hürriyetine 
dokunacak olan zecri tedbir
leri harbçı bir ameliye telakki 
etmek zorunda kalacaktır. 

Bu da bir diğeri: Demir cev
herinin ltalyaya sevkedilmesi 
şiddetle yasak edildi; fakat 
ltalyanın endüstrisi madenin 
buna hemen hemen hiç ihtiya
cı yoktur. Hele, çelik ve ham 
demirin aynı zamanda yasak 
edilmemiş olması dolayısıyle, 

bu sevkıyat manası hiç bir 
güçlük meydana getirmedi. 

Bu misaller sıra ile çoğaltıla. 
bilir. Herhalde bu kadar zah
metlerle ortaya çıkarılmış olan 
zecri tedbirler, hakikatte sal
dırışı felce uğratmağa elvere
cek zecrt tedbirlerden değil, 

bunun tersine olarak, ltalya
nın harp zihniyetini teş· 

vik edecek mahiyette yarım 
yamalak tedbirlerdi. 

Hiç şüphesiz ki, alınan ted
birler arasında bazıları ve hu
susile finansal tedbirler gibi, 
ltalyanın memleket dışında te
darik etmek zorunda olduğu 
maddeleri temin imkanlarını 
yavaş yavaş elinden alacak ve 
dolayısile harp kabiliyetini de 
kuvvetten düşürtecek mahiye
ti olanlar da vardır. Ancak, 
zaten ltalyanın kredisi zayıfla
mış ve gitgide daha ziyade 
zayıf düşmesi de muhakkak 
bulunmuş olduğundan finansal 
zecri tedbirlerin, bu en ehem
miyetli akıbeti, Cenevresiz ola· 
rak ta meydana gelmiş ola
caktı. Para ve kredi piyasası· 

nın normal reaksiyonu, Cenev
renin kararları gibi aynı ölçüde 
tesirli olacaktı. 

Bu izahlardan anlaşılacağı 
gibi, Milletler Cemiyeti bu su
retle hayali bir zecri tedbirler 
politikasına saplandı kaldı. 

Alınmış olan bazı zecri tedbir
lerin kendiliğinden tesirleri gö
rülecekti; fakat bütün bu ted
birler, tesirlerini uzun zaman 
sonra gösterebilecek şekilde 
alınmıştı. 

Cenevre politikası, hakiki Musolini böyle bir delil 
suretle kudretini göstermeden kullanırken, her · türlü fe-

ragat ve fedakarlığın, !tal- suya sabuna dokunmıyan bir 
zecri tedbirler prensipi güdü· yan halkını kendi şahsına daha 

k ti . b" tt b ,.1 yordu. itiraf etmeliyim ki, ben uvve ı ır sure e a,. amış 
olacağı düşüncesiyle hareket vaziyeti ancak birkaç ay önce 

iyiden iyiye ka vrıyabildim. Bu etti; o, zecri tedbirlerin taz-
itibarla, bugün, ekonomik zecyikini, ltalyanın kanaatkar ol-
ri tedbirlerin tesirsiz olduk

ması ve harbe müheyya bu-
ları artık anlaşıldığı iddiası 

lunması için aramlıp bulun-
b. t 1 k k 1 doğru değildir. Hakikaten te• 

mıyan ır vası a o ara u. 
sirini gösterecek olan tedbir-

Janmak istiyordu. !erin tatbik edilmesi azmi ta. 
Muvaffakıyeti Musoliniyi şınmıyordu. Bu azim yoktu, 

haklı çıkardı. Onun, tahammül çünkü ilgili olan devletler da-
edemiyeceğini ilan ettiği şey- ha başlangıçta, harbi doğura-
ler, ltalyanın, Habeşistanı is- cak herhangi bir şeyin yapıl-
tila etmesinin önüne geçecek maması kaydini ileri sürdüler. 
tedbirlerdi. Eğer ekonomik zecri tedbir. 

Bilerek veya bilmiyerek !er daha başlangıçta, kayıt-
- ümit ederiz ki bilmiyerek - sız ve şartsız olarak var kuv
zecri tedbirleri hazırlamakla vetle tatbik edilmiş olsaydı, 
meşgul olan Milletler Cemi- hiç şüphe yok ki, ileri harekete 
yetinin zecri tedbirler komite- geçmiş olan ltalyan orduları 
si, Musolininin bizzat çizdiği 1 felce uğraılınış olurdu. 
sıuıra kadar geldi ve orada Vinstou Çorçil 

Sanksiyonların kaldırılması 'I ve Bulgaristan 
münasebetile il Cerriere della Mir gazetesi şunları yazıyor: 
Sera "ltalyasız bir şey yapıla- "Kim ne derse desin, Boğaz-
maz,, başlıklı bir yazıda diyor !arın tahkimi Bulgaristan için 
ki: "ltalyanın ademi iştiraki iyi olmayıp, belki de korkulu 
Avrupa meselelerinde bir boş- olduğu halde, Türkiyenin tek-
luk bırakmaktadır. Bu boşluk lifine biz muvafakat ettik .. Çün-
yalnız şekil ve protokollar de- kü, muvafakat etmiyecek ol-
ğil, ayni zamanda esastır. saydık yalnız kalacaktık. 

Gerek Lon dra deniz ittifak· Türkiye Metotla ve akı iane 
!arı, ger ek Cenevre konferansı bir surette çalışmakta olduğu 
ve gerekse Montreux toplantı- için müttefiklerinin yardımı 
sının kararları ltalyasız hiç bir ve diğer hükümetlerin de hissi-
kıymeli haiz olamazlar. yatını kazanmaıı-a muvaffak 

Montreux konferansına ge. oldu. Sırf bazı formaliteye 
lince, bu gazetenin ayları di- ait itirazlarından başka, lngi-
yor ki : liz matbuatı Türk teklifine 

Konferansın ikinci günü- ekseriyetle iyi gözle baktı. 
nün bariz vasfı lngiliz ve Sahillerini Karadeniz sularının 
Fransız vaziyetlerinin vuzulı yıkadığı memleketler için bo-
kesbetmesidir. Evvelce lngil· ıl'azlar meselesinin çok büyük 
terenin Türkiyenin tezini tama- ve hayati ehemmiyeti vardır. 
mile tutacağı zannediliyordu. Tam iki asır, Rusya Türkiye 
Bugün ise !ngillerenin Türkiye- ile muharebe halinde bulundu. 
ye karşı bir tevakkuf devri Bu, arazi meselesinden dolayı 
aldığı hissedilmektedir. lngilte- olmayı_ı> Boğazlar meselesi 
re, bütün devletleri memnun içindi. Şimdi bu iki millet dost. 
edecek bir mukavelenin akdi· turlar. Ve bu dostluk devam 
ne meyyaldir.!ngiltere bu kay- ettikçe, Rusya için Karadeniz-
dı iıah etmemiştir. Fakat bu deki yirmi iskeleyi silahlandır-
kayd projenin 8 ve 9 uncu mağa lüzum yoktur. Montrö 
maddelerine ait olduğuna şüp- konferansına iştirake hakkı 
he yoktur. olan lıalya, murahhaslarını 

Savyet Rusya, Boğazlar göndermemiştir. Zecri tedbir-
mıntakası kendi hakimiyeti lerin Cemiyeti Akvam ta-
altında değilse bile, hiç olmaz- rafından kaldırılmasmdan son-
sa, Türkiyenin hakimiyeti ve ra Montröye geleceğini söyli-
nüfuzu altında bulunmasını is- yen ltalyıının kızdığı cihet 
temektedir. Eski Rusya lmpa· lngilizlerin Akdeniz hazırlıklar 
ratorluğunun ta ikinci Kate· ına Türklerin iştirake taraftar 
rin zamanıııdanberi takip oluşlandır. 
aynı tezdir. Fransa, Sovyct Fakat, ltalyanın montröye 
Rusyayı tutmaktadır. Roman- iştirak etmeyişi, konferansın, 

ya, Yugoslavya ve Yunanis- Karadenize girip çıkmak için 
tan da bu teze doğru yürü- yegane kapı olan Çanakkale 
mektedir. boğazını, Türklerin silahlandır-

Diğer ltalyan gazetelerinin masına, salahiyet verişine mani 
aytarları muhtelif tabirler kul- olamıyacakbr ... 
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bir istifa 
Atina, 4 (Açık Söz) - Se

lanik eski muhariplerinden bir 
çokları dün hükümet konağı
na giderek umumi validen 
kendilerinin Selanik beynelmi
lel serkisinde istihdam edilme
lerini istemişlerdir. Vali bu 
hususta selahiyeti olmadığı 
cevabını vermiştir. Eski muha
ripler hükümetten çıkınca ser
gi direktörü ile vilayet hukuk 
müşayirini beklemişler ve her 
ikisini de döğmüşlerdir. 

Bu hadiseden müteessir olan 
umum Makedonya valisi tel
grafla başbakanlığa istifasını 

göndermiştir. ----
lsovyet sularında ~ 

bir Japon 
torpidosu 
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Moskova, 4 (A. A.) - Ja. 
pon büyük elçişi B, Ohta ile 
yapmış olduğu bir mülakat 
esnasında, dış işleri halk ko
miser vekili B. 5tomoniakof, 
kamçatka civarında balıkçılık 

mıntakasında Sovyet suları 

dahilinde bazı manasız ve 
keyfi hsreketler yapmak cesa
retinde bulunan bir Japon tor
pidosunun bu faaliyeti hak
kında büyük elçinin nazarı 

dikkatini celbetmiş, büyük el
çi de meseleden hükümetini 
haberdar edeceğini bildirmiş
tir., 

Vatandaş 
(Birinci sahifeden cfevam) 

yanık yüreğinden hançeresine 
ve sonra da bizim kulaklarımı
za akseden dertlerine şuracık
ta huparlör olmak istiyOf'uz. 
Bu vatand:ış şöyle söyliyor: 

"- lstanbulda bazı sucular-
da Karakulak suyu satılmak
tadır. Bunların hiç birisi de 
Karakulak değildir. Karakulak 
suyu Beykozdaki Dreski köy
lülerinindir. Her sene köy san
dığı için bu sudan 300 lira 
kadar bir para temin ediyor
lardı. Geçen sene bir zengin, 
bu köyün halkı ile 10 senelik 
bir mukavele yapmış ve her 
sene köylüye 300 lira vermeyi 

konuşuyor 

1 

teahhüt etmiştir. Müteahhit bu
rada asri tesisat ve oteller 
yapacağını da teahhüt etmiştir. 
Bu zat Karakulağın on senelik 
lstanbula su ihracını menetmiş. 
tir. Yalnız Beykozlularla civar 
köylere ve Karakulağa gelen. 
]ere bedava su vermektedir. 

Suyun fazlası boşa akıp git
mektedir. Karakulağın menba 
borularında bazı bozukluklar 
olduğu için yağmurlu günlerde 

bir iki gün bulanık akmakta
dır. Akbaba köylüleri suyun 

daha sıhhi olmasını temin için 
demir boruları toprak künk
lerle değiştirmeye karar ver-

Büyük şef Atatürk.ün ve Baş- 1 
vekil l.nıet lnönünün kıymetli im• 
ularile hediye ettikleri fotoğra~ 

fileri dün Beyoğlu Halk evine 
mera.simle talik edildi. Resimler 
talik töreni esnasında 14Açık •öz,, 
objektifile tesbit edilmiş.Ur. 

mişler ve künkleri de satın 

almışlardır." 

işittiniz değilmi? Bu vatan
daş çok açık ve sade konu
şuyor; 

lstanbul'da Karakulak suyu
nun dam lası bile yokken su
cular varil dolusu Karakulak 
suyu satıyorlar. 

Ne acı değil mi ? Suyu bile 
zehir ediyorlar insana 1 

Akdenizde ltalyan 
Manevraları 

Atina, 4 (Hususi) - Roma

dan bildirildiğine göre, bir ay 

sonra ltalyan donanması Ak. 

denizde büyük manevralar ya

pacaktır. Musolini, manevralar 

da bizzat hazır bulunacaktır. 

-----
Müdafaa meselesi 
bütçede açığa se

bep olacak 
Londra, 4 (A.A.) - Hava 

nezaretinin Salisbury taşocak
ları civarında cesim mağara
lar satın almış olduğu haber 
verilmektedir. Normanların iş

gali devrinden -kalma olan bu 
mağaraların satın alınması 

keyfiyeti şimdiye kadar gizli 
tutulmuş idi. 

Bu mağaralar Salisbury ova
sında çok uzaklara kadar 
uzanmakta olup birçok tay
yarelerin sığınabileceği kadar 
geniştir. Medhal tünellerinin 
genişletilmesinden başka ya
pılacak bir iş yoktur. 

Londra, 4 (A.A) - Maliye 
nazırı, dün Avam kamarasında 
müdafaa programının tatbiki 
yüzünden bütçede behemhal 
açık bulunacağını söylemiştir. 

Yeni kabine 
Sofya, 4 (A.A.) - Kabine 

istifa etmiş ve başbakan Köse 
lvanof yeni · kabineyi teşkile 
memur edilmiştir. Kral tara
fından tasdik edilmiş olan yeni 
kabine şu şekilde teşekkül et
miştir. 
Başbakan ve dış işleri ba

kanı, Köse lyvanof, iç bakanı, 
Kranovsky, su bakanı, general 
Cukov, kültür bakanı, profesör 
Mikailov, tüze bakanı, Kara
gözov, finans bakanı, Gunev, 
tecim bakanı Valen , tarım 

bakan Radi v'anliev, demir 
yolları bakan~ Kopuk'arov, ba 
yındırlık bakanı Ganev. 

ilk toplantı 
Sofya, 4 (A. A.) - Kral 

saat 16 da yeni kabine azası
nı kabul etmiş ve müteakiben 
kralın başkanlığında bakanlar 
toplantısı yapılmıştır. 

Kral bazı tavsiyelerde ve 
yeni kabinenin müstakbel faa
liyeti hakkında temennilerde 
bulunmuştur. 

General Graz-
1 

yan~ye suikast ı 
yapmışlar 

Viyana, 4 ( Hususi ) - Bu
rada çıkan ( Di lştünde ) ga
zetesinin Cibutideki hususi mu
habiri, bir kaç gün evvel 
ltalyan orduları kumandanı ve 
kral vekili General Gratsiya
niye, teftişe çıktığı bir sırada 
Habeşliler tarafından suikast 
yapıldığını, ltalyanlardan dokuz 
zabit ile 6 askerin öldüğünü 
ve General Gratsiyaninin zor 
halle kurtulabildiğini, bildir
mekte ve ltalyanların bu ha
diseyi beklemediklerini yaz
maktadır. 

HaricT Küçük 
Haberler 

* Fransız meclisi milli bir 
buğday ofisi ihdas eden kanu
nu kabul etmiştir. Bu ofis buğ
day satışları inhisarına malik 
olacak, fiatları tutacaktır. 

* Dün Marsilya gazeteleri 
bir kere daha ufak hacımda 
çıkmak mecburiyetinde kal
mışlardır. 

* Hali hazırda bütün Fran. 
sada grevcilerin miktarı yüz 
yirmi bin kişidir. 

* Fransız hükümeti bazı ba
kanlıkları ve müsteşarlıkları 

kaldırarak, başbakanlık teşki
latını kuvvetlendirmeğe karar 
vermiştir. 

* Fransada üniversiteliler ve 
mektepliler için hava antrenü
manları tertip edilecektir. 

* Bulgaristanda Plevne ka
zasında ( Ugarçin ) köyünde 
Pejgarnva isminde 30 yaşında 
bir kadın dört çocuk doğur
muştur. Çocukların hepsi sağ
dır. Bu kadın evvelce de üç 
çocuk doğurmuştur. 

Tunusda Müslüman ahali 
Yahudi mağazalarını 

ma ettiler 

... gag-

Paris, 4 - ( A.A. ) Tunus'da Gafsa'dan bildirildiğine göre 
bu şehirde yabudi aleyhtarı bazı tezahürat olmuştur. Bir jan
darma, "kahrolsun yahudiler,, diye bağıran bir Tunusluyu tevkif 
etmiş, fakat bu adamı bırakması için halkın tehdidi karşısında 
silahını çıkararak tuttuğu Tunusluyu öldürmüştür. Bu hadise 
üzerine karışıklıklar olmuş ve hadiseyi haber alan müslüman 
ahali yahudi mağzalarını yağmaya başlamışlardır. Askeri kıtalar 
müdahaleye mecbur kalmış ve biri Sen-:galli nefer olmak üzere 
müteaddit eşhas yaralanmıştır. 

• • • 
Lehistan' da köylüler 

birbirlerine girdiler 
Varşova, 4 (A. A.) - Dün Leopol yakınında ,.köylüler ara· 

sında vahim arbedeler çıkmıştır. on beş kişi ölmüştür. 

Başvekil, bu sabah Leopol'e hareket etmiştir. 

Almanlar lngilterenin 
sual~erine kızmışlar 

Bu sualleri, Almanyanın şerefi aley· 
hine bir teşebbüs telakki ediyorlar 

Weimar, 4 (A.A.) - Thürin
gen nazi kongresinde Hitler, 
bir nutuk söylemiş ve ezcümle 
şöyle demiştir : 

Bu ana kadar bize sulhu 
bahşetmiş olan cenabı hakka 
arzı şükran ve bu sulhun de
vamı için dua ederim. Fakat 
şunu hatırlatmak isterim ki 
bizim için şerefsiz ve hürriyet
siz sulh olamaz. 
Alman mahafilinde a$abiyet 

devam ediyor 
Berlin, 4 { A. A. ) - Havas 

ajansı muhabiri, Alman baş
vekilinin "A lmanyanın şerefi 
ve hürriyeti,, sözlerinde lngi .. 

!iz sualnamesine bir telmih 
bulunduğu ve bu sualnamenin 
Berlinde Alman milletinin şe
refi aleyhinde bir teşebbüs 
telakki edilmekte olduğu mu
taleasındadır. 

Aynı muhabir, resmi Alman 
malıafilinin lngiliz sualnamesi 
dolayısile hala fevkalade asa
biyet ve hiddet içinde olduğu
nu lia ve etmektedir. 

Resmi mahafil, Almanyanın 

hücum kıt'alarını Dantzig'e ça
ğırılmış olduklarını beyan et
mektedir. 

Dantzig ayan meclisi reisi 
Greisser, Dantzig'in şimdiki 
vaziyeti hakkında Alman hü
kümeti erkanı ve parti lider
lerile görüşmek üzere Berline 
gitmiştir. 

Dançig Almanları komisere 
lüzum görmigorlar 

Cenevre, 4 (A.A.) - Kon
sey husu si celsede, Danzig 

meselesile meşgul olmuştur. 

Serbest şehir ulusal sosyalist 

partisi başkanı B. Grayzer 
şiddetli beyanatta bulanmuş 

ve demiştir ki; 

Danzig ulusal sosyalizmin 
iktidar mevkiine seçmesine 

kadar, Mılletler Cemiyetinin, 

icraatile infilak ettirmek tehli
kesine koyabileceği bir barut 
foçusu olmuştur. 

Grayzer, ölmüş hukuk mad· 
deler üzerine deyi!, ana yurd· 

dan daima ayrı kalmıyacak 

olan 400 bin Alman adına 
lngiltereye vereceği cevap söz söylediğini bildirmiş. 
hakkında hiçbir şey söyleme
mektedir. Bu mahafıl, Hitlcriıı 

cevap vermek için en müsait 
zamanı intihap edeceğini söy
lemekle iktifa eylememekledir. 
Dançigde neler h<ızırlanıgor? 

Danzing için yeni bir mil
letler cemiyeti komiseri iste• 
d '. ğini ve daha iyisi hiç bir 

komiser istemediğini ve filha• 
kika şahsi mesuliyeti deruhte 

Danig, 4 (A.A.) - iyi ma· ettiğini ve şeyin milletler ce• 
lümat almakta olan mahafıl, miyeti olmadan daha iyi gi-
mezun bulunan bütün Nazi deceğini söylemiştir. 

·R~~d'i~i ...... ~~~;~ f ~t~~-~~i 
muhabiri öldü 

Cenevre, 4 (A. A.) - Dün 
asamble'de kendi kendine 
rovelver sıkmış olan fotog
raf muhab:rlernden Stefan 
Lex, gece dahili kan seyela
nından ölmü ştiir. Kendisi 48 
yaşınnda idi. Ölüm döşeğinde 
yapbğı hareketten dolayı piş
man olmadığını ve bu hare
ketin gayesi Almanyadaki Ya
hudilerin vaziyeti üzerine ci
han efkarı umumiyesini celbet
mek olduğunu söylemiştir. ' 

Lokarno devletleri ay 
sonunda toplanıyor 

Cenevre, 4 (A. A.) - bb. 
Van zeel and Delbos ve Eden 
dün akşam beraber yemek ye
mişler ve yemekten sonra ye. 
niden b;ızı müzakerelerde bu
lunm uşlardır. Bu müzakereler
de, 7 marttan beri Almanya 
ile Lokarno devletleri arasın
da muallakta bulunan mesele
ler mevzubahs olmuştur. B. 
Van Zeeland ile birlikte bu 
konuşmalara Belçika tarafın-

dan dı~ işleri bakanı B. Sp~ack 
ile dış işleri bakanlıl!'ı siyasi 
şube direktörü baron Van 
Zuylen iştirak elmiş. Fransız· 
!ar tarafından ise ayrıca B. 
Massigli de bulunmuştur. 

Neşredilen bir resmi tebliğe 
göre, 19 mart anlaşmasını im· 
za eden devletlerin vaziyeti 
tetkik için yakında yeniden 
toplanmaları çok şayanı arzu• 
dur. Bununla beraber yeni top
lantının nerede ve ne vakit 
yapılacağı hakkında kati biı; 
karar alınmamış, fakat yalnıı 
alakadarlar arasında yeni mü· 
zakerelerden sonra bu hususta 
davetiyeler gönderilmesi üze• 
rinde mutabık kalınmışbr. 

lngiliz mahafilinde söylendi• 
ğine göre, Lokarno devletleri· 
nin bu yeni içtimaı, bu ay so
nuna doğru yapılacaktır. 

Almanya Brükselde toplana• 
cak olan bu konferansa iştirak 
etmiyecektir. 
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~·' ' . '· .. ı. -ı · · 
~ .· Milletler Cemiyetinde •• 

Yasaklar! .. Hız ve gücünü vatandaşın sevgisinden alan gazetedir 
Kalabalık şehirlerde kaynaşan insan kümelerini çekip 

Çevirınek için. umumi yerlere ve umumi nakil vaıı~al~rı~a 
mahıus birçok usul ve nizam si.temleri kabul edılmıştır. 
Bunlar hemen bütün medeni şehirlerde biribir!nin aynıdır. Bu 
usul ve nizamlar önceleri belediye murakabesi altında başlar. 
Gitgide örf ve adet hükmüne girer ve artık halk kümeleri 
bir fabrikadan çıkmış, bir terbiye sisteminden geçmiş gibi 
aksamadan kaynaıırlar. 

Yolun sağından gitmek, yürüyen tramvaya atlamamak, bilet 
giş .. Jeri önünde oıra beklemek, yere tükürmek terbiyesizliğini 
yapmamak,yan kaldırımda yol kesip ahpabı ile konuşmak gibi 

Sahibi ı Elem izzet BENiCE 

Belediye: 
• 

lstanbulda • 
40gün 
40 gece 

baeit terbiye kaidelerinden tutun da dükkan önüne aergi Yeni eg"'lence mü· ı 
koymamak, bağıra bağıra mal satmamak, çingene paıarhğile 
müşteriyi bizar etmemek, malına hile katmamak gibi belediye sabakaları hazır· ' 
nizamlarına kadar bir şehir halkının ve esnafının seviyesini 1 
gösteren hareketler bugün medeni şehirlerle belediyesi için anıyor 
artık meaele olmaktan çıkmıştır. Çünki oralarda arlık bunlerı lstanbulda yapılacak olan 40 
yapmak belediye nizamlarına aykırı hareket değil, ahlak ve gün 40 gece eğlenceleri için 
terbiye mefhumlarına mugayir bir küstahsık sayılır. Belediye çalışmalarına devam 

lıte bizim en zayıf tarafımız budur. ediyor. Eğ~nce programına 
Bir ıokak terbiyesi bir alışveriş ahlakı vardır ki biz henüz ilii veten dört ve allı ağustos 

k günlerinde yağlı güreş müsa· onu idrak edemedik. Bu şekil ve şartlar altında idra etme-
mize de imkan yoktur. Çünki yukarıda işaret ettiğim ıribi bakaları yapılması kararlaştı· 
bu işler önce ııkı belediye kontrolü ile başlar sonra şehirli rı\mıştır. Bu müsabakalarda 

1 birinciliği kazanan Türk güreş· için umumi bir terbiye ve seviye akidesi haline ge ir. 
•1 d"l çisinin ayrıca meşhur bir ecne-Bizim yasaklarımızın hayatiyeti yoktur. Bugün ı an e ı en 

bir yasa"ın ömrü yirmi dört aaati geçmiyor. Yere tükürenden bi pehlivanla karşılaştırılması 
" da düşünülüyor. 

ceza mı alınacak .. alınmalı. Tramvaya asılan ceza mı ırörecek Güreşlerin yapılacağı tarihde 
görmeli. Malına hile yapan eınaf cezaya mı çarpılacak, çar· yine Festival komitesinin hima· 
pılmalı ve bu kontrol bütün şiddetile merhametsizce tatbik yesi altında olmak üzere bir 
edilmeli. Mütemadiyen, bıkmadan, usanmadan tatbik edilmeli. de moraton koşusu tertip edi. 
Kart ağaç çabuk eğrilmez. Yaşını başını almıf ve fenaya Jecektir. Bu koşuya Taksim 
alıtmıı insanları doıtrultmak, ve iyiye alıştırmak kolay değil· stadyomunda başl~nacak ve 
dir. Fakat tehrin hayatı ve umumi terbiyenin selameti namına Büyükdcreyc kadar gidildikten 
bu zalimlimliği yapmalıyız. Belediye reisimizden bunu yalva. sonra gene stadyoma dönüJe. 
rarak hepsini beraber rica edelim. Yere tükürüyorsak ya. cektir. Bunun için bu saatlerde 
kamıza yapıf11n, malımıza hile katıyorsak bapislere ahın. muhtelif yerlere birer işa
Belediye nizamlarına aykırı n& görürse yapanı ağır cezalara ret konacak ve işaretlerin 
Çarpsın. Ağlıyalım, 11zlıyalım, fakat terbiye olalım. bulunduğu yerlerde kontrol 

BUrhan Cahid için birer insan bulundurulacak. 
tır. 
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1 9. ~~uSl_?s pazar günü Bo-

• ğazıçını yuzerek geçme müsa. 
inhisarlar direktörile konuştuk 1 

bakası yapılacaktır. Bu müsa· 
ı bakalara iştirak etmek üzere 

Yet m l·ş m em r daha gerek müsabıklar ve gerek U komitede hazırlıklara başlan-

aç l gv a ç_~_karıldı mıştır. Müsabakaya iştirak et-
mek üzere kadın erkek birçok 

inhisar idaresi şarap fiatlarını 
ucuzlatmaya karar verdi 

kimseler müracaat etmişlerdir. 
Ayrıca iki ajtustos pazar gü· 
nü Modada yapılacak olan de
niz bayramı münasebetile de· 
nizcilik kulübü tarafından bir 
deniz kızağı yarışı tertip edi· 
lecektir. Memlekctımizdc ilk 
defa yapılacak olan bu ya· 
rışta derece kazananlara be. 
lediye tarafından muhtelif he
diyeler \·erilecektir. 

lnhi sarlar idaresinin Mısır· 
daki sigara fabrikasını teftişe 
giden inhisarlar umum müdürü 
Milat Yenelin şehrimize dön
düğünü yazmıştık. Milat Ye
ne) fabrikedaki tetkiklerinden 

tazminat miktarları üzerinden 
kesilen eski tenelere ait yüzde 
beş tekaüt hisseleri için açığa 
çıkarılan memurlar tarafından 
Şürayı Devlete yapılan müra
caattan henüz bir netice çık 4 

mamışlır. 

idare şimdilik verdij!'i taz
minatlardan bu hisseleri kes
mektedir. Mamafi ileride me· 
murlar haklı görülürse aradaki 
fark idarece ödenecektir. 

Sayı: 77 Her yerde S kuru~ Telefon No: 20827 • Telgraf adre•i: lstanbu\ Açık S~ı 

Stajyer doktorların 
tetkik gezintileri 

Tıbbiyenin •tajda bulunan geçen seneki mezıın tal•beleri 
eofJelki gün fenni tetkikat için Büyükderedeki Kocataş memba 
suyu fabrikasıuı gezmişlerdir. Genç doktor namzetleri ile .bir· 
likte Gülhan• hastahanesi hıfzıssıhha hocası doktor Zekı <'• 
diğer birçok doktorlarmız da bu tetkiklerde hazır bulunmuşlar• 
dır. Doktor ve talebeler eı•velô fabrikayı gezerek memba suyu• 
nun fenni usullerle şişe ve damacanal~ra oto':'atik olarak ~a· 
sıl doldurulduğunu gözden geçirmişlerdır. Ruımde genç tetb~: 
çileri yemek esnasında •Açık Söz. objektifi karşısında go• 
rügoruz. 

Maarif 
1

4000 
talebelik 
mektep 
Yeni orta mek
teplere bina 

bulundu 
Şehrimizın orta mektep ih· 

tiyacı etrafında orta tedrisat 
direktörü Avni tarafından ya· 
pılan tetkikler bitmiştir. A rni 
bugün Ankaraya dönecek \"e 
tetkiklerini bir raporla Veka· 
!ete bildirecektir. 

Şehrimizin muntelif semtle
rinde açılması düşünülen beş 

orta mektep için münasip bi
nalar bulunmuştur. Bu binala
rın her birinde 800 talebe O· 

kuyabilecektir. Liselere de ye
niden şubeler ilave edilecektir. 
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KAMPLAR - Maarif Ve· 
kalelinin emrile lise kampları 
leyli olacaktır. Kampa her ta· 
!ebe iştirak edecektir. Sıhhi 
sebep ileri sürenler askeri bir 
heyet tarafından muayeme 
edileceklerdir. Kamplara bu
gün başlanacaktır. 

POLiS 

Facialar ve cinayetler 

Bir adam arkadaşını 
bataklığa sapladı 

Muhafaza memurları da yanlış
lıkla suçsuz bir adamı yaraladılar 

Evvelki sabah şehrimizde 

iki acıklı hadise olmuş, bir 
adam ağır surette yaralanmış 
bir deniz amelegi de boğula· 
rak ölmüştür : 

1 - inhisarlar ıdaresinin 
kaçakçılık bürosu Keresteci. 
!erde köylü sigarası satıldığını 

ı iıaber almış ve takibata baş
lamıştır. Neticede Haydar İS· 
minde birinin bu sigaralardan 
saltığı haber alınarak yaka
lanmak islenmiş, fakat Haydar 
üç memurun elinden kaçmış· 
tır. 

tör tayfasından Ahmet, rakı 

içerek serhoş olmuş ,·e motö
re girmiştir. Motör tayfaların
dan Mehmet ile Etem arka
daşlarının çok serhoş olduk. 
)arını görilnce ileri geri sÖy· 

1 lenmişler, Ahmet de bu soz
lere kızarak Elemi dcrıize at
mıştır. Etem batakltjia sapla. 
narak ölmü tür. 

Ahmet. Elemin işinı bıtir
dik ten sonra Mehmede dön
müş onu da kama ile ikı ye
rinden ağır yaralamıştır. Meh· 
met hastaneye kaldırılmış, 

suçlu yakalanmıştır, Etemin 
cesedi bulunamamıştır. 

MUALLİMLER - ilk mek· 
teplerin muallim ve talebe 
miktarı senelere göre taksim 
edilmiştir. 927-28 ders sene· 
sinde 613 erkek, 792 kadın, 
935-36 de 716 erkek, 1102 
kadın muallim mevcuttur. 936 
senesinde 70,000 talebe ve 
430 mektep vardır. 

---o---
ADLiYE: 

Yeni müddeiumumi 
başmuavini 

lstanbul müddeiumumiliği 
başmua\'inliğine tayin edilen 
Balıkesir müddeiumumisi lbra
him Senuhi dün lstanbula gel· 
miştir. Bir ikı gune kadar ye· 
ni vazıfesine başlıyacaklır. 

Trabzon müddeiumumiligine 
tayin edilen eski başmua\İn 

Salih te bir haftaya kadar 
Trabzona gidecektir, 

----o----
Ekorıomı 

Milletleri, büiün diinyada 
birden bire patlayacak bir pa· 
niklen hakikaten yegane kur· 
taracak yer olan Milletler 
Cemiyetinde konuşanların, son 
günlerde, hem bütün dün
yanın yüreğine ferahlık 

verecek şekilde akılları baş· 
)arına geldi, değil mi ? Ne 
garip ki konuşanlara gelen bu 
akla mukabil, Milletler Cemi
yetinde dinliyenlere görülme
mi,, bir akıJ.,zlık musallat oldu .. 

ltalyan gazetecilerinin ma
lüm hadisesi \'e bir yahudi 
gazetecinin tutup ta l\Wletler 
Cemiyetinde kendısini öldür
mesi gibi 1 

Hoş, yalıudi gazetecinin esa
sen ( akı\ melekelerinin hep•İ 
tamam ) değilmiş! Şu halde 
bu yahudi gazeteci Milletler 
Cemiyetinde. bir bakıma göre. 
belki de bütün dünyayı tenı~il 
ediyordu, kim bilir 1 

Fakat ne garip ki şu Millet
ler Cemiyetinde görülmemiş 
parlaklıktaki nutkile şaheser 

bir akıllılık gösteren Fransız 

Başvekili Müsyü Blum"un da 
yahudi olduğu malüm ! 

Gene Milletler Cemiyetinde 
akılsızlığın şaheserini gösteren 
gazeteci de yahudi l Milletler 
cemiyetiınde akıl Ye akılsızlığın 
iki kutbunda da onlar l 

Filhakika onlar hemen dün· 
yanın her yerinde akıllılığını 

pek fazla ileri götürmek akıl
sızlığı yüzUnden bu cefalara 
uğramıyorlar mı? 

Bu gazeteci yahudi, yahudi
ler üzerine dünyanın dikkatini 
çevirmek için kendini feda 
elmiş .. 

Fakat görülüyor ki zaten 
aklı olmıyan, binaenaleyh hiç 
bir i,,e zaten yaramıyacak olan 
bir yahudi bile ölümünü ziyan 
etmemiş: 

Yine yahudiliğin menfaatine 
ölmüş ti 
Şu akılsız gazeteci, hakikat 

dünyanın nazarı dikkatim }'a• 
hudiler uzerine çekmiş olsa 
gerektir yani 1.. 

Negüs k.3şi'I 
Hayrcllir ki Milletler Cemi

yetinde şirıdiye kadar hıç 

k' senin aklına geımemış bir 
şeyi Habeş lrııparatoru Negüs 
keşfetti. Zira bir Fronsız gaze
le<ine beyanatında diyor ki: 

Eğer Milletler Cemiyetı 
harekete gelirse ,.e memleke
tin müdafaası için lüzumlu pa
rayı bulal:ıil •sem Habeşistana 
döneceğim! 

Hakikaten: Milletler taarruza 
uğrayanlara karşı silahla yar-

sonra Ti.irk sigaralarının Mı· 

sırda daha fazla rağbet bul
ması için lazımgelen tedbırleri 

almış ve bil hassa satış işlerini 
esaslı şekilde ıslah etmiştir. 

Umum müdür Mitat Yene! 
kendi sile görüşen bir mu har. 
ririmize bu hususta şunları 

söylemiştir: 

" - idaremizden Mısırdaki 
fabrikası söylendiği gibi şim
diye kadar fena netice vermiş 
değildir. Benim tetkiklerim bu 
zamana kadar alınan randıma· 
nı daha ziyade fazlalaştırmak 

ve Türk sigaralarının satışını 

arttırmak içindi. Bunun için de 
Mısırda yabancı ellerde bulu· 
nan Türk sigaralarının satış 
teşkilatını tamamen üzerimize 
aldık. 

ŞARAPLAR - lnhisa r 1 ar 
idaresi az ispirtolu içkilerin 

ı halk arasında daha ziyade 
rağbet bulması için fiyatlarını 
ucuzlatmak üzere tetkikler 
yapmıştır. Tenzilat bilhassa 
şarap fiatlarında olacak ve 
bunlar yüzde 30. 40 nisbetin

Festivale iştirak edecek O· 

lan milli heyetler için ,·ita- , 
yellerden de cevaplar gelme
ğe başlamıştır. Bu cümleden 
olarak üçüncü mıntaka müfet· 
tişi Tahsin Uzer'den belediye 
Festival komitasına gelen tel· 
grafta Çoruk vilayati namına 
Festivale, şark vilayetlerimizin 
meşhur bir raksı olan Horun. 
cu oyununu oynayacak altı 

kişilik bir grup gönderileceği 
bildi"ilmektedir. Garp vilayet· 
!erinden ve lstanbuldan festi· 
vale iştirak edecek grupların 

da miktarı tesbit edilmiş ve 
bunlar egzersizlere başlamış
lardır. lstanbuldan iştirilk ede· 
cek heyetler konservatuvar 
müdürü Ziyanın nezareti al
tında çalışmaktadırlar. 

Memurlar Haydarın durma
sı için arkasından silah atmış· 
!ar, fakat kurşun o civardan 
geçmekte olan Dimitri adında 
bir rum \•atandaşın göksüne 
isabet etmiştir. 

Adamcağız aıtır yaralanmış 

ve derhal hastahaneye kaldı· 
rılmışlır. Polis hadise etrafın. 
da tahkikata başlamıştır. 

HIRSIZLAR - Polı , Him· 
met isminde bir adamı kapalı 
çarşıda pırlanta yüzük satar
ken yakalamıştır. Sattığı yüzü. 
ğün eski Osmanlı Nazırların
dan Babayan paşaya ait oldu
ğu an !aşılmıştır. Himmetin 
arkadaşları Hüsameltin ,.e l 
Mustafa da yakalanmışlardır. 
Hırnzlar Adliyeye verilmiştir. 

Pamuk piyasası 
sağlam • dımı düşünüyorlarda asıl silah

tan daha mühim olan para ile 
yardımı akıllarına bile getir· 
mediler ! 

Zeytinyağı piyasası 

yükselecek gibi 

Mısırdaki fabrikanın lagve· 
dileceği hakkın da çıkan ha-
b_erl_er de kaliyen doğru de· 
ğılkır.,. 

KADRO - inhisarlar ida
resi kadrosundan mayıs ba. 
Şında açığa çıkarılan 400 
memurdan sonra bu ay başın· 
da da 60 yaşını geçtikleri 
için yeniden 70 memur açığa 
çıkarılmıştır. Bu memurla•ın 
on beşe yakını lstanbuldan 
diğerleri de taşranın muhtelif 
mıntakalarındandır. Bu seferki 
ta~fiyede idarenin teftiş şubesi 
ınudürü Hüsnü ve levazım 
ınübayaa şefi Kemal de açığa 
çıkarılanlar arasındadır. Bu 
suretle kadroda boşalan yer· 
!ere evvelce müsabaka imti
h~nında muvaffak olarak he· 
nuz .bir vazifeye yerleştiril· 
ınemış kimseler tayin edilecek 
ve eğer bunlar kadrodaki 
boşlukları doldurmağa kafi 
gelmezlerse yeniden bir mü· 
sabak · "h a ımtı anı açılacaktır. 

Evvelce açığa çıkarılan 
memurlara verilecek tazmi· 
nat miktarlarını gösteren lis· 
~eler yüksek divan tarafın· 
~n tasdik edilerek idareye 

Ronderilmeğe başlanmıştır. 
Kağıtları ta3dik edilen ;,.e. 

nıurların ikramiyeleri idarece 
derhal verilmektedir. E\·velce 
tahsil edilmediği halde şimdi 

de ucuzlatılacaktır. 

Yapılan tetkikat tamamlan· 
dığı için idare hazırlamakta 
olduğu yeni fiat projesini bu 
günlerde inhisarlar Bakan· 
lığına gönderecektir. Listeler 
Bakanlıkça tasdikden geçer 

2 - Hasköy sahilinde de
mirli bulunan 10 numaralı mo-
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Balkanlarda 
Balkan ve Macaristan tu· 

rizm ofislerinin direktörleri fes· 
ı:vale esnasında belediye mı
safiri ol•rak şehrimize davet 
edilmişlerdir. 

YANGIN - Enelki gece 
H alaskargazi caddesınde oir 
fotografçı dökkiinında yangın 
çıkmış \'e kısmen yandıktan 
şonra söndürülmüçtür. Bina 2 
bin liraya sigortalıdır. Tahki
kata başlanmıştır, 

geçmez yeni fi allar derhal tat· !-;...-------------------------.,,,, ________ _ 
bik edilı;cektir. 

idare bu günlerde piyasaya 
lzmir'in misket üzümünden ya
pılmış ve miste! namı veri
len yini bir nevi şarp çıkara. 
caktır. Bu, Avrupada çok sevi· 
len tallı ve gayet leziz yüksek 
nevi bir şaraptır. Şaraptan her· 
kesin istifadesi için idare fi. 
atını çok ucuz lesbit etmiştir. 

Miste! şarabının yetmiş san· 
tilitrelik şişesi elli beş ku· 
ruşa satılacaktır. Şişe on 
kuruşa geri alınacağından şa· 
rabın asıl fiatı 45 kuruştur. 
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MALiYE: 

Hukuk baş 
müşavirliği 

Maliye Vekaleti Hukuk baş 
müşavirlij!'i adlı yeni bir me. 
muriyet kabul etmiştir. Baş 

müşavirliğin iki de muavinliği 
vardır. Baş müşavirlik eski 
birinci Hukuk reisi Feyzi Dai. 
me ve muavinlij!'i de lstanbul 
icra reisi Kemale teklif edil. 
miştir. icra reisi bu teklifi mu· 
vaiakatla karşılamıştır. Yeni 
Maliye teşkilatı· nizamnamesi 
henüz lastik edilmedilti için 
yeni tayinlerde gecikmektedir. 

Memlekette umumi 
seviyeyi yükselt-

mekte en büyük rol kimindir? 
Şüphesiz Mekteplerin, tah

silin 1 hayır. Bir mütearife sa· 
nılan bu kanaat, bir satıh gö
rüşünün hazır fikirlerinden 
biridir. Mektep ve tahsil 
insan ruhlarında bir (kültür) 
zemini hazırlamak ve bir umu
mi bilgi ( Standardisation ) u 
yaratmak içindir. Standardise 
olmuş, bir çap ve kıratta, yetişmiş 
Bu dimajtlar üzerinde, rsıl U· 

mumi seviyenin cilasını veren 
binaenaleyh umumi seviyeyi 
asıl yükselten (Güzel sanatler) 
ve bunların en yayıcı ve yay
gını olan (EdebiY.at) tır, Ruh· 
Jarımıza, dimağlarımıza asıl 

(ali insan) tipine doğru süzme 
ınceliği, bileyişi, parlayışı, ol
gunla~ışı veren cemiyet seromu 
bilh•ssa edebiyattır. 

Onun içindir ki milletlerin 

1 

medeniyetinin dereceleri, gü
zel sanatlerirı ve bilhassa edebi
yatlarındııki kıymet dereceleri le 

ölçülmektedir. Sovyet Rusya 
dünyanın en büyük teknik 
medeniyeti içine soktujtu mil

letinin seviyesini yükseltmek 
için yalnız güzel sanatlere sa
rılmış bulunuyor. 

• Yüksek kalitede lekinsiyen 
bir işçi, umumi seviyesi çok 
düşkün bir insan olabilir. Fa· 
kat yüksek edebiyat kültürü 
görmüş bir adam, asla umu mi 
seviyesi düşük bir adam ola
maz. 

Böyle mi? O halde muga-
lataya devam ~tı_neyelim. (Hal
ka inmek gıbı) yaratıcılık 

kudretleri düşük insanların 

kolay mugalatalarını da ce· 
miyetçilik gibi doğru felse

felerin boyasına boyayup 
kendimizin hayran olduğumuz 
bir teselli yapmaktan vazgeç· 
mek gerektir. Hakiki cemi· 
yetçilik, cemiyeti yükseltmek, 

lt kiimülüne götürmektir. 
Umumi seviyeyi yükesltmek 

için bir yol var • Edebiyatı 
yükseltmek ! 
Gençliği bırakınız bızı, bizim 

nesillerin edebiyatını mahvet· 
miş sabit fikirlerın kıymetlerile 
onları muhasebe etmekten 

vaz geçiniz.Bırakın mabetlerinin 
yaratıcılık kabiliyetlerinin en 
yüksek irtifalarına çıksınlar! 

Halkın veya bizim anlama

mızın bir kıymet ifade etme
dijtini evvela kendimiz bilme· 
liyiz. 

Zira yetişen edebiyat genç
liıtine düşen rol, bir mucize 
rolüdür: 

Hemen bütün ediplerini de 
beraber sürüklemış umumi se

Yİye uçurumunu, şahikaları, zc· 
kanın göklerine erişen dağlara 
tahvil etmek) 

H. D. 

Bu yıl pamuk piyasasının 

umumi durumu çok saj!'lam 
görülmektedir 

Bunun muhtelif sebepleri 
vardır. iç piyasada pamuklu 
mensucat azaldıgı gibi, hariç 
memleketlerde pamuk üzerine 
talepler aratmaktadır. 

Amerika ve lııgiliz pıya•a
larında Hatlar birdenbire yük
•elmıstır. Mısır hükümeti ge· 
çen yıl alınan 7,39Q,520 kantar 
pamuğa mukabil l>u yıl 8,342. '300 
kantar mahsül beklemektedir. 

ÜZÜM lzmir piyasasında 
hazır üzüm uzerine yapılmağa 
başlanan muameleler normal va 
ziyetinde devam etmektedir. 

lzınirden alınan haberlere 
göre, yeni rekolte hakkında 
yapılan tahminler piyasayı 
sağlam bir duruma sokmuştur. 
ZEYTİN Y AGI - Şehrimiz 

zeytinyağı piyasası son hafta 
içinde devam eden durgunlu
ğunu muhafaza etmektedir. 

Şehrımizde mevcut stok 
miktatı 270 tondur. Dış piya· 
salardan fazla istek olduğu 

takdirde fiatların yükseleceği 
sanılıyor. 

ELMA - Şehrimiz Ticaret 
od ası elmaların standarize 
edilmesi hakkında hazırlamak. 
la olduğu projeyi elma ihraç 
mevsimine kadar tamamlamağa 
karar \·ermiştir. 
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lSlRlLDl - Çemberlitaşta 
sebzeci dükkanında sebze al
makta olan bir kadın arabacı 
Ahmedın beygirleri tarafından 
boynunun sağ tarafından ısı
rılmıştır, kadın derhal hasta
neye kaldırı\mı}ır. 

Halbuki bu. şu meşhur l6ıncı 
maddeye benzemez. Bu madde 
harbi de, sulhu da halleder! . 
Habeş hiikümdarı bu can 

noktayı ilk defa keşfetmekle, 
hakikaten, ancak tırıllardan 

kaşifler yetiştiğini bir defa 
daha i•pal etmiş oldu! 

Mahcuz vapurları 
Okudunuz mu? Eğer Hali.;

Yapurları be\edi} e~:" id.resi. 
ne verilmiş bulunmasaydı, Be
lediye Haliç Şirketinin borç· 
)arına mukabil Haliç rnpurla
rıaa haciz ko}·acakmış 1 De
nizlerde de \'apurlar mahcuz? 
Demek yakında haciz sırası 
havada uçan kuşlarda! ZiTa. 
içimizde, onlan1 borçlu olmı
yan kim Yar? 
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Küçük 
Haberler 

• Turk Hava Kurumu Alem· 
dar şubesi tarafından 17 1em· 
muzda Şehzadebaşında Turan 
tiyatrosunda bir müsamere 
verilecektir. 

* Evkaf Başmüdürlüj!'ü ve 
mıntaka EYkaf Müdürlükleri 
cami ve mescitlerin minare \'e 
kubbelerindeki kurşunların ta. 
mirlerini yaptırmıştır. Müzeler 
idaresi de Ayasofya müzesinin 
minare ve kubbelerinin tamiri
ne bir iki güne kadar başla· 
nacaktır. 

' 

• Belediye müstahdemin 
şubesinde esnafın muayenele· 
rine devam edilmektedir. 

• Geçenlerde şiddetli fır
tı,adan hasara uğrıyan Kadı· 
köy ile Haydarpa~a arasında
ki rıhtımın tamiri yakında bi· 
tecektir. 
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Uzun 
Her gün bir yazı 

asırlar içinde 
• 
insanın ömrü 
.. Nazenin bu ömrilmüz 
Bir göz yumup açmak gibi • 

( Aştk Paşa ) 

Yazan : Dr. Rusçuklu Hakkı 

Din yıl yaşasan yine cihan 
bu • gerdiş bu, zemin bu, asil· 
man bu, demiş, Ziya Paşa. 
Eğer bu felsefi görüşün verdiği 
feragatle öldüyse ne mutlu 
(Terkibi bend)şairine(olmakmı. 
olmamak mı?) (Hamlet) in bu 
sorgusu karşısında (Şekspir )de 
kıvrandı durdu. Her halde şu 
muhakkak: Omuzlarımıza ağır 
bassa da hayat yükünü atmak 
istemiyoruz. isterseniz sorunuz 
yüz yıl yaşayanlara ... 

Yüz yıl yaşayanlar, yüzlük
ler epice var. On bin kişi 
içinde en az yüz yaşında o\ uz 
kişi bulunuyor. Yüzü aşanlar da 
bulunuyor. (Hombulu) . Perulu 
iki karı koca görmüş, erkek 
143 yaşında kadın 117 yaşında 
imiş. 

Korım adlı birisi 170 ya· 
· şında öldüğ-:i zaman 164 ba
har görmüş bir dul bırakmış. 
Yüz yaşını geçenler içinde 
altmış yaşındaki taraveti gücü 
korumasını bilenler var. Tomas 
Piyer adında 150 sini geçmiş 
bir lngillz köylüsünü kralın 
sarayına almışlar; orada her 
şeyi bol bulmuş, çok yemiş, 
içmiş. Pisboğazlığa kurban 
gitmiş. Vücudda kanın dolaş
dığını keşfeden meşhur(Har
vey ) bunun bedenini açmış, 
bütün iç uzuvlarının tabii ol
duğunu görmüş. Dr. Maçeyüs 
120 yaşında bir ihtiyar gördü
ğünü söylüyor, bir dişi eksik 
değilmiş. 109 yaşında bir Ma· 
car köylüsü göğsündeki san· 
cıyı tedavi ettirmek için kö
yünden şehre kadar 48 kilo· 
metrelik yolu yürümüş. 

Bunların içinde en şaşılacak 
olanı cambaz Hanri Tomson
dur. 98 yaşına kadar cambaz· 
lık yapmış. Aradan bir çok 
seneler geçtikten sonra lngiliz 
KralıYedinci Edvardııı önünde 
ayaklarını havaya dikerek elle
rinin üstünde dolaşmış. Yakın
larda ölen bir lrlandalı 108 
yaşında iken bile 12 kilo metre 
yol yürümüş. ' 

Yüz yaşını geçenlerin içinde 
evlenenler de var.Atilla evlen. 
diği gece çok yemiş içmiş,bey• 
nine kan hücum ederek ölmüş; 
Tam 124 yaşında imiş. Dani
markalı Drakamhery 156 ya· 
şında ölmüş; 111 yaşında iken 
60 yaşında bir kadınla evlen· 
miş. karısı ölmüş, 150 yaşında 
iken bir daha evlenmiş. 

Ömürleri yüzü aşanların ze· 
kalan ne alemde? 110 ya
şında öğretmenler var. 1912 
de Havr şehrinde ölen doktor 
Buvasi yüz yaşını geçtikten 
birkaç yıl sonra hekimlik ya
parmış. Tarih kitaplarında ya

zıldığına göre lngiltere kralı 
birinci Şarlın karısı Hanriyet 
dö Frans doğurtan ebe 123 
yaşında imiş. 109 yaşında ölen 
Alman ressamı Valdek 101 
yaşında iken yeni yaptığı tab
lolarını salonlarda teşhir eder
miş. 

yaşamak sırrına ermek için ... 
her birinin kendine mahsus 
bir hayat düsturu var. Kimisi 
ekmek, peynirle yaşıyor; ki· 
misi süt, yoğurtla. Yalnız mey
va ile geçinenler, sıkı perhiz 
edenler de bulunuyor. içlerin· 
de ağzına et koyuııyanlar, şa· 
rap içmiyenler olduğu gibi et 

yedikleri ve şarap içtikleri 
için çok yaşadıklarını söyli
yenler de bulunuyor. Çok ya
şıyanlardan ( Yuhan ) her gün 
iki kadeh rakı içermiş; 115 ya· 
şına kadar bundan vaz geç. 
memiş. Lorenli Palimnun'un 
115 senelik hayatı sarhoşluk

la geçmiş ... 
Balzak'ı kahve öldürdü der

ler. Belki. Fontenel de kahve 
tiryakisi imiş, amma 100 yıl 
yaşamış. Volter doksanlıkdı. 
Günde on iki fincan kahve 
içermiş. Hem de bizimki gibi 
~aşlama değil kaynaıruş kah· 
ve. Kant 80, Şopenhaver 72 
yaşında ölmüşlerdir; çok kah-' 
ve içerlermiş. 
. Tülün bedenin gelişmesine, 
zekanın açılmasına engel olu· 
yor. insanların sun'i bir ihtiya
cıdır, diyenler de vardır.Yürek 
ve damarlar için tehlikeli ol· 
duğunda şüphe yok. Hele ih· 
Uyarlar için. 

(Jorjsan) okadar tütün lçer
mişki (Teodor dö banvilvil) in 
söylediğine bakılırsa Jorjsan 
tütün içmezse zekasından eser 
kalmazmış. 

72 yaşında öldü. Meşhur res
sam Koro seksen yıl süren ça
lışma hayatında piposu bir gün 
ağzından düşmemiş.ince, hassas 
şair Sülli Prüdom ın bir kiraz 
piposu vardı. Ancak doldurur. 
ken dudaklarından ayrılırdı. 
"Kırık kap,, şairi 68 yaşında 

öldü. 66 yaşında ölen şair 

Fransua Kope çok sigara 
içerdi. Prüdom kalp hastalı
ğından, Kope dilinde çıkan 

kanserden öldüler. Bunlar uzun 
ömürlülerden sayılamazlar. Tü· 
tüne bu kadar düşkün olma
saydılar,daha çok yaşarlar mı 
idi. 1-ler halde bu iddiada bu
lunulamaz. 

Tütün tiryakileri içinde çok 
yaşıyanlar da var. 107 yaşında 
bir lngiliz her gün bir kaç kere 
doldurduğu piposunu tellendir
mek sayesinde o yaşa geldi
!);ini söy !ermiş. 

ihtiyarlıkta güçlü ve dinç 
olmalarını {Gladiston, iyi iğ

ne mesine,(Bismark) her günkü 
soğuk su banyolarına;(Tenison) 
neşesine şetaretine (Moletke) 
gezmelerine, egzersizlerine 
verirlermiş. 

Yüz yıl ömür sürenler içinde: 
Bir arifim ki zıddına git

tim bu alemin y o 1 u n u 
tutanlar da bulunuyor. Ken• 
di anlatdığına göre yüzlük 
bir ihtiyar lngilizin ömrü şöyle 
geçmiş: herkesin bildiği şey. 

Yorgunluk vermemek mun
tazam olmak şarile beden eg· 
zersizleri sıhhatin ve çok ya· 
şamanın en kuvvetli amillerin-

Askerlik: 
Pilotluk ve karayı 

görmeden uçuş 

AÇIK SÖZ- 5 Temmuz 

Havacılık bugünkü du
ruma vardıktan sonra pilot 
yetiştirmek önemi arttı. 

Her devlet, hava kuvvetle
rinin teknik bakımdan ida
resi için bilgili pilot yetiş· 
tirme çarelerini araştırmak
ta ve yeni usuller bulmak· 
tadırlar. Pilot okulları ka· 

rayı görmeksizin tayyareyi 
dilediği yere götürecek 
pilotlar yetiştiriyorlar. Pi
lot kapalı bir yerde bulu· 
nuyor, önündeki aletlerin 
gösterdiği işaretlere göre 
tayyaresini uçuruyor. Bu 
şekilde uçuşların otuz saat 
ta tamamile öğrenildiği ya
pılan denemelerle anlaşıl

mıştır. Bu buluş derinleşti
rildi. Kulaklara takılan alet• 
!erle tayyarenin idaresi im
kan altına girdi. Amerika 
hava enstitüsü üyelerinden 
M. Luis de Floret tarafın
dan yapılan bu aletler bek
lenilen neticeyi verdi. Göz
leri bağlanarak uçurulan 
pilotların bu dioleyici apa
reylerle en ufak tayyare 
hareketlerini duydukları ve 
tayyarelerini pek güzel ida
re ettikleri görüldü. Hatta 
bu kulaklığı kullanan pilot· 
!arın bulutlar arasından ge
çişte ve gece hareketlerin· 
de karşılarındaki levha}•a 
bakmalarına lüzum kalma
dığı anlaşılmıştır. 

Bir deli· 
kanlı gördüm 
001 on seki .. 
zine yeni er
mişlerin toy" 
halleri vardı 

onda. Uçarı· 

No: 77 Yazan: Reşat Ek!"em Koçu 

na, kaçarına bir delikanlı. 
Gördüğüm saat ve yeri de 
söyliyeyim: Gecenin on bir 
buçuğunda Beyoğlunda, içmiş 

rakı içmiş, hem de fazla ka· 
çırmış. Şapkasız başını örten 
ondüleli kaküllerini gecenin 
okşayan meltemile mısır püs· 
külleri gibi savruluyor. Dün· 
yadan bihaber, gamsız, ke· 
dersiz bir delikanlı. Arada 
bir yalpa vuruyor caddede 
ve hafif na'ralar atıyor. 

Harp birdenbire çok şiddetli bir manzara ald1.. Ahmet 
Paşa büyük bir cesaretle Venedik kalyonuna rampa 
etmişti. Top, tüfek daneleri yağmur gibi düşüyordu 

Bundan başka radyo 
vasıtasile uçuş yapılması 

talimleri de ileriletilmiş, 

tayyarelerin bir telsiz istas
yonundan diğerine doğru

ca varabilmeleri ve bu su
retle kullanılan aletler kont· 
rol edilerek doğrulukları 

denenmiştir. 

M. K. 

AÇIK SÖZ 

Bu on sekizlik delikanlı 

bir aralık barlardan birinin 
ışıklı kapısı önünde durdu, 
durakladı. Belli ki içeri gir• 
mek istiyordu. Ve yine belli 
idi ki parası yoktu. Cüzdanını 
yokladı, netice canını 11kmış 
olacak ki içini çekerek: 

- Aksi şeytan, diye ge. 
veledi, para da kalmamış. 
Bu sözleri, onu teceHüsle 
süzen kıranta bir hovarda 
işitti. Bu tüysüz delikanlının 
yaoına sokuldu ve biç tanı· 
madığı muhakkak olan bu 
delikanlıya laübali bir eda ile 
teklif etti : 

- Üzülme çocuğum. Gel. 
girelim, eğlenelim. 

Ve beraberce girdiler. On
dan sonrasını, ne oldu bilmi
yorum. Çünkü takip etm .. dim. 

Türk donanması da Bozca· 
ada arkasından dolaşarak Sa· 
kıza gitti. F oçada yatmakta O• 

lan Bey gemileri de donanma
ya iltihak etti. Evvelce Ciride 
gönderilmek üzere lzmirde ki· 
ralanmış olan lngiliz ve Fefe. 
menk kalyonlarına, donanma· 
nın Boğazdan çıkmasıyle arlık 
lüzum kalmamıştı. Bunlartn Ü· 

zerine mübaşir olan Kör Hü· 
seyin ağaya adam gönderile· 
rek kira bedelinin verilmemesi, 
verilmişse istirda~ bildirildi. 

Mağrip ocaklarına 75 bin 
altın barut bedeli gönderilerek 
donanmaya çağırılmışlardı. Ce· 
zayir gemileri hemen hareket 
etti. Cezayir gemilerinin yolu· 
nu kesmek teşebbüsünde bu
lunan Venedik gemileri Çoka 

· adası civarında perişan oldu. 

1 

Girit Serdarı Deli Hüseyin 
Paşaya bir hattı hümayun gön

. derilmişti, bunda donanma
nın Boğazdan çıktığı, Mağrip 

oc .akları gemilerinin de gelmek 
üzere olduğu, bu yıl Kandiye 

O O k t O r U n l 
l<;alesinin fethine himmet etme
si bildiriliyordu. 

O ğütl e ri 
1 

- 4 0 
Foça deniz muharebesi 

Meyvanın zararu Kaptan Paşa Sakızdan Fo-
Her sene bu mevsimde mi- çaya hareket etti. Yeniçerilerin 

de ve barsak rahatsızlıkları 
bulunduğu gemilerine fevkalade 

korkunç derecede artar. Dok
torları bu mevsimde ziyaret itimat ettiğinden donanmanın 
eden hastaların çoğu barsak- en mühim kısmını teşkil eden 
la.rından veya midelerinden şi- bey gemilerini Midilliye gön. 
kayetçidirler. Bunun iki mü· dermişti. Fakat donanmanın 
him sebebi vardır: F oçaya muvasalatının ertesi 

1 - Fazla meyva yemek. günü, şafakla beraber evvelce 
2 - Ham veya çok olmuş 

cıvıklaşmış meyva yemek. Ağrıboza çekilmiş olan yirmi 

Kandiye kalesinin alınması 

rağını dikmişti. Arkasından da 

yüzlerce dili! ver atılmıştı. Ve

nedikliler ambarlara doğru ka· 
çıyorlardı. Bu sırada kalyonu 
yakmaları için Venedik amiral 

gemisinden işaret topu atıldı. 
Venedikliler barut ambarına 

ateş verdiler. Kalyon yanmağa 
başladı. Türk amiral gemisi 
derhal ayrılmak mecburiyetin
d.e kaldı. Fakat yedek gemi 
sığlık yerde idi. Çabuk manav
ra edemedi. Alevler içindeki 

Venedik kalyonu yedek gemi
nin üstüne düştü, onu da tu· 
tuşturdu. Her iki geminin için· 

dekiler denize atılarak canla
kurtarmağa çalıştılar. 

Kaptan Paşanın amiral ge. 
misile cenge girdiği sırada, 
güvendiği yeniçeri gemileri 

uzaktan seyirci kalmışlardı. 

Yeniçeriier balta ve bıçakla· 

rını çekerek kumandanları olan 
zağarcı başı ile gemi reisleri· 

--

için büyük savaş başlamıştı 

nin boğazına dayamışlar, onla· 

rı hıo.rbe girmekten menetmiş· 
!erdi. 

Bu esnada, evvelce islföıı 

olmuş olan ve _ kendisine bir 

çektirinin kumandası verilmiş 

olan Venedikli kaptan irtidat 

etti, gemisindeki kürekçi for· 

-salan bir _hayli serbest bırak· 
tırarak onlarla birlikte çekti· 
riyi zapt ve Venedik do~an· 

masına iltihak etti. Venedik· 
liler' üÇ tane de borton zap
tettiler. Karaya oturan bir 

Türk mavnası Venedikliler 

tarafından yakıldı ve içindeki· 
!er denize döküldü. 

Kaptan Paşa donanmanın 

en güzide kısmı olan bey ge• 

milerini Midilliye göndermekle 
tam manasıyle deniz uşağı olan 
bir kuvvetten mahrum kal· 
mış olduğunu anladı. 

f Bitmedi} 

Onu seven 
Meyva muhakkak ki iyi 1 dör't kalyondan mürekkep Gia
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okuyan 
yayan 

tanıtanın 
dır. 

nile insana hayat verir; ihti- nı tutmuştu. 
yarlığ"a karşı paravana olur. · Türk do~anması Foça !ima-

. Fakat fazla yenilen meyva ise nına geldiği zaman, kale mu-
insanı günlerce mide ve bar- hafızı, donanmanın Hisarın sağ" 

ı ı -===----="'-----== sak rahatsızlığına uğratır, ba- tarafına demirlemesini, Foça 
SAN~T 

KiTAP~ QES'iM. TiVATQo, US'iKf zen yatağa bile düşürerek teh- boğazından girecek düşman 
likt>li hastalıklara yol açar. r Abone Şartları l Bu sebeple meyva meselesin- gemilerine karşı kale topları· 
de bazı tavsiyelere dikkat et. nın ateşine . engel olmamasını Sinema Münakaşası 

TÜRKİYE iÇİN 
1 Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 .. 
3 .. 325 .. 
1 • 125 • 

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

Nuruoamaniye, Şeref Sokağı 
TELEFON: 20827 L _______ _) 

mek, ehemmiyet vermek lazım- istemişti. Fakat Ahmet paşa 
dır. Meyvalar tam olgun ola- denizcilikten anlamıyan, cesur sinemanın sanat sırasında alı-
rak yenilmelidir. Ham veya olmakla beraber çok inatcı / nıp a ınmaması hakkında bir 
çok olgun meyvalar hazım bir adamdı. Kale muhafızının 
güçlüklerine yol açar. Bunun sözünü dinlemedi. Ve ancak münakaşadır devam ediyor. 
neticesi de günlerce devam ertesi sabah Venedik filosile Şuracıkta söylemek istiyoruz 
eden can sıkıcı ve insanı za- ki sincnıa bu u· k.. · ı· 

f
i ı harbe başladığı zaman hatası- g n u va~ıge In· 

yı atıcı ishal ere gider. Çok de artistik ııasıfları pek az 
nı anladı. 

meyva yemek, yani vasat de- haizdir. Sinema daha ziyade 
receyi aşmak ta tehlikelidir. Türk Amiral gem'si, yanın- teknik bakımından bir vasıla· 

Ne kadar lezzetli olursa da çekdiri ve f rkatalar ve 
olsun tabii haddi geçmemeli- dır. Onda sanat varlığı ara· 

d
. B yedek gemisi o.duğu halde mak beyhude olur. Sanat he· 
r. ayat ve porsumuş mey

valar da zararlıdır. Esasen bun- düşmanı karşıladı. Harp bir- nüz sahne üstündedir. Beyaz 

Bir Avrupa mecmuasında 

lar gıdai kıymetlerini yarı ya- . denbire çok şiddetli bir man- perdede sanat bugün için ken-
sizi nedir, bilmezmiş. Açık ha- rıya kaybetmişlerdir. Posa gi- zara aldı. Ahmet Paşa büyük dini gö.termemiştir. Yarın ise 

Varla 10 dakl.kadan fazla yol bi mideye inerler, hazım dar- bir cesaretle muazzam bir Ve- 1 . h lef ] ki b 1 ne o acağı meç u ür. Fakat 
yürümemiş. Her akşam saat 1 arına se ep 0 urlar. Mey· netlik kalyonuna rampa el-vanın usaresini almalı, posası· bize kalırsa sinema yarın da 
yedide yatar, ertesi gün öğle· nı çıkarmalıdır. Gerçi bazı mişti. Top ve tüfek ta11eleri sanat olmak iddiasını isbat 
yin kalkarmış. Saat ikide şez- meyvaların kabuklarında vı"ta- yağmur gibi düşüyordu. Kah- d 
1 1 d 

• d d"" .. p e emigecektir. Diğer taraftan 
onga yas anır, or e kadar min vardır. Fakat bu meyva- ramanca ovuşen aşanın iç 
okurmuş. Altıya kadar bir !ar kabuklarıyle çok yenilecek oğlanlarından bir çoğu şehit bugün sinemacılıkta Amerika 
şeyle meşgul olmazmış. Her olursa fena akibetler doğar. olmuştu. Fakat geri kalanlar nlzm kendini şiddetle gösteri-
gün iki yumurta yer, bir litre Bir de şuna dikkat etmek la- Venedik kalyonunu zapletmek yor. Amerikanizm büyük ser. 
süt içer yatarmış. Bütün ha- zımdır : Meyvaları mutlaka te- üzere idiler. maye ile çok yayım yapmak 

miz su ile bol bol yıkamalıdır. 
yatı böyle geçmiş; ağaçlar, Yıkanmadan yenilen meyvalar Bir delikanlı Kalyona sıçra- çQk para kazanmaktır. iJegaz 
otlar gibi... yüzünden yatağa düşmek çok mış, Venedik bayrağını kapıp perdede bugün gölgelerini gör-

den geçen akisleri eşiıtiğimİZ 
( Yddız) markalı sanatkarlara 
artist derneğe İnsanın dili var ... 
mıyor. Yalnız güzel yüz, /o"' 
lujenik hüviyet radyojenik 
bir ses, düzgün ve levent bir 
vücut ... işte bugün beyaz per• 
dede bize ar list diye gösteri· 

len oyuncular hep böyledir. 
Halbuki hakiki sanatkarda 

aranılarak varlıklar, sadece 
sinire ve damara hitap eder 
cinsinden olmayacaktır. Haki· 
ki yüzde güz artist, eseri ken~ 
di yaradılış hüviyetinin es• 

tetik fışkıran bünyesinde yeni 
bir can ve geni bir ruh ver•· 
rek bedii bi; varlık şeklinde 
seyircinin kafasına aşılayacak 
onun asıl bir hegcan uyandı
racaktır. Bu gün ise sinenıa 

yıldızında bu sanat asaletini 

f(Öremiyoruz. Ve sinema bütün 
hoş vakıt geçirilecek şatafatlı 
bir salon edlencesidir. 

Merak etmişler, yüzlüklerin, 
yüz yaşını geçenlerin yaşayış 
tarzını araştırmışlar. Tabii çok dendir. Bu adam beden egzer- Dr. Rusçuklu Hakkı muhtemeldir. paralamış ve yerine Tu"rk bay- d"".. .. 1 · 

~~;==========================================================~~'.'.'."'~:'.'".'.'.'';'.'~".'.".'.~~=======~~~~~~~~~~~~~~:;ug~u:m~u~~~s~e;s~e~rı~n~~s:u~·z!g:•c~i:n:·======~S~U~h:e~y~l~ft~(;:!ü!l~d~i~k~e~ll~ 
-ROrnan: 72 buna rağmen bana inanıyorsun rünüşü vardı ki genç kızın di sanki. .. Kendine aid olmı- bir çocuk yatıyor; kılıksız bir 

kadın, yatağın yanında otur· 
muş yama yapıyordu. Vnlk<nk. Ç©ıır<dl©lk. 

lu;,.u alır, yalnız başıma gide- J 

rım. 

Karım, genç kızın buklelerin 
den birini çekerek: 

- Yaramaz çocuk, dedi. 
Anlatışından hoşlandığımızı bil
diğin halde, nazlanıyorsun. 

Sezen, ayrı ayrı yüzümüze 
baktı; sonra karıma döndü: 

- Sen, kendi hesabına ko· 
nuşma ..• Bakalım, kocanız sı· 

kılmıyor mu? 
Gülmekten kendimi alama

dım: 

- Katiyen, çocuğum ... Eğer 
sizi, bukadar istekle, zevkle 
dinlemeseydim, "Yıkık çarda· 
t" ı yazabilir miydim? 

Genç kız, heyecanlı bir sesle 
sordu: 

- Sahi !... Ne kadar yaz
dınız? Neler yazdınız? 

Mahmut Yesari -
Elimi salladım: 
- Çookl 
- Merak ediyorum, bir tür-

lü cesaret edipde soramıyorum. 
Demek, epeyi yazdınız? 

Nereleri mesela? 
- Olduğu gibi yazıyorum 1 

- Nasıl? 

- Köşke taşınmamızdan 
başlıyarak, sizinle tanıştığımızı 

bütün anlattıklarınızı sırasile 

yazıyorum. Anlatmamı bitince 
sonuna imzamı atacağım. Fa
kat, imzamı atarken; bu rorııan 
benim değil; Sezenin romanı 1 
diyeceğim! 

Genç kız, sevinçle gülü
yordu: 

Ne güzel ... Ne iyi .•• Bu h'.lt
funuzu, ölünceye kadar unuta
mıyacağım. Nevin abla, bunları 

okursa, öyle sevineceğim ki ... 
Babamın aklı başına geldi. 
Annemden af diledi. Eğer an
nem, babamı çok sevmeseydi, 
af eder miydi?. 

Genç kızın gözleri uzaklara 
dalmış, yuzu mahzunlaşmış, 
sesi küçülmüştü: 

- Kurulu yuvaların yıkıl· 

ması kolay değil ... Yalnız be
nim yuvam, kurulmadan da
ğıldı. 

Başını öbür tarafa çevirerek 
içini çeker gibi bir mırıldanışla: 

- Bu acıyı unutabilsem l. 
dedi ... 

Karımın gözleri, belirsiz bir 
buğuyle nemlenmişti. Sezenin 
yanına yaklaşarak, elini onun 
omuzuna koydu. 

- Sezen, arkadaşlığımızın 

çok kısa bir mazisi var. Fakat 

değil mi? yürekten yaralı olduğunu söy· y~~ bir ş_eyd':n bahsediyormuş 
Sezen, başını döndürerek liyordu. gıbı, sakın bır sesle söyleme. 

yaşlı gözlerini karıma çevirdi; Sezen, birdenbire kendini ğe başladı : 
omuzunda duran eli, okşadı : topladı: B'I' - 1 ıyor musunuz? imzasız 

- inanıyorum 1 - O, ben de, on sekisinci kt k me up pe de. tesirsiz kalmış 
Karım, memnuniyetle gülüm- asır kızları gibi, neredeyse ve· sayılmazdı. o günden sonra 

sedi: rem döşeklerine yatacağım. N · ' evın abla, gizli bir sıtmaya 
- Şu halde, içime dogan insan zaaflarına boyun eğme· 

bir his var, söyliyeceğim. meli, değil mi? tutulmuş gibi süzgünlPşmiş; 
S 

yalnız Turgudla benim, gözü. 
ezen, yaşlı gözlerinde Genç kız, benden eevap 

çocukca bir sevgi ile karıma beklerken, karım söze karıştı: müzden kaçmıyan bir neş'esiz-
bakıyordu: - Hayır, Sezeni Bazan za- Jikle, sönüvirmişti. içinin ku· 

- Söyleyiniz. iif duyabilmek, ağlayabilmek runtuya düşdüğü belliydi. 
- Bana, öyle geliyor ki de güzel şeydir. Gülmek de, Annemin evden iıyrılma-

Sezen, senin yuvan, yakında ağlamak da, sırasına göre za. ması, onların sık sık bulaşma. 
kurulacak 1 af, sırasına göre zaaf !arına engel oluyordu; bonunla 

- Ne iyi gönüllüsün 1 içine değıldir. beraber, Nevin ablanın cesa-
doğan hislerin, hakikat olma- Genç kız, gözlerinin yaşlı reti kırılmıştı; artık eskisi 
sını isterdim. olmasına rağmen gülümsiyor, kadar korkusuz, cür'etkar 

- Beni, hislerim hiç aldat- karıma bakıyaordu. Sonra a· hareket edemiyordu. 
maz. Sezen 1 yağa kalkarak, ağaçların altı· Bir gece, Tur gutla deniz 

Genç kız, büyük bir tevek- na doğru yürüdü; Biraz 1 do· kıyısında geziyorduk. Ay ışığı 
külle göğüs geçirdi : !aştıktan sonua döndü, yerine her tarafı, gündüz gibi aydın-

- inşallah... uturdu. !atıyordu. Bizim aşıkların bu-
.. inşallah 1 • kelimesinde, Gözlerinin yaşı kurumuş, yü- luştukları küçük evin önünden 

gönlünün bütün istekleri top- zünün renksizliği kaybolmuş, 1 geçerken şaşırdık. içeride ışık 
lanmıştı. Taze yüzünün, güzel yanakları penbeleşmişti. Biraz vardı. Pencerenin kenarından 
gözlerinin, içli bir çocuk gö- evvelki yaslı, içli kız, o değil- baktık. Yerde bir yatak serili 

Ertesi gün, çavuşla tahki· 
kat yaptırdım. O, evi, bir fa· 
kir kadın tutmuş. Bundan , 
Nevin ablanın yeni bir usta!ı• 
ğını anlamıştık. Eve, yine eski 
emektarlarından, belki de yeni 
karısını yerleştirmiş; evin kira· 
cısı olmak hakkını, kendinden 
ona ciro etmişti. 

Babamla ne vakıt buluştuk· 
farını, kal'i surette bilmiyor· 
duın. Fakat babam, bazı gün· 
ler, saatlerce evden kaybolu· 
yor, akşama doğru dönüyor; 
biraz yürüyüş yaptığından, yo· 
rulduğundan bahsediyordu. 

f Bitmedi} 
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S Temmuz 

- Kim biliyor? 
- sen Bay OCJretmen ı Açık Sözün 

çocuk yapraCJında okumuştum ı 

SAN'AT 
Bir Türk ressamının tablosu· 

Son mermi... 
.. 

ı3u tabloyu geçen yıl ölen Namık lsmail yapmıştır. içinizde 
Namık lsmailin adını işitmemiş olanlsr varsa öğrenmelidir. 

Cihan cenginde Çanakkale boğazına ku.vetli düşman ge
mileri saldırmış, karaya asker dökmüşler ve boğazları geçmek 
istemişlerdi. Gemilerin korkunç toplarından saçılan ateşlere 
göğsünü siper yapan Türk askeri Boğazı kahramanca korumuş 
ve düşmanı geçirtmemişti. Çanakkale muharebleeri parlak bir 
Türk zaferile neticelenmişti. 

.. 1.şt~ Ç~nakkalede bir Türk tabyası, düşman buradaki bir 
kuçucuk Turk topunu susturmak için sabahlardaı.beri ölüm saç
mıştır. Fakat . Türk. topu s_usmamıştır. Topçu neferler şehit ol
muşlardır. Bır zabıt ıle bır nefer ve bir tek mermi kalmıştır. 
O zabit ile nefer de yarölıdır. Fakat son mermiyi attıktan son· 
ra öleceklerdir. 

Damarlarınızca do'aşan, bu askerlerin asil kanıdır çocuklarl 
ııııı11ıı111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111mı111111111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111110111 

SİZİN YERİNİZ 

Birinci ve ikinci numaralarınızda 
iki şiir yazmıştık ve •Bu şiirlere 
uyğun bir resim yapabilirmisiniz? " 
diye sormuştuk. Bize gelen resimle

' I 

' 

rin arasından • Bir içim su " için • 
küçük Ziyanın yaptığı resmi kendi fotoğrafı ile beraber ·ç~cu.k 
Y~prağı. na koyuyoruz. Kendisine mükafat olarak vadeltiğımız 
gıbi bir kitap &_Önderilmiştir. 

Şimdi küçük okuyucularımıza yeni bir süal veriroruz: 
Bu yıl mektepte resim derslerinde yaptığınız ~esımlerden en 

çok beğendiğinizi kendi resminizle beraber bıze yollayınız. 
Beğenir isek resminizle beraber buraya koyacağız, size de bir 
güzel kitap göndereceğiz. -Beyoğlu on beşinci okul son sınıf 
talebesinden Zeynep Ahmet bize çok 
güzel bir yazı göndermiştir. Halbuki 

bizim sizden istediğimiz tamamen başka 
bir yazı idi: Bize birincı numaramızdaki 
Ahmet Haşimin güzel yazısından ne anla· 
dığınızı yazacakdınız. 

Onun için Zeynep Ahmedin güzel 

Yazı•ını buraya koymuyoruz, fakat sakla
dık ileride belki neşrederiz. 
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TAKACI KÜÇÜK YUNUS 

Yurus nede olsa çocuktu 
em, a, akıllı çocuktu. Ölüler 
g( rn sı kimseye görünmezmiş 
d ' onu nasıl görmüşlerde an
latıyorlar, hem sonra madem· 
ki k;rnseye görünmezmiş, eğer 

1 
bu b~ ko~ra ölüler gemisi 
olsaydı kcrd inin de onu gö
rememe~i IA:r.ımdı~ 

Yunus kendisini topladı. 
l<otr.yı do!aşmağa başladı. 
Ayakları çıplak okluğu için 

-4-
ses çıkarmıyordu. Geminin ar
kasında birdenbire durakladı. 

Orada başını bir halat yığını· 
na dayamış. üstüne bir batta
niye çekmiş, ayağı çizmeli, 
biribirine karışmış pos bıyık
ları ı b fırça g bi sakalının ara
sından horuldayarak uyuyan 
bir gemici yatıyordu. Bu ada
mın yüzünü görür görmez 
vahşi bir hayvanla karşılaşmış 
gıbi yüreği kalkan Yunus, he-

r-AÇIK SÖZ- 5 

OCUK YAPRAGI 
Bize yazacağınız her şeyi 
Açık Söz Çocuk Yaprağı 

HER PAZAR Duygularınıza ve isteklerinize karşı 

Adresine yollayınız. _ _J 

AÇIK SÖZÜN betincl sayfası 

Çocuklar içindir. 

AÇIK SÖZ'ÜN Çocuk yaprağı 
en yakın bir dost olacaktır. 

il GAZETECİ s A Mi 
1

1 ilk okulun 4 üncü sınıfındaki 
fakir ve çalışkan çocuklar! 

1 

-------------0-------------
Darüşşaf aka lisesine girebilirsiniz 

Kayıd muamelesi Temmuzun 15 inden Afiustosun 15 ine kadardır 

Darüşşafaka lisesi a. - Anadan baba· 
parasız yati okulları· dan veya yalnız ba· 
nın içinde bir eşi bu- badan mahrum ve 
lunmıyan çok güzel bir muhtaç olmak. 
mektepdir. Babasız fa- b. - Bu yıl ilk oku-
kirve çalışkan çocuk- lun dördüncü aınıfına 
ları okutan, geydiren, terfi etmiş olmak 
bakıp büyüten hakiki (Tahsili daha fazla 
bir ıına baba ocağı- olanlar veya geçen 
dır. yıl dörde geçmiş bu-

Bu liseye girmek lunanlar boşuna gel-
memelidirler. Mekte

biraz zordur. Girmek 
be katiyyen alınmu-

için birtakım şartlar Jar.) 
vardır. Fakat bir kere c. - Yaşı ondan 
ınektebe alınan çocuk aşağı ve on fiçten 
tahsilini çok eyi bir M k b. b h . • • • yukarı olmamak. 
şekilde kazanmış olur. e le ın a çesınde kuçuk Daruşşafakalılar... d.-Bu şartları haiz 

Yalnız lstanbulda değii, mem müsabaka imtihanlarına gir- olanlar arasında Türkçe, kıra-
leketin her tarafındaki babası reelidir. at, imla ve hesaptan yapılacak 
olmıyan fakir, ve çalışkan ço- DarUşşafakaya talebe müsabaka imtihanını kazanmak. 

cuklar , vaziyetleri aşağıda alma tartları e. - Müsabakayı kazananlar 
yazdığımız şartlara uyuyorsa, 1 _ Darüşşafakaya talebe arasında çekilecek kur'ayı boş 

çekmemek. 
akrabalarına, yahut hayır mü- kayıd muamelesi Temmuzun 1 

Sami lstanbulun en sevimli ve en küçük gazeteci çoçuk
larından biridir. Sabahleyin mektebine gider. Ôğleden sonra 

gazete satar. Kitap, defter ve kalem masraflarını kendi 
kazanır. Üstü başı çok temizdir. Eski giyer fakat temiz giyer. 
Gününün büyük bir kısmını lstanbul sokaklarında dolaşmakla 
geçiren bu sevimli yavrucağın eli, yüzü ve ayakları daima ı 
temizdir. Temizlik ve koşmak iki büyük spor haraketi oldu- ı 
ğuna göre Sami bir küçük sportmendir. Ve her sporcu gibi 3 - Ik müracaatta nüfus hü-

k- - esseselerine, belediyelere ve 15 · d A""· t 15 · neş'eli bir 9ocuktur. Hatta bazen gazeteleri bile tür u soy- . ın en 5uS osun ıne viyel cüzdanı, mektep karnesi 
liyerek satar. halkevlerıne yahut hayır sa- kadar devam eder ve 15 . k • ' 

. . . çıçe aşı kağıdı, sıhhat ra-
Bu küçük aazeteci belki de yarının büyük adamlarından hıbı ınsanlara baş vurarak Ağustosta kayıdlar kapanır. b' 'k f f • _JJ poru ve ır vesı a otoğra ı 

biri olacaktır. lstanbula gelmeli ve mektebin 2 - Kabul şartları şunlardır: getirilecektir. 
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S P O R Bilmece 

Üç hattadır erkek çocuk
( ırımızla konuştum. Bugün kız· 
llrımızla konuşacağım. 

Güzel kızım. 
Spor erkek çocuğa ne ka

dar lazımsa, kız çocuğa da 
o kadar lazımdır: Bugün Türk 
kızı, Türk ordusunda tayyare 
zabiti olmuştur. 

Bu yıl Berlinde olimpiyat 
müsabakaları yapılacak. Bütün 
dünya milletlerı erkek ve ka
dın atletlerini Berline gönde
riyor. Berlin olimpiyadının er 
meydanında boy ölçüşecekler. 
Biz atletlerimizi gönderemiyo
ruz. Çünkü atletlerimize güve
nemiyoruz. 

Öbür milletler güvendikleri 
atletlerini birkaç milyon spor
cu vatandaşın arasından seçi
yorlar. 

r ifin uyanır uyanmaz üzerine 
atılacağını hissetmişti. Bu işte 

esrarengiz bir şeyin olduğunu 
sezen akıllı çocuk kamara 
merdiveninden hiç ses çıkar

madan aşağı indi. Kamaraya 
girer girmez bir çığlık atmak
tan kendini zor tuttu. Çok 
güzel döşenmiş iki temiz ya
tağı, bir kitap dolabı ve bir 
güzel masası olan kamaranın 
ortasında kocaman bir san
dık vardı, sandıktan boğuk 

boğuk iniltiler çıkıyordu. Yu
nus hemen koştu. Sandığı aç
mak istedi. Fakat her taraftan 
iyice çivilenmişti. içindeki bo
ğuk ses gittikçe kısılıyordu. 

Yunus etrafa şöyle bir bakın
dı. Gözüne bir keser ilişti. Bir 
iki dakika içinde sandığın çi· 
vilerini söküp kapağını .\çtı : 

içinden gözleri ağlamaktan 
kan çanllğına dönmüş, yüzü kor
kudan kireç gibi olmuş, kendi 
yaşında yahut bir yaş kadar 
küçük çocuk çıktı, korkudan 
büyümüş gözlerile Yunusa ba. 
kıyor, bir şey söylemiyordu. 
Yunus vaziyeti anladı: 

1 
- Korkma kardeşim .. kork 

• 

Spor yapan bir Alman kızt: 
Bu güzel kızın bu güzel hare· 
ketleri, hem onun vücudunun. 
serpilmesini sağlam ve güzel 
ve canlı olmasını temin eder, 
hem de zevk ile yapılan bir 

dans yerine geçer. 

Bizim güvenemediğimiz at
letlerimiz ise sayısı belli beş 
on kıymetli çocuğumuzdur. 

Onlardan fazla birşey bek
lemek hakkımız değildir. 16 
milyon Türk, sporun herşey
den evvel vücudumuzu güzel
l~ştiren ve sağlamlaştıran ha
reketler olduğuna ne zaoıan 
iman ederse o gün birkaç 
milyon Türk çocuğunun ara-

sından seçeceğiz Ceylan ya· 
pılı Türk gençlerini göksümüz 
kabara kabara dünyanın kar
şısına çıkarırız. Ve o zaman 
bu gençlerin arasında kızları
mız da bulunacaktır. 

Benim güzel kızım. 

Bir kız dikiş ve yemek 
öğrenmelidir. Bir kız aynı za
manda koşmalı, atlamalı, yüz. 
melidir. 

16 milyon Türk, güzel yur
dumuza az geliyor. Bugün 

erkek ve kadın diye birbiri
mizi ayırt edemeyiz. Zamanı 

gelecektir ki yurt için silAha 
sarılan erkek kardeşin vuru
lursa, onun silahını sen ala
caksın ve yerini sen doldura
caksın. Bunun için de sağlam 
ve güzel bir vücudun olmalıdır. 

Bilmecelerimizin küçük oku- Altı aylık aboMmizi kazanan: 
yucularımıza biraz ağır geldi- Çatalcada Tüm anbar direk-
ğini görüyoruk. Fakııt biz her törü Bay Fehmi oğlu Orhan 
şeyden evvel sizin araştırma doğukan. 
kabiliyetinizi işlemek istedik. Bir mürekkepli kalem ka-
Soldan sağa ve yukarıdan aşa. zanan : 
ğı bir takım harfler yazdırta- Etyemez, tramvay caddesi 
rak zihninizi boş yere yormak No. 89 Celal. 
istemedık. Sizi eğlendirmeğe Muhtelif hediyeler kazanan: 
gelince, çeşit çeşit oyunları- Emniyeti umumiye miıdürlü-
nız dururken gazete bilmece- l!'ü birinci şübe şefi Şükrü Ko
sile eğlenmekten pek manasız- lok kızı Muzaffer Kolok, Ada· 
dır. Biz bilmecelerimizi •ize nada sim•ar Bay Hilmi katibi 
faydalı olsuu diye koyuyoruz. Enver Şenler, Konyada 119 
Ve bu yolda da devam ede- numaralı sokağın 3 numaralı 
cej!'iz. evinde Muzaffer, Vezneciler 

Geçen sayılarımızdaki bil- 42 nci ilk okuldan 110 Azize 
1 Tavşanlıda eczane yanındı aş: 

m~ce ere gelen cevapların ço-
ğu yanlıştır. Sorgularımıza tam çı_ Eminin çırağı lbrahim Seç
olarak cevap vermiş beş altı kın, Tavşanlıda ekmekçi Hasan 

Hüseyin oj!'lu Ali Cengiz, Mer. 
çocuk vardır. Fakat biz, çok can yukuşu, caferiye h•n ka-
hata!ı ola~lar müstesna, vadet- r şısı 43 numarada Halil Orun 
li!!'im mükafatları aranızda da. Üsküdar atlamataşı, şile mer: 
ğılıyoruz: kez oteli Aziz, Cibalı şerefiye 

Bir yıllık abonemizi kazanan: sokağı 11 Muzaffer, Fatih Al
Dıvan yolu, bestekar Üs· tay camii sokak No. 7 Nuri 

man sokak, Necla. Erdoğan, Tavşanlı, bakkal E-
Bir fotoğraf albümü kazanan: min yP"eni Mehmed Yıldırır 
Osmanbeyde izzet paşa so- Fatih Umer efendi sokak lS 

kak Mecda Hüseyin. numarada Bayan Süeda. 

Afiız yıkanması: 
Ağzı daima yıkamak için 

basit iki mayi kullanılabilir. 
Bu mayiler ağızdaki mikrop
ların zararlı faaliyetine kısmen 
mani olabilir. 

Bir bardak ılık suya bir 
tatlı kaşığı tuz veya bikarb-o 

nat dösut koymalı, eriterek 
bu su ile ağız iki dakika çal
kanır. Sonra bir iki defa da 
aynı mayi ile gargara yapılır. 

Bu sayede bademcikler de 
temizlenir. 

-~-::---~~~--~~-~~~~~~~---:.--.--. 

kendisini sandığın içine kimin mış onu bu sandığın içine tı-

ma .• Ben sana fenalık yapmamı 
dedi. 

Yunusun güzel, saf ve mert 
yüzü çocukta derhal güven 
uyandırmıştı. Yunus başından 
geçen felaketi ve kotraya na
sıl geldiğini kısaca anlattı. 

Sonra bu kotranın böyle bir 
tek gemici ile nereye gittiğini, 

ve niçin kapatıldığını sordu. karak: "Bana baki demiş. Se-
Adı Ahmet olan bu çocuk Yu- sini çıkarıp kafamı kızdırma 
nusun boynuna sarıldı ve hıç- sonra seni de bacağından 
kıra hıçkıra anlatmağa başladı: tutar babanın yanına fırlatı-

Babası lstanbulun çok zen- rım. Amma şimdil ik bana lü. 
gin tüccarlarından biri imiş. zumun V3r. Seni arkadaşların 
Yaz aylarını baba oğul emek- bekledı!ı'i yere götüreceğim 
tar bir tayfalariyle beraber Anana mektup yazıp senin 
hep bu kotranın içinde geçi- sağ olduğunu bildireceğim. 
riyorlarmış. iki gün evvel bo- ananın parası çoktur seni de 
ğaz içinde dolaşmışlar, şöyle çok sever. istediğimiz parayı 
bir Karadenize de açılalım muhakkak verecektir. O zaman 
demişler. Halbuki yıllardan seni serbest bırakacağım. An-
beri kendi ekmeklerini yiyen ı d ı d · · a ın mı.,. emıştı. 

bu tayfa, yıllardan beri onla- Haydut Temel Ahmedi san-
ra bir kötülük hazırlamakla, dığa tıkdıktan sonra kamara-
bunun tatbiki için de fırsat da ki yiyecek dolabında buldu-
bekleme~te imiş. Kendisi gibi ğu içkileri bir biri arkasından 
kütü ruhlu bir iki serseri ile 

boşaltmış, zil zurna, kör kü-
korsanlığa karar vermişler. tük sarhoş olup güverteye çık-
0 gün boğazdan çıkıpda sa- mış orada sızmış kalmıştı. 
hilden bir hayli açılınca, Te- Bizim yaman çocuğumuz 
mel dayı dedikleri bu hain Yunus bu hikayeyi dinleyince 
adam Ahmedin babasının dal- bir iki demedi, yukarı fırladı. 
gınlığından istifade ederek Herifin sarhoşluğundan istifa. 
bacaklarından tuttuğu gibi de- de ederek halatlarla ilk önce 
nize yuvarlamış. Zavallı tüccar ellerini kıskıvrak bağladı, son-
dalgaların arasında kaybolu- ra ayaklarını da bir iyice bağ. 

1 

vermiş. Haydut Temel bundan !adı. Haydut uyanıpta bağlan-
.t onra Ahmedin üzerine çullan- mış olduğunu görünce vahşi 

hayvan seslerile böğürm2ğe, 
bağırm~ğa, küfür etmeğe baş
ladı. Gu vertede denizden çık· 
mış bir köpek balığl gibi yu. 

varlanıyordu. Kahraman Yu
nus ellerini bir kaptan çalımı 
ile teline dayayarak haydu
dun karşısına geçti : 

- Bana bak Temel dayı 
dedi, boş yere bağırıp durma: 
yapah bulur, ben •eni götü. 

rüp l•tanbulda polise te,lım 
ı edeceği m. Bana Yunus kaptan 

derl er, Karadenizi karış karış 
bilirim, tek başıma taka kul
landığım gibi kotraya da kul. 
lanırım 1 

Ve hakikaten, Yunus kaptan 
dümene geçti, yelkenin manev
ra iplerini ayaklarına geçirdi. 
Ahmed de Kunduralarını, ço
raplarını çıkarıp paçalarını .ı· 

vamış, Yunus kaplanın tayfası 
olmuştu. Kotra geniş bir çen· 
ber çevirerek süzüle süzüle ge
ri dönmüş ve sonra yelkenıni 
şimal rüzgarile şişirek Boğazın 
yolunu tutmuştu. Beş altı saat 
sonrada Boğaz görünmüş idi. 

[D~vam E tıecek) 

l 
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Aydın hapishanesinde bütün mahkümlara 
okuma ve yazma öğretilmekle beraber pratik 
şekilde ilk maıomat ta verilmiştir. imtihanlarda 
muvaffak olan mahkOmlara diplomaları da 
törenle dağıtılmıştır. Resmimiz Aydın napls-

-I hane sinde ders görüp diploma aıan r.nah· 
kOmları gösteriyor 
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Bir kadınla çocuğu
nu kuyuya atan ka
dın mahkemede 

K(lnya (Açık Söz) - Bundan bir müddet evvel şehrimizde 
müthiş bir facia olmuş, Huriye adında bir kadın Fatma adında 
bir kadınla çocuğunu kuyuya atmıştı. Mevkuf olan Huriyenin 
ilk duruşması 15 Temmuzda Ağır ceza hakyerinde yapılacaktır. 

§ Konya Ağır ceza mahkemesi azasından B. Kemal 55 lira 
asli maaşla Hendek hukuk hakimliğine atanmış ve yeni ödevi 
başına gitmiştir. 

• • • 
Sıvasta çimento fabrikası 
Sıvas (Açık söz) - Sümer Bank tarafından orta Anado!uda 

kurulacak olan çimento fabrikası için topraklarımızın çok elve· 
rişli ve müsait olduğu Sıvas mıntaka~ında yapılan tetkikler 
neticesinde anlaşılmıştır. 

Geçen hafta içinde de şehrimize umum müdür muavini Osman 
Nuri gelmiş ve kurulacak fabrika için tetkiklerde bulunmuştur, 

• • • 
Susurluk pek yakında elektrik 

v 

ışı gına kavuşuyor 

Susurlukla Belediye dairesi 

Susurluk, (Açık Söz) - Ka
zamız 54 köy 35000 nüfusun 
bulunduğu şirin, ferah, suyu 
Karakulak suyu derecesinde 
hafif ve havası pek latif şirin 
bir kasabadır. Merkez susurluk 
kasabasında 5000 küsur nüfus 
olup bunların ekseriyetini çif· 
ci sınıfına mensup olanlar teş
kil etmektedir. 

Bu küçük kasabaya girer
ken geniş bir cadde, sağında 
mükemmel bir un fabrikası, 

karşısında asri bir mezbaha 
görürsünüz. Her iki taraf cad
deye dikilmiş ağaçlar, hüku
met konağı ve karşısındaki 

küçük fakat çok güzel tanzim 
edilmiş parkı ora ahalisinin 
teneffüs edecekleri, yorgun
luklarını dinlendirecekleri bir 
parktır. 

Susurluk ile 54 köyü ara
ıında bila vasıta muhabereyi 
temin eden telefonu vardır. 

44 köyünde Köy Kanunu tat
bik olunmaktadır. 

Eski ve kıymetli bir idare 
memuru olan ve ·milli müca
dele esnasında yine kaza kay
makamlıklarında fedakarane 
çalışmış kaymakam lsmail Ha
kkı gider memleketin en müb. 
rem ve mühim ihtiyacı, elek

trik işini olanca kuv\•etile bu 
işe bir önem vermiş proje ve 
planlarını tanzim ettirmiştir. 

Nerede ise faaliyete geçilerek 
bir sene içinde memleket elek
triğe kavuştura!acaktır. 

Belediye önünde açtırılmak
ta olan Cumhuriyet meydanı
na ulu önder Aatatürk'ün bir 
anıtı yaptırılmak üzere hazır
lığa başlanmıştır. 

Mem!eketde ve civar köy
lerde sağlık durumu çok eyi
dir, evvelce yüzde seksen sıt-

madan ~uztarip olan halkın 
şimdiki halde ve mütemadi 
tedaviler ve sıhhi tedbirler 
sayesinde bu dertten şikayet
leri yoktur. Kafa dahilinde 
sari hastalıklardan da birşey 

olmadığını öğrenmekle çok 
sevindim. 

Memleketin ticari ve zirai 
vaziyetinde mühim faydaları 

olan ve her y~rde şubeleri 
bulunan Ziraat bankasının bu 
kazada bir şubesi olmaması 
ticaret aleminde olduğu gibi 
çiftçiler için de ehemmiyetli 
bir mahrumiyettir .. Bu kazada 
bir banka şubesinin bu!undu
rulınası çok lazımdır. 

Susurluk belediyesi çok iyi 
çalışmakta, tanzifat işlerine 

dikkat etmektedir. Belediye 
reisi Fehim Balat ve azadan 
lbrahim bizzat kasabanın nok
sanlarını tetkik ve ihtiyaçları 
görerek lazım gelen tedbir
leri almaktadır. Bu küçük ka
sabadaki otelin temizliğini, sıh
hi hususlara çok dikkat edil
diğini yazmadan geçemiyece
ğim. Burada hayat pek ucuzdur, 
tere ya!fı kilosu 50, kuzu eti 
25 kuruştur. Koyun etinin ba
zen kilosunun 20 kuruşa kadar 
satıldığını da söyleniyor. 

H. E. 

Kadın kıskançlığı 
yüzünden gürültü 
lzmir (Açık Söz) - Çeşme 

P !aj ve Ilıca köyünde bir vak'a 
olmuştur. Şevket adında biri, 
köye Meliha adında bir artist 
götürmüş, fakat orada bulun
duğu sırada Şevketin karısı 
gelerek büyük bir gürültüye 
sebebiyet vermiştir. Hadise, 
zabıtaya da aksetmiştir. 

1 

1 

Etfal 1-!aotanf!•l 
Gülhane Hastanest 

Hastaneler 
42429 
20510 

Görüşler 
ve 

Görünüşler 
Kongada çıkan "Yenises .. 

arkadaşımızdan şu fıkrayı 

aldık: 

ı Hayd,arpaşa Nüınune Hastıınesi 60107 
Kuduz Hastaneai, Çapa 22142 

"Bu günlerde bizim şe

hirde yeni bir modanın cer• 
yanı alıp yürüdü. Motosik
let modası .. 

Zeynep Kamu Hastanesi, 
Üsküdar 
EmTazı akliye ve Asabiye 
Hastanest Bakıl'k3y 

Haseki Kadınla-r Hastanesi 

60179 1 

16·60 

Akıaray 24SS3 1 
Gureba Hastanesi, Şehreıninl 2301!. I 
Cel'rahpaşa Hast.ınest; Cer-
rahpaşa 21693 

Telefon numaraları 

Sıhhi imdat otomobili 44998 1 
H01ta Nakliye otomoblll: 20413 

"Gündii1:,, 

" (Gece) 44998 

" " " (Gece ve GündGz) 

Biz bunun motörsüzünün 
gaga/ara yaptığı izaç ha• 
rekelinden bu sütunlarda 
çok evvel bahsetmiştik. Gü· 
nün her hangi saatinde şeh• 
rin sakin havasını miidhiş li 
bir patırdırıın gırtdıftını sık 
8ık görmeye başladık. Eğer 
tenkit etmek istediğimiz 

nokta yalnız gür'JllOge in
hisar else, E ne yapalım ? 
Koskoca bir şehirde adedi 
onu bulmıgan molörlü na• 
kil fJasıtalarının gı1rültüsü-

i Devlet Demiryollan Mür11.eıaal 
1 
kalemi, Hayda"p*-'a 42145 

ne tahammül edifJerir, 
geçer fJe gidudik. Fakat 
şehir yollarındaki o sürate 
ne bugurarsunuz ? 

Hükumet meydanından 

Alaaddin• doğru uzanan 
bufoıir sanki bir koşu pis
tidir. Orada motörünün ra
kibi şahsiyet olanca hızile 
hareketlen zefJk duyuyor. 
Buna bir ıeg demeyiz, Ve
/'evki, velevki kaza dahi 
olsa zararı nefsine olmak 
kagdile ses çıkarmaya hak
kımız yok. Çünkü o zat 
bu hareketile neticeyi daha 
evvelden kabul etmiş de
mektir. Fakat ya maazal· 
/ah şehir yollarında vukua 
gelecek bir kaza bir kaç 
gurddaşın hayatına mal o
labilirse - ki bu günkü 
şartlar dahilinde her zaman 
miinkündür - buna ne ya
pabiliriz? 

Bence; bir hadisenin vu
kuundan evuel tedbir al· 
mak her halde Nasrettin 
hocanın testi hikayesi ka· 
dar kıymetlidir, Belediye 
zabıtasının dikkat naza11• 
nı çekeriz." 

E. Akın 

Şark Demiryolları Mllracaat 
kalemi Sirkeci 
Deaizyolları acentesi 
Akay KadıkUy lakelesl bllf 

23079 
•2362 

I memurluğu '5732 

itfaiye 
24222 
60002 

1 

lstanbul 
Kadıköy 

1 

Yeşilköy, Bakırköy, Bü· 
yükdere, Üsküdar illai• 
veleri 60625 

Paşabahçe, Kandilli, Erenköy, 
Kartal, Büyükada, Heybeli, Bur-
gaz ve Kınalı mıntakalan için te· 

ı efon santral memuruna •yangın. 
demek kafidir. 

Tiyatrolar, Sinemalar 

HALK OPERETi 
Taksim bahçesinde 

Bu akşam 21,45 de 
Matine 17,30 da 

HALiME 
Pek yakında yeni operet 

RAHMET EFENDİ 
Ma5alannııı ayırınız 

TELEFON 43701 

ISTANBuL 
12,30: Muhtelif plik ne11riyatı 

ve halk musikisi; 18: Takıinı bah4 

çeslnden nakil: Muhtelif varyete 
nuınal'aları; 20: Sololar (pllk)i 20,30: 
StUdyo orkestraları; 21,SO: Son 
haberler. 

Saat 22den aonra AnadoluAjan· 
sının gazetelere maheue havat!la 
ıervisl verilecektir. 

PRAC 

Midilliden Ay-J 
valığa gezginler 

20,0S: Askeri bando; 20,SS: Skeç 
21,10: jon Skrup'un (Rastenbllder) 
operaaı, stüdyodan; 23,S : Danı 
plAklal'ı. 

VARŞOVA 
19,30: Radyo piyesi; 21,40: Muh

telif; 2Z: Eğlence il neşriyat: 22,30 
Sesli kuartet konseri : 23,20: Ço· 
cuk piyesi; 24: Dan• muelklel. 

Ayvalık, 2 (Üzel) - Midilli 
konsolosumuzla, Midilli bele
diye reisi ve metrepolidi ı 2 
kişilik bir kafile halinde gez
mek maksadile ileçemize gel
mişlerdir. Misafirler Ay\'alıkta 
samimi bir şekilde karşılan

mışlar, gündüz belediyede, 
gece de Çamlıcada şerefleri
ne bir ziyafet verilmiştir. Mi
safirler Ayvalıktan büyük bir 
memnuniyetle aynı akşam ay
rılmışlardır. __ ,.._ __ 

Sivasta atlı spor 
hareketleri 

.Sivas (Açık Söz) - Hafik 
atlı spor klubü namile yeni 
teşekkül meydana gelmiştir. 
Yeni kurulan idare hey'eti ça
lışmalara başlamıştır. Cirit 
oyunları tertip edilmekte ve 
toplar at gezileri hazırlanmak
tadır. 

İzmir de --
Bir balıkçı boğulur

ken kurtarıldı 
lzmir (Açık Söz) - Evelki 

gün Turan'da istasyon cadde
sinde oturan Abdi oğlu Sadık, 
kayıkla denizde balık avlar• 
ken ansızın çıkan rüzgardan 
kayığının devrilmesi üzerine 
denize düşmüş ve boğulmak 
teblikesile karşılaşmıştır. Sa. 
dık, dalgalar arasında yüze• 
rek kurtulmağa çalışırken Uya. 
nık gemisindeki mürettebat 
tarafından görülmüş ve kur
tarılmıştır. 

~~~~oı-~~~ 

Sporculara Egenin 
hediyesi 

fzmir ( Açık söz) - Berlin 
Olimpiyat müsabakalarına gi
decek sporcularımızla, dünya 
sporcularına Ege mıntakası
nın kıymetli mahsulü üzümle
rinden zarif ambalajlı paketler 
içinde hediyeler gönderilmesi 
kararlaştırılmıştı. 

Bu hediyelikler, güzel amba
la!ar ve jelaljin!i paketler için-

BUDAPEŞTE 
20.SO: Piyano .. tarogato muıiki .. 

si; 21,10 Radyo piyesi; 23: Habor· 
ler; 23,20: Op~r• Ol'kestraıı; 24,4S: 
Haberler (fransızca). 

BÜ KREŞ 
18: Orkestra; 19,20: Küçük or

kestra; 20,20: Kon.serin devamı; 

21: Skeçj '22= Johann Stl'auss'tan 
Lehal''a kadar adı verilen operet 
popurisi. 

MOSKOVA 
18.30: Mııhtelil şehirlerden na· 

killeri 22! Yabancı dillerle neşri-

yat. 

BELGRAT 
2@,50 Pllk: 21: Şundan, bundan: 

23: Habel'ler; 23,'20; Kon•er nakli; 
24: Dans plfıkları. 

ViYANA 
21,05: (Ayın dHi) adlı ıkeç: 23: 

Haberler; 23.20: Şarkılar; hafif ha
vahıl': 24, 15: Dans musikisi. 

Ereğli de 
B a yındıİ'lık faali yeti 

çok hararetli 
Konya Ereğlisinden bildiril

diğine göre, Ereğlide son yıllar 
zarfında imar faaliyeti vardır. 

Sümerbank tarafından yaptı

rılmakta olan mensucat fabri
kası şehrin iktısadi ve içtimar 
hayatında mühim değişiklikler 

yapmıştır. Buhar santralı bina
sının ikmalinden sonra işleye
cek olan bu fabrikada salaş
pur, mermerşahi, ve patis ya. 
pı!acaktır. Belediye tarafından 
büyük bir hal binası, asri bir 
pazar yeri vücude getirilmiştir. 

Halkev! azalarının yardım 

ve gayreti!e Ereğlide 15 bin 
liraya bir Halkevi binası yap
tırılması da tekarrür etmiş ve 
binanın yapılacağı yerin istim
laki işine başlanılmıştır. 

Yakında inşaata başlanacak
tır. 

de Ticaret odası ve Tariş 

tarafından kafi miktarda ha
zırlanmıştır. Bu suretle üzüm
!etimiz için çok yerinde bir 
propağanda da bulunulmuş 
olacaktır. 

Noı77 

Mustafa ciddi bir endişe ile 
temin etli: 

- Dışardan hiç kimsenin 
yanında böyle birşey konuş· 
madım. 

- Şaban, Mehmet konu· 
şurlar mıydı? .. 

- Bilmiyorum. 
- En çok hanginize misa-

fir gelirdi. 
- Bana misafir köyden bir 

yeni gelen olursa gelirdi. Her 
vakit gelenim yoktur. Meh· 
mede de pek pek kimse gel
mez. Şabanın en çok geleni 
dayısı oğlu lsi!dır. !sa yakın 
bir dükkanda çalışırdı. Arada 
bir gelir, onu görürdü. 

- Ne iş yapıyordu lsa ?. 
- Sütçü dükkanında tez· 

gahdardı. 
- Kaç yaşında kadar var

dırl. 
- Yirmi yaşında vardır. 
- Okuması yazması varmı· 

dır, açıkgöz bir çocuk mudur?. 
- Açıkgöz sayılır. Akıllı oğ

landır. 
-O gün de Şabanın ziyaretine 

gelmiş miydi?. 
- Bilmiyorum ben mutfak

taydım. 
Muzaffer bu sualden sonra 

sorularının rnev~uunu yine 

değiştirdi. 
- Sen ve arkadaşların içki 

içer misiniz? .• 
- Ben içmem. 

YAZAN: Etem izzet BENiCE 

Avukat Muzaffer. zaferinden emin gülümsüyor 

eğlence filan olursa içerim. 
- Mehmet?. 
- Mehmet akşamcıdır. 
- Çok mu içer? 
-- Pek çok içmez amma, 

akşamdan akşama bir yir
mi dokuzluğu devirir. 

Muzaffer sözlerini burada 
bitirdi. Hakime: 

....,.. M ü • a ad e buyurursanız 
Mustafa çıksın, Mehmet gelsir. .. 

Dedi, sözüne ilave etti: 
- Mustafaya ait sorgularım 

henüz bitmiş değildir. llk ve 
hususi bazı suallerden ibaret 

olup asıl cinayet hadisesine 
daha sonra geçeceğim. 

Profesör Cemil, 
Hakim bey .. hakim bey .. 

(DEVAM EDECEK] 

Kitap kuponu 
BiR CINA YET DAV AS! 

No: 77 
Bu kuponları keıl? blrlktl~ 

renler roman raıeted-a blttljl 
vakit ldarehaneIDlze rHnderlp 
biç para vermeclot1 kltabuu •· 
lacaklal'dır. 

• 
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- O içer. 
- Şaban? .• 
- içmez. 
- Üçünüz de evli misiniz? .. 
- Benim çoluk çocuğum 

memlekettedir. iki yetişmiş oğ
lum, bir kızım var. 

- Mehmedin ? .. 
- Mehmet bekardır. 
- Şaban?. 
- Şaban da bekardır. Fa-

kat· evvelce evli imiş. Karısı 
ya 

0

ayrılmış, ya ölmüş. Balık
kesirde bir oğlu vardır. 

- Şaban namaza niyaza 
düşkün müdür. iman ve inanı 
bütün müdür?. 

- Değildir. Kızılbaşlığını 
her vakit yüzüne vurur onun
la alay ederiz • 

- Paraya tama eder mi ?. 
- Hasis gibi gözükür. 
- Biriktirdiği parası var mı-

dır?. 
- Bilmiyorum. 
- Ne aylık alır ?. 
- Eline sağlam para yirmi 

lira geçerdi. 
- Yemesi içmesi tabii ko

naktan .. 
- Evet. Hepimiz gibi. 
- Mehmedin parası var mı-

dır?. 
•- Bilmiyorum. 
- O ne alır?. 
- Yirmi beş lira d;ı o alır. 
- Mehmetli oraya kim ge-

tirdi ?. 
- Bey getirdi. 
- Evvelden beyi tanıyor 

mu imiş? 
- Mehmet bir yazıhanede 

çalışıyormuş. Yazıhanenin sa
hibi bizim beye tavsiye etmiş. 

- Mehmet le Ferdi sık sık 

konuşurlar mı idi ? 
- Konuşurlardı. Mehmet 

çok çok gider, beyin yanında 
kalırdı. Sonra, Bey daha çok 
onu öteye beriye gönderirdi. 

- Şükriye ile arası nasıldır? 
- Fena değildi amma. Pek 

de Hanımefendi ile geçioe
mezlerdi. Hanımefendi hizme
tinden memnun değildi. Kov
mak isterdi. Fakat, Bey bırak
mazdı. Bundan öturü Hanım
efendinin aıeyhinde bulunurdu. 

- Hanımefendiye kini, ha

ni şöyle çokça bir kızgınlığı 

var mı idi?. 
- Deli doludur. Bazen çok 

kızar, çok söylenirdi. 
- Beyden arada sırada 

bah,iş filan da aldığı olur mı idi? 
- Eh Beyefendi onu sever

di. 

- O akşam, yani sizi tiyat
roya götürmek istediği vakit 
Ferdinin yanında çok kalmış 

mıydı? .• 

- Bizden ayrıldıktan sonra 
sanırım yarım saat geçmeden 
geldi. 

- Şaban rakı içer mi? .. 
- lçm~z. 
- Sen içer misin?. 

- Kırk yılın başında bir 

Macarlar Atila 
nın dinine dö-

nüyorlar 
AtllA kulesi adında 
bir mabet yapıldı 
Viyana (Hususi) - Maca

ristan da ve hatta Almanyanın 
bir çok yerlerinde hıristiyan-

lıktan vazgeçmek isteyen!erbazı 
Hun Türklerinin muzaffer ku
mandanı Atilliinın mezhebine 
dönmeğe başlamışlardır. He· 
nüz geçen sene tesis edildiği 
halde, bu yeni mezhebin sa
likleri günden güne çoğal
maktadır. 

(T uranisl) namını taşıyan ve 
(Hadur)u harp allahı tarıı)'arak 
eski an'ane, masal ve hikaye
lerden alınan örnekler üzerine, 
yeni bir takım esasat kuran 
Attila'nın bugünki mahbupları, 
Budapeşt• civarında (Attiliı.
nın kulesi) namile kendileri 
için mabet inşa ettirmişlerdir. 
Bu mabetde geçenlerde turan 
usulü üzerine bir evlenme me
rasimi yapılmıştır. Turanistle· 
rin başkanı doktor Zo!tan Ben
çik yeni müritlerin mezhep 
işlerine ait merasim esnasında 
göğsünde bir güneş resmi olan 
mavi bir cübbe giymektedir. 
Evlenme merasimi yapı Idık tan 
sonra Turanistler önlerinde 
(kırmızı - beyaz - mavi) renkte 
bir bayrak olduğn halde bir 
nümayiş yapmışlardır. Evlen
me merasimi de şu suretle 
yapılmıştır : 

Evlenecekler belediye daire
sinde resmi nikah yapıldıktan 
sonra Turanist mabedine 
gelmişlerdir, burada doktor 
Marlen isminde Turanist hocası 
gelini ailesinden satın almış, 
doktor Zoltan ise, kız ve oğ
lanın damarlarından aldığı ka
nı bir bardak şaraba karıştı
rarak e'!lene.:eklere içirtmiş 

bir kısmını da ekmek ve tuz 
üzerine dökerek yedirtmiştir. 
Turanistlerin siyası idealleri de 
vardır. ( Dünya yüzündeki 
Turan ırkına mensup bütün 
insanların birleşmeleri) ... 
~~~~o·~~~~ 

Komik Şarlo 
• lstanbulu görmek 
idealimdir• diyor 
8 ve 9 Ağustosda yapılacak 

Kızılayın Kermes eğlencelerin
de bulunmak üzere Avrupa 
ve Amerikadan bazı meşhur 
sinema artistleri davet edil
mişdi. Bu meyanda meşhur 

komik Şarlonun yeni evlendiği 
karısıy!e beraber Şarka ve ls
tanbula bir seyahat yapması 
ihtimali de gazetelerde yazı!
mışdı. 

Kermes Komitesi, komik Şar
loyu eğer lstabula gelmek 
niyetinde ise yeni zevcesile 
birlikte Kermese davet elmiş
dir. 

Komik Şar!odan gelen cevapta 
maalesef bu günlerde bir oto-

BORSA - PiYASA 
4 Temmuz Cumartesi 

Para Borsası 

Sterlin 
1 Dolar 

20 F ransıı frangı 
Liret "e•ikah 
20 Belçika frang-ı 
20 Drahmi 
Cenevre 
20 Çek kuron 
20 Ley 
20 Dinar 
Florin 
A vuıturyfil tilin 
MaTk 
Zloll 
Pengaı 
Leva 
Yen 
lsveç kuronu 
Altan 
Banknot 

~ 
6~8. 

123. 
165. 
190. 
80. 
21. 

81D. 
22. 
82. 
84. 
22.
H. 
28. 
19, 
22. 
48. 
32. 
31. 

!l6b. 
243. 

Çekler 

Satış 
628. 
lY6. 
165. 
196. 
84. 
23.51 

818. 
24. 
84. 
88. 
24 
16. 
30. 
22. 
24. 
51. 
34. 
33. 

970. 
214. 

rngiliz üı.~rine 629.SO 
Dolar O, 7977 
Paris Ü"Eıer\pe 12.03 

1 

Liret 10. 1270 
Brlikıel 4, 7175 
Ati na 84.5790 

1 

Cenevr 2,4360 
Leva 63, 
Florin 1, 1695 
Çekoılovak 19, 1168 

1 
Avusturya 4,1832 
ispanya pıezeta S,807S 
Mark 1,9745 
VaTşova 4.1832 
Bııdapeşto 4.2920 
Bük re' 107.4167 
Belırrat 34.9655 
Moskova 24,9866 
Stokholm 3.0810 

istikrazlar 
Türk Borcu J .. " 

il 
ili .. " 

istikrazı dahili 
Ergani 
Sıvaı Erzurum 1 

.. " 
o 

Esham• 

iş Bankası Mü. 

" " 
N. 

" ,, Hamilin• 
Anadolu 0/0 60 
Merkez Ban''atı 

21.325 
19.825 
20. 

95.25 
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Doktor Muhiddini 
kaybettik 

Bir müddettenberi hasta bu
lunan Hekimbaşı zade doktor 
Muhiddin evvelki gün Anado
lu hisarındaki evinde ölmüştür. 
Cenazesı Gü!hane hastahane
sine getirilıniş ve hastahane-

' den kaldırılarak Edirnekapı
sındaki aile kabristanına def
nedilmiştir. Doktor Muhiddin, 
Kızılaya hizmeti dokunmuş, 
matbuat hayatında güzel ve 
faydalı yazılari!e tanınmış kıy· 
metli bir emekdardı. 

mobil kazasından dolayı hasta 
olduğunu bu sene hiç bir yere 
gidemiyeceği bildirilmektedir. 

Şar!o mektubunda : lstan
bulu görmeği çok isterdim. 
Bu "ruya şehrinde. bulunmak 
benim idealimdir. 

Bslki ileride güzel şehrinizi 
görmek nasip olur. Kızılay 
gibi büyük bir hayır müesse
sesinin gelecek yıllarda tertip 
olunacak eğlencelerine iştirak 

bana şeref verecektir.. de. 
mektedir. 
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• •• 
yenı re11m 

1 nci sahifeden devanı 

Aylardan beri eski parti 
liderleri, nüfuzlu Bulgarlar ve 
Profesörler fikirlerini gazete
lerde neşrettiler. Efkarıumumi
yeyi bu suretle hazırlı yan Kö
se lvanof kabinesi vazifesinin 
hitama erdiğini on gün evvel 
ihsas etti ve dün de istifasını 
verdi. 

BİR KEDİ YÜZÜNDEN 

Bay Ahmet kasap, Bay Meh
met de bakkaldı ve senelerden 
beri arkadaştılar. Müşterek bir 
ev satın almışlardı. Bu evin 
bir tarafında Bay Ahmet, bir 
tarafında da Bay Mehmet otu
ruyordu. Kezalik evlerinin al
tındaki iki dükkandan biri Bay 
Ahmedin, biri de Bay Mehme
dindi. 

Bu iki arkadaş bir günde 
evlenmişlerdi; yalnız Bay Ah
medin karısı çok gQzel, Bay 
Mehmedin karısı da çok ca-
1ipti. 

Bu iki arkadaş böylece bir 
hayli uzun seneler geçirdiler. 
Aralarında küçük bir lakırdı 
bile olmadı.,. Fakat hayat ye
rinde durur mu? Bunun gibi 
son zamanlarda bu iki ah bap 
aile arasında da bazı hadise
ler olmıya başlamıştı. Meaeleyi 
şöylece hulasa edebiliriz: Bay 
Ahmedin karısı Bayan Meliha 
çok güzeldi amma, sevimsiz 
ve ukala idi. Bay Mehmedin 
karısı Bayan Halime çok güzel 
değildi amma, kibar ve sevim
liydi. Bu suretle Bay Ahmed 
karısından soğumıya, Bay Meh
med de karısına ısınmıya baş
lamışlaPlı. 

Bundan başka Bay Ahmed 
Bay Mehmetli kıskanıyordu; 
Bay Mehmed de Bay Ahmede 
acıyordu. Tabii aile dırıltısı 

başka şeydir. işte seneler geç
dikçe aralarındaki bu muva
zenesizlik artdı. Bay Ahmedin 
karısı Bayan Selime kocasının 
Bay Mehmedin karısı Bayan 
Halimeye karşı gösterdiği ala
kayı sezmiyor da değildi, Bu 
seziş de Bay Ahmedin evinin 
içini bir cehenneme çeviri
yordu. Bu işler böylece ilerle
dikçe Bay Ahmed karısı Ba
yan Melihadan nefret ediyor, 
nefret ettikçe de Bay Mehme
din karısı Bayan Halimeye 
karşı derin bir aşk duyuyordu. 

m m 
Bir günün akşamı, amma 

kavgalı bir günün ak;amı, Bay 
Mehmet hayretler içinde, ku. 
!aklarına inanmak istemedi: 
Bay Ahmet, karısı Bayan Ha
limeye yanıp yakılıyor, kendi 
karısından şikayet ediyor, Bay 
Mehmedi kıskandığını söylü
yor ve ezcümle diyordu ki: 
"Ben senin için çıldırıyorum!" 
Bay Mehmet, bu sözleri perde 
arkasında dinlerken bayılacak 
gibi oluyor, içinde tuhaf bir 
sıkıntı ve üzüntü duyuyordu 
ye karısının Bay Ahmede ve
receği cevabı heyecanla, ıstı
rapla bekliyordu. 

Bayan Halime şüphesiz çok 
kibardı, çok sevimlivdi. Fakat 
bir o kadar da afif ve na
musluydu. Nihayet ağzından 
Bay Mehmcdi sevinçlere gark 
ed~n şu sözler döküldü: 

Yazan: S. Behzat 
vaziyeti başkalaşıyor. Şu ev

den ayrılmanın hir çaresini 

bulsam.. Yoksa aramızdan 

mutlaka bir cinayet çıkacak!,. 
şeklinde düşünüyorlardı. 

Bay Ahmet Bay Mehmede, 

Bay Mehmet te Bay Ahmede 

diş biliyorlardı. Yoksa sami· 

miyetleri, dostlukları, yüze 
gülmeleri hep yalandı. Bu evin 

ahengi artık. tamamiyle bo
zulmuş ve ufukları kasırga. 

lanmıştı. 

l!J 

Bay Mehmed'in güzel bir 
kedisi vardı ; güzel bol tüylü 
bir van kedisi.. Bu kedicik, 

bir gün Bay Ahmed'in dükka

nına girdi ve etleri yaladı. 

Bay Ahmed Bay Mehmed'in 
bu kediyi nekadar sevdiğini 
bilirdi. Hemen bu kediyi ya

kaladı, Bay Mehmed'in gözle

rinin önünde dövmeğe başladı. 

Hayvancık öyle dayak yedi, 
öyle dayak yedi ki Bay Meh
med'in "bir belaya girmeye
yim 1 • diye dişini sıktığı, yü
zünü öteye çevirdiği halde, 
nihayet sabrı tükendi: 

- Yazık Bııy Ahmet, dedi, 
sende meğer zerre kadar in
sanlık hissi yokmuş! 

Vay sen misin bu sözleri söy

liyen? Bay Ahmet Bay Mehmede 

kızıp duruyordu. Birikmiş hid
detlerin verdiği bir asabiyetle: 

- Böyle söz söylemesene, 
dedi, kaba herif 1 Bay Mehmet 

Şimdi yeni kabine kurula
cak ve bu kabinede, parlman
terizme ulaşnıak için son bir 
merhale vazifesi görecektir. 

Bulgar gazetelerinin verdik
leri malumata göre, yeni ka
bine kimin başkanlığında olur· 
sa olsun, azaları, eski kuvvet
li partilerin ikinci derece 
deki nüfuzlu ve salahiyeldar 
elemanlarından seçllecektir,ye
ni kabinenin vazifesi, intihap
lar kanununu tebdil, mebus 
intihaplarını yapmak ve Sob
ranyayı toplamaktan ibaret 
olacak.Ve sobranya toplandık
tan sonra, ekseriyetin intihap 
edeuği yeni ve sahibi sala
hiyet, kuvvetli bir Bulgar ka
binesi de bu suretle iktidar 
mevkiine gelmiş olacaktır. 

Bu hususta Sofayadan alı

nan en son haberleri de bura
ya ilave ediyoruz: 

Sofya, 4 (A.A.) - Başvekil 

Köseivanof, bu sabah kabine
nin istifasını vermiştir. Yeni 
kabinede Kösei vanof'un baş
vekil ve Hariciye Nazırı, Kres
novski'nin Harbiye ve Kou
nef'in Maliye Nazırı olmaları 

muhtemeldir. 
Kabinenin istifası bir kaç 

haftadanberi mutasavver idi. 
Fılhakika Teşrinievvel intiha
batını hazırlamak ve normal 
meşruti hükumeti yeniden ihya 
etmek için siyası partilerin 
ekserisinin azalarından müte
şekkil bitaraf bir kabine vü
cuda getirilmesi düşünülüyordu. de Bay Ahın ede zaten kızıp 

duruyordu. O da biriknıiş 
hiddetlerin verdiği bir asa
biyetle: 

\lllllhllllllllllllllllllllllltlllllllllltllllllllllllllllllllllllll\1111 

- Ulan cellat, dedi, bu 
kedi be ...• 

Biri bıçağa, biri de dirheme 

sarıldılar ve karılarının, çocuk

larının gözleri önünde, biri
birlerini adam akıllı birşeye 
benzetdiler .. 

Meselenin içyüzünden ha
heri olmıyan bir akşam gaze

tesi ertesi gün şunları yazdı: 

"Dün Beşiktaşda " birkedi 

yüzünden,. garip bir vak'a oldu: 

Kasab Bay Ahmet et bıça~ • 
ğıle bakkal Bay Mehmedin 

sol kolunu kesdi. Bakkal Bay 

Mehmet de elindeki dirhemle 

kasap Bay Ahmedin kalasını 

yardı. 

Yaptığımız tahkikata naza
ran meselenin sebebi şudur: 

Bakkal Bay Mchmedin kedisi 
kasap Bay Ahmedin dükka

nından bir parça et aşırmış .. 
Kasap Bay Ahmet de kediyi 

eline geçirince dövmeğe baş

lamış. Bay Mehmet de kızmış .. 
Böylece bir birlerini bu hale 

getirmişler .. Meseleye polisce 
vazıyet edilmiş, yaralılar has

tahaneye kaldırılmışlardır. ,. 

s. Behzat 

Deniz: 

Ucuz vapur 
seferleri 

-·-
Şirketi hayrlye düşün· 

celi adımlaratıyor 

Şırketi hayriyenin yaz tari
fesi bütün hatlarda bu sabah
tan itibaren tatbik edilmeğe 
başlanılmıştır. Şirket gerek 
Boğazda oturan ve gerek Bo

ğaza gezmeğe gidecek halkın 

ihtiyaçlarını düşünmüş ve Bo

ğaz içinden köprüye bilhassa 

tatil günlerinde çok geç va
kitlere kadar vapur seferleri 
koymuştur. Pazar günleri Al
tun kumdan yirmi ikide, Sarı
yer, Büyükdere, Tara biye, Ye-

niköy ve Beykozdan de köp
rüye son vapur yirmi üçtedir. 
Şirket ayrıca tatil günleri Bo
ğaza gidecek balkın tenzilatlı 

postalardan Iayıkile istifadesi-

ni temin icin her pazar srbahı 
köprüde bulunacak balkın ih
tiyacına göre yiizde elli tenzi
latlı postalar kaldırmağı karar
laştırmıştır. Bundan başka Bo

ğazdaki plajlara rağbeti artır

mak için de köprüden kalkan 

bütün vapurlar Salacak, Altun 
kum ve Sütlüce plajlarına uğ
rayacaktır. 

- Sen delirdin mi Bay Ah
met? Senelerdenberi beraber 
yaşıyoruz. Ben kocamdan çok 
memnunum. Ondan bir küçük 
kusur görmüyorum. Onu sevi
yorum. Bana böyle bir söz 
söyleyişine, doğrusu ya, hem 

Üzüldüm, hem de hayret ettim 
Ve kulaklarıma inanamadım. 
Fakat aramızda bir şey yok
muş gibi olalım. Ben kocama 
hiç bir şeycik söylemem. 
Anladın mı? .. 

Bay Ahmet buz gibi donup 
kalmıştı. Ağlamamak için du
daklarını ısırıyordu. ;~f T~F~f~~~I 

Bay Mehmet ise çok mem
nun oldu. Karısına hak verdi. 
O da bunu işitmemiş, duyma
~ış_ olacaktı. Yalnız akşam 
Ustu e,·ı·n d" d.,. .. e on· u6 u zaman, 
~:lada bir sebep yokken, bir-

n karısının boynuna sarıldı. 
K.ucakladı, kendi yaşlanmış 
Rozlerile karısının hayret!e a
çı!.an gözlerine baktı ve o 
Rozleri öptü, öptü, öptü. Ba
yan Halime bu öpüşlerin ma
nasını bir türlü anlıyamadı .. 

ili 

Yazan: 

Ben kimin 
Metresiyim? 

1 

lskender Fahreddin' 
J - - Açık Sôz, siz okuyucularına 1936 yılının en 
1 giizel, heyecanlc eserini pek yakında suna

caktır Değerli yazı arkadaşımız lskender Fah
reddinin kalemind<n çıkan bu yerıi tefrikamız 
sizde unutulmaz hatıralar bırakacak, başından 

sonuna kadar sizi derın bir heyecan ııe eşsiz 
tır zevk içine sürükliyeceklir. 

1 

Bay Ahmet: "şu Bay Meh
met bir ölse, karımı boşar 
Bayan Halimeyi alırdım; Ba; 
Mehmet le: "Ah, bu belalar 1 
mübarekiyle nereden arkadaş J 
odum? Her gün karıma kar"l!? 

! Bir kaç güne kadar " Açık Söz_,: 1 

sütunlarında ~vkle okuyacaksın~ 

Mufilada havalar 
düzeldi 

Kasaplar Başbakana Federe olmıyan 
Muğla 4 (A. A) - Üç gün

dür devam eden yağmur teiı
ditleri geçmiştir. Bugün hava 
çok sıcak idi. Bazı yerlerde 
hararet otuzu bulmuştur. ou 
sıcaklar ürün için çok fayd~
lıdır. 

müracaat ettiler kulüpler 
1 inci sayfadan 'devam 

lstan bul kasaplarından iki
yüz elli kişilik bir grup Baş
bakan ismet lnönü'ye bir şika
yet mahzarı takdim etmiş
lerdir. Öğrendiğimize göre bu 
mahzarı lstanbulda etin ni
çin pahalı yendiği, kasapların 
perakendeci esnafın vaziyet
leri izah edilmekte, Mezbaha
dan kasap dükkanlarına yapı
lan et nakliyatının pahalılığın
dan şikayet olunmaktadır. 

Kasaplar.Başvekile arzedilen 
bu mahzarın münderecatı hakkın
da ketum davranmakla beraber 
bizim husuıl surette aldığımız 
malumata nazaran kasaplar 
muhtırada et fiatının lstanbulda 
on beş kuruş kadar daha ki. 
lo başına indirilebileceği nok
tasında ısrar etmekte ve pa
halılığın başlıcasınuı nakliye 
ücretlerindeki fabişlik olduğu
nu ileriye sürmektedirler. 

Ankara Kasaplar cemiyeti 
reisi Ômer Koç, da ıreçenler
de lstanbuldaki et pahalılığı 

vassıt elden geçmektedir. Del miştim. Belediyenin salahiyet-

! 
tar bir memuru bu iddiama 
cevap vererek muta vassı tların 
mevcudiyetlerinin zaruri oldu
ğunuileriye sürüyor. Fakat, 
bu zaruretin sebepleri üzerin
deki teşrihatıma cevap vermi
yor. Halbuk;, beyanatımda 

lstanbul Belediyesini alakadar 
eden tek nokta da bu idi. 

Bu sebeplerin aranması ve 
bertaraf edilmesi icabederken 
mesküt geçilmesi doğru ol
madığı gibi mutavassıtların 

mevcudiyetini zaruri telakki 
etmek lstanbulda etin pahalı 
olduğunu da kabul demek 
olur. 

lstanbul Belediyesi hudutları 
haricinde koyun ve kuzu eti 

yirmi beş, sığır eti yirmi kuruşa 
satılırken belediye hudutları 

içinde ayni cins etlerin yüzde 
elli farkla ve yüksek fiatla 

satılması her halde mutavassıt
ların vücude getirdikleri paha-

münasebetile gazetemize iza• !ılığın en bariz misalidir. HattA 
bat vermiş, kendi noktai na- lstanbulun Balıkpazarında ko-
zarına göre bunun sebeblerini yun ve kuzu kırk kuruşa 
izah etmişti. Biz de belediye- satılırken şehrin yine bazı 
nin alakadar salahiyetlerinin semtlerinde elli beş altmış ı 
bu iddialar karşısındaki ce- kuruşa satılmasında bu muta-
vaplarını almış, neşrevlemiştik. vassıtların büyük rolü vardır. 
Ömer Koç Ankaradan gazete- Netice, davanın, yani paha-
mize gönderdiği bir mektupla !ılığın bu büyük sebebi de nak-
bu cevaplara da mukabele et- liye işlerinde ve ücretlerinde 
mekte ve yine et pahalılığın- aranmalıdır. Bir kilo eti otuz 
da ve sebebleri üzerinde ısrar 

eylemekte ve lstanbul Beledi- ~:~~:ı':ne~al~a:ı'll ::l~~a~~~lıi:: 
yesi hudutları dışı ile içi ara- . 
sında kilo başına yüzde elli şirketi bugün bunun bir mislı 

ücret almakta devam etmekfark olduğunu ileriye sürmek-
tedir. tedir. 

Ömer Koçun bu mektubun- Herhalde bu noktalar, üze-
dan bazı noktaları aşağıya rinde durulacak ve ekmek ka-
kaydediyoruz : dar mühim olan et meselesini 

" - lstanbulda et pahalıdır. de hal\etmiye yarar olan mü-

çünkü bu madde dört muta- ı him noktalardır ... 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Cenevrede son görüşmeler 
1 inci sayfadan devanı 

Habeşistana karşı yaptığı har
bin bir dünya harbine müncer 
olmadıR"ı hadisesine dayanmak 
isliyenler şunu unutuyorlar ki 
Trablus'un 1911 de ltalyanlar 
tarafından işgali de derhal bir 
harbe müncer olmamıştı.Fakat 
bu hadise dünya harbini yak
laştırmağa sebep olan amiller
den biridir. 

Şurası da muhakkaktır ki 
ltalyanın Habeşistana hücum 
etmesi Ren mıntakasının yeni
den askerileştirilmesini ve bu 
suretle harp tehlikesinin 
fazlalaşmasını intaç eylemiş
tir. Litvinof Cenevre kürsü
sünden Milletler cemiyetinin 
ve evrensel sulhun takviyesi 
esasını bildirmiştir. Sovyetler 
birliği Milletler Cemiyetinin 
milletleri harbe karşı garanti 
edebileceği ümidiyle hiç bir za
man kendisini aldatmış değildir. 

Bununla beraber Milletler 
cemiyetine dahil bulunan Sov
yetler birliği bu cemi yeti harp 
tehlikesine karşı mücadelede 
müsmir bir silah haline koy
mak emelini gütmektedir. ltal
ya Habeş harbinin teşkil et
tiği elemli tecrübe Sovyetler 
birliğini hedeflerinden dönme
meğe daha ziyade icbar etmek
tedia. Milyonlarca insanın Mil
letler Cemiyetini sulhun ida
mesi için kuvvetli bir silah 
haline koymak arzusunda bir
leşmiş bulunduklarını bildiren 
Litvinol'un bunda tamamen 
hakkı vardır. 
B'taraf memleketlerde endişe 

Paris, 4 ( A.A.) - B. Marcel 
Pays, Excelsior gazetesinde 
başlıca murahhasların üç me
sele karşısında şaşırmış bir 
vaziyette oldukJarını kaydet
mektedir. 

Bu üç mesele, şunlardır: 

ı - Zecri tedbirlerin kal
dırılması, 

2 - Habeşistanda cnıriva

kiin tanınmaması, 

3 - Milletler cemiyetinde 
reform yaplması. 

B. Pays, Almanyanın kom
şusu olan ve onun yeniden 
silahlanmasından hakkiyle en
dişeye düşen bitaraf memle-

1 ketlerle lskandinavya memle
ketlerinin müşkül vaziyetlerin
den ve tehlikeli hattı hareket

ı !erinden bahsetmektedir. Bir 
Alman tecavüzü ihtimali her 
an zihinleri tırmalamaktadır. 

Mecburi mahiyetteki zecri 
tedbirler, bu memleketler hü
kumetlerini iki şıktan birini 
ihtiyar etmek iıtirarında bı

rakmaktadır: 

Sosyalist disiplinlerine göre 
zecri tedbirleri tatbik etmek. 
Bu hal, bu devletleri korkunç 
mukabelei bilmisillere maruz 
bırakacaktır. Halbuki bitaraflık 
bu memleketlere ihmal edile
miyecek ticari menfaaller te
min edebilecektir. 
ilhakın tanınmaması meselesi 

Cenevre, 4 (A.A.) - Habeş 
heyetinin on milyon lira istik
raz talebini Assamble bürosu 
reddetti ilhakın tanınmaması 

talebi de karar esnasında na
zarı dikkate alınmak üzere 
şeklen kabul edilmiştir. 

Cenevre, 4 (A. A.) - Millet
ler Cemiyeti asamblesi bürosu 
bu sabah saat 9,30 da M. Van 
Zeeland'ın riyasetinde toplan
mıştır. Büro bu akşam saat 
18 de asambleye takdim edi
lecek karar sureti projesini 
kabul etmiştir. 

Bu karar sureti projesi: 
1 - Asamblenin Milletler 

Cemiyeti mukavelenamesinin ve 
araziye ait ihtilafların kuvvetle 
halledilmesi suretini katiyen 
bertaraf eden Amerikan m;llet
lerinin 3 Ağustos 1932 tarihli 
karar suretlerinin prens)pleri
ne müzaheret etmekte olduğu
r.u kaydeylemekte. 

2 - Necaşi tarafından is
tenilmiş olan mali yardı mı 
reddetmekte. 

3 - Milletler Cemiyeti aza
larından 1 Eylı'.ıl 1936 tarihin
den evvel Milletler Cemiyeti 
mukavelenamesi prens.plerinin 
tatbikine müteallik usullerin 
ıslahı maksadile bu babdaki 
tekliflerini bildirmelerini rica 
eylemektedir. 

M. Avenol, bu teklifleri tet
kik edecek ve büronun 21 
Eylül tarihinde toplanmağa 

davet etmek tasavvurunda bu
lunduğu Milletler Cemiyeti 
a•amblesinin önümüzdeki iç-

BugUn Kara gümrükte 
mUhim müsabakalar 

yapılacak 

Eminönü Halkevinden 
Eminönü Halkevi Spor ko

mita" tarafından yapılmakta 
olan gayrı federe kulüpler tur
nuvası. Bu gün saat 14.30 da 
Karagümrük stadında devam 
edecektir. 

Evvelce bazı sebeplerden 
dolayı tadil edilen (Bozkurt
Aksaray) maçı bu hafta tek
rar edilecektir. Bugünkü maç
lar programı aşağıda yazılıdır. 

Saha komseri Sami Karayel 
Oyunlar: 
14-15 de Bozkurt- Aksaray 

Hakem Muhsin Akyürek 
Bundan sonFa iddialı olarak 

Altınhilal ve Küçükpazar ta
kımları arasında bir maç ya
pılacaktır bu oyunun galibine 
bir kupa verilecektir. 

Hususi maç Karagümrük A 
ve B takımları arasında bir 
maç yapılacaktır. 

Ağır sanayiin 
bel kemiği 

1 inci sayfadan devam 

Mukavelenin imusı ııünü 
beyanatta bulunan loglliı de
legesi bunu vu2uhla aöylüyc r: 

- Türkiye ile ilk defa iş 

ırörüyoruı. 

Diyor ve ıözlerine 
ediyordu: 

- İşlerinizin ııiditi 

iJiY> 

üze-
rinde çok u:ıun incelemeler 
yaptık. İntıbalarımız memle
ketinizin ve iş adamlarınızın 

çok lehinedir. Tuttuğunuz ba
şarıcı ve kalkınıeı yolda gös
terdiğiniz dürüstlük ve açık· 
lık bize güven vermiştir. Bu 
güvenledir ki, bu işe girişmiş 
bulunuyoruz. 

Bu sözlerdeki netliği te
barüz ettirmek için ayrıca 

söz söylemek fırsatını İngiliz 
delege bize bırakmamıştır. 

Çelik ve demir fabrika
larının kurulması için imza
lanan bu mukuvele ile birinci 
beş yıllık pragram bilkuvve 
başarılmış oluyor. iki yıl için
de de bilfiil ve tahakkuk 
halinde plan bitirilmiş olacak 
ve .. bu suretle beş yıl mesa
feıi dörtte üçe indirilmiş 
bulunacaktır. 

Bundan öteye ikinci beş 
yıllık proıı-ram geliyor ki, onu 
da Kara bükte yüksek İnönü
nün ağzından dinliyeceğiz. 

Asrı yıb sığdırabilen inkı
lapçı Türkiyenin sanayileşme 
yolunda da asırları yıllara indi
rişinin bir ifadesi ve kuvvetli 
vesikası da hiç şüphe yok ki, 
ismet İnönü'nün bu izahı ola
caktır. 

Etem izzet Benice 
==- ---

timaında tevdi edilmek üzere 
bir rapor tanzim edecektir. 

Nihayet, bu karar sureli 
tanzim komitesinden muhtelif 
hükumetlere zecri tedbirlerin 
kaldırılma•ına müteallik tek
liflerde bulnnmalarını istemek
tedir. 

Asamble, saat 12, 10 da kısa 
bir toplantı yapmış ve bu 
toplantıda M. Van Zeeland 
-muhtelif delegasiyonların met: 
nini okumuş olduğu bu proje
yi derin bir tetkike tabi tuta
caklarını söy !emiştir. 

Asamble, saat 18 de topla
nacaktır. Tanzim komitesinin 
saat 15.30 da akdi mütasavver 
olan celsesi tehir edilmiştir. 

Milletler Cemiyeti konseyi, 
saat 17,30 da toplanarak Dant
zig meselesini müzakere ede
cektir. 

Salahiyettar bir membadan 
bildirildiğine gôre asamble 
içtimaının bu akşam saat 18 
e kadar tehir edilmesinin se. 
bebi, karar sureti projesine 
Habeşlerin muhalefet etmeleri
dir. 

Yeni neşriycı~ 

Ağaç 
Ağaç mecmuasının 14 ncü 

sayısı Necip Fazıl, Abdulhak 
Şinasi, Ziya Osman, 1. Galip, 
Miraç, Asaf Halet, Selmin 
Tevfik, Salih Zeki, Cevdet 
Kudret, Fikret Adil, Şerif 
Hnlusi, Cahil Kama'nın yazıla
rile çıktı. Ayrıca içinde Arif 
Dino ve Zahir Sıtkının resim, 
ve karikatürleri vardır. Tav
siye ederiz. 

İstanbul Asliye Birind 

Hukuk: Mahkemesi Baş 
Yazganlığndan: 

Adil tarafından Galatada 

Topha.nede eski silahh:ıne 
bitişiğinde 168 numaralı 
furununda foruncu iken 

elyevm ikametgahı meçhul 
bulunan Yahya aleyhine 

açılan ve 875 liranın talı• 
sili talebine müte,fair bu

lunan davanın yapılan mu• 
hakemesinde: 

Davacı vekili büro he
yetine verdiği beyanname 
meselenin evvelce hiıkme 

rapt olunduğunu ve bük· 
mün yenilenmesini istediği 

halde büro heyetince key
fi yetin mukaddema hükme 

rapt edildiği gösterilmeye

rek yalnız vakıaları mukır 

addedileceği tarihile müd· 
' deialeyhe gıyap karan teb

liğ edilmiş olduğu kabul 

ve tesbit olunmasına ve 
mezkı"ır gıyap kararı üze

rine müddeiale):hin muay• 

yen günde malı kemeye gel
memesi sebebiyle usul ün 

408 nci maddesine tevfikan 
vakıaları mukır sayılması 

muktazı bnlırnmasına meb· 
ni ıııüddeabih 875 liranın 

dava tarihi olan 2-11-931 
tarihinden itibaren senevi 
yüz 'e beş fai?. \•e mahküm 
bihin yüzde dördü nisbe
tinde takdir olunan müd 'ei 

vekilinin ücreti vek~letiyle 
birlikte müdrleialeyhten tah
sil ile davacıya verilmesine 

9 - 3 • 935 tarihinde karar 
verilmiş ve uıezkür kara

mı mnnıaialeyhe hukuku 
usulü muhakemeleri kanunıır 

407 nci maddesi mucibince 
ilanen ihhrı tensip kılın· 
ıııış olduğundan müddei• 
aleyh Yalıyanın işbu iliinın 
fcrdasından itibaren müd· 

deti kan u niyesi zarfında 

turııkn kan nniyeye tevessül 
etmedi~i takdirde ilimın 

kesbi katiyet eyliyeceği ih
bar olunur. (242C8) 

Dr .Hafız Cemal 
Dahiliye Mutahassısı 

Pazardan başka l{ıinler• 
de (2 den 6) ya İstanbul Di. 
vanyolu (104) yeni numaralı 
lı11s11si kabinesinde hastalara 
bakar- Salı, cumartesi sabah 
(9 1 2 • 12) saatleri hakiki 
fnkaraya mahsustur. Herke
sin heline göre muamele olu• 
n.ır. :lluayenehane ve ev te- • 
ltfonu: 

Yazlık telefon Kandilli 38 
Beylerbeyi 48 

G•andokratin 
demek 

Ademi İktidarın 

Sovyetlerln So fya Se-
devası demektır. Prolesi r 

Stinoch ve Brov; n Sequar

din me,aileriyle elde edilen firi geliyor , 
Sof ya ( Hıı<usi) - Sofya

daki Sovyet Sefiri Raskolni
hof bir ay mezuniyetle mem
leketine giderken lstanbula 
uğrıyacak, oradan da Odeseya 
geçecektir. 

mühim bir keşiftir. 

Her eczanede 
buluna.r. 
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KUMBARA DESTEKTİR 
UM BARA DESTE 

iş Bankasının kumbaralarını almakla, 
yalnız para biriktirmiş olmaz, 

aynı zamanda : 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

İş Bankası asgari 25 lira mevduab 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

,000 • ra 
.. u 

Mükafatların 10,000 Lirası her sene 
ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a 

çekilerek verilmektedir. Bu iki keşidenin her 
birinde 5000 lira, şu şekilde tevzi edilmektedir: 

Birinciy~ 
• 

ikinciye 
TOOOLira 
250 

lOkişiye 100 yüzer liradanlOOO 
20 ,, 50ellişer ,, 1000 
175 ,, lOonar ,, 1750 ,, 

207 kişiye 5000 

ikişer bin liralıklar: 
beş keşidenin her b i rinde yalnız 

iki bin lira veriliyor. Bu keşideler 

her sene Şubat, Haziran, Temmuz, Eylül ve Bi· 
• 

rinci Kanun aylarının ilk günleri yapılmaktadır. 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Beyoğlunda Misk sokağı karşısın da Büyük PMmak kapı ve 

İstiklal zaddelerinin birleştiği köşede altında elyevm Üç dükkan 

olnrak kullanılan Büyük Bir dcikkılnı bulunan ve Beş katta On 

Bir odayı vesair müştemilatı içinde Terkos sııı•u ve Elektrik ve 
bir kısmında Havag1zı tesisatıaı lıavi 2, 4, 105 l'\o.lı kfıği r evin 

onda bir payı parası peşin ve s rf nakit verilmek şartile Üç Bin 
l'ra üze rinden açık artt ı rma usulile satılacaktır. isteklilerin 16171 

936 Pazartesi Günü saat On İki Buçukta Yüzde 7,5pey akçalarile 
nıürac~atlarL (R) (3667) 

1 
1 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi · 

zengin etmiştir. 
3 .. üncü Keşide 11/Temmuz/936 dadır. 

Büyük ikramiye 50,000 Liradır . 
Ayrıca : 
Lira l ı k 

20.000. 12.000. 10.000 
ikra m iy elerle ( 2 0 .000) 

l i ra l ık b ir mükafat vard ır ... 1 

• 
-AÇI K SÖZ- 5 Temmuz 

Bir çok haşarat öldürücü mayiler vard ır, 

· . ·· ~ .:Lt 
k • · ua\0-tZ b\IJ. ~, · fa 8\ı \ J . 

.--Harbiyede 

BELVO 
Bahç e sinde 

İadei SJhha t eden 

IEFTALYA SADi 
1 

bu akşamdan ılibaren seanslarına 
devam edecej!"ini saygı değer din

leyic\lerine arzeyler. 

iıııı-• Telefon : 49~91 --• 

Sünnet Düğünlerine 
mahsus 

Hokkabaz, Karagöz, 
Kukla, lncesaz vesair e 

San'atkarlar: nıoııolog ve hok
kabaz Tahsin, Hayali ve hokkabaz 
Vefalı Safa, Hokkabaz Avram, 

1 Usta Kü~iik birleşiği. 
Beyaiıd : Cumhuriyet caddesi 

tramvay Durak mahalli 36 No. lu 
kahve. Telefon: 23072 

~SALACA K 

1 KIZKULE ~AHÇ~ 
ve PLAJI 

Şirketin yaz tarifesi bu gün
den itibaren tatbik edildiğinden 
en yakın banyo ve eıtlence yeri 

olan plaj ve bahçemizi, sayın 
lstanbul halkından tercih etme
lerini bekleriz. 

Her şey ucuzdur. 
Her akş1m ıııükemnıel r~7.· 

Salacaktan son vapur 24, ıs te 

Fena ve tesırsız ha!ilarat Oldürüci.J maviler 
almakla paranızı beyhude yere israf etmeyi
niz ve FL\T'ın sahtelerinden sakınınız. Al
danmamak için yalnız bir FLiT olduğ-unu ve 
sıyah kusakll . asker resimli sarı tenekeler 
içerisinde sat ıldığını hatırınızda tutunuz. Bu' 
tenekele r müh'ürlü olduğundan her türlü hiy.' 
reden 3.ridirler. Hakiki F'LIT kullanıldıkdR 
butü n haşaracı oldürebilirsiniz. • 

Delik/e,-e ve yarıklara fLIT tozu koyunuz. Ha. 
şarat, toza lenıas eder et>ne:; derhal öliirler . 

• • • • • • •o=n==n==nn=nc:c==nn=oo=cıcıcıc:= 
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n~ır ~INI~lUJlb ~IMlın:~n~~INI ~@lbın:JJn 
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Mektep, İngil i z ceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler R· 
tarafından öğre t ilir. Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verili r. Aile hayatı yaşatılır. Kütüphaneleri 
mükemmeld ı r . K ız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar taleben in bedeni tekemmülünü temin eder. Lise kısmı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilır . 

MÜHENDİS KISMJ Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yet iş t irir. 

KAYIT GÜNLE Ri : 1 Ağustos'a kadar Çar~amba günleri saaı 9:00.dan 12:00 ye kadar. 
1 Ağustos'tan sonra Ça rşamba ve Cumarıesi günleri saa t 9:00 dan 12:00 kadar. 7 Eylülden sonra her gllıı. 

Fa :z ı a mal 'Ct rnat için rn e lc tupla v~ya bizzat m ürS.c.;.1.at edilebilir. 

;=ıt ı f iii Dlf ll· 

- Memur aran_ıyor - 1 

1 Ciddi b:r Şirket, lstanbul· 
da, Beyoğlu .. d1, Kadıköyiiıı· 

de, Üskiidarda, ve Ad•larda, 1 

komisyonh çalışacak ve iyi 
teminat verebilecek :ELEK· 

TRİK TESİSATI Y \P. 
TIRi\fAK İSTEYEN JIJÜŞ. 
TERiLF.Ri hlJLACAK A· 
D.'\Jl!LAR oroıııaktodtr. 

"Satış servisin ruuıuzile 

2248 pos'.a kııt u3lı adre>i ne 1 
tahr iren lllil raca at ed i 1 aıesi 

İst. 3 eli icra '.\lemllrluRıtn• 
dan: :\lai.c ız ve paraya çevriime• 
sine karar verilen ev eşya ;ı 

ikinci açık artırma snretile 71 
71936 tarihi ne mihad,f Salı gü· 
nü s .ut 13,30 da İstanbul be· 
lediyesi müıoyene salonunda sa· 
t•lac,ğından tal'p olanların ma• 
lulliıı "e Jpzır bulunacak ııı·· 

Baş ve diş ağrılarına karşı 
muafiyet demektir 

1 
Nafile yere ve çaresi 

' varken niçin ıstırab çekmeli? 

Bir tek kaşe 

GRİPİN 
lı:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRii~ 1 ru u r n n a n ı ii raca 'l t 1 A r ı i l a. n ol u n n r. 

En muannit ağrıla rı , 
En kısa zamandP 
Kesmeğe kafidir 

TRUFLEX 
} REG. U.S. PAT. OFF. 

Blades 
Çok eyi bilenmiş 

TRUFLEKS traş biçak• 
ları hafif bir okşama 
gibi, yüzün üzerinde 
kayar. Rahatlık ucuzca 
bu biçakla temin edilir. 

1 -Tecrübe ediniz -
!~~~~--~~~~~~~~~~~~~ 

ı1 - Beşinci İcra Ueımırluğundan: 
l\lalıcu?. olup paraya çevril· 

mesine karar verilmiş olan lo

ka nta ve ev eşyası 8- 7- 936 ta· 
rihine tesadıif eden Gaı şanba 

günii saat 9 dan 11 e kadar 

bi riıı c i açık artırma sureti le Ga· 

1 !atada ~!üeyyet zade mahallesi 
Serçe sokak 41143 No. dükkan 

ve ev.le satılacağından talip 

olan !arın mahallinde 36114 72 
Numaralı dosya ile hazır bıılc:• 

nacak 111~ uruf\a 
ilan olun·ır. 

müracaatları 

r~llll!!:F=ım~M~~;ARi BAEURE ÇAs ÇAEIMTIYA TERf KOKot. 1 lı I ile derhal geçer. Erken ihtiyarlıyanlara dır. Ameliyatsız memeleri kurutur. b.rebirdir. Bülün sinir nöbetlerine, derhal keser. Vücuda zarar vermez, 
gençlik, yorgun vücud 1ere dinçlik verir. Kanı, a~rıyı derhal keser. Bütün teessürle bayılanlara hayat verir. elbise ve çoraplarınızı çürümekten 

Yalnız ismine dikkat ediniz. dünyada tanınmış bir ilaçtır. Evler n ' r.de 11.ut'aka bulundurunuz. kurtarır. Eczanelerde 40 kuruştur. 
................ - ........... .............................. 1 .............................. .. 

Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: [ ,---~------·---, 
Hava Yolları Dedet İşlettııe İda~csince, Sivil Pilot, uçuş Ma• ELEKTRİK ALETLERİNİN 

kinisti gibi lıöznıetler için yetiştirilmek Ü?.ere 16 genç hizmete alı· T A M 
1
• R 

1
• 

nacaklardır. Bunlar bir müddet idarenin münasip göreceği işlerde şa· 
kirt veya memur nam7.ed; olarak çalıştıktan s)nra kabiliyeti gör(İ· 

\enlerin t1hsilleri Avrııp:ıd:ı ikrual ettirilecektir. Bunların şakirt 

olarak çalıştıkları müddetç~. yiyecek ve giyecekleri idarece temin 
olunacağt gibi kendilerine bir liraya kadar günde 1ik de verilecektir. 

Kabul Şartları şunlardır: 

1 - Pilot olmak isteyenlerin Lise, Uçuş makinisti olacakların 
da Orta veya Sanayi nı~ktebi mezunların olmaları. 

2 - Havacılığa müsait bir sıhhatta olduklarının resmi bir 
hey'eti sıhhiye raporu ile tevsiki. 

3 - Yirmiden büyük ve otuzdan küçük yaşta olmaları. 
4 - Devlet hizmetine girmelerine mani olacak hiç bi r halle ri 

olmaması. 

5 - İdare hesabına Avrupada bnlundukları müddetin en az 
altı misli İdarenin münasip göreceği ücretle İdare hizmetinde ça• 
lışacaklarını mübeyyin bir katibi adil senedi vermeler;. 

! 

6 - Türk olmaları· 

Bu şeraiti haiz olanlardan İngilizce, Almanca, nya Fransızc:ı. 
bilenler tercih edilecektir. isteyenlerin 25·7· 936 tarihine kadar 

resimleri ve diğer vesikalarile birlikte Ankarnda Hava Yolları 

İdnresi ne nı üracaat !arı. (1529) (3676) 

Eğer sizde bozuk veya kullanılmıyacak VJziyette bulunan 
Elektrik A letleriniz varsa, onları derhal Salıpazar'da Necati 
Bey Caddesin deki SA TiE Sosyetenin İdare merkezine, veya· 
h ut diğer şubeleriue geti r iniz. 

Bir ufak tamirle işin:zi görebilecek aletleri niçin evini· 
zin bi r köşesine atıyorsunuz ? 

Bilıniyo: musıınuz ki 44.963 numaraya telefon edince 

SATiE sizde bulurian bozuk elektrik aletleri n i derhal aldırıp 
en kıs• bi r müddet zarfında, ruük~mmel kullanı \acak vaziyette 
size iade eder. 

Siz de bu aletleri SAT i E ' ye getirebilirsiniz. ı 
KÜÇÜK TAMiRLER BEDAVA YAPILIR 

Diğerleri için yalnız yapılan nı:ısraf bedeli alınır. 

5a\ıibi ve Umumi neşriyatı idare eden yazı işleri müdürü 

Etem izzet Benice 
Basıldığı yer: Matbaai EbÜzıiya 


