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Afişaj ve 
Mesuliyet 

Söyledik kusur 
sayıldı , fakat 
susmak büsbü· 
tUn k a b a hat 1 

lstanbulun afişaj derdi ma
luındur. Açık Söz'ü okuyanlar 
hu bahsin bütün içyüzünü de 
okudular. Biz söyledik, gaıe
teler söyledi, mültezim ıöy
ledi, belediye söyledi. Ve .. en 
•onunda bahis unutulur gibi 
•anılırken iç Bakanlığı Müste· 
ıarının : 

- İstanbuldaki 
hukuH bakımdan 
Yor uz •• 

afişaj işini 
tetkik edi· 

Diyen beyanatı çıktı ve ar
kasından bir muhakeme tehiri 
icraya hükmetti. Yeniden 
Yeniye hadisenin tazelendiğini, 
Devlet Şurasına esaslı müra• 
caatler yapıldığını, iç Bakan• 
lığından afişaj işlerini her 
bakımdan tetkik ettirmek için 
ır•niş bir tahkik yapılmasının 
istendiğini görüyornz. 

Bütün bu hadiseler karşı• 
sında söylf'menin gümüş, sÜ• 
kutun altın oldl.'ğunu kendi 
hesabımıza denemiş olmaklıt 
beraber Devlet Şurasına yapı· 
lan ınüracaatlerin ilk defa bu 
•ütunlarda bizim prensip me• 
seleleri üzerinde yap ' ığımız 
iddiayı tevsik ve teyit ettiğini 
görınüş bulunuyoruz. 

Afişaj müteahhidinin ve 
kurduğu teşkilatın alakadar· 
!ardan istediği iddia edilen 
tahammülsuz resim bahsi ha .. 
ricinde Devlet Şüraaına ya· 
pılan bu müracaatte şunlar 

vardır: 

" - Belediye Encümeninin 
veyahut Umumi Meclisin vergi 
ve resim gibi tarife tanzimine 
' kı yoktur. 

Belediye resmi tamamen ka
nuni mahiyette bir vergidir. 
. ~elediye bu verginin tahsi
lını a!i<a ·• ·· . , l muteahhidine vermiş-
tır. y · b" . . 
t . anı ır n evı müllezımlık 
esıs. etmiştir. Vergi toplıyan 
gayrıresm· il · 
bil ı- 1 e erın mahkemeye 

c ' uşmesi iktiza eder. 
Müteahhit lstanbul Beledi

yesi başlıklı ve "Türkiye Cüm-
huriyeti lstanbul Belediyesi 
Arış işleri ., mühürlü "ihbar
name. namı altındaki kağ•L· 
larJa halktan para istemiştir. 

Afişaj ücreti hakkında be· 
lediye kanununun 11 üncü 
maddesi asla tatbik edilme,_ 
ken yalnız afişaj iicreti iÇin 
dahi bu fıkraya ıstinaden va
hındaşları tehdit eden ihbar
nanıeler bırakmıştır. 

Etem izzet Benice 
Devamı 2 nci -.!ada 
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Kısaca: 
Denizsiz lstanbul 
lıtanbul aahil fehridir. 

Negüs ilave ediyor: 
işgal altındaki Habeş toprakla
rında halk guerilla yapıyor 

Cenevre, (3 Temmuz) - lisimizin reisi Bitvodet Velet 
Habeşistan imparatoru S. M. Sadık'ın naipliği altında yük-

Haile Selasiyye 1 lsviçre top- sek rütbeli Habeş memurları 
ğına ayak bastığı andan itiba- tarafından idare edilmektedir. 
ren kendısılc gonışmek için Bu acvl.tiıı a. crı ku e ! rı 
dehşetli bir müsabakaya gi- Ras lmerunun kumandasına 
rişmiş olan muhtelif milletlere tevdi edilmiştir. Bu hükumet 
mensup no gazeteci arasından tarafımızdan kendisine bahşe-
yalnız birinı, yani "Açık Söz,. ü dilmiş olan salahiyellerle çalış· 
burada temsil etmekle olan makta ve idari, adli, siyasi, 
arkadaşınızı kabul etmek ne- askeri mekanizmalara malik 
zaketini göstermi~tir. bulunmaktadır. 

Ankara maslahatgüzarı Mar- Mahkemeler normal şekilde 
kus ve damadı Ras Kassa mu- işlemekte ve vergiler de mun-
vacehesinde imparator "Haile tazamen alınmaktadır. Esasen 
Siliısiyye., ile nasıl konuşmağa işgal kelimesi bir hayli boş 
muvaffak olduğumu ve hak- ve manasızdır. Zira ltalyanlar 
kındaki ihtisasatımı size son- ancak bazı sevkulceyş nokta-
radan bildireceğim. Şimdi im- larında garnizonlaı· bulundur-
paratorun sorduğum on bir makta ve yalnız tayyarel~rile 
.u•lden 7 i•ine verdiği ce- tenezzühler yapmaktaclırlar. 1. 
vapları tek kelıme katmadan talyan kumandanlığının gar-
ve tek kelime eksiltmeden nizon bulundurulan noktalar 
olduğu gibi bildirmekle iktifa dışında en ulak bir hükmü in-
ediyorum : faz edılemez. Kaldı ki bu mın-

ı ltalyao işpı; allonda bu· lakalard~ halk kuvvetleri gu
lunmıynn Habc, toprağı kal· crilla yapmaktadır:ar. 0 
mıı mıdır? ve böyle bir taprak 2 - Ajanalar, bir çok mühim 
üzerinde müesses bir H.ıbeş şeflerin 1talyan baş. kumandan· 
dev!cti var mıdır? hğına ıidip halya kralına biat 

CEV.1P: ettiklerini bildiriyorlar. 

- Habcşıstan imparaıoriu- ~A.!,': 

~u araıisinin ancak dörtle bir • _ işgal altında bulunan 
buçugu duşman tarafından iş- yerlerdeki halkın ve rei~ierin 

Negüs L•n•vrecle 

bili içtinap olduğu kanaatinde
yiz. Zira aksi takdirde bunla
rın birçok tazyiklere ve iş
kencelere maruz kalmaları la
zım gelecektir. Bunun misal
lerini biz biliriz. 

3 - Majeıle ! Garbi Habetiı· 
tan naiplik kuvvetlerlnin •İ· 
Jlh, Cf' phane Ye levazım nok· 
sanlarını nısıl lkınal etmek 
mümkün olabilir? Gerek Gongo 
ve rerek Sıldan hudutlarından 
allih almak lmklntnı bulama· 
yacakları tahmin edllemezml? 

CEVAP: •. Coğrafya bunu böyle söyler, 
tözler bunu böyle görüı-. Fakat 
hu 700,000 nüfuıl tı Şf"hrin halkına• 

- Denize giriyor musunuz? 
De.raeni'I SO,OOJ inden bile: 

gal edılmış tulunuyor. idare ltalyan işgal kuvvetleri kuman-
merkezi garbı Habeşistanın danlığına arzı itaat elmiş ol- 1 
bızce ve ba11 devlet :erce ma- 1 

"- Habeşistan her ne za-
man silah ve cep ha ne almak 
istemişse mutlaka pek büyük 
müşkülat ile karşılaşmıştır. 
Fransanın Fası kaç yılda işgal 
edebilmiş ı:ılduğunu gözönün
de bulundurursanız ve zengin 
Fransa ile son altunlarını sar
fetmiş olan ltalyayı yanyana 
getirip mutalaa ederseni:ı:, bil
hassa küçücük bir Rif içinde si-

- Evet ••• 

9ebf!.e:abınt 1or alırıınu:. Bunun 
ti ebı şudur: Plj.j Jstanbulda ge· 

1 • Ye kal"n 650,00() in kescılne el
errn,· I> ıyen gidiş ücretin<" tibidir. , 

J e:ı'l hamamı heman hiç bir yerde 

Y
o tur. Açıktan da denize girmek 
... kt 

ma arı bizde bir hayret uyan-
lüm bir noktasında bulunan dıramaz. 
garb1 Habeş devleti, ayan mec- Bilakis biz bunun gayri ka-
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Afişaj mülteziminin vaziyeti 
tetkik ediliyor 

• k lr ve .. bu yaıak haklı bır ya· 

••htır. Onun lçin ~ İr ki, bu koskoca 
• te b b k u a ımdan: 

- Denizsiz latanbul.. 

1.at Dlyot'uz:, Denizden 411falanmak 
·~·h b. . h lk • Öhn genış a yıgını içle 

L~ r plljlara ucuı.ca •irmek ve 

Dahiliye Vekaleti de 
tahkikata girişti 1 

lahsız ve cephanesiz bir Abdül
kerimin neler yapabilmiş oldu: 
ğunu unutmazsanız Milletler 
Cemiyeti azasından bir devle· 
tin kolay kolay ortadan hy. ·~r g'' • 

tlleın·un banyo almak i;nkinı ve-
~e ıyorıa hiç olmazsa bedava 
ka.Ya bedavaya yakın flatlarla bir j b tane de halk plajı yapılmahdır. 
ıtııkı eniı.ei:z latan bul bu tehrin ÇO· 

dı.ı" arı için en büyük ıshrap ol· 
'" kada . b h" . . d h.:Jı r yıne u 41e ır ıçın e 

' başına bir iç s171sıdır. 

Belediye tarafından •Vakit,. 
müessesesine devredilen a!i
şaj işleri etrafındaki şikayet

ler üzerine Dahiliye vekaleti
nin de bu hususta esaslı tet
kikata başladığı anlaşılmak
tadır. 

Hatice Hatip "Vekaletin bu incelemeleri r - sonunda afişaj işleri hakkında 

1 
Açık Söz'ün "' iddia edilen şıkayetlerin varid .. . 1 olup olirW!dığı tamamen anla-

Bu k Sur~rı:z kuponu şılmış olacaktır. Afişaj mülte-
upomı esıp saklayııuz ziminin belediye otoritesinden 

l, No. 79 istifade ettiği iddıası üzerinde 

---------- bilhassa durulmaktadır. 

Belediyenin yaptığı tetkikat, 
afişaj işlerinde yolsuzluk ol
madığı neticesine varmıştı. 

Ancak bu hususta nihai karar 
Dahiliye Vekaletinin tetkikatı 
sonuna kalmış bulunmaktadır. 

Bakanlık belediyenin yaptı

ğı tetkikat neticesini de güz
den geçirmeğe başlamıştır. 

Vekalet lüzum görürse şikay
etçilerle beraber Belediye ve 

onun müteahhidinin de bu 
hususta maiümatına müracaat 
edecektir. 

holamıyacağı neticesine vara
bılirsiniz. 

4 - işgal ahında hu1unan nok
talarda Habef aeılzadelerinin 
General Graçyani'den çok 
memnun o1dukları ve bütün 
da\ıellerinc ltlirlk ettikleri 
söyleniyor. BilhaaaaRaa Hallu· 
nun onlarla birlikte reıim çek
tirmekte bulunduğu görülüyor. 

CEVAP: 

::-=-ii;;iyan işgal mıntaka. 
sında tatbik edilen idare tarzı 
medeni bir milleti şereflendi

recek \'asıllardan tamamile 
muarradır. 

• 
Söz istiyoruz: · Temmuz' 
TUtüncU dUkklnları telefon konutma

larından hatlı on kurut alıyor diyor ve •• 
devletin tesblt ettıOI fiatların tamamlle 
tatbikinin sıkı kontrol altına alınmasını 
istiyoruz, 

7 
Sah 

1936 

Mektup adresi: CaialoJlu, Şeref tokak Telgraf adresi • l.tanbut: Açık Söz 

Partide 

Şükrü Kaya 
lstanbula 

Geldi 
Dün Parti Merkezinde 

idare Heyeti 
toplantı yaptı 

Dahiliye Vekili ve C. Halk 
Partisi Genel Sekreteri Şükrü 
Kaya Bursadan şehrimize dön
müştür. Genel Sekreter Bur. 
sada Parti işleri etrafında tet
kiklerde bulunmuştur. Şükrü 
Kaya dün Floryaya giderek 
Atatürk tarafından kabul edil
miştir. Akşam saat beşte C. 
Halk Partisi lstanbul merke
zine gelen Genel Sekreter bu
rada da Parti işleri etrafında 
bir müddet meşgul olmuştur. 
Şükrü Kayanın bu tetkikle

rinden sonra vali Ve Parti 
Başkanı Muhiddin Üstündağın 
riyasetinde idare heyeti bü. 
yük bir toplantı yapmış ve 
Parti işleri üzerinde bazı mü
zakerelerde bulunmuştur. 

Diğer taraftan, aldığımız 
malümata göre Cümhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreterlik 
bürosu yakında şehrimiıe ge. 
lecek ve çalışmalarına \>urada 
devam edecektir. 

Hindenburg balonu da yeni bir 
iş mi çıkaracak? 

Y~k?rki h?rif?da A~r~pa_nın .bugünkü sınırları arasında Dan. 
çığın. vazıyetı pek !Y' go•ltrılmekteclir, Bu mesele /ıakkınclıı 

dun alclıitımız ıç sayfalarımızdaki telgraflarla ikinci 
sayfammn başınclaki •Politik. ba~lıklı 

yazıyı okuyunuz. 
111111ıı1111111ııımııı11uıııu11111111111mııı11111111111111111111111uııı111uııuırııııııı 

Yeni muha .. re·b·e ..... 
General Ludendorf istikbal har .. 
binin nasıl olacağını anlatıyor 

Alman orduıunun k' k" h b" .. 
L d d f 

es ı er anı ar ıye reıaı General 
u en or -th' b' ve mu ıı ır muharebe montajı 

[Gere~a} Ludendorf'un istikbal harbi hakkındaki keh•· 
net erını, kendi ağzıyle aalatan makaleS inci 11ayfadadır.j 
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AÇIK SÖZ 7 Temmuz 

Siyasa Dünyasından Haberler 
·~~~~~~~~~~~~~~·, 

S.on Dakika 
Radro Telefon Telgraf 

L Ankara - memleket ve dünya J 

Avrupa haritasının bir çibanı ::so:y:ı::7:9:::ll:er:ye:rd:e :s:k:ur:uş::::r.:ı.:ıo:n::N:o::2:oa:27::::Te:/g:ra:f:a:dr:e•:i: :ı.:ıa:nb:ul:A:ç:ık:S:ö:z Londrada yedi bin komü-

Harp sonu h~~-~-n~u:._e_:_i~-~-'.:~:.~ ...... ,. ... İmparatora il Açık Söz " için L,,,,~!~c! .~ü~,~!!.~~ ... f!.?...!'Loo~•"• 
halledilmiş gibi çizip bıraktığı ması, cemiyetin zayıf bulundu- on sual sorduk açılacak olan beynelmilel sendikalar kongrasınm mesaisine işti· 
ve bir bakışta garabeti olduğu ğu bir zamandan istifade etmek rak etmek üzere yirmi memleketten Londra'ya gelmiş bulunan 
kadar vaziyetinin nezaketi de istediğine de atfedilebilir. Av- sendikalar murahhaslarına sefa geldiniz demek için Hayd parkta 
göze çarpan serbest Dançik rupada emrivakılerin geçer 1 inci sayfadan devam CEVAP meyi bana tercüme ediyordu: bir nümayiş yapmışlardır. 
Şehri, şimdi Avrupa diplomasi akçe oldu"unu ve bütün bun· - . __ -Eg~ er M"ılletler " - Devam ediniz,,, lngiliz komünistleri lideri M. Harry Politi, proletarya bey-5 5 - S,anksiyoltarının kaldır-
sının ön sa.fta ele aldığı !ara karşı kimsenin tiz perde- ması hakkında ne dBtündü· Ve onuncu sualim bitince, nelmilel birliği tahakkuk ettirebilmiş olsaydı Duçe Habeşistan. Cemiyeti ortadan mühim bir mes'ele haline girdi. den söz söylememesi, Dançig- ğönüıii öğ<enebilir miyim? kısa bir sükundan sonra yirmi da muvaffak olamazdı, demiştir. 

5on aylar içinde, bilhassa de de yeni bir emrivakiin pat- CEVAP: kalkar veya kıymet- yıllık politika hayatının yega- e e e 
Almanyada Nasyonal Sosya- lak vermesi ihtimalini kuvvet· -;:-:'_Habeşistan zecri ted- ferinden birini veya ne siyasi hatası 52 milletin R 'd s /ı" {ı- -
listler i'~tidar mevkiine geç- lendiriyor. birlerin kaldırılmasını doğru 1 bir kaçını, azaların dan müşterek kararına inanmakla oman ya a ey ap ar, 
tikten eoııra, bu şehirde baş- Her halde Dançig meselesi bulmaz. Bilakis, Habeşistan bu birinin arzusile kay• hulasa edilebilen hükümdar V l' J l 
lıyan için için kımıldamalar, Avrupada çok büyük bir ra- tedbirlerin şiddetlendirilmesini bederse milletler ya• Karlton Park Hotel'in "Mont . , ı ı uırım ar 
en nihayet Milletler Cemiyeti hatsızlığa yol açmış bulunu- talep etmek hakkına malik bu- kın istikbale hakiki blanc., ın karlı tepesini göze 
Asamblesine gelip dayanarak yor. Almanyanın Avrupanındi- lunmaktadır. sunan geniş penceresine doğ-

Bükreş, 5 (A. A) Dorohoi yakininde bir kulübeeye yıldır;m 
isabet etmiştir. KulüJede fırtına esnasında oraya sığınmış olan 
talebeler bulunuyordu. Bunlardan üçü ölmüş ve beşi de ağır su
rette yaralanmıştır. 

kendini tam manasile açığa ğer kısımlarile olan münasebet· Pakt ahkamına uyarak dü- bir korku ve endişe ru başını çevirerek hafif bir 
vurmuş oldu. !erinin had devreye girdiğini rüst bir şekilde tatbik edile- ile bakabilirler. sesle şu sözleri mırıldandı; 

1918 haritasının ne kadar zannetmekde yanlış olmaz. 6 cek olan zecri tedbirlerin, •*• " - Bu son üç suale 1 

sakat çizildiği ve hatta hatta mayısda Almanyaya gönderi- mütecavize karşı Habeşistanda "8, 9 ve 10,, numaralı sual· "hali hazır,, da tarafımızdan ce-
Muldavya, Basarabya ve Bükovina'nın bazı yerlerinde müna

kalat k1'men kesilmiştir. Geniş mıntakalar, sular altında kalmıştır. 
Avruµanın muhtelif köşele. len lngiliz suallerine cevap müdafaa imkanlarını kuvvet- !erim şunlardı: vap verilemiyeceğini gazeteciye 
rine günün birinde belki de verilmemesi, bu suallerin Ber- Jendireceği muhakkaktır. Hatta "lngilterenin Akdeniz yolları bildiriniz Doktor Lorenzo. ••• 
yeni bir umumf harbe yol !inde uyandırdığı asabiyetin ha- Adis-Abeba • Cibuti hattının üzerinde bir ltalyan kontrolü- Nizameattin Nazif 
açacak bombalar brakıldığı la devam ettiğine bir delildir. askeri nakliyata kapatılması nün tesisine rıza gösterebile-

Yunanistan tay yare ısmar-
yıllar geçtikçe daha eyi an- Bu suallerden bir tanesi Al- ve bu hatta ltalyan levazımı ceğine inanıyor musunuz?,, 
!aşılıyor. manyanın akdedeceği muahe· taşınmasının men'i Graçyani "Blum hükumetinin Lava! 
Şu muhakkak ki, eğer millet- delere ileride riayet edip et- kuvvetlerinin iki ayda Habe- politikasını unutturmak iste· 

ler umumi harpten aldıkları ders miyeceği idi. Hitler bir nut- şistandan uzaklaşması gibi yeceğini tahmin eder misi-
den sonra, bugüne kadar şura- kunda kendisinin Alman hü· mühim bir netice verebilir. niz?,, 
da burada çıkan hadiseleri bam kı'imeti ve Alınan milleti 6 - Dünyanın bir yeni cihan "Milletlerin tekrar 914 den 
başka ve barışı kurtarmak namına söz söylediğini beyan ha,bine dev ad•mlaroyle yak- evvelki diplomatik devre dön-
zihniyetile karşılamamış olsay- etmişti. Hükumetle milleti ayır· !aştığı kanaatinde miıiniz? mekten korkmıyacaklarına ka· 
dılar, şimdiye kadar ikinci bir mak suretile ortaya bir ikilik _C_E_~ naat getirilebilir mi?,, 
umumi harp çoktan almış yürü· koymasının da ayrı manası 

müştü. Hala da sırasını bekliyen vardır. 

öyle unsurlar var ki, bunlardan Şu halde Almanya gerek 
birinin yarın pıçağı kemiğe da- akdedilmiş, gerek akdedilecek 
yamayacağını kimse temin ede- muahedelere karşı ne dereceye 
mez. kadar riayetkar olacağı hak· 

Dançig'e gelince, bu şehir kındaki bir suali küstahlık 

artık kımıldamaktan vazgeç- addetmekte ve böyle bir su
miş, adamakıllı harekete geç- ali hakaret saymaktadır. 
ıniştir. Almanya 6 Mayısdanberi 

Şehrin Ayan reisi Greiser'in hemen hemen beynelmilel mü
Milletler Cemiyeti asamble- zakerelerin hiç birine iştirak 
sinde barbar bağırarak ve da- etmemiştir. Almanyada ne za. 
hili kapaklarını vurarak, Ce- mandan beri mütemadiyen 
miyet kontrolünün dançig'den tekrar edilmekte olan "hukuk 
artık kaldırılmasını serahatle müsavatı ,, , " milli şeref ve 
isteyişi, bu hareketin alacağı haysiyet,, gibi kelimeler, Al-
istikameti de gösteriyor. manların son zamanlarda ne 

Greiser Cenevreye gelirken kadar gurura kapıldıklarını da 
Berline uğradığına ve Hill.ırle gösterir. Binaenaleyh böyle 
konuştuğuna göre, Asamblede bir Almanya ile her hangi 
bu kadar tahrikatçı vaziyet mevzuda müzakerelere giriş
alışı. arlık Milletler Cemiyetine mek güçtür. 
karşı ihtiyatkarane ve onu Şu halde Dançig meselesi 
okşıyacak surette haraket malum şekil ile ortaya atıl
etmeğe lüzum ğörmediğinden dıktan sonra, milletler ne dü
ve bu yoldaki haraketinin de şünürlerse düşünsünler, Ce-
Almanyada muzaheretle karşı· nevre kürsülerinde hatipler 
!andığını sarahaten gösterir. neler söylerse söylesinler, Al-

Hatta bazı Fransız gazete· manyanın bu meselede alacağ°ı 
!erinin yazdıklarına bakılırsa, vaziyet bir dereceye kadar 
beyenlmilel malıafilde Hitler sarahat kesbediyor demektir. 
Almanyasının Avrupanın si· Bu meselede en ziyade na. 
yas! istikrarına doğrudan doğ- zarı dikkati celbeden nokta 

, ruya indireceği ilk darbenin Lehistanın hiç sesini çıkarma
Dançigde indirileceği düşün- masıdır. Acaba Almanya ile 
cesi hüküm sürmektedir. Lehistan Danzing meseleside 

Bu düşünceyi haklı ve ye- anlaştılar mı ? 
rinde gösteren sebepler yok lngiliz gazeteleri, bu husus. 
değil, çoktur. ta şüphe ve tereddüde mahal 

Bir defa Greiser'in Dançigte yoktur, diyorlar. Anlaşılıyor 
tek başına harekete geçtiği ki, Hitlerin şimdi ön safta ge
pek okadar zannedilemez. Gre- len hedefi serbest Danz;g 
iser'in, Mı\letler cemiyeti Asam- şehridir. 
blesinin Habeş işile uğraştığı S. M. A. 

"- Hebeşistan imparatorlu
ğa, Habeş hükumeti ve Ha
beşler bütün milletler için sulh 
ve itilaf içinde, devamlı bir iş 
birliği istemektedir. 

7 - Aiilletler Cemiyetinin bil· 
tün Kıymet vasıflarından te .. 
cerrüt etmi~ bulunduğu iddia 
edilmektedir. Majeste! 

Bunları ard arda sormağa 

mecbur kaldım. Zira ben bun
ları sordukça Negü'sün solgun 
yüzünde melul bir tebessüm 
beliriyor, sonra Habeş murah· 
has heyettinin matbuat müdü
rü· doktor Lorenzo impara
torun ağzından çıkan tek keli-
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Memleket me·seıeıeri: 

Evlenmek istemi yen 
züppe bayanlar ••• 

Sayıları pek az da olsa ·bun
ların kafalarındaki kötü ve 
çarpık düşünce yok edilmeli! 

Kadının ana olmak vazifesinin öteki vazifelerinin en başında 
gelmekte iddiası, sosyal hayat varlığının tabii neticesidir. Genç 
kız mutlaka ana olmak vaziyetindedir. Çünkü lcemiyet bunu 
şiddetle istiyor. Anası az olan memleketler~n büyük folaketle~e 
göğüs germek vaziyetinde kalacaklarını soylemek, bıl'."e~ la_
zımmıdır? Çocuk yetiştirmeyen cemiyetlerin nasıl ezıldıklerı, 
nasıl yok olduklarını biliyoruz. 

ihtiyar tarih bunun misallerile doludur. inkıraz bulmuş olan 
başlarına gelen bu felaketin tek sebebi, anasızlıktır. 

Tüı k yurdunda kadın, herşeyden önce analık vazifesini 
yüzde yüz dirayetle başarmak mecburiyetindedir. Ana olmak 
istemiyen kadının, tehlikeli bir mikrop gibi cemiyet dışına fır

latılması bugün bir zarurettir. Niçin? diye sormayınız. Düşü. 

necek olursanız bu zaruretin binbir sebebi kafanızda, ağır ka
buslar gibi canlanır. 
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Gelelim evlenmek istemiyen, ana olmak istemiyen dar ve 
çarpık düşünceli bayanlara. Bunların sayıları muhakkak ki pek 
azdır. Fakat bu azlığın da bir tehlike olduğuna biz inanmış 
bulunuyoruz. Bir tek le olsa, bunun yarın bataklık böceği gibi 
çoğalacağını aklımıza getirebiliriz. Şu halde ana olmak iste
miyen bayanlarımızın kafalarında örümcek ağı kurmuş olan bu 
mikroplu düşünceyi yok etmek lazımdır. 

Zecri Tedbir 
(Birinci sahifeden evam) 

kınında bulunanlar bu dakika
da imparatorun tek bir arzusu 
bulunduğunu söylemektedirler: 

lngiltere'de kalmış olan ÇO• 

cuklarını tekrar görmek, plan
larını bilahare tesbit edecektir. 

Necaşi dün .lkşam saat 
22,50 de ve Paris tarikile 
Londra'ya hareket etmiştir. 

Habeşislan'ın Londra sef~i 
Martin ile Ras Kassa kendı· 
sine refakat etmektedir. Ce
nevreden ayrıldığı zaman İs· 

tasyonda ancak on beş kişi 
bulunuyordu. Hiç bir hadise 
olmamıştır. 

Ras Nasibu, Cevevre'de 
kalmıştır. 

Paristen geçti 
Paris, 6 ( A.A.) - Necaşi, 

beraberinde Ras Kassa olduğu 
halde bu sabah saat 8,30 da 
buraya gelmiş ve beyanatta 
bulunmaktan imtina etmiştir. 
Yağmurlarla beraber muha-

rebe yeniden başlıyor 
Londra, 6 (A. A.) - Habeş 

delegasyonu katibi M. Emma· 
nuel Abraham, sulh severler 
tarafından yapılan bir halk 
toplantısında şu beyanatta bu
lunmuştur: 

Adis-Abeba'nın haricindeki 
bütün Habeş halkı, yağmur 

mevsimi başlar başlamaz so
nuna kadar düşmanla çarpış
mağa azmetmiştir. Habeşli

ler, hatta sopa ile dahi olsa 
muharebeye devam etmeğe 

karar vermişlerdir. Habeşlirer 
düşman büyük babalarının 

mukaddes toprağından dı

şarı atılıncaya kadar veya
hut artık muharebe edebilecek 
tek bir Habeşli kalmayıncaya 
kadar istiklalleri için müca
dele edeceklerdir. Biz hiçbir 
memleketten bizim iştiklalimiz 
için askerlerinin kanını dök
mesini istemiyoruz. Bizim bü
tün istediğimiz şey, silah ve 
mühimmat alabilmek için bir 
miktar paradır. 

Üst tarafını Habeş muha
ripleri yapacaktır. Avrupanm 
emniyet ve selameti namına 

bize ihanet edildi. Hiç bir fe. 
dakarlık, hatta Habeşistan 

gibi eski ve kimseye zararı 

dokunmıyan bir milletin imha
sı bile Avrupanın ve cihanın 
ufuklarında tecessüm etmeğe 

başlamış olan müthiş harp teh
likesini defedemez.,, 

ltalyanlar ne zayıat vermişler? 
Roma, 6 (A.A.) - Habeş 

harbiniıı bitamındanberi yapı· 

lan zabıta harekatı esnasında 

Biz bir kaç bayan biliyoruz ki, evlenmenin, ani olmanın aley
hinde bulunuyorlar. Aile hayatındaki erişilmez saadese bizzat 
kendi varlığile can ve ruh veren kadının evlenmekten kaçınması 
yeasizdir, manasızdır, fakat bunlardan daha üstün olarak sosyal 
hayata karşı ezici bir darbedır. 

Tanıdığımız bu Bayanlar ana olduktan sonra güzelliklerini 
kaybulacağı vehmine düşmüşler, rahatlarının bozulacağı endişe

sine düşmüşler. 
Ne garip, bozuk ve mütelessih bir düşünce!.. Aile seaade

tini, ana olmak zevkini, cemiyete yeni unsurlar katmak vefa
karlığını çürük bir vehme kurban göndermekte manasızlık pek 
acıklıdır. Bv çeşit züppe Bayanların bilmeled lazımdır ki sap
tıkları yol, çıkmaz bir sokaktır. 

Memlekete evlat lazım, bu evlatları inkilap çocuğu olarak 
yetiştirmek, müdafaa ordusunun imanlı elemanları olarak bü
yütmek lazımdır. Bunu ancak kadın, Türk kadını başaracaktır. 
O kadın ki inkılap ona pek çok şeyler kazandırmış, hak sahibi 
yapmıştır. inkılabın bu hizmetlerine karşı ondan istenen tek 
şey : Ana olmaktır. Sakat düşünceye dalmış olan bayanlar, 
ikiz doğuran, üçüz doğuran ve bu yavruları seve seve, sevine 
sevine yetiştiren Türk kadınlarından utansınlar. 

' - uç nefer ve iki zabit ölmüştür. 1 

1 Kanunusani 1936 tarihin· 
denberi ölenlerin miktarı 
2553 e baliğ bulunmaktadır. 

Kuvvetli bir Milletler 
Cemiyeti Fikri 

Londra 6 (A. A.) - Çorçil, 
Bristolda söylediği nutukta, 
Milletler cemiyetinin her han· 
gl bir mütecavizin kuvyetine 
faik olacak kabiliyette bir 
kuvvete malik bulunmasını 

istemiştir. 

Bir Profesörümüzün 
Lehistanda bir kon

feransı 

Varşova 6 (A.A.) - lstan
bul Üniversitesi tarih profesö
rü Doktor Nimet Kurat, 
Joseph Pilsudski üniversite· 
sinde, Türkiyede ali tahsil 
ve Türk arşivlerinde Po
lonya tarihine ait vesikalar 
mevzuları üzerine iki konferans 

vermiş ve bu konteranslar Var
şova ilim muhitine~ büyük bir 
dikkatle takip olunmuştur. 

Afişaj ve 
Mesuliyet 
1 inci sayfadan devam 
Müteahhidin reklam mahiye

tinde yazı ve resimleri ihtiva 
etmiyen la vhalardan teşhir üc
reti istemesi memnudur. Böyle 
olduğu halde müteahhit bu 
nevi lavhalardan da teşhir üc
reti istemiştir." 

Devlet Şurasına yapılan bu 
müracaatin ihtiva ettiği esas· 
lar, mahkemelere yapılan di
lekler, ortaya konan neşriyat 
ve bu neşriyatın istinat· ettiği 
vesikalar hakikaten İstanbul. 
da hem hukuk, hem de mes
uliyet ve prensip noktasından 
bir afiş ve iltizam meselesi 
olduğunu bir kere daha göz 
önüne çıkarmaktadır. 

Müteahhidin ve İstanbul Be
lediyesinin bu yolda kendile
rine göre tefsirleri, düşünüş 

tarzları, müdaffaa ediş tabiye· 
leri vardır. Fakat, buna kar
şılık da şu yukarıya naklet
tiğimiz ve tazeliğini hala 
muhafaza eder gördüğümüz 
iddialar vardır. 

Bunlar içinde bizi sıkı sıkı .. 
ya alakadar edenler de pren. 
sibe dayananlarıdır. 

l - Vergi tahsili müteah
hide bırakılabilir mi? 

2 - Miileahhit resmi mü
hür kullanabilir mi? 

3 - Müteahhit veya mül
tezim •. nunun güz on üçün .. 
cü maddesine dayanıp husu· 
si bir ücret ile kanunen ver
gi mahiyetini haiz bir resmi 
bir arada tahsile salô.hiyet-

dar olabilir mi?, 
En başta bu üç noktadır 

ki, bugüne kadar hala aydın
lanmamış ve üzerinde hüku
met noktai nazarı ifade edil
memiştir. 

İstanbul gazetelerinin he· 
men hepsini ve İstanbul hal. 

lıyor 
Atina, 6 (Açık Söz) - Yunanistan 26 takip ve ayrıca do

nauma ile teşriki mesai edecek 12 tayyare daha ısmarlıyacaktır. ... • 
Habeşistandaki Italyan zayiatı 

ne kadar imiş? 
Roma 6 ( A. A. ) - 1936 ikinci kanundan beri Afrikadakl 

ltalyan zayiatı 2553 ölüye baliğ olmaktadır. 

• • • 
]aponyada 17 idam 

Tokyo 6 (A.A.) - 23 Şubat ihtilaline iştirakten suçlu olan
lardan 17 zabit ölüm cezasına, 5 suçluyu müebbed hapse mah
kum etmiştir. 

• • • . 
Pariste kanlı çarpışmalar 

Paris, 6 (A. A.) - Zafer takı yakınında dün akşam vuku. 
bulan hadisede iki komiser ve 31 polis memuru yaralanmıştır. 
Memurlardan üçü hastaneye yatırılmıştır. 

Dün akşam geç vakla kadar 16 kişi tevkif edilmiştir. 

Gümrüklerde 
yeni tayinler 
Ankara, 6 ( Telefon ) - ls

tanbul gümrükleri ambar mü
rakibi Nuri, ithalat ambar 
şefliğine, Galata ithalat ambar 
memuru Şaban muayene me
murluğuna,. lstanbul müdürlü
ğü katiplerinden Faik lstanbul 
ithalat muayene memurluğuna, 
Galata ithalat katibi llhaın: Ve
kalet tefliş direktörlüğü me
murluğuna terfi ettirildiler. --
kının da fiilen yarıdan fazla. 
sını doğrudan doğruya ali· 
kadar ve meşgul eden brı 
prensip noktaları üzerinde iç 
Bakanlığının ne düşündüğünü 
öğrenmek hakikaten meraka 
değer. 

Bu yoldaki izah ve Devlet 
Şiırasının varaca~ netlced .. ir~ 
ki afişaj ve mesuhyet bahsını 
kestirip atacak ve asıl ger
çeği ortaya koyacaktır. 

Etem izzet Benice 

Atatürk'ün 
İngiltere krahnı 
tebrikleri 

Ankara, 6 - lngil ere kra• 
lının doğumunun yıldönümü 

münasebelile Atatürk ile seki· 

zinci Edouvard arasırıpa tel· 
graflar ta ati olunmuştur. 

Başbakanı tebrik 
ve kendisinin 
teşekkürleri 

Ankara, 6 - Başbakan is
met lnönünün Haydelberg 
Üniversite•i fahr! iktisat dok· 
torluğuna seçilmesi münaseb"' 
tile tebrik ve teşekkür telgraf. 
!arı taali edolmiştir. 

Evkaf işleri 
Ankara, 6 (Telefon) - Y"" 

ni evkaf kanununun tatbik şek• 
lini gösteren nizamname dev• 
Jet şu rasınd1 tetkik edildi, ya• 
rın tatbik mevkiine girecektir. ,. 

Yeni Romanlarımız 
-
Ben kimin metresiyim? 

Aşk her 

Yazan: lskender Fahreddin 

• • • 
şeye galibsin ! 

Yazan: Suad Derviş 

lske.nder Fahreddin'in romanı 15 Temmuzda başlıyor. 

Suad Dervişin romanı da onu takip edecektir. 

B "k" b"" --k a.öhretin en güzel ve en muvaffak romanlarını 
u ı ı uyu ..,. b"I" - -

ilk defa Açık Söz'de okuyacağınızd!ln e~in ola ı ırsınız. 

BU SENE iÇiNDE 
) 

Edebi: 

Açık Söz'e roman 
1 

yazacak 
Tarihi: 

olanlar: 

1 - Akagündüz 
2 - Bürhan Cahid 
3 - Reşad Nuri 
4 - Faruk Nafiz 
5 - Cahil Uçuk 
6 - Nizamettin Nazif 
7 - Hilmi Ziya 
8 - Etem İzzet Benice 
9 - Süheyla Güldiken 

Y i NE 
Milli mücadeleden 

• 
PEK 

• • 

1 - Ziya Şakir 
2 - Aziz Hüdai Akdemir 
3 - Ahmet Refik 
4 - İskender Fahreddin 
5 - Reşat Ekrem Koçu 
6- Süleyman Tevfik 
7 - Mabeyinci Sait 
8 - Münür Paşa 
9 - Nazif Süruri [Metruk notlar] 

YAKIN DA 
bugüne kadar Ankaradan bahisler •• 

Yazan: Bürhan Belge 
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Temmuz 7 • 

'j lr.PAN' 
K . ' omısyona ... 'ı 

tir Büyük Napoleon'un bir lafından bahsederler. Her işi kes
ine yapan bu adam dermiş ki: 

. - Ben hoşlanmadığım işleri komisyonlara havale ede
rıın. Çünkü komisyona giden bir işden at tık hayır gelmez . ., 

Devlet işlerini de harp planları gibi sadeleştiren Napoleo
nun bu politikası yeryüzünde hala devam ediyor. 

I Kuvvete dayanmıyan veyahut çetin bir idareden kuvvet 
a mayan haklar ve iddialar her yerde ve her zaman komi•
Yonların doıya dolaplarında çürüyüp gitmiye mahkümdur. 
~ . Habef davası, bizzat imparatorun müdafaasına rağmen 
lılletler Cemiyetinde nasıl kaynadı, gitti. Muhakkak ki böyle 
davaların konuşulacağı yer konferans salonu değil. harp 
meydanıdır. 

• Bizim Boğazlar için ortaya attığımız dava yürüdü ve bizim 
;•tediğimiz hedefi buldu. Çünkü bu davanın tutunduğu bak
~rın arkasında Türkün dosta ve düşmana hürmet telkin eden ı 

uvveti vardır. 
Bin türlü nezaket ve teşrifat incelikleri içinde geçen 

politika sohbetleri öyle bir ziyafet sofrasıdır ki, herkes lokma· 
1101 mebaretle, tehditle komşusunun ağzından kapmıya çalışır. 
I Zavallı Habeş imparatoru bütün samimiyeti ile çıktığı Mil· 
etler Cemiyeti mahkemesinde tezallüm ederken içim aızladı. 
B"ı- .. .u un o haklı ve acı şikayetlerin 52 devlet murahhası uze-
rınde bıraktığı birkaç saniyelik tesirden sonra hakikatin o 
•ert adımlarile yine yürüdüğünü ı:-örmek oldukça hazindir. 
fakat arkasında bir tek süngüsü kalmıyan Negüs'ün on iki 
milyonluk milleti hesabına okuduğu o yanıklı şikayetname 
Milletler Cemiyeti "buinei evrak., ına atılacak bir mersiye 
olmaktan nasıl kurtulabilirdi. 

Birkaç yıl önce Japon satırından geçen yirmi bin Çinlinin 
figanı da Milletler Cemiyeti sarayının taş dıvarlarında böyle 

•önup gitmedi mi? 
Milletler Cemiyetı komisyonlarına giden bu haklar ve hak· 

•azlıklar zamanın unutturucu ve yumuşatıcı kudretinden teselli 

bularak istirahat ederler. 
Yakında Milletler Cemiyeti mahkemesine belki bir Arap· 

Yahudi davası düşecek 1 Burada çarpışacak iddialar para ile 
ku•vettir. Ve asıl merak edilecek dava da budur. Kuvvet 
h"._kkı yeniyor. Muhakkak. fakat parayı da yenebilecek mi? 
Çunkü para bizatihi kuvvettir. 

Bürhan Cahid 
lrnıiyazlı otomobiller: 

fıkrSa~ın ~elediye ~cisim.iz, imtiyazlı otomobiller diye yazdığı~ 
ki a ıızerıne ne elçıliklerın ne de resmi markalı otoınobıllerın 1 

h akson çalmak imtiyazları olmadıgını ve buna cür'et edeceklerin 
B •be~ verilmesini gazetelere yo!ladığ'ı bir mektupla bildirmişti. 
. u bıraz açık jurnalcılık gıbi olacak amma herkesin istiralıa-
tıne taallük ettiği için bizzat şahit olduğum iki vakayı lıal.ıer 
~ereyim: 1217 numaralı Ankara markalı bir elçilik otomobili 
ıle 300 resmi markalı otomobıl klakson çalmaktadırlar. 

B. C. 
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ADLiYE 

Bir kadın tevkif edildi 

Kocasına kocaman 
bir bıçak çekmiş! 

Bir adam kin yüzünden kundak
cılık yaparak yangın çıkardı 

Dün M · cddeiumumili!l'e Hı-
ıce adlı b" , 

ril . . ır adalı kadın ve-

k 
ınıştır. iddia edildiğıne göre 
adının . S it suçu şudur: Hatıce, 

h
u anahmet de ihsanın kıra\. 
ane · d k sın e çalışan Fuadın 
arısıdır. Son zamanlarda ko

ta ·ı sı e arası açılmıştır. 

Hatice tedarik ettiği bır ka
ırıa ile e\'elsi gün Sultanah
~et parkına girmiş ve taflan
:rın arkasına saklanmıştır. 
ııat bir aralık elinde kah,·e 

lepsisile oradan geçerken bir
~enbire saldırmayı çekerek 
y Uadın üzerine hücum etmiştir. 
etışenler Haticeyi tutmuşlar 

ve Fuadın ,·aralanmasının önü· 
ne ıteçmişlerdir. Sultanahmet 
•ulh ikinci ceza hakiminin onü
ne çıkarılan Hatice hakimin 
suallerini şöyle karşıladı: .. 

- Ben kocama bıçak çek· 
~~diın. Parkın önünden hıyar 
tı ıın. Parkta onu soyacak· 
el ın. Çantamdan çakımı çıkar-

()ılnı. Çakım biraz büyüktür. 
ab')" 

0 
ı ır ya... O sırada Fuat 

ar~dan geçti. Kendisinden bir 
s"er · na· 

1 
sıgarası istedim. O, ba-

ka. Şle parklarda geziyorsun, 
dezan, kendin al.. dedi. Ben 

va lukt Y sen bana namussuz-
dirıı a tııı isnat ediyorsun, de
surat\'e hıyarla beraber b.çağı 
Haı~a fırlattım .• 

llıi•t· kırıı Hatiçeyi tevki[ et· 
, ır. 

P Kundakçı 

ye olan düşmanlığından dolayı 
evin duvarlarına bir teneke 
benzin serperek ateşlediği 
tesbit edilmiştir. Safer dun 
müddeiumumiliğe gönderilmiş
tir. Dördüncü mustanlık Saferi 
tevkif etmiştir. 

Üç tevkif 
Doktor Babayan Paşanın 

karısı Takuhiye ait mücev
herat dolu çantayı çalanlar
dan Himmet, Hüsamettin ve 
Ali Riza dün poli• tarafından 
müddeiumumilil{e \'erilmişler
dir. Sultanahmet sulh ikinci 
ceza hakimi önüne çıkarılan 
suçlularcıan Ali Riza bu hır
sızlığı ker.disinin yaptığını iti· 
raf etti. Fakat hakim Sala
hattin, üçu hakkında da tevkif 
kararı verdi. 

Katil kadın 
Dün ağır ceza mahkemesin

de, geçen sene Galatada Ka
zımı tabanca ile öldüren Güli
zarın muhakemesine de\'am 
etti. Suçlunun a\'ukatı dosyayı 
tetkik edeceği için muhakeme 
talik edildi. 

Kontenjan kararna
mesinin be,incl 

maddesi 
1-7-936 da meriyel mevkiine 

girmiş olan 2 4629 _s~yılı k_on: 
tenjan kararnamesının 5 ıncı 
maddesine göre -V- listelerinde 
bulunan eşyanın yabancı ülke
lere siparişinden evvel alaka
dar vekaletin iznini almak la
ıım gelmektedir. 

-~ÇIK SÖZ-

' 1 Günün Vodvili 1 
Milletler arası 

bir reklam 
--+ 

Hız ve gücünü vatandaşın se,,gisinden alan gazetedir Bu pazar günü radyoda ya
pılan reklamı işittiniz mi? Bir 
z~t ... hem iyi tecvid bildiği şu 
butun dünyanın (atol alo) de
diğini (ahalul, ahalul) şeklinde 

Sahibi: Etem !net EENICE Sayı: 79 Her .Yerde 5 kuru~ Telefon No: 20827 • Telgr<lf adretl: lstanbul Açık Sö~ 

Deniz: 

Akagın 
Biletleri 
Çok pahalı 
Halk bilet ücret
lerinde tenzilat 

yapllmasını 

istiyor 
Limandaki vapur bilet (ic

retlerini tesbit edecek olan 
tarife komisyonu yakında lk
tısat Vekaleti tarifeler müdürü 
M uhsinin başkanlığında top
lanacaktır. Tarifelerde mühim 
bir değişiklik olması beklen
memekle beraber bilha<sa 
Akay idaresinin tatbik ettiği 

bilet ücretlerinin fa1lalığından 

şikayet edilmektedir. Adalarda 
ve Anadolu yakasında oturan 
halk, Şirketi Hayriyenin son 
rnmanlarda yaptığı tenzilat 
\'e kolaylıkları ileri sürerek 
Akay idarasinin r,le bu hare
kete ayak uydurma<ını iste
mektedirler. Bu hususta ken
dilerile görüştüğümüz Adalılar 
ve Kadıköylüler şu noktalar 
ü1erinde durmaktadırlar. 

" - Öteden beri limanda iş-
li yen vapur tarifelerinin paha
lılığından şikayet edilir. Niha
yet son zamanlarda bu yolda 
halkı memnun edecek bazı 

adımlar atıldı. Fakat maalesef 
bu hareketler ancak bazı mın
takalara tahsis edildi. Mesela 
Şirketihayriye bilet ücretlerin
de kendi kendine mühim tenzi
latlar yaptı , .e ayrıca da Bo
ğazda sayfiyeye gidenlere \'e 
oturanlara dörder aylık ,.e 

POLiS 

Bir adam 8 metreden düştü ve 
tehlikeli yaralandı 

Bir köpek yeni doğ
muş bir çocuğu 

paraladı 
60 yaşında sarhoş bir kadın 
yakalandı. mektep çocukları 

Çeşmede boğuluyorlardı. kıymetli 
bir yüzük te sırra kadem bastı 1 

Dün Edirnekapıda çok feci 8 METREDEN DÜŞTÜ -
bir hadise olmuştur: Nişancada Havuzlu hamam 

Edirnekada Kasım ağa ca- sokağında oturan terzi Arlin 
minin bodrumuna henüz dog- sarhoşluğu yüzünden 8 metre 
muş bir çocuk atılmıştır. Ci- irtifaındaki tarasadan aşağı 
varda dolaşan serseri büyük düşerek tehlıkeli suretle ya-
bir sokak köpeği çocuğun ko- ralanmışlır. Artin Cerahpaşa 
kusunu alınış ve bir el parçe· hastahanesine kaldırılmıştır. 
si gibi çocuğun üstüne atıla- BOGULUYORLARDI- ı::,._ 
rak zavallı çocugu parçala- velki gün yağmur esnasında 
maga başlamıştır. Etraftan Çukurçeşmedeki 17 inci ilk 
yetişenler çocuğu köpeğin mektep önünde oynamakta 
önünden almışlar ve imdadı olan çocuklar korkudan ci-
sıhh! otomobilile hastaneye vardaki bir çeşmenin altına 
kaldırmışlardır. Polis tahki- iltica eylemişlerdir. Fakat bir 
kata başlamıştır. müddet sonra çeşmeyi su bas-

IHTIY AR SARHOŞ - Pa· mış Ye bütün çocuklar boğul-
zar günü Akbabada iyi giyin- mak tehlikesile karşılaşmışlar-
miş altmışlık bir kadının me- dır. Nihayet büyük bir çocuk 
sireye gelenlerin rahatlarını taşlara tırmanarak dışarı çık-
bozduğunu ve daha ileri gi- mış \'e polise haber Yererek 
derek şuna buna tecavüz etliği arkadaşlarını kurtarabilmiştir. 
görülmüştür. YILDIRIM - Evvelki gün 

işe jandarma miidahale et- yağan yağmur esnasında Kuleli 
miş ,.e kadını yakalamıştır. askeri lisesi önündeki telgraf 
Adının Sabiha olduğunu söy- direğine yıldırım isabet etmiş 
liyen ihtiyarın fazla rakı içtiği ,.e telleri parçalamıştır. 
anlaşılmıştır. Beykoz jandarma SARHOŞ KADIN - Feri· 
kumandanı tahkikata devam köyünde oturan Umurca fab-

0 
0 33 tenzilatlı karneler ihdas 

etti. Fakat Akay idaresi sene
lerce enelki tarifesini hiç de
ğiştirmediği gibi bu şekilde ı 
kolaylıklara da yana mı;or. 

etmektedir. rikası kapıcılarından Ali evinin 
111t11••••ııo••••••ı11111111111111•••••••11ııırııııı111111111111••••1111 bahçesinde yaptığı sünnet dü· 

KONTROL- lktısat Veka- ğününde mahallesinde oturan 
!eti tarafından hazırlanarak arabacı Eminin kızkardeşleri 

Haziran başından itibaren Emine, A>Şe, Zeynep ve kamı 
meriyete giren yeni Deniz ni- Gülizar arasında rakı içerler-Fil vaki Akay idaresinin de 

yolcularına lıazırladıgı haftalık 
ve aylık abonn1an karneJeri 
\'ar. Fakat bunların liatları 

yine bilet ücretlerinden on 
para ucuz değildir. Bugün 
Şırketihayriye biletlerini bu 
kadar ucuzlattığı halde zarar 
etmiyor. Demek kı Akay da bi
raz fedakarlık ; apabilir. Ge
çen sene Akay idaresinin yüz 
bilmem nekadar lir> kar etti
ğini gazetelerde okuduk. Biz 
Akayın bu karından bir mik
tarını halk içın feda etmesini 
bekliyoruz ... 

zamnamesının tatbik edilip ken kavga çıkmış ve dört kız 
edilmediği Deniz Ticaret Di- eve sahibi Alinin kızı Sabihayı 
rektörlüğü tarafından sıkı bir döğmüşlerdir. 
suretle kontrol cdilmeğe '>aş. Sabiha h~mile olduğunu id-
lanmıştır. Yeni nizamnameye dia ~derek karakola müracaat 
göre bundan sonra biitün etmiştir. Tahkikat yapılmak-
büyük ve küçük gemilerde tadır. 
muhakkak surette müsademe • Kadıköy Moda caddesin-
paletleri bulunacaktır. Bu pa- de oturan Yorgi ecnebi taba-
letler çok sağlam branda be- sından olduğu halde sütçülük 
zinden yapılmakta olup Avru- yapmakta olduğu görüle-rek 
padan getirilmektedir. ilk nu- yakalanmıştır. Küçük san'at· 
muneler şehrimize gelmiş ve !ar kanununa aykırı hareke-
yapılan tetkiklerde murnfık tinden dolayı mahkemeye ve· 
görülmüştür. rileceklir. 
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• • 
ŞEMSiYE 

Cenevre, 2 Temmuz

Çocukluğumda Türkiyenin 
her tarafında, bilhassa lstan
bulda en karlı işlerden birinin 
şemsiye satıcılığı olduğunu ha
tırlarım. Kadın, erkek, genç, 
ihtiyar hatta çocuklukla genç
lik arasındaki yaşlarda dola
{an mektepliler mutlaka birer 
şemsiyenin sahibi olurlardı. 
Zira yaz, kış, ilkbahar, sonba
har demez yağmur güniin ve 
gecenin hemen her saatinde 
yağabilir \'e insanı bazen eşek 
sudan gelinceye kadar \'e ba
zen ahmaklığına kendini de 
inandıracak kadar ıslatabilirdi. 

Şemsiyenin bir çok nevileri 
olduğu gibi herkesin terbiyesi· 
ne ve zevkine göre değişen türlü 
türlü renklileri de, astarlıları ve 
astarsızları da olur; adi günler• 
de, seyranlarda, tenezzühlerde, 
resmi günlerde insanların nasıl 
başka başka elbiseleri olursa 
yine öylece gününe, zamanına 
göre taşınacak başka başka 

oldular. Caddelerdeki küçüklü 
büyüklü sayısız şemsiyeci dük
kanlarından eser kalmadı. Hat· 
ta ben iyi hatırlarım, rahmetli 
babam on yıl önce, istediği 

gibi bir şemsiye bulamamanın 
azabı ( 1 ) ile üç dört gün hid
detli ve sinirli dolaşınca ben 
ve kardeşlerim; 

- A efendim şemsiye bu 
kadar lüzumlu bir nesne mi ki 
kendinizi bu derece yoruyor
sunuz .. 

Bile deyebilmiştik. Ve gitgi
de şemsiye kullanandan mem
leketimizde eser kalmadığı gibi 

şemsiye ile dolaşanları da don 
paça sokağa fırlamış insanlar 
gibi garip görmej!'e, hatta ... 
ahmak ve budala, sallapati 
yerine koymağa başladık. 

Ve günün birinde ben bir 
Bayan tamdım ki kocasından 
niçin ayrıldığını sorduj!'um 
zaman bana yalnız şu cevabı 
verdi: 

- Şemsiyeli ahmağın biri 
idi de ondan. 

Dostlarım ... Size yemin ede
rim, otomobille, tramvayla, ya
ya veya bısikletle geçip gidenle· 
rin hepsinin ellerinde mutlaka 
birer şemsiye vardı. Ve bu şem
siyeli insanlar arasında bir ben 
eşek sudan gelinceye kadar 
ıslandım. 

!:5!..ssadan hisse · 

"Bu neden?,, diye düşündüm 
ve şu neticeye ulaştım: 

"lsviçre, yağmur memleketi. 
Her taraf orman. Ve ağaçsız, 

nebatsız tek karış toprak gör
meyi imkansız kılmış olan bu 
insanların memleketinde şem
siye asıl manasından ve me
deni kıymetinden zerre kay
betmemiş. 

ŞİRKETLER: 

Elektrik 
•• 

Ucretlerinde 
Tenzilat 
Açılma ücreti 
yarım liraya 

indirildi 
Elektrik tarife komisyonu 

dün saat 14,5 de Metro ha
nında taplanmış ve eski kilo
\'at fiatlarını üç ay için ay
nen ibka etmiştir. Tarifenin 
yalnız diger bazı kısımları 

üzerinde halk lehine mühim 
tenzilatlar yapılmıştır. 

Şi"'.diye kadar oturduğu 
yere ı k eleklirik alan kimse
lerle herhangi bir suretle cer
yanı inkıtaa uğramış olan abo
nelerden şırket tarafından tah
sil edılen bir lira ceryan açıl
ma parası elli kuruşa indiril
miştir. bu nokta altı ay ev
vel elektirik şirketi nezdinde 
Nafia komiserliği tarafından 
şirkete kabul etlirildigi için 
altı aydanberi kendilerinden 
açılma ücreti olarak bırer lira 
alınan abonelere bu paranın 
ellişer kuruşu iade ettirilecek
tir. Bundan başka komiserlik 
açılma ücretlerinin ilk abone 
~lacaklardan alınmaması için 
şırketle müzakerelerde bulun
maktadır. 

----o----
Belediye: 

Şehircilik 
Mütehassısı 
Çalışıyor 

f'.loryada istimlak 
i•i başladı 

Müstakbel şehir planının ha

zırlanması için çalışmalar de
vam ediyor Şehircilik müte-

ha,sısı Prosl, kendisine yar
dım için seçilen komisyona 

bazı direkti!ler verdikten son
ra Parise dönmüştür. Müte
hassıs bu husust~ Pariste meş

gul olacak ve bir müddet 
sonra tekrar şehrimize döne
cektir. 

Prostun fikrine göre evvela 
şehir içindeki işlek, fakat 
pek dar olan bazı cad
delerin genişletilmesi lazımdır. 
Sürpagop mezarlığı mıntakası 

ve o civardaki bostanlarda da 
mahalleler vücude getirilecek, 
meydan ve parklar yapılacak
tır. 

FLORY A - Florya plajı
nın arkasındaki geniş arazinin 

istimlakine başlanmıştır. Bele
diye emlak müdürlüğünden bir 
memur Bakırköy tapu daire

sinde bu işle meşgul olmak
tadır. istimlak edilecek büyük 

arazideki evler yıktırılacak \'e 
buralara villa tarzında bah
çeli küçük evler yaptırıla
caktır. 

ı tercümeye muvaffak olarak 
doğrudan doğruya ahaliye hi
tap haline getirmesinden an
laşılan pek mahir bir zat, 
lstanbul Festivalini halka çok 
heyecanlı bir şekilde reklam 
ettı: 

- Baylarl diyordu. Hani bir 
şarkı vardır: (Çamlarda felek
ten bir gece çalsak !) der ı 

1 
işte felekten çalınacak bu ge
celer Festival geceleridir 11 

Siz hiç çalmıya teş\'ikli rek
lam işittiniz mi? 

Zahar, beynelmilel rağbet 
görmesi için en mükemmel 
reklam şekli düşünülmüş: 

Miiletler arası bir reklam 
bul.. 

Acemi olar• 
bir gazete ı 

Her nedense siyası konfe
ranslara gidenler hemen ken
dılerini şu son zamanların 

meşhur ( senbolik) modasına 

kaptırıyorlar 1 Bizim Naci Ka
racan'a da ayni h~ves gelmiş. 

Dün gazetesine, Milletler Ce
miyetindeki Habeş imparatoru 
celsesini h~yecanlı bir şekilde 
bildirmiş olmak için, şu sen
bolık teşbihi yazıyor: 

- Asamble'ye giderken Ha .. 
beş imparatorunun yüzünde 
ölume giden bir lsa ıstırabı 
okunuyordu 1 

Geçenlerde kendisinin müze
ye kaldırılmasını isteyen bu 
muharrir arkadaşın bu benze
tişinde gösterdiği bu kadar 
kat'i emniyete rağmen, kendi
•i:ıin .. !sayı ölüme giderken 
gormuş olduğunu da pek ka
bul edemiyeceğiz. Zira, bil
akis, !sanın ölümüne giderler
ken asla ıstırap duymadığını 
dünya bilir I! 

Ayni gazete bir gün e\'vel 
de birinci sahilesinin ta en 
ustünde büyük harflerle (Ha
beşistandan top sesleri işitili

yorl) diyordu) Ne kulak! 
Eh, pek şaşmayız! Oturdu

ğu yerden ta iki bin sene e\'· 
ve! !sanın çarmıha giderken 
yüzünü görebilen göze de bu 
kulak yakışırl 
Amatörleri merak! .. 

Gazeteler yazıyorlar: Bir sabı
kalı içki takımlarını, mezeleri
ni filan alıp sabahleyin adli
yenin önüne gelmiş, rakı ma
sasını kurmuş, içmeye başla
mış! Adliye önünde sabah sa
bah rakı masasını kurup da 
keyfe hazırlanan herifi yaka 
paça yakalayıp götürmüşlerl .• 

Neye a canım? Anlaşılıyor 

ki adamcağız, a\'ukatların dü
ellosunu seyre gelmişi Mer~k 

bu ı.. 

Anlaşılmaz iıanıar 
Biz bir gazetenin küçük ilan

ları arasında gördüğümüz şu 

ilandan bir şey anlamadıic: 
"Cidd;, görgülü, hayat kadı

nı aranıyor: Serbest çalışkan, 
yüksek tahsilli, genç, bekar 
bayın büro - ev işlerinde çalı
şacaktır. Zeki, faal, serbest ol
malıdır 1 Fotoğraf, tercümeihal 
isteklerini (1) göndermesi ..• 

Siz.anlıyabildiniz mi: Bu genç. 
bekar bay ne istiyor? 
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Gümrükler: 

FESTiVAL - lstanbulda 
yapılacak olan 40 gün 40 gece 

eğlence programını hazırlıyan 

komite çalışmalarına devam 
ediyor. Bir taraftan da Yu
nanlı gruplarla temas etmek 
ve tetkiklerde bulunmak üzere 
Belediye Turizm şubesi müdürü 
Kemal Ragıbın gönderilmesi 
kararlaştırılmıştır. Kemal Ra
gıp bu gün şehrimizden ay
rılacak, bir hafta sonra dö
necektir. 

Müsteşar 
şehrimize geldi 

Gümrük ve inhisarlar Veka
leti müsteşarı Adil dün şehri
mize gelmiş sabahleyin inhisar
lar idaresinde nakil meseleleri 
ile meşgul olmuş öğleden son
ra Gümrük başmüdürlüğüne 
gelerek başmüdür ve müfettiş
lerin iştiraki ile yapılan toplan• 
tıda hazır bulunmuştur. 

Bu toplantıda bilhassa mo
t~ri.~ k~çakçılığı etrafında gö
ruşulmuş ve bazı gazetelerin 
yazdıkları gibi mühim bir 
kaçakçılık olmadığı anlaşıl· 
mıştır. 

2 
•ngaltıda Sel sokağında 

hi ~urııaralı evde oturan Zaru. 
Yanın evinden evelisi gün bir 

tiş~ll'~n çıkmıştır. lı!aiye ye
ev· !tı zaman yangının ahşap 
zi~~ du~arlarına serpilmiş ben
ve e_rı ıleri geldiğini görmüş 
rıı sondürmeye muvaffak ol-

Buna binaen, tüccarın, önce
den alınmış sipariş müsaadesi 
olmaksızın, getirilmiş olan mal
larının gümrüklere gelmiş ol· 
masını ileri sürerek muamele
lerinin intacı hususundaki müs· 
taceliyet taleplerinin intacı hu
susundaki müstaceliyet talep· 
terinin nazarı itibara alınmıya
cağı bildirilmiştir. 

1 şemsiyeleri de bulunurdu. Şemsiyeli ahmak 1 Behey 
bedbaht Bayan, sen dün yani 
Fransa Başvekili Leon Blum'un 
nutkunu dinledikten sonra Mil
letler Cemiyeti asamblesinin 
kapısından çıkarken benim ya
nımda olsaydın da şemsi yelinin 
mi yoksa şemsiyesizin mi ah
mak olduğunu anlardın. 

Halbuki bizde ağaç hemen 
her gün eksilen ve canı heder 
edilmiş, her baltaya nezredil
miş addedilen bir zavallı ol
duğu içn geçen 25 • 30 
yıl içinde ağaçsızlık halkımızın 
itiyadı ve hatta edebiyatı üze
rinde müessir olacak derecede 
memleketimizin iklimini değiş
tirmiştir. 

SIRRAKADEM BASTI _ 
Kabataşta Set üstünde oturan 
Salih Kemalin karısı Fahriye 
gece .yastığı altına koyduğu 
350 lıra kıymetindeki el 
y~züğünü sabah kalktıktan~: 
muddet sonra yerinde aramış 
bu:amamıştır. Yapılan tahki
katta kadının yatak çarşafını 
penc~redeıı_ silkerken yüzüğ'ü 
so~a~a duşürdüğü ve gai 
ettığı anlaşılmıştır. Yüzük 0,t 
lunama:nıştır. 

Yalnız Gümrük kimyahane
sinde bulunan muhtelif numu
nelerin sıkı bir kontroldan 
geçirilmesine karar verilmiş 
ve bu tetkiki yapacak bir 
heyet seçilmiştir. 

uştur. Polis tahkikatı netı
cesinde Şeyh hanında oturan 
seyyar fıstıkçı Saferin Zarohı-

Ve bu hal Umumi Harpten 
bir kaç yıl e\·veline gelinceye 
kadar böylece devam edip 
gitmişti. Sonra birdenbire şem
siyeye rağbet azaldı. Azaldıkca 
azaldı. Nihayet bir zamanlar 
hemen her köşe başında beli
ren şemsiyeciler görünmez 

işte dostlarım şemsiyesiz 
dolaştıkça kendilerini zeki ve 
mes'ut addeden biz lstanbul
luların hakiki ve acınılacak .... 
şemsiyesizliğinin manasını ben 
böyle anlıyorum. 

Nizamettin Nazif 

Tetkik heyeti Gümrük kad
rosu haricinden seçilmiş ve on 
gün meşgul olması kararlaştı· 
rılmıştır. 
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Her gün bir yazı 

Askerlik bakımından 
Boğazlar 

Askerlik: 
Oyalayıcı muhare
belerde zırhlı ve 
motörlU birlikler 

AÇIK SÖZ-

Yaşamanın, 

paradan önce 
bazı manevi 
şartları vardır: 

Düzgün hayat, 

7 Temmuz 

• Her devlet yurdunu baskından korumak için lıarıl 
lıa•ıl çalrşıyor. Akdenize varan kıyı ve Bokazlarrmız, 
Karadenize uzanan karalarımız aynı dileğe ayak uy· 
durarak baskınlardan korunacak yerlerdir . • 

Oyalama hareketleri mü
dafaa veya taarruzun baş· 
langıcıdır. Harbe hazırlık 
derecesi; çarpışacak kuv
vetler arasındaki ayırt, O· 

yalama muharebelerinin şek
lini belli eder. Bu yüzden 
yalnız kısa hedefli taarruz
lar yapan zrıhlı ve motörlü 
birliklere şu işler diişer: 

· göze güzel gö
rünen, arpa 

No: 79 Yazan: Retat Ekrem Koçu 

lstanbulda derhal bir yağ buhranı başladı. Dördüncü 
Murat bunun, Kadının narh koymasından ileri 

Evvelki yazımızda siyasetin 
nihayet askerliğe dayanacağını 
tekrarlamışlık. Bu günkü Mon
treux kofransı da, Şarkda ve 
Akdenizde güvenlik çarelerini 
araştırıp dururken yakın bir 
tarihin yapraklarını çeviren 
bir Kurmay Kurulunun toplantı 
yerine benzedi. Buradaki ilk 
ve son görüşmeleri gözden 
geçirirken Napolyonun: 

"1806 da Beı linin müdafaası 
tert•plense ve hazırlansaydı, 
Almnn ordusu orada tekrar 
toplanır Rus ordusuda kolay

lıkla bırleşirdi; 1808 de Madrit 
müstahkem bir mevki olsa} dı 
ispanyanın talii değişirdi. 

1814- 1815 de Paris 8 gün 
dayansaydı beklenmeyen te
~irJer üreyecekti.,, 

Sözlerini candan hatırla-
dırn .. bir de;ltalyan sahillerin
de ve adal~r denizinde, Leh;s. 
tan yöneylerinde denizleri 
birleştiren müstahkem mevzi
lere milyonlarca lira sarfedil
mesindeki maksatla konferans 
salonunu süsleyen kürsüden 
yükselen Türk tezi arasındaki 
farksızlığı düşündüm ... Tarih 
tekrarlanır deyip dururken 
son harbe giren devletlerin, 
muharebe cephesinin bir ya
nında, içerisinde, gerisinde, 
ilerisinde veya başka sahalar
da bulunan kalelerin orduya 
ve yurtta güttükleri işlerin 

önemini bütün açıklığile an
lamalarından sonra bu pozitif 
sonuçla konferansta geçen 
sözleri çalıştırmamak elimden 
gelmedi. 

Türkiyenin Boğazları şarkı 

garba birleştiren, yaklaştıran 

bir sınırdır. Türk yurdunun 
Trakyaya uzaması, balkanlarla 
birleşmesi, Akdeniz devletleri 
ve Arap illerile komşu olması 
Boğazlara özel bir kıymet 

verir.Onun içindir ki; Boğazlar 
Türkiyenin ayrılmrı bir par• 
çası, öz toprağıdır. 

Askerlik koruma ve korun
ma çarelerini arayıp bulduğu 

ve yerinde denediği halde bu 
günkü silahlar her devleti ay
nı kuvvette tehdit ediyor. Av
rupanın hazırlıklarına öğrene

nek gözile bir bakalım: ... Her 

devlet' yurdunu baskınlardan 

korumak için harıl harıl çalışı
yor.. Hele tehdit altında ve 
hareket sahalarında bulunan 
bu sahalara bitişik olan veya 
harp meydanlarını öz vatan
dan ayırdeden kara ve de
niz parçalarında, milyonlar 
sarfile daime tahkimatı yapılı

yor.. Türkiye cümhuriydinin 
Akdenize vran kıyı ve boğaz. 
!arı, Karadenize uzanan kara
ları da aynı çarelere baş vu
rarak baskınlardan korunacak 
ülke parçalarıdır. 

Bu açık düşünceyi kavra
yan, benimseyen devletlerin, 
Boğazları silahlandırmak yö. 
nünden ortaya attığımız tezi 
kabul etmeleri yürüdüğümüz 
yolun doğruluğunu, yürüttüğü-

Rornan: 74 

Yazan: M. K. 

müz davanın da kendi görüş· 
]erine vygunluğunu gösterir. 
Eli silahlı Türk erinin Avrupa 
müvazenesindeki değerini şim· 

diden hesaba katmak gerek
tir. Onun amacı , yurdunun 
müdafaası ve genel sulhun 
devamıdır. 

Boğazların ~ilahlanması için 
düşünülecek ilk iş oralara 

yerleştirilecek topçu kuvveti
nin yerlerile topların çapları

dır. 4-7-936 günü "Açık Söz,,e 
yazan kıymetli arkadaşımın 

fikrine tamamıle uyarak başa- 1 

rılacak bu işin ana hatlarını 

tekrarlamak isterim: 
Son har blerden alınan ders· 

ler, Bogazların silahlanmasına 

tahsis edilecek topların yerli 
ve motörlü olmalarını icap 
ettiriyor. Düşman donanma
sile çarpışacak uzun çaplı yer
li topların ateş sahalarının 

360 derece ve ateş mesaf ele
rinin 25 kilometre olması uy
gun görülmüştür.Motörlü top
lar da istenildiği yere ateş sık· 
lığını meydana getirirler. 

Bu cins ve çaptaki toplar
dan gayrı Lagım arama, tara
ma ve nakliye gemileri için 
düz mahrekli orta ve küçük 
çaplı toplara, mayn ve tayya
re bataryalarile 2 •antimetre
lik ağ'ır makinelilere ihtiyaç 
vardır. 

Boğaz sahasında topçu, tor· 
pito ve kovan bataryaları 

mevzilerinin esaslı olarak ha· 
zırlanmaları pek yerinde olur. 
Arazinin vaziyetine, batarya
ların tesir sahalarına göre ica
beden yerlerde mani hatları 

tesis, mayn hatları ve tarla
larile düşman deniz altı gemi
lerinin yüzüşlerinin önlenmesi 
lazımdır. 

Cephane noksanının vaktin
de ikmali bakımından boğazlara 
yakın demiryollarının esaslı 

noktalara kadar uzatılmaları 

icabında demiryolu topçusun
dan da faydalanmağı mümkün 
kılar. 

Boğazlarda hava kuvvetleri 
bulundurulması ve önemli kı

yılara ışıldakların tertiplenme
si müdafaaya pek elverişlidir. 

Sırası geldikçe, silahlanma 
ve tahkimat işlerini daha faz. 
la izaha çalışacağım. 

M. K. 
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l Abon~~artları l 
TÜRKiYE iÇiN 

1 Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 

" 3 " 325 
" 1 

" 
125 

" HARiÇ iÇiN 
1 Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık 1300 

" 3 .. 700 
" 1 

" Nuruoımantye, Şeref Sokağı 

L 
TELEFON : 20827 

1 - Ordunun büyük kıs
mının toplanmasını, yayıl

ma yürüyüşlerini korur ve 
örterler. 

1 

2 - Düşman kuvveti Üs· 
tünse durdururlar ve şaşır
tırlar; 

3 - Başka yöney'lerden 
(cephelerden) çıkan veya 
gelen kuvvetleri yerlerinde 
tutarlar ve aldatırlar; 

4 - Önleyici takibe kar
şı korlar, geri çekilmeyi 
gizlerler; 

5 - Muharebenin kesil
mesini kolaylaştırırlar; 

6 - Geniş bölgeleri tı

kayarak düşmanı yanlışlık
lara uğratırlar; 

7 - Büyük çevirme ve 
sarma hareketlerine tama· 
milye engel olurlar: 

Bu hareketler zorludur. 
Fakat; hızları, zırhları, oy
naklıkları ile kendilerini 
koruyan zırhlı ve motörlü 
birliklerin baskınlarla bu 
zorlukları gidereceklerini 
ve işlerini başaracaklarını 

kabul edebiliriz. Çünkü bu 
birlikler beklenmiyen yere 
ve umulmıyan zamanda 
meydana atılırlar. Önemli 
bölgeleri ele geçirerek düş· 
mana öngelirler. Geri yol
larına ilerilemeğe ve sal
dırmağa güçlüdürler. 

Gök 

M. K. 

Küçük 
Haberler 

gürUltUsUnden 
korkunca •• 

Halıcıoğlu Yağhane soka
ğında 9 numaralı evde oturan 
Zehra adlı bir kadın evvelsi 
günkü gök gürülemelerinden 
korktuğu için bir buçuk aylık 
çocuğunu düşürmüştür. Müd
deiumumilik tahkikata lüzum 
görmüştür. Tibbiadli Enver 
kadını muayene etmiştir. 

• fstanbul Ticaret Odasın
da teşkiline karar verilen Sa
nayi şubesi etrafında yapılan 

hazırlıklar devam etmekte
dir. 

* Tapu ve kadastro umum 
müdürlüğünce yapılan davet 
üzerine Ankara'ya giden ls
tanbul Tapu baş memurların

dan Sadettin, Beyoğlu Tapu 
baş memuru Yusuf, Kadıköy 

baş memuru Rüştü dün şeh
rimize dönmüşlerdir. 

Askerlik davetleri 
Eminönü Askerlik şubesin

den: Mehmet Kamil oğlu Meh
met Fahrettin 322, Hasan 
Tahsin oğlu Mehmet Munir 
328, Şerafettin oğlu Ahmet 
Nusret 328, Osman Halük oğ
lu Ali Çefik 328, Hüsyin 
Mazlum oğlu Ahmet Adnan 
326 

Yukarda künyeleri yazılı ve 
kısa hizmetli efradın kısa bir 
zamanda şubr.ye gelmeleri 

Yok.ok Ç©\ır<dl©\k 
Sezen, güİümsüyordu: 
- Asıl oralarını merakla 

okuyacağım... Babamın, ne 
hallere girdiğini, ne tavurlar 
aldığını, hatta neler düşündü
ğünü, sizden öğreneceğim! .. 
Tur gut, ismimi taşıyan yüzüğü 
parmağına geçirdikten sonra, 
beni kolları arasına aldı, öptü. 

O gece, hayatımın en mesut 
saatlerini yaşadım. Turgultan 
ve kendimden başka her duy
ğ'u, bütün üzüntüler, kuruntu
lar, benden uzaklaşmıştı. Mesut 
olmak için, biraz hudbin olmak 
lazım geldiğini bir daha, ve 
çok kuvvetle anlamış; buna, 
inanmıştım. 

Davetlilerimiz, Cemil amu
ca, Nevmin abla, geç vakıt 
gittiler. Onları, kapıya kadar 
geçirdik. 

- Mahmut Yesari -
Nevin abla, beni öperken: 
- Senin gibi bir gelinim 

olduğu için, öyle memnunum 
ki sizden! dedi. 

Hiç cevap vermedim; yal
nız, gülümsedim. Ona verecek 
cevabım yoktu. Ne söyliyebi
lirdim? Nevin abla ile ma
nalı, manasız konuşmak da 
tehlikeliydi. Onun bir sözden, 
bir bakıştan, binbir mana 
çıkardığını biliyordum. Gayri 
ihtiyari ağzımdan kaçıverecek 
bir kelime, bir söz, hatta bir 
nükte, bizi, ele verebilirdi. 
Hayatımın en mes'ut, en ışıklı 
gecesinin, küçüçük bir bulutla 
bile kararmasını istemiyordum. 

Turgut gitmemişti: 
- Sezen, dedi. Seninle bir 

gezinti yapalım mı? 
Kapının önündı! duruyorduk. 

Yerlerde çam dallarından sü
zülen ay ışıkları titreşiyor; ılık 

bir rüzgar, yapraklar arasında 
tüy kanadlar gibi koşuyor, 

fısıldaya fısıldaya uçuyordu. 
Babam, güldü: 
- Bu kıyafetle gezinti olur 

mu• 
Turgut, bana bakarak cevap 

verdi: 
- Bilhassa, bu tuvaletle ol

masını istiyorum. Otomobille 
gezeceğiz 1 Babam bizim anla
mayacağımızdan emin olduğu 

için, açık bir hasret acısile 
göğüs gerçirdi : 

- Gençlik 1. Başka birşey 
değil, gençlik 1 

Annem, yanıma gelerek saç
larımı okşadı, yanaklarımı sev
di: 

Geziniz, çocuklar... Hava 

çöpü gibi batmıyan bir ni
zamlılık. 
Kasanızda milyonlar da olsa 

eğer yaşamanın manevi şart
larile başınız hoş değilse har
cadığınız paraların sizi gülünç 
yapmaktan ileriye geçemiyece
ğini bilmelisiniz. 

Şimdi hikayeye gelelim : L
üks bir otomobil. Ütra mo
dern bir makine. içinde en 
ag-ır, en şık ve muhakkak ki 
en pahalı elbiselere bürünmüş 
iki Bayan ve kalantor bir er
kek. Belli ki plaja veya kıra 
gidiyorlar. Eğer yağmurun 

azizliğinden fırsat bulurlaısa J 

eğlenceli bir pazar geçirecekler. 
Otomobil, tatlı bir ses fışkıra 

fışkıra ileriden görünüp le 
yanınıza yaklaştığı zaman 
lüksten, ihtişamdan gözleriniz 
kamaşıyor. içinizde gıpta ve 
haset hisleri, böyle bir hayata 
kavuşmak ihtirasları beliriyor. 
Fakat araba ilerileyip size 
arkasını çevirdiği zaman, biraz 
evvelki ihtişam manzarasının 

bir kulübe çöküntüsü gibi çir
kinleştiğini görüyorsunuz. Çün· 
ki o şık otomobilin arkasına 

paçavralaşmış örtülere sarılı 

iki kirli çıkın takılmıştır. Gay· 
riihtiyari hükmediyorsunuz: 

iştiha 
"lştiha,, Tıb ilminde belki 

en mühim bir meseledir. A· 
talarımız can boğazdan gelir, 
derlermiş. Eu söze hemen ina
nıvermek, sanıyoruz ki hatalı 

bir iş olur. Bugünkü Tıb kai
delerine göre "can boğazdan 
değil, vücut ve bedenin umumi 
heyetinden gelir. ,, 

lştihası çok yerinde ve hatta 
fazla olan insanlar görüyo
ruz ki vücutlerinde birçok has
talıklar vardır. Bu hastalıklar 
onların fazla gıda almalarına 
engel teşkil etmektedir. Çünkü 
onlar bütün yemek istekle
rine rağmen fazla yedikleri 
takdirde bünyelerindeki rahat
sızlığın siddetlendiğini duyar
lar. 

Bu vaziyete nazaran can 
boğazdan değil, hayat hesaplı 
gıda almaktan gelir. Hesaplı 

gıda almak ise tıp kaidelerine 
uygun hareket etmeği zaruri 
kılmaktadır. Hesaplı gıda al
mak bugünün en mühim ve 
üzerinde en ziyade durulması 
lazım gelen bir meselesidir. 

Bu mühim meselenin bazı 

kaidelerini şuracıkta kısaca 
hu1asa etmek istiyoruz: 

1 - Gıdayı muntazam ve 
vaktinde almak lazımdır. 

2 - Alınan gıda iştihaya 

göre değil, bünyenin umumi 
vaziyetinin tahammülüne göre 
alınmalıdır. 

3 - Her mide ayni cins 
gıdayı temessül edemez. O 
halde vücudün eritebileceği 

gıdaları almak bir zarurettir. 
Şu basit kaidelere nazaran 

canın boğazdan değil, hesaplı 
gıda almaktan geldiğini anla
mış oluyoruz. 

iyi... Fakat gece yarısından 
sonra serinlik çıkıyor. Belki 
üşürsün, Sezen... Omuzlarına 
bir şey al.. 

içeri girmişlerdi. Biraz sonra 
annem, pençereden seslendi: 

- Yavrucuğum, benim mavi 
yün atkımı atıyorum... Üşür
sen sarınırsın... Rahatsız ede. 
cek bir yük d~ğil. .. 

Annemin, pençereden altığı 
mavi yün atkıyı, yere düşme
den' havada kaptım. elimle, 
anneme bir öpücük göndere
rek, Turgudun koluna geçtim; 
bahçeden çıktık. 

Uzun eteklerim yerlerde 
hışırdı yarak sürünüyordu. Yan 
yana yürüyorduk. Köşeye 
geldiğimiz zaman, Turgut, 

durdu: 
- Karşıda duran otomobili 

görüyor musun ? 
Küçük bir spor araba, ay 

ışığında, mavi pırıltılarla ya
nıyordu. 

- Bir arkadaşının otomo
bili mi ? 

Turgut, cevap vermedi. Ka
pının önünde: 

' . geldiğini anladı, boğulmasını emrettı. 

Bu esnada açıkta bir Vene
dik filosu göründü. Voynuk 
Ahmet Paşa Donanmaya hare
ket emrini verdi.Kandiye önün. 
den açılan Türk gemileri Ve
nediklilerle uzaktan bir top 
muharebesi yaptıktan sonra 
Retimo limanına gitti. Kap
tan Paşa Retimo muhafızının 

imdat talebini reddetti. Reti
modan da kalkarak Hanyaya 
geldi. Burada bazı gemilerin 
su aldığı görülerek Kalafata 
çtkildi. Bunun üzerine Kap
dan Ahmet Paşa askeri ile 
karaya çılctı. Tersane kethü
da.ı Karahocanın kumandasın- 1 
daki levendler de kayıklara bin 
dirilerek Suda kalesinin hem 
karadan hem denizden muha
sarasına başlandı. {!) Kandi
yede Serdar Deli Hüseyin Pa
şaya yardım etmekten çekin
miş olan kaptan paşanın o 
an için lüzumsuz ve bu ka
darcık bir kuvvet ile zaptına 

da imkan bulunmayan Suda 
kalesini muhasara etmesi, bü
yük müşkilat ile tedarik olu
nan mühimmatın israfı de
mekti ve boş yere kan dök
mekti. 

Suda kalesinden atılan bir 
gülle Kaptan Paşanın başını 

götürerek şehit etti. Bu vaka 
Suda muhasarasının kaldırıl· 
masını intaç etti. Serdar Deli 
Hüseyin Paşa, çok değerli ku
mandanlardan Bıyıklı Mustafa 
Paşayı kaptanlık vekaletile 
donanmanın başına gönderdi, 
lstanbula da kaptanlığın Bıyıklı 
Mustafa Paşaya verilmesini 
yazdı. 

Serdar Deli Hüseyin Paşa 
Bıyıklı Mustafa Paşaya karşı 

bü} ük bir emniyet besliyordu. 
Bu cesur ve mert kumandanı 
daha evvel Küçük Hüseyin 
Paşa şehit düştüğ'ü zaman 
Rumeli Beylerbeyiliğine tayin 
etmiş, fakat lstanbuldan Rum
eli beylerbeyiliğine Zurnazen 
Mustafa Paşa tayin edilerek 
Ciride gönderilmişti. 
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Müverrih Karaçele· 
bizadenin portresi. 
Girit cengi vahlarını ta-

kip ederken, o vakaların sey
ri üzerinde çok müessir olan 
lstanbul hadiselerini gözümüz
den kaybetmemek lazımdır. 

Ve bu hadiselerin arasında, 

zaman zaman da şahıslar Üle· 

rinde durmak, bir iki portre 
çizmek lazımdır. 

Müverrih Karaçelebizade 
· Abdülaziz Efendi, on yedinci 
asır tarihinde üzerinde duru· 
lacak bir simadır. 

Ravzatül'ebrar ve Zeyli Rav
zatül'ebrar gibi devrinin tarihi 
için kıvmetli bir vesika bıra
kan, lbrahimin hal'inde, ve 
dördüncü Mehmedin cülusün-

l 
da yüksek bir medeni cesaret 
gösteren Aziz Efendi, hayatı 
hususiyesi itibarile de egzan

J trik bir adam olmuştur. Men-

i )1] At d. 

- Otomobille gezeceğiz 1 
Derken, duruşunda, bakışın

da, sır saklayan bir hal varıd; 

şimdi, otomobili gösterirken 
de, aynı manalı gülümseyişle 

bakıyordu. Cevap vermedi. 
Onun zevkini kırmamak için, 

fazla sormadım; otomobile 
doğru yürüdük. 

Arabaya yaklaşınca, Turgut, 
kapıyı açtı, Volanın yanını 
gösterdi. Tuvaletimin uzun 
eteklerini toplıyarak, yumu
şak maroken iskemleye otur
dum. Turgut da girdi, ve 
direksiyona geçti; bir düğ. 
meye bastı; bir kolu oynattı, 

motör hırıldadı, ve küçük el 
hareketlerile makine canlandı, 

ileriye atıldı ve asfalt üze
rinde kaymağ'a başladı. 

Bu, uçar gibi gidiş içinde 
saçlarımız biribirine karışıyor; 
ılık gece rüzgarı, serin, ıslak 
bir tül gibi bizi sarıyor, başı· 
mızı donduruyordu. 

- Sezencik, otomobili be
ğendin mi? 

- Çok beğendim... Aartık 
söyle ... kimin? 

Dördüncü Murat kızmıştı. 

sııp olduğu Karaçelebizade 
ailesi ise, cedleri Fatih devri 
ricalinden Karamanı Mehmet 
Paşaya kadar ulaşan asil ve 
zengin bir Türk ailesi idi. 

Aziz efendi hicri 1001 yı

lında doğdu. Muhtelif derece
lerdeki medreselerde "Kaidei 
mutebere üzere,, tahsilini ya
parak evvela Mekke kadısı, 

1043 de de, ki Dördüncü Mu
radın saltanatı zamanıdır, Is. 
tanbul kadısı oldu. lstanbul 
kadılığı gayet az, yedi ay sür
dü. Hayatının bütün safhaların
da kurtulamadığı asabi ve dü
rüst hareketlerini, ki bu hare
ketler onun bütün vasıflarının 

başında gelen san'atkiir yara
dılışının eseri idiler, lstanbul 
kadılığı zamanından itibaren 
göstermeğe başladı. Bu hare
ketleri az kaldı kendi mahvı 

ile neticelenecekti: 
Aziz efendinin narh husu

sunda gösterdiği asabi bir 

lstanbul şehrinde yağ bulun· 
maz olmuştu. Dördüncü Mu· 
rat bu buhranın Kadı Efendi· 
nin narh hususunda gôstermiŞ 
olduğu şiddetten doğduğunu 

öğrenince, Bostancı başıya bir 
hattı hümayun göndererek uJs
lanbul kadısını deryaya çıka· 
rıp adalardan birinde boğup 

deryaya bıraga,, diye emir 
verdi. Karaçe'ebi zadeyi bir 
kayığa bindirdiler. Büy ükada· 
ya doğru açıldılar, Muhakkak 
bir ölümden, Bayram Paşanıo 
şefaati, arkalarından bir af 
fermanının ulaşlırılmasile kur· 
tuldu. Karaçelebizade Kıbrı· 
sa nefyedildi. . 

Aziz Efendi menfasında bır 

yıl kaldı. Fakat orada da ba· 
zı gürültülü hadiselere karış· 
maktan kendisini alamadı. 

Bu hadiselerden birisi, bilaha• 
ra Zeyli Ravzatülrarda " baisi 
teceddüt Şker için .. nakil o
lunacaktı: Kıbrısta "Şekerha· 
ne kadısı" namında bir adanı 

dikkat, lstanbulda derhal bir vardı. 
yağ buhranı tevlit elti. (Bilmedi) ,,. 
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Disiplin 
Dünya hakkında bir kaç 

malıinıatı olan, askerliğini ya· 
pacağı zaman, bir hizada dur
maya mecbur olduğu insanla· 
ra şöyle bir bakar. Sağında ve 
sa/undaki Mehmetçikleri bfr 
süzer ve derhal kendisini, o Sl• 

raya girmigecek, o kalıba sığ· 
mayacak, o nizama uymayacak 
bir hüviyet farzeder. Arlık kor· 
ku be/asile aşırı bir itaatsizlik 

göstermezse de u/aclk, minicik, 
terslikler ve uygunsuzluklar 
halinde unıumi nizama boyna 
çaparız verir. Tüfeğini başka 

eline alır, matrasını ters asar, 
ayağını bozar, falan, falan ... 
Eğer bu adam bildiği şeyle

ri tam bilse ve tam bir şahsi
yet örgüsüne sahip olsaydı, ya 
içinde bulunduğu nizamı yeni 
bir nizamla değişlirici bir ham• 
leye girişecek, yahut da o ni· 
zam içindeid rolünü idrak edip 
o rol içinde silinmenin ve o 
nizamın istediği kadar şahsi-

- Bizimi 
Ellerimi çırpıyordum : 
- Ah, ne iyi! 
Turgut, direksiyonu kulla

nıyor, başını vakit vakit 
bana çevirerek gülümsiyordu: 
Babamın , bize nişan hedi

ye<i 1 
Yerimden sıçramak istiyor

dum. Bu, çok hoşa giden bir 
süprizdi. Hoşuma gitmekle, 
sevinmekle beraber gayri ih· 
liyari : 

- Zavallı Cemil amca de
dim. 

Turgut, Volanı sol elile ida
re ederek, sağ elile başımı 
omuzuna çekti: 

- iyi yürekli kızsın, Sezeni 
kendi sevincinin arasında bile, 
onu düşündün, acıdın ... 

Başım, onun omuzunda, saç
larımızda rüzgar, yolumuzda 
ay ışığının mavi aydınlığı, yü
reğimizd~. doyulabilecek saa
detlerin en büyüğü, en 
uçuyorciuk ! 

Memnundum... O dakikaya 
kadar yürüdüğüm hayat yolu 
gözlerimin önüne geldi ..• Ço-

neferi 
yet sahibi 9/up gerisini ken• 
disine $aklamanın sırrını kaıP 
rayacak ve bu fedakarlığın dt
rin zevkine kavuşmuş olacakit· 

Bu misali edebigal ,,. fikir 
alılakımızın her köşesine tatbi~ 
kabildir. Üstelik orada asker
lik otoritesi de olmadıkt içi~ 

disiplinsizlik ayın on dördu 
kadar inkişaf halindedir. Sa• 
lahiyel, mevki, yaş, kıgmelı 
bilgi gibi hiç bir kumandanıP 

hatırı sagzlmaz. 

Disiplin fikrini anlayabill' 
cek adam, kendini disiplin al· 
tına alabilecek adamdır. 

Kendi kendine teklif edece• 
ği disipıinle beraber, başkası• 

nın teklif edeceği her türla 
disiplinden kaçanların, mahal• 

le arasındaki bir arsada ol 
dört ayağı havada, yuvarlana~ 
hiir bir eşekten farkı yoktur· 

N. Fazıl KısakUrel' 
(Ajıaç) 

cukluğum, gençliğimin ilk çal' 
lan ... 

Bulutlanan son günlerin aC1 

hatıralarına rağ'men, iyi, me' 
sut ve tabii bir şekilde yörüll" 
müş bir yol... 
Şimdi de, güzel ve emin bil 

yolculuğa başlamıştım... Bıl 
yolun sonu karanlık, ve uçll' 
rum olamazdı... Bu, uçara~ 
gidişin, bizi saadete, bir düıt' 

ya cennetine ulaştaracağın• 
inanıyordum, 

Hiç bir kuvvet, hiç bir en• 
gel, bizi yolumuzdan alıkoy:• 
mayacaktı ... Buna da içimin bu· 
tün samimiyeti ile inanıyordurPo 

Genç kızın gözleri yine dol• 
muştu: 

- Aldanıyor muşum 1 
[Bilmedi/ 
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YARINKİ MUHAREBELER 

Eski Alman orduları erkanıharbiye reisi 

Ludendorf, harbin, karardan iki saat 
sonra başlıyacağını söylüyor 

Milletler, seferberliğin sonunu beklemiyecekler, 
eldeki kuvvetlerle hemen harekete geçeceklerdir 

Günden güne kuvvetlenen Alman ordu.unun son hareketlerinden bir hatıra : Gayriaskeri 
Ren mıntakası işgal edilirken ... 

/Eski Alman erkanı harbi
ye reisi Ludendor f, bundan 
sonraki muharebelerin nasıl 
yap.laca{!ı hakkında dikkate 
değer bir makale neşretmiştir. 
Jju makalenin esaslı tarafla· 
rını alıyoruz:/ 

" Muharebenin bir ilanı harp
la başlıyacağına inanmak saf
dillik olur. Japonya 1894 te 
Çine karşı, 1904 te Rusyaya 
k•rşı Çin ve Rus harp ve 
nakil gemilerine ani ven hücum 
etmek suretile harp açmıştı. 
lngilterenin Boer Cümhuriye
r ıne karşı yaptığı muharebe de 
Boer arazisine bir kolu saldır
masile başlar. 

1914 ilanı harplerinin hatı
rası da ha'a zihinlerde tazedir. 

Bugünkü harp hazırlıkları 
dünkü harp hazırlıklarından 
bambaşkadır. Şiır.di bu hazır
lıkları daha geniş mikyastan 
hesaplamak la1.1mdır. 

Hudutların ue sahillerin 
muhafazası 

Muharebeye kat'i sutette ka

rar verildikten bir kaç saat 
sonra, tayyare kuvvetlerinin 
büyük bir kısmının, süvari kuv
vetlerinin, motorize kıtaatın, 
denizde hafif filoların müca
deleye mutlak surette hazır 
bulunmaları lazımdır. 

O zaman ordunun diğer 
ak~amı peyderpey ve sür'atle 
seferberliğini ikmale çalışacak
tır. Deniz, hava ve kara kuv
vetlerinin mütebakisinin de 
gerek garniıonlarında, gerek 
merbut oldukları üslerde iki 
gün içinde harbe hazır vazi
yete getirilmiş olmaları lazım· 
dır. 

Barış zamanındaki bütün 
teşekküllerle bu teşekkülleri 
lamamlıyacak olan kuvvetler, 
seferberliğin üçüncüden, be· 
şhıci gününe kadar hazırlan· 
mış olmalıdırlar. 

ihtiyat kuvvetleri, müstah
kem mevkileri muhasaraya 
tahsis edilecek kıtaat da bir 
kaç gün sonra hazır bulun
malıdırlar. 

Hava kuvvetleri ile hava 
müdafaa kuvvetleri seferberlik 
emrinden bir kaç saat sonra 
~~re müheyya hulunacakları 
ıçın düşman gemilerinin yak. 
!aşması imkanlarına karşı ko
Yabileceklerdir. ltalya ve Fran
sa gibi coğrafi teşekkülleri ve 
dağları hudutlarının müdafa· 
asına daha salih olan memle
ketler, müdafaaları bakımından 

]
daha müessir tedbirler alabi
eceklerdir. Bilhassa Fransa 

gibi hudutlarında dünyanın 
eo müstahkem müdafaa haltı 

olan memleketler.. Fakat düş
manla çevrilmiş bir memleke
tin, muharebe filen başlama
dıkca hudutlarını müessir 
surette kapatılması güçtür. 

1914 de Alman başkuman
danlığı şarki Prusyanın ce
nup aksamını himaye etmekte 
çok güçlük çekmişti. Eğer 
düşman, seferberliğin daha 
ilk günlerinde buralarını işgal 
etmedi ise, bu, müdafaa ve 
himaye tedbirlerinin müessir 
oluşundan değil, sadece düş
manın hatasından ileri gel
miştir. 

En tehlikeli düşman 
1914 de Alman erkanıharbi

yesinin yaptığı gibi, coğrafi 
vaziyeti gayri müsait şartlar 
içinde muharebe yapacak olan 
bir hükumet erkanıharbiyesi 
evvela şu noktayı halletmelidir: 

Galibiyeti temin etmek için 
birçok düşmanları arasında 
ilk önce hangisini tepelemek 
lazımgeldiğini tayin etmeli, ya
ni en telılıkclısini göz önü'\e 
almalıdır . Bunu yaparken de 
harbi düşman arazisine sok· 
mak birinci şartlardandır. Di. 
ğer düşman ordularına karşı 
daha az ehemmiyetle kuvvet
ler bırakılır. 

~ 

Coğrafi vaziyeti gayri mü
sait bir memlekt ordusunun 
baş kumandanı dahilde şimen
difer güzergahlarında kuvvetli 
bırakır ve muharebenin inki
şafına göre, bu kuvvetleri şu 
veya bu istikamete sevkeder. 

Yani kati hareketin vukua 
geleceği yere mümkün olduğu 
k•der fazla kuvvet yığmak ve 
diğer noktalarda asgri dere
cede lüzumlu kıtaat bırakmak 
en birinci taktiktir. Ve demir 
gibi b;r irade ile, başlangıç

tan itibaren daha ilk gün
lerde bi'aistisna bütün kuv. 
vetleri kullanmış olmak laz· 
zımdı, 1914 de Tanenberg'de 
ve Mazurya göllerinde biz 
düşmanın en zail noktalarını 
kestirmek suretile iki galibi
yet kazandık. Fakat yeni bir 
muharebede düşmanın da ıa
if taraflarımızı arayacağını 

hesaba katmak lazımdır. 

Deniz tarafına gelince, eğer 
erkanı harbiyenin elinde düş
manınkine faik bir filo varsa, 
bu zayıf filoyu muharebeye 
icbar etmek kolay olacaktır. 
Eğer eldeki filo düşmanınkin
den bariz bir surette zayıf 
bulunuyorsa, düşmanın faik 
filosuna karşı gitmek muhak· 
kak bir mağliıbiyeli peşinen 
kabul etmiş olmak demektir. 

Karada kat'i bir muharebe 
aranmadığı zamanı ar, düşma-

nın ileri hareketini mümkün 
mertebe geciktirmek düşmana 
fırsat vermemek şıkları ihti· 
yar edilir. Denizde de ayni 
suretle hareket edilebilir. 

Hava kuvvetlerine gelince 
onlar da bu kaideden hariç ad 
edilemezler. Harbin başlanğı

cında ordunun ve donanmanın 
mütemmim unsurları meyanına 
girecek olan tayyare kuvvet· 

terinden bahs etmek istemi
yorum. Hava hakimiyetini ele 
almak için metodik surette 
kullanılacak olan hava kuvayı· 
külliyesinden bahs ediyorum. 
Bu hava hakimiyeti, sitrateji
nin tesbit ettiği kati noktada 
temin edilecektir. Kara ordu· 
farı gibi hava kuvvetkri de 
seferberlik planına göre tak. 
sim edilmiş olmalıdır. 

Böyle olmazsa tevhit edil. 
miş bir hareket yapılamaz, 
halbuki muharebeyi kazan. 
mak ta böyle bir harekete 
bağlıdır. 

Kıtaat bir defa hazırlandı 
mı, bunları düşmana karşı 
sevketmelidir. Burada kaybe
dilecek bir dakika yoktur. 
Harbe karar verilir verilmez, 
muhasamat derhal başlama

lıdır. Hudutta silahlar "ken
diliğinden p1llamalıdır,.. Mo
törlü kuvvetler, sulh zamanında 
mevcut süvari kıtaatı 61 da
kikadan itiba~n düşmanı za
yıf gördükleri topraklarına gir
melidirler. 

Aynı zamanda hava kuv
vetleri de harekete geçmiş 

bulunacaklardır. Tayyarelerin 
faaliyetini deniz kuvvetlerinin 
haraketini takip edecektir. 
Bütün bunlar Seferberlik pila
nına göre tatb.k olunacaktır. 
Asıl Ordunun hareketi de bun
dan sonra başlayacaktır. Çün
kü bu kadar azim kuvvetler 
hududa pek çabuk gidemezler. 

Uınuml harpte askeri hare
kat Seferberli:tten on beş gün 
sonra başlamıştı. Halbuki şim
di bu mühleti mümkün olduğu 
kadar kısmak mümkün bır 

bale girmiştir. Lakin büyük 
mıkyastaki hareket, ancak 
Seferberliğin hitamından sonra 
başlayacaktır. Tayyare, deniz 
ve kara kuvvetlerile müşterek 
harakette bulunacaklardır. 

Bu günkü Erkanıharbiyele
rin elindeki kuvvetlerden aza
mi surette istifade edebilme
leri için birçok şekiller vardır. 
Muhasım kuvvetlerin biribir
lerinin hakından gelmek için 
girişecekleri muharebelerin 
pek müthiş olacağına şüphe 

yoktur. Milletler, az çok ıztı

raba katlanmağa şimdiden 

Y emek: 
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O.. alates köftesi • Türlü 

Bir kilo san patate•i kabuk-
ları ile birlikte haşlayınız. 

Sonra kabuk· 
!arını soyarak 
piise makine
sinden geçiri
niz. Makine
den çıkacak 
patates hamu-
runu tuz, kara
biberle de iyice 

yoğurunuz ve 
sonra onu ce
viz büyüklü· 
ğünde parça
lara ayırınız. Bu parçaları 
teker teker yumurta şeklinde 
ve içleri oyuk alarak avucu· 
nuıda yuvarlayınız ve her yu· 

varladığınızın ıçıne soğanla 
kavrulmuş kıymalı içi koyup 
alt yerlerini kapayınız. Yumur· 
ta şeklini almış ve içlerin so· 

ğanlı kıyma ile doldurulmuş 
bulunan bu patatesleri bol 
yağda kızartırsanı7. pek lezzet· 
li olur ve patates köftesi adı· 
nı alır. 

Yağlı parça etleri kara b:
ber, tuz, soğan, domates ile 
oğup tencerenin dibine yerleş
tıriniz. Bunun üzerine yarım ki
lo kadar Ayşe kadın fasulyası 

daha üstüne de iki patlıcan, 
bir kabak, bir iki yeşil biber, 
bir kaç tane bamya doğrayıp 
koyunuz. En üste de halka hal· 
ka domates dograyınıı ve ten· 
cereyi susuz olarak ateşe ko· 
yunuz. 

Sebzeler kendi suyunu çek· 
dikten sonra bir bardak kadar 
tencereye su koyar ve pişin
ceye kadar tencereyi ateş Üs· 
tünde tutarsınız. 

Bilmek ıazım 
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bunu yapmamışlardır, yapmı

yorlar. Kendilerine herhangi 
bir şekilde suizan ve niyet 
atfetmek emelinde değilim. 
Fakat, gidişlerinin tashih ve 
tadile muhtaç olduğunu ifa. 
deye mecburum. 

Muzaffer sozunu burada 
bilirdi ve.. ilk dileğinde yine 
ısrar etti: 

- M ustafanın tekrar şaha· 
deline müracaat edilmek kay. 
dile çıkarılmasını ve şahit 

Mehmedin huzurunuza getiril· 
mesini istiyorum. 

Hakim yine bir sağ ve sol 
müzakeresi yaptıktan sonra: 

- Karar ... 
Diyerek Muzafferin teklifi. 

nin kabul edildiğini bildirdi. 
Mustafanın salondan çıkı· 

şından sonra, Mehmet geldi. 

Muzaffer bunu tepeden tır
nağa sanki her hücresini ayrı 

ayrı bir mikroskop muayene. 

sine tutmuş gibi dikkatle süz

dü. Sonra, kaşlarının çatıklığı 
arasında, hakimlere bakarak: 

- Mehmet cinayetin vuku
unda büyük rol sahibidir. 

Dedi ve sesindeki hu.ıunct 
edasını bozmıyarak devam eltı: 

- Müsaade buyurursanız 

Mehmetle açık açık konuşa
yım. Mehmet, dik dik Muzaf-

fere bakıyordu. Bu bakışlarda 

isyan, hiddat, korku, tereddüt 
biribirine karışmıştı. 

Suçlu vekilinin Mehmelten 
ilk suali: 

- Cinayet gecesi Ferdi 
seni nereye gönderdi?. 

Od". Mehmet buna sade 
ve lakayd bir cevap verdi. 

- Eczaneye. 

Ne aldın oradan?. 

Alkol, nevrol aldım. 

Kimin içindi bunlar?. 

Bilmiyorum. Bey istedi. 

Ferdiden bu siparişleri 

alırken yanında çok kaldın 
değil mi? 

Hayır. 

- Epey kalmışsın 

Burun kanaması - Kalmadım. 
Burun kanamasını dindir!T'ek ı -Ferdi sana o akşam için 

için kolay bir usul vardır. Kan Mustaf~ i~e b~raber sokağa 
burnun hangi deliğinden geli- gıtmenı soylemış. 
yorsa, ona mukabil olan kolu- Mehmet dura dura, düşüne 
nuıu havaya kaldırınız. Eğer d üşüne cevop veriyordu: 

kan burnun iki deliğinden ge· 

1 

- Kendisinden ben gece 
liyorsa, iki elinizi de havaya için bir başka emriniz yoksa 

kaldırımı .. En fazla burun ka- 1 tiyatroya gideceğiz .. 
namaları bıle hemen durur. o:ye ızın istedim. o da, 

Şurup gidın, eğlenin .. dedı. 
- Fakat, Şabanı evde bıra

karak gitmenızi söylem·ş. 

T 
YAZAN: Etem izzet BENiCE 

Profesör Cemil ve Şekip, esefle söylemeye mecburum ki: 

Mehmet cevap vermeye ha- - O akşadı da çıkmış mıydı?. 
zırlanırken profesör Cemil : 

- Hakim Bey, hakim Bey .. 

Diye söze karıştı ve acele 
acele: 

- A \'ukat arkadaş saygısız

lık etmeğe başladı. Yer yüıü

nun en temiz kalpli insanı 

olan Ferdi'yi bir nevi zan 

altına almak ve dinleyicilere 
şüphe vermek için Mehmede 

garip garip süaller soruyor. 
Samımiyet hududunu aş1n bu 

tarz sorulara müsaade edil

ffı.eınesini dilerim .. 

Dedi. Muzaffer gayet sakin 
cevap verdi: 

- So•mak benim hakkım. 
Şimdi susmak da avukat arka

daşımın payı olmak gerek tir. 

Ben sözlerimle kimseyi ne 
rencide, ne de istihdaf etmi

yorum. Telaş etmelerine lüzum 

yoktur. Ferdi hakkında olma

dığı gibi hiç kimsenin de ne 
leh ve aleyhinde bir maksat 
ve fikir sahibi değilim. 

Muhakeme ve benim sualle
rim tabii seyrini takip ediyor .. 
Ve .. tekrar Mehmede dönerek 
daha dik, daha tok bir ton la: 

- Şabanı kon:ıkta bırak

manızı Ferdi söyledi de~il mi? 

Diyerek sorusunu taıel·:di. 

Melıınd buna müşkilatla cevap 
verdi: 

- Şaban kalsın demedi. Fa

kat, biriniz kalın. Belki bir iş 

çıkar.. demişti. 

- Sen eczaneye gitmeden 

önce Ferdi bahçeye inmiş 
miydi? .. 

- Konağa erken geldiği 

ak~1mlar sık sık bahçeye ç•kar. 

- Hatırlamıyorum. 

- Hele biraz 

cala bakalım. 

zihpini kur-

Mehmet ı.rarla: 

- Bilmiyorum. 

Cevabını verdı. Muıaffer 

sorularına devam etti: 
- Ferdı seni çağırmadın 

önce Şabanla konuşlu mu id.?. 

Görmedim. 

Sen eczaneye ı;'Hıkten 

sonra konuşmuşlar mı?. 

- Onu da bilmiyorum. 

- Ferdi seni çağırıp ecza. 

haneye göndermeden önce 

kahveye çıkmayı isleyen Ş1· 

bandı d~ğil mi? 

- Kahveye çıkalım demışti . 

- Sen sokaktan dönünce 

Şabanı nerede buldun? 

Odadaydı. 

- Ne dedin ona?. 

- Kahveye değil, tiyatroya 

gidelim. Naşit Pang-altıya gc'

miş, dedim. 

- Ondan sonra Şaban h~"" 

ta olduğunu söyledi değil mi? 

- Evet Şaban hasta oldu

ğunu söyledi 1 
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Mevsimi gelmiştir, 

ruplarınızı şimdiden 
nıı. Şurupta iki 

kışlık ŞU· 

hazırlayı· 
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ker bulunur. . . 

Ancak tam kı- r-~J 
. vamında kay· ~ 1 
natıldığı zaman 
uzun müddet dayanır. iyice 
kaynatılmazsa tahammür ede· 
rek bozulur. Çok kaynatıldığı 
zaman, şişenin kenarlımnda şe

ker billiıratı bırakır. 
1 Şurubun kıvam haline gel-
diğini anlamak için birkaç usul 

vardır: 
ı - Şurubun sathına üflen

diği zaman sathında zar gibi 
bir şey hasıl olur. 

2 - Bir kaşık ucuyle biraz ı 
şurup alınarak kaşık doğrultul
duktan sonra yan tarafa dö· 
küldüğü zaman inci gibi bir 
hal alırsa kıvama gelmiş de

mektir. 
3 - Baş ve şahadet par

makları arasına biraz şurup a
lınarak, bu parmaklar beş altı 
milimetre açılır, iplik gibi ufak 
bir şey hasıl olur. 

Maamafi gözlükçü dükkan
larında ve ecza depolarında 
şurup dereceleri satılmaktadır. 
Bu alet şurubun içine sokulur, 
30 dereceyi gösterirse şurup 
kıvamındadır. 
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A ÇIK SÖZ 
onu seven 

okuyan 
yayan 

tanıtanın 

dır. 

hazır bnlunmalıdırlar. Millet
ler ve ordular, kendilerini 
kurtarmak ıçın her saniye 
kuvvetlerini ileri sürmeğe ha
zır vaziyete buıunmalıdırlar, 

!]9_~: 1 

Gülmek ve ağ
lamak 

Gülmek, ağlamak sağlam ve 
tam manasile kendini bilen 
insanların şen ruhlarında kay· 
nayan bir menba gibidir. Te. 
miz ve berrak sesile dudakla- ı 

rın estetik seltilesinclen, çorak 
ruhları doyuran bir musiki 
parçasFnın hoş ahenklerini. fa .. 

şıya taşıya dökülür. En kök
leşmiş keder yasları, mağmıım· 
lıığun en İnatçı kara lekeleri 
bir kahkahanın berrak sesinin 
gür ahengi altında eriyiverir· 
/er. Gülmek saadetin bir for. 
mülüdür dense bilmem hataya 
düşülür mü? 

Saadetin bu kıymeti menbaı 
daima faaliyeıtedir. Yaş ne 
olursa olsun. Fakat öyle deli
kanlılar var ki en genç yaş· 
farında küskün bakan gözle
rini içten gelen bir zevkın ver
diği hızla par/almamışlardır 

bile. Onların dudaklarından 
binde bir mizan taksim, saf 
bir kaynakl~n değil çamurlu bir 
gölün tortulu sularından gelir. 
Öyle ilıtiyarlar da vardır ki 
yaşları epeyce ilerlemiştir fa
kat o yaşa bakmıyan rulıları 

kendilerine dıima bir kahka
hu hediye eder. Ruhları genç 
şen insanlar başladıklarını biti. 
ren/erdir. Muvaffakıyel onla
ra dinclik verir. MııMffakıyel· 
sizlik ise iradelerini artırır 

' 
enerjilerini kamçılar. Böyle 

insanlarda tebessüm; kederin 
korkunç başını parçalayan bir 
kılıç gibidir, 

Af!lamak; beşikteki yavruda 
gayri şuuri olarak kendini 
gösteren ve yavaş yavaş şu

ur/anarak hasla ruhlarda ma· 
likanesini kuran bir ejderdir. 
Aglayan bir insan ruhu bal. 
ta/anmış kalbi parçalanmış 

İnsandır. Olur olmaz şeye göz 
yaşı döker manen ölmüş sayı· 
lırlar. Onlar hadiselere daima 
ters !ara/lan bakarlar. En m<ls· 
bet vakıa/ura siseplik gözleri· 
ni7ı bin bir rengi boyasile men• 
/i renkler verirler. Bu maneui 
varlıkları ölmüş insanların 

etrafındaki mini mlni yu.vru
lurda eğer onun fikirleri, ha· 
reketleri ile zehirlenmişler t.ıe 

bu kötü yoldan da kendilerini 
kurtaramamış/arsa ölmüş ruh
larının başı ucunda hıçkıra 
hıçkıra ağlıyacaklardır. 

' olarak kendini yükseltiyor. 
/şte kedeıin, ağlamanın en bü
yük düşmanı Türk gençlif!l 
bütün bir tarilıin her deuresin .. 
de y;ne bu unsurların düsma-

Gençlik, bu menhus yolun 
düsmanıdır. Nerede bir bozul
muş iman, kırılmış knlbin 
inillileri, hasta bir benligin 
bükülmüş boynu varsa onları 

Tı1rk azmüidaresinin sonsuz 

g_ücHe dü~eltmek doğru yolun 
'Jnune gelırmek gençliğin va
zifesidir. Türk gençliği bu 
yuksek vazifesini yapıyor ve 
yapacaktır. Hem de o kadar 
büyük bir gayret ve ciddiyetle 
ç~lışıy~r ki "öyle hareket el 
kı, senın hareketin başkuları· 
""! bir ka~un teşekil elsin., 
dıyen ahlak düsturunun en 

/wmuvaffak olmuş bir muhatabı 

nı kalacak ve laplaze çeh r.
sinden temlz telessümünü, kes· 
kin gözleri içinden de saade- ' 
tin kendine has parıltıları nı 
eksik elmiyrceklir. 

YUSUF ZİYA BİNATU • 

ÜNIVERSITll - -
Kamplar 

Üni\'ersite talebelerinin ikin

ci grup kampı da on güne 

kadar bitecektir. Pendik kam-

pına mükemmel elektrik 
satı yHpılmış, g -l·riq 
t - ı- 'h . nbul ur u ı lıyaçları teı 

tir. 

lesi-

Pr.ofesörler ar~a] 
Universitede yabancı 

sörlerden bir ikisinin m~I 
lesinde yanlışlık olduğu 
sürülmektedir. iddiaya i;. 
bu profesörler kendi branışla 
dahılınde okutmaları laıımgel· 

diği ders yerine başka dersler 
takviye etmişler ve mukave
leleri de bu şekilde imzalan
mıştır. Bunlar bazılarının mu . 
kavele müddeti bittiğinden bu 
sene şehrimizden ayrılacaklar· 

dır. Üniversite rektörü Cemıl 
Ankarada bu hususta da ve• 
kaletle temaslarda bulunmuş• 

tur • 

• 
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1 BÜ T Ü N M E M L E K ET .. . I' K Bulgaristan meby~acılığlıd 
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Bandırmada spor faaliyeti çok ileri hamleler 
halinde tamamen canlı bir devreye girmiş
tir. Bandırma sporcularının muvaffakiyetll 
çalışmalarını zaman zaman işitiyoruz. Bura
da gürbüz Bandırma sporcularını bir arada 

görüyoruz. 
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Bir erkek kavga 
kadının 
kör etmiş 

ettiği 
gözünü 

Sındırgmın Gölcük kamununa bağlı Eşmedere köyünden 
Halil kızı Zehra, ile Armutlu köyünden Halil oğlu lsmail bir
birlerile kavga etmişlerdir. 

lsmail Zehrayı taş ve sopa ile döğmüştür. Bu yüzden kadı. 
nın sağ gözü kapandığı gibi, kaşı da yarılmıştır. 

Yaralı hastahaneye kaldırılmış, suçlu hakkında da takibata 
başlanmıştır. 

• • • 
Mersinde cehennem sıcak

ları hüküm sürüyor 
Mersin - Son günlerde şi;:ldetini arttıran 

yaylalara taşınmak zorunda bıraktı. 
sıcaklar halkı 

Bir haftadanberi hergün gurup gurup aileler 
mektedirler. 

şehri terk et· 

Geçen sene Mersinin ötedenberi yaylası olan Gözne ve Fın
dık pınarına fazla rağbet gösterilmişti. 

Bu sene treninde tenzilatlı aile biletlerinin ihdası aile reis· 
lerine de az bir para ile gidip gelme imkanını vermiş olduğun
dan bilhassa Niğde, B'lr ve hatta Kayseriye gidenler çoğal

mıştır. 

Şehirde sıcaklar hergün biraz daha artmaktadır. iki günden· 
beri hararet derece•i 30 a kadar yükselmektedir. Bu gidişle bir 
hafta sonra şehrin epeyce tenhalaşaca!!'ı tahmin edilebilir. 

• • • 
Durup dururken hiç yüzün-
den biribirlerine saldırmışlar 

Blıkesir (Açık Söz) - lvrindinin Yeniceisağır köyünden 
Mustafa oğlu Süleyman ile aynı köyden Ali oıtlu Hasan arasında 
ötey gün hiç yüzünden çıkan bir kavgada Hasan tabancasını 
çekerek ateş etmiş ve Süleyman karnından ağır suretle yara• 
lanmıştır. 

Vakadan sonra hemen kaçan suçlu jandarmanın sıkı araması 
sonunda yakalanmış, yaralı da memleket hastahanesine getiril
miştir. 

• 
Dolunun 

• • 
Zararları 

Konya gazetelerinde ukuduk: Yaza girdiğimiz halde yağ· 

mur bulutlarının sık sık taplandığını görüyor ve serin rüzgar
larla karşılaşıyoruz. 

Mülhakattan gelen haberlere göre, yağmurlar esnasında dolu 
da düşmektedir. Geçen gün Sızma köyüne ve Karamanın Ala
dağ bölgesine şiddetli dolu yağmış, Hatip kamununun Gilirsa 
köyüne gelen seller ekinlere büyük zarar vermiştir. Bununla
beraber genel olarak istihsal edilecek ürün pek bol olacaktır. 

Ölüleri tekmelemişler 
İzmirde 
suçlusu 

bir cinayetin 
muhakeme 

sekiz 
ediliyor 

lzmir, ( Açık söz ) - Eşref 
paşada bir kız meselesinden 
kahveci Remzi ile kardeşi 

Kadriyi öldürmekle maznun 
ince Mehmet, Hüseyin. Ali, 
kasap Ahmet, beraber Ahmet, 
Rauf ile bu hadisede ölülere 

'•' - • "51l'l;ırmakla maznun 
okuyaca;/ :ı:.,,enin şehrimiz 
hallere ':> •• • 

ld ,.. <'~. ·nesınde cere-
~-· 'ef~.. ~- muhakeme· 
!>unı w;: ~ . . .. 
Tu:o "° • .. ıştır. Dun 

,.. ~ b "h" Pıt' o,... .,,. j u mu ım 
L <'t. ('> k • ' 1 • •-% " • ,me ıçın ge rnış 
' " . -l." ? · dolu idi. Şimdiye 

~ • bütün şahitler dinlenmiş 

~•duğu içim dünkü celsede 
Müddeiumumi muavini Şevki 
iddiasını serdetmiş ve maznun· 
ların ölüm cezasına çarpılma
larını istemiştir. Müddeiumumi 
hadisenin nasıl doıtduğunu, 

tahrik edildiğini ve kararlaş

tırıldığını, en ince teferruatına 

kadar anlattıktan sonra ince 
Mehmetle Hüseyinin tabanca· 

!arını ateş ederek Remzi ve 
Kadriyi taammüden öldürmek 
suçundan Türk ceza kanunu
nun 450 inci maddesinin 3, 4 ve 
beşinci fıkralarına göre idam
larını istemiştir. Bu fıkralar· 
ölülere işkence etmek suçun~ 
temas etmektedir. Çünki mah
kemede müddeiumuminin söy
lediğine göre ince Mehmet ve 
Hüseyin, cinayeti işledikten 

sonra ölüleri ayrıca bıçakla· 
mışlardır. 

Kasap Ahmet ve Ali de 
Üzerlerinde taşıdıkları bıçak· 
larla cinayet esnasında ince 

Mehrnetle Hüseyine yardım 
ederek ölüleri bıçaklamışlardır. 
Onların da idamları istenmiş. 

tir. Arap Rauf, hadise esna
sında tabancasını ateş etmiş
se de fişenkler çok eski oldu
ğu için ateş almamıştır. Fakat 

gerek Raufun ve gerek arka
daşı berber Ahrnedin de suça 
iştirakleri sabit görülmüş ve 
onlarında ölünı cezasına çarp· 

Museviler 
ve 

Türkçe 
lzmirde çıkan "Yeni Asır,, 

arkadaşımız başmakalesin
de "Museviler niçin Türk· 
çeyi iyi konuşmuyorlar?,, 
sualini sorarak ve şu ince
lemeleri yapıyor : 

"Herşeyden önce tebarüz 
ettirmeıte mecburuz ki Tür
kiyede diğer bir çok rnem· 
leketlerde olduğu gibi Anti 
siyonist(Musevi aleyhtarlığı) 
cereyanları kuvvetli deıtil· 
dir. Hemen yok denilebilir. 

Türkiyede mevcut olan 
bir şey vardır ki; o da (Türk 
vatandaşıyız) diyen insan
ların hiila Tükçe konuşmak 
istememelerinden ve Türk 
harsını benimsememekten 
doğan ulusal bir heyecan 
ve teessürdür. 

Dünyanın pek çok ye• 
rinde Museviler yaşadık· 
ları ülkenin lisanlarını ko· 
nuşurlar. Hayatlarını o 
memleketin icaplarına in
tibak ettirmişlerdir. Buna 
rağmen Antisiyonist cere• 
yanlar yakalarına yapış· 

maktan geri kalmamakta· 
dır. Bunların da sebep ve 
amilleri başka başkadır. 

Bizim memleketimizde ise 
bir kelime Türkçe bilrni
yen ve yine vatandaş sıfa· 
tını haiz bulunanlar vardır. 

Buna rağmen Türk ulusu 
kendisine zarar vermiyen 
ayrı bir hayat yaşıyan 

Musevilere karşı aleyhtar
lığı aklından bile geçirme
miştir. 

insafla meseleyi muha
keme etmek lazımge!irse 

Museviler de umumiyet iti
barile Türkiye aleyhindeki 
siyasal cereyanlara karış· 

maktan tevakki eylemişler
dir. Diğer akalliyetlerle 
aralarında muhakkak bü
yükçe farklar vardır, 

Fakat biz Musevilerin 
hala akalliyet namı altında 
ayrı bir hayat sürmelerini 
ayrı lisan konuşmalarını 

tecviz etmiyoruz, Onları da 
bu yurda layık vatandaş 

rnevkiinde görmek istiyo
ruz, Musevilerin de aynı 
hissi taşıdıklarını ummak 
isteriz. ,, 

Kon yada 
Göçmenlerin iskAnı 

iti devam ediyor 
Konya (Açık Söz) - Mem

leketimize gelen göçmenlerden 
bir kısmı da mıntakamızda 

iskan edilmektedir. Bunlardan 
Akşehire gelen göçmenler şöy
le iskan edilmişlerdir: 

Tuzlukçu kamununda on 
yedi köye, Doğanhisarda 4 
köye Merkez nahiyesinde iki 
köye taksim edilmişlerdir. 

Bu köylere yerleşen nufus 
1010 olup 246 odadır. 

Kazak köyünde de 21 aile
ye toprak verilmiştir. 

Maarif köyünde 4, Orta 
köyünde de on göçmene arazi 
temin edilmiştir. 

Göçmen kardeşlerim iz çok 
çalışkan unsurlar olup hemen 
hemen faaliyete başlamak üze
redir. 

Romanyadan gelmekte olan 
ikinci bir göçmen kafilesi de 
yine Çumraya yerleştirilecek
tir. Bunlar 21 t nüfus olup 
yanlarında hayvanları, araba. 
!arı ve 23030 kilo da eşyaları 
vardır. 

tırılmalarını, fakat suçları da. 
ha hafif olduğuna göre bu 
cezalarının hapıe tahvilini is· 
temiştir, 

Maznunlardan Ayşe ve Ha· 
senanın cesetleri tekmelemek 
suçundan Türk ceza kanunu
nun 178 ve 464 üncü madde· 
!erine göre ikişer sene hapiı· 
leri istenmiştir. Maznunların 

müdafaalarını serdetmeleri için 
muhakemenin devamı başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Bulundu 
lzmit, (Açık Söz) - inhi

sar memurlarından Cemilin 
kayıp olan manevi çocuğu 
Hayriye, atama neticesinde 
bulunup babalığına teslim 
edildi. 

ne kadar satıyor? 
Bizde domatesler çürürken Bulga· 

ristan vagonlar dolusu 
domates ihraç edip para kazanıyor 

Filibe baş konsolosumuz ls- \ 
mail Hakkı Tevfiğin, Bulga
ristan sebze ve meyvacılığı 

hakkında risale çıkardığını dün 
bildirmiş, o risaleden Bulgar 
sebze ve meyvacılığının orga
nize edilmesine ait talimatna
menin mühim kısımlarını al
mıştık. Bu bahse bugün de 
dönerek risaleden bazı ikti· 
baslar daha yapıyoruz : 

d) Üzümlerin olduğu gibi, 
ayni çeşid sandıklar ıçıne 

yerleştirilmiş bulunmaları. 

e) Holanda sandıklarının kı
sa tahtaları ve ltalyan sandık· 
!arının kapakları üzerine 2 
santimetre yükseklik ve 20 
santimetre uzunlukta latin harf· 
lerile yakma suretile BULGA· 
RİA damgası basılır. 

CEVİZ: 

lııraç edilecek cevizlerin : 

a) ince kabuklu ve içleri bo
zulmamış ve dolu bulunan ce• 
vizlerden olması 

b) Hastalık, kurt veya mi· 
haniki sebeple zedelenmiş bu· 
lunrnaması, sağlam olması 

c) Temiz ve kuru olmaları 
d) Nevine göre muntazam 

bir şekilde bulunmaları 
e) Hepsinin büyüklüğü ve 

şekilce ayni olması, aralarında 
bulunan küçük ve biçirnsizle· 
rin ayıklanmış bulunmaları. 

f) 25 veya 50 kilogramlık 
sağlam ve temiz çuvallara kon• 
muş bulunmaları ve her çuvalda 
büyüklük, nevi ve cins itiba
rile ayni cevizler bulunması 

lazımdır. 
ELMA --ihracat için hazırlanan elma• 

!arın : 
a) Uzun sevkıyata tehammül 

edecek nevilerden olmaları 
b) iyi kemale gelmiş ve 

nevine mahsus renk ve şekli 
temamile almış bulunmaları 

c) Sağlam olmaları yani 
hastalık, kurd yeme ve zede
lenme sebebile hasara uğrama· 
rnış bulunmaları 

ç) Sandığa yerleştirildikleri 
zaman büyüklüklerine göre 
ayrılmaları 

d) 60 milimetre kutrundan 
küçük olan elmaların ihracına 
müsaade edilmez. 

ŞEFTALİ VE KAYlsl 

ihraç edilecek şeftali ve ka
yısıların şu şeraiti haiz olma
ları lazımdır : 

a) KAfi derecede olmuş bu
lunmaları ve fakat hariç pi
yasasına sevkine kadar da
yanamıyacak hale gelmiş bu
lunmamaları. 

b) Sağlam yani hastalık, kurt 
yeme, vuruk gibi sebeplerle 
zedelenmemiş olmaları. 

c) Küçükleri ve zedelileri 
ayrılmak suretile büyüklükçe 
nisbeten müsavi olmaları. 

ç) Nevilerine has şekil ve 
rengi haiz bulunmaları. 

d) Üzümlerdeki gibi aynı 
sandıklara itina ile yerleştiril
miş ve aynı damga ile damga
lanmış bulunmaları. 

e) Soğuk hava tertibatı va. 
gonlarla sevkedilmeleri 

ÇİLEK --
ihraç edilecek çileklerin: 
a) Nevine has muntazam 

bir ş_ekilde b ulunınaları 

b) Kafi derecede kemale 
ve fakat dışarı pazara sevke 
kadar dayanamıyacak hale 
gelmemiş bulunanları 

c) Sağlam yani hastalık, 

suretile ve rnihaniki sebeplerle 
hasara uğramış bulunmamaları 

ç) Temiz ve rutubetsiz ol. 
malan 

d) Küçükleri ve z edelileri 
ayıklanarak beher sandıkta 

bulunanların nisbeten ayni 
büyüklükte olmaları 

t) Çilekler yalnız soğutma 

tertibatını havi vagonlarla ve 
yahut tayyarelerle harice sevk 
olunurlar. 

DOMATES 

Dışarıya gönderilecek do
mateslerin: 

a) Az çekirdekli, etli, az 

sulu ve nisbeten ekşiliği az ve 
dış tarafları düz cinsden ol
maları 

b) Olgunlukları koparıldı

ıtından 3 • 6 gün sonra yani 
dışarı pazara sevkleri için icap 
eden zamandan sonra kemale 
gelebilecek derecede olmak, 
çok olgun veya ham doma
teslerin ihracına asla müsaade 
edilmez. 

c) Nevilerine has bir su· 
rette muntazam şekilde bulun· 
maları ve hastalık, zedelenme 
veya sair sebeplerle hasara 
uğramamış olmaları 

ç) Büyüklükleri atideki de
recelerde olmak : 

1 - Gayet iri 140 gram
dan fazla ağırlık ta. 

2 - 120-140 gram ağır

lıkta büyüklükte 
3 - Orta karar: 90-110 

gram ağırlıkta 
4 - Ufak: 60-80 gram 

ağırlıkta. 

Talimatnamede bundan son
ra diıter sebzeler hakkında 

konulan mecburiyetler izah 
edilmektedir, Varılan netice 
şudur ki: Bulgaristan rneyva. 
cılığı ve sebzeciliği bu şekilde. 
ki intizamlı çalışma sayesinde 
inkişaf etmiştir. 

Kitapta Bulgaristanın geçen 
yıla ait rneyva ve sebze vaziyeti 
hakkında da şu malümat ve· 
rilrnektedir: 

"Bu yıl da Bulgaristanda 
rneyva bahçeleri ve bostanlar 
gayet iyi bir vaziyette olup 
fevkalade bir bolluk mevcut
tur. 

Çilek : Bu yıl da 55,000 ki
logram Çilek çıkarılmıştır. 

Geçen yılda, 1934 te ancak 
3,200 kilogram çilek ihraç 
edilebilmiştir. 

Elma: Elma ihracatı bu yıl 
243 vagondur. Halbuki geçen 
yıldaki ihracat yalnız 75 va
gondur. Elmalar bu yıl kolay
lıkla satılmıştır. Almanya Düs
seldorf piyasasında "parmene 
dore,, nevinden Bulgar elma· 
)arının 100 kilogramı 56 mar
ka satılmıştır. Elma için Al
rnanyada çok alıcı vardır. 

Erik, Ceviz: Kuru erik sa• 
tışında oldukça iyi iş yapıl· 
rnıştır. Bulgar Hükümeti Kös. 
tendilde eriklerin seçilmesi ve 
ve kurudulması için yapılacak 
olan tesisata sarfedilmek ü
zere 150,000 levalık bir kredi 
kabul edilmiştir, 

Sofyadan Bulgar cevizleri· 
nin ayıklanıp temizlenmesi için 
450,000 levaya mal olacak olan 

· hususi tesisat vücude getiril. 
rnesine teşebbüs edilmiştir. 

Kavun: Lehistan hüküıneti 
Bulgar kavunlarını Lehistana 
ithal etmeğe karar vermiş ol
duğundan bu maksatla şimdi
ye kadar Bulgar kavunları 

üzerine konan".€ümrük resmini 
Eylül ayı zarfında indirmeğe 

karar vermiştir. 

Almanyaya Berlin, Leipzig 
ve Breslau piyasalarına Bulga. 
ristandan birçok vagon taze 
Bulgar Domatesi gönderilmiştir. 

1'135 yılında dışarı gönderi
len domateslerin miktarı 5,000 
tondur, Eylüle kadar 46 va. 

gon taze domates ihraç edil
mişti. Geçen yıl bütün ihracat 
mevsimi içinde Bulgaristandan 
32 vagondan ziyade domates 
ihraç edilmiştir. Bu ihraç edi· 
len 46 vagon domates şu rnem· 
leketlere sevk edilmiştir: 

Alrnanyaya 167,224 kilogram 
tutan 31 vagon, Avusturyaya 
75, 792 kilogram tutan 13 va· 
gon, Lehistana 11,090 kilog
ram tutan 2 vagon. 

Bu mahsulat Filibe, Kırçma, 
Kayacık, Eski Zağra ve Plevne 
mıntakalarından gönderilmiş
tir. 

Domates fiatları yüksektir. 
Hollandanın hemen hemen 
domates ihraçatı nihayete er
miş gibi bakılabilir. Çok ol
gun bulunan Bulgar domates· 
leri Almanyada 100 kilogramı 
32-40 Alınan markına kadar 
alınmaktadır. Halbuki Hollan
da domatesleri aynı memlekete 
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YAZAN : M. Nuri Asena 

Orta boylu, siyah ve dalgalı 
saçlı genç kadın; müdürünün 
karşısında, ondan cevap bek· 
liyordu. 

- Peki Safiye hanım. Ma· 
demki, bir yolcunuz gelecek; 
hayhay!.. 

Safiye; müdürünün verdiği 
bu cevaba memnun olmuş, 

"teşekkür n ederek dışarı çık
mıştı. 

Dairenin paydos saatine bir 
iki dakika vardı. O, hemen 
mantosunu giyerek sokağa 
fırladı. 

Mevsim kıştı. Etraf karla 
kaplı, şiddetli bir soğuk hü
küm sürüyordu. Fakat, Safiye 
üşümüyordu bile 1 ?. Çünkü 
kalbindeki aşkın harareti ile; 
karları bile eriteceıtini zannedi
yordu. Yürüdü. Dar bir soka
ğa saptı. Nihayet bir kapıyı 

açarak içeri girdi. Şendi. Gü-
lüyordu.. j 
Şu "Boğazlıyan,,kazasına geldi 

geleli ilk defa bugün; yüzünde
ki hüzün ifade eden çizgilerin 
yerinde, onları maıtlUp eden 
sevinç dolu hatlar belirmişti. 
Lakin; bu sevincin; muvakkat 
bir zaman içinde hüküm 
sürdüğünü biliyordu 1 .. 

13 13 
Gece olmuştu. Sema berrak 

ve bir ay; etrafı aydınlatıyordu. 
Ayaz da yerinde idi. 

kü; ikiside birbirlerinden uzak· 
ta çalışmağa mecbur idiler. 

Sabah yaklaşıyordu. Yan 
tepelerin ardında, gün aıtar

mıştı. Uzaktan görünen "fak· 
lı,, da; daha sessiz uyuyordu. 

Safiye; mantosunun yakasını 
kulaklarına doğru biraz daha 
kaldırdı. Soğuk esen bir rüz. 
gar vardı. Yerlerdeki karlar-

' diş diş olarak donmuştur. 
Trenin gelmesine on beş 

dakika var .. 

Lakin; Safiye, oturamıyor, 
hat güzergahında dolaprak 
sabırsızlıkla bekliyordu. 

Nihayet; hırçın bir düdük 
ufuklarda akisler yaparak, sa
kit havayı dalgalandırdı. Ye 
biraz sonra; kızgın bir ejder, 
homurdanarak istasyonda dur
du. 

Safiye, şaşkın şaşkın pence
relere bakıyordu. Aynı zaman· 
da, gözleri nemlenmişti. O, 
böyle aranırken, arkasından, 
orta boylu, geniş omuzlu bir 
genç; ona doğru yaklaşarak: 

- Safiye, dıye inledi .. 
ikinci defa, derin bir heye· 

can duydu. Kendini onun kol
ları arasına doğru atarak, yal
nız: 

- Hasan! .. Diyebildi ... 
işte bu sahne hem acı hem 

' de tatlı idi. Gözlerinden bo-
şanan yaşları; her ikisi de tu• 

Bir araba, Safiyeyi sevinci- tamıyordu. • 
nin hedefine doğru götürüyor- Biraz sonra Safiye; yine tek 
du. Evet; o şimdi, yarın sabah başına geriye dönecek, şu me• 
erkenden, Sarnsun'dan Anka- deni canavar ise; Hasanı ala-
ra'ya geçecek treni görmek rak ondan uzaklaştıracaktı. 
için; bulunduğu kasabadan Şimdi gözlerinden dökülen 
sekiz saat Herdeki " Faklı ,. sevinç yaşları, o zaman mate-
istasyonuna gidiyordu. rne bürünecekdi. 

Hallerinde heyecan vardı. ııı ııı 

Kucağındaki paketi ellerile Canavar; homurdanarak, sa-
tutarak, incitmemeğe çalışıyor nki : 
ve içinden de: "Acaba göre· - "Haydi Hasan!,, diye ba-
bilecek miyim?.,, diyordu. ğırdı. Safiyenin kollarından is-

Bir aralık mehtaba bakarak temeksizin ayrılan Hasan va. 
daldı. Dudaklarında vezinsiz gonaatladı. Ve aynı hırçın ses, 
mısralar dolaşıyor, bazı ken- ufuklarda akisler yaparak, ma. 
dini kaybederek: "Hasan . .! Ha. kine harekete geçti. 
sanı.. diye inliyordu. Bir bu· Hasan, pencereden ona ba-
çuk senedir görememişti. işte kıyordu. O da hareketsiz du. 
yarın onu görecekti. Fakat bir rııyor: Yaş döken gözlerini, 
an için.. Hasandan ayırmıyordu. 

Bu da ona kafi değil mi idi?.. Şimdi ise; aynı hisle çarpan 
Hayır 1 o, daima Hasan'la o kalplerin, beyaz mendilleri 

hayatının sonuna kadar, bera· havanın içinde dalgalanarak, 
ber kalmak arzusunda idi.. uzaklaşıyordu. 

Buna da imkan yokdu. Çün· M. Nuri Asena ................. ı·~;ı; .. ·k~; ................ r ...... soRs.i"':· ... pı·v·i\·sA .... .. 
kaçırmışlar 

Sındırgının Çorum kamu· 
nuna bağlı Düıtüncüler kö· 
yünden Kasım kızı 14 yaşın· 
daki Fatmayi ayni köyden 
Halil oğlu Mehmet zorla ka
çırmıştır. Her ikisi de yaka. 
)anarak adliyeye verilmişler· 
dir, 

Adapazarında 
spor hareketleri 
Adapazarı, 6 (A. A.) - Lik 

maçlarına dün devam edildi. 
ilk oyun Sapanca -Geyve·ara· 
sında oldu. Oyunun ikinci dev· 
resinde yaıtmur yüzünden ta
til edildi. ikinci ve en mühim 
maç olan Gençler birliği - id
man yurdu maçı da yağmurdan 
tehir edi idi. 

Bartlnda maden 
arama işleri 

Bartın, 6 ( A.A.) - Maden 
arama enstitüsü genel direk· 
tör muavininin başkanlığında
ki üç kişilik hey'et şehrimize 

gelerek arit kömür bölgesinde 
tetkikler yaptıktan sonra dün 
akşam Safranbolu yoluyla 
Azdavay kömür bölgesine git
miştir. 

100 kilogramı 55 Alman mar
kına satılmaktadır. 

ltalyan domateslerine ecne
bi piyasalarında aşağı yukarı 
Bulgar domatesleri kadar fiat 
verilmektedir. 

Bulgar domateslerinin baş· 
lıca alıcıları Almanya, Avus
turya, Lehistan, lsviçre ve 
Çekoslovak yadır. 

Lehistana gönderilmiş do. 
matesler beher kilogramı 
1,25-1,35 Zlotiye kadar sa. 
tılmıştır. n 
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Para Borsası 

Sterlin 
1 Dolar 
20 Fransız frangı 
Liret vesika.h 
20 Belçika frangı 
20 Drahmi 
Cenevre 
20 Çek kuroıı 
20 Ley 
20 Dinar 
FJorln 
Avustury'l şiUQ 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Leval 
Yen 
lsveç kuron11 
Alhn 
Banknot 

~ 
613. 

123. 
162. 
190. 
80. 
21. 

810. 
19. 
14. 
48. 
22.-
22. 
28. 
19. 
22. 
22. 
32. 
82. 
~6. 

242. 

Çekler 
lngUl-ı üzerino 
Dolar 
Parls üzerinQı 
Liret 
Brüksel 
Atlna 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
ispanya pe1!eta . 
Mark 
Varşova 

Budapeı•• 
Bükreş 

Betgrat 
Moskova 
Stokholm 

Satış 
626. 
126. 
166. 
196. 
84. 
23.SO 

818. 
22. 
16. 
S2. 
2S 
24. 
30. 
22. 
24. 
2S. 
34. 

8"-
963. 
~ 

628.00 
0,7970 

17.03 
' 10.1125 

4,7165 
4.7290 
2,4412 

63, 
1,1782 

19,1645 
4,1937 
S,828 

1,9194 
4.1937 
4.325 

107.416 
3S.52S 

24,9244 
3.886 

istikrazı er 
Türk Borcu 1 
" n il 
" " fil 
istikraz' dahili 
Ergani 
Sıva• Erzurum 1 

• il 

Esharr. 

lı BankasL Mü. 

" 
N. 

., ,, Ha.milin.• 
Anadolu O/o 60 
Merkez Banka•l 

21.175 
19.80 
0). 

95.25 
98.25 

• 

68,25 

1 

~ 
s 
2 
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Dançig: Tehlike merkezi 
. . 

Meselenin alevlenme-
sine Almanyana 
karar verilmiş 

-·- - -
Hidenburg balonu yeni bir 

iş mi çıkaracak? 
Londra 6 ( A. A.) - Dan- Partinax, echo de Paris ga-

çig meselesi bugün öğleden zetesi diyor ki : 
sonra avam' kamarasında mü- M. Greiser, Dançig'den ge-
zakere edilecektir. lirken Berlin'e nğramış ve ora-

M 
. . da biraz kalmıştır. Şu halde 

. Edenden Dantçıgdekı va- _ d' . - 1 M H'ıller'ın 
Z

• • . soyle ığı soz er, . 
ıyetın bır tablosunu yapma-

sı Al l .
1
• 1 niyet ve tasavvurlarına lercu-

ve man yanın ngı ız sua 1 kt d 
n · . b man o ma a ır. 
n amesı~e vereceğı ceva ın Eğer M. Beck'ın Lehistanı, 

e şekılde olacağı ve Alman- Al ·ı ·· ·· · t'rekin y manya ı e curuın ış ı · 
_anın tahkimatı hakkında ma- de bulunmak suretile hareket 
lunıat vermesi rica olunacktır, 

Bazı mahafil, Hi~denburg 
zeblininin bir çok defalar So
uthampton dokları, Calshot 
askeri tayyare meydanı gibi 
senayi mıntakaların ve sevkül
ceyiş noktaların üzerinden uç· 
muş olması dolayısile endişe 
içinde olduklarından Eden, 
öğleden sonra bu mesele hak
kında da izahat verecektir. 

Eden, bu suallere vereceği 
cevapları hazırlamak üzere bu 
sabah erkenden hariciye ne
zaretine gitmiştir. 

Greiser mütemadiyen bağırıyor 

Berlin 6 (A.A.) - Voelki
seher Beobachter gazetesinin 
bir muhabirine beyanatta bu
lunan Dançig Ayan meclisi re· 
isi M. Greiser, şöyle demiştir: 

Eğer Milletler cemiyeti, Dan
çig işlerine karışmakta devam 
edecek olursa Dançig meselesi 
hakkında Cenevrede yapılacak 
müzakerelere iştirak etmekten 
vazgeçeceğiz. 

Ben Milletler cemiyeti ali 
komiserinin dantçig'in dahili 
işlerinr karışmasına bir niha
yet vermek için imkan dahi
linde her şeyi yapmağa kat'
iyen azmettim. Dantzig ile 
Cenevre arasındaki münase
betlerde vukua gelecek bir 
tebeddül, Alman - Leh müna
sebetlerini hiç bir veçhile mü
teessir etmiyecektir. Bil'akis 
bu .. b munase etler, daha ziyade 

edecek ve pancermanizmin 
istikbalde eline geçireceği yer
lere ait olan bir programda 
kendisine tahsis edilmiş mev
kii elde etmek için ballık de-

l nizindeki mahreci için pazar
' .ığa girişecek olursa garp 
devletleri muahedeleri müda-
faa etmekten aciz kalacaktır. 
Hatta, farzımahal olarak, böy
le bir müdafa~da bulunmak 
niyetinde olsalar dahi. 

Oeuvre gazetesi, ayni endi
şeleri izhar ediyor: 

Leh diplomasisi M. Beck'in 
elinde bulundukça Lehistanın 
Dantçig meselesinde ne su
reti e hareket edeceğinde şüp 
he ve tereddüde kapılmaktan 
kurtulmak imkanı yoktur. 

Bu sebeplen dolayı Paris 
gazeteleri, muahedeleri zıman
ları altına almış olan devlet 
!erin hep birlikte ve süratle 
faaliyete geçmelerini iltizam et
mektedirler. 

Pelit Journal, diyor ki: hak
sız cür'ele kiırşı haklı cür'etle 
mukabele etmek zamanı hulul 
etmiştir. 

Figaro gazetesinden: 
Tehlikeden korkmıyarak onu 

karşılamalı ve henüz vakit geç
memiş ise bu tehlikeyi defetme
lidir. Milletler cemiyeti misakı. 
nı kuvvetlendirmeğe dair olan 
Fransız planı bu noktayı istih
daf etmektedir. 

Fakat ayni gazete, Cenevre
deki murahhasların misakın ıs-salah bulacaktır 

~ransız ga 1 l : l ~ 
~e e erı ne yazıyor arr 

!ahı için vaktinde aralarında itilaf 
hasıl etmeğe muuaffak olama
malarından korkmaktadır. 

Paris 6 (A 
ga t 

1 
• A.) ·- Fransız 

ze e eri M 
har k . · Greiserin hattı 

rn e etınden ve sözlerinin Al
any ·ı 

S 
a ı e mutabık kalındıktan 

onra 1 rn.. yapı mış şeyler olduğu 
utaleasında bulunmakta ve 

bunda Al İnd· n manyanın bir darbe 
tid ı_rmek niyetinde olduğu is-

lal eylemektedirler. 
D·· L .'~·er taraftan bu gazeteler 
ehıstanın hattı hareketi dola

Y'.sile endişeler izhar etmekte
dırler. 

Milletler Cemiyeti iki şık 
ön•"ind• 

Lonra 6 ( A. A. ) - Deyli 
Herald diyor ki: 

Milletler cemiyeti iki şıktan 

birini ihtiyar mecburiyetinde
dir. Dantçigdeki otoritesini te
yid etmek ve yahut ali komi
serini oradan çekerek muahe
delerin kendisine tahmil et
mekte olduğu taahhütlerden 
vazgeçmek. 
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lsviçreden 
Bir ihtar 
"1otta İsviçren~n 
sevkülceyiş mak 
satıarla kulla ı-
lamıyacağını 

söyledi 
Lucerne: 6 (A. A.) - lsviç

re · nın Avusturyaya karşı ka-

zanmış olduğu zaferin 550 in

cı yıldönümü münasebetile 

Sempach'de bir nutuk söyle

~ş olan M. Matta, bilhassa 
Şeyle demiştir. 

b_"~eynelmilel vaziyet, bizi 
~Yuk endişelere düşürüyor. 

Gokıe h' b' lh .. rn - ıç ır su ışığı gor-
uyoruz. Artık muahedename· 

lere 
. ve hatta ihtiyari olarak 
ıınza edilmiş olanlarına riayet 
edilm· 

ıyor. Siyasi teşekkülün 

~n. asıl şekli olan demokrasi 
ıstıhk .. ar edılıyor. 

b' Ecnbi erkanı harbiyeler, 
ılmelidirler ki arazimize karşı 

teca - d voz e bulunmak ve yahut 

rneınleketimizi sevkülciş mak
sadlarla kullanmak iç~ vaki 

olan her türlü teşebbüs, 
lsviçrenin muannidane bir 

mukavemetine maruz kala
caktır. 

Hitlerin yeni 
nutku 
---

Esas vazifemiz 
Alman Erkekli· 
ğini yenileş· 

tirmek ... 
Weimar, 6 (A.A) - M. Hit· 

ler, dün burada söylemiş 
olduğu bir nutukta ezcümle 
şöyle demiştir : 
"Almanyanın yeniden silah

lanması, başlı başlına bizim 
partimizin mevcudiyetini mu
hakkak gösterecek bir hadise
dir. 

Seleflerimiz, Almanyayı si
lahlarından tecrit letroek hu. 
susunda ne derece istical 
göstermişler ise bizde o
nu yeniden silahlandırmak 
için o derecede istical gös
terdik. Bizim esas vazife. 
miz, Alman erkeğini yeniden 
yetiştirmektir. 

Bu vazife, asırlarca devam 
edebilir. Bizim inkılabımızın 
büyük gayesi, Alman milleti
nin vahdetidir. -- _, ______ _ 
Parlste bir nümayiş 

Paris 6 (A. A.) - Dün 
meçhul askerin mezarı önünde 
yapılan merasimde, bir çok 
kimseler marseyyez söyliye
rek nümayiş yapmışlardır. Po
lisler bunları durdurmuşlarsa 

-AÇIK SÖZ-

MAARiF 

İlktedrisat 
işleri 

Mektep çağındaki' 
çocuklar mutlaka 
okutturulacaklar 

Dün Maarif müdürlüğ'ünde 
bir toplanb yapılmış ve ilk 
tedrisat işleri etrafında görü
şülmüştür. Bu yıl ilk mektep
lerden mezun olan talebeler 
tcsbit edilmektedir. Buna gö

re mevcut mekteplerin talebe 
ihtiyacını karşılayıp karşıla

mıyacağı anlaşılacak ve ona 
göre tedbirler alınacaktır. 

Bu yıl ilkmektep çağ'ına 

gelen çocuklar da mahalle mü
messilleri tarafından tesbit 
edilmektedir. Bunlar birer liste 
halinde kültür direktörlüğüne 

bildirilecektir. Bu sene ilkmek

teplere 1929 doğumlu talebele
rin de alınması düşünülmek

tedir. Fakat bunlar arasında 

en gürbüz ve gösterişli olan
ları tercih edilecektir. 

Maarif Vekaleti mektepsiz 
çocuk kalmamasını, bütün mü
racaatların kabul edilmesini 
kültür direktörlüğ'iine bildir
miştir. 

Fakirliklerini ileri sürerek 
çocuklarını mekteplere gön

dermeyen velilerin vaziyetleri 
de tetkik edilecek ve hakika
ten fakir oldukları anlaşılırsa 

bu çocukların ders levazımı 

maarif idaresi tarafından te
min edilecektir. Bu suretle 

mektep çağına gelen çocuklar 
mutlaka okumağa mecbur tu
tulacaklardır. 

LAyipçig felsefe fa
kültesinin bir 
teşebbüsü 

Layipçig üniversitesi felsefe 
fakültesi 1 Eylül 1936 dan 30 
Eylüle kadar devam etmek 
üzere gerek Almanya, gerek 
orta Avaupa ve Balkan c'.e•· 
!etleri ile Tiirkiye talebesi 
arasında serbest kurslar aç

mıştır. Memleketler talebesini 
birbirine tanıştırınağa vesile 
teşkil edecek bu kurslar de
vam ederken de, talebeler 
ayni za manda Berlini, Kribs
tay, Naumburg, Rudelsburg, 

1 Saalek'i de ziyaret edecekler
dir. 

----o·----
Ekonomi 

İhracat malları
nı karıştıranlar 
Derhal kanuni taki· 

bat yapılması 
bildirile.il 

Harke gönderilen malları
mızın tağşiş edilmemesi için 
lktısat Vekaletinin çok sıkı 

tedbirler almasına rağmen ba
zı eşyaların yabancı ve zararlı 
maddelerle [karıştırıldığı gö
rülmüştür. 

Vekalet ecn,!!bi piyasalarda 
Türk malları etrafında menfi 
propaganda yapanlar hakkın
da kanuni takibat yapılmak 
üzere alakadarlara yeniden 
emir vermiştir. 

YUMURTA - ispanyaya 
yumurta götürmek üzere lima
nımıza gelmiş bulunan ltalyan 
bandıralı Kapuarma vapuru 
bazı sebeplere binaen hareke
tini iki gün tehir etmiştir. 

Ve bu iki gün zarfında is
panyaya ihraç edilmek üzere 
hazırlanan yumurtalar bu va
pura yetiştirildiği takdirde ka. 
bul edilecektir. 

KAHVE - Kahve ithalinin 
bir elden idaresi iç in hazırla
nan mukavele ye göre, bu ışi 

alacak olanlar memleket da
hilinde stok olarak 10 bin 
çuval kahve bulundurmak 
mecburiyetinde tutulacaklar· 
dır. Mukavele üç •ene müd
detle vapılacak, müteahhit te
minat olarak 50 bin lira ve
recektir. 
ANLAŞMA - Yugosldvya 

ile yapılacak olan ticaret an
laşması müzakerelerinde bu
lunmak üzere şehrimize gel
miş olan Türk Ofisi Başkan 
vekili Bürhan Zihni dün Yu
goslavyaya hareket etmiıtir. 

da bazıları kordonu yarmış 

ve o civarda bulunan meşhur 
bir kahvenin eşyasını kaprak 
polislere fırlatmışlardır. Bazı 
kimseler hafifçe yaralanmışbr. 
intizam iade edilmiştir. 

Gözümüze il 
1 

ııısenıer S p O R 
Duhuliyeli ser- -----~ 

gi ve gayesi 1 Yugoslavya 
Nafıa Bakanlığından: 

Şehir işlerinde bir pot veya 
medeni telakkilerimize aykırı 
bir hareket görürsek hemen 
ve ilk hamlede belediyeye çul
lanırız. Bereket versin ki, se• 
kizinci yerli mallar sergisi 
açılırken, Taksim bahçesine 
beş kuruş duhuliye mukabi
linde girilmesi kararında be
lediyenin tesiri olmadığı kendi 
tavzıhıyle anlaşıldı. 

Alınan duhuliyenin bahçe 
müstecirile Sanayi Birliği ara
sında yarı yarıya taksim edil
diğini hayretle öğrendik. 

Kapıda duhuliye alındığını 
görenlerden bir çoğunun geri 
döndüğünü ve yer yüzünde bir 
nümunesi ilk defa memleketi
mizde görülen "duhuliyeli yerli 
mallar sergisi,, ni para ile 
seyretmek mecburiyeti karşı
sında kalan halkımızın ne ka
dar sinirlendiğini esefle kay
detmekten kendimizi alamıyo-
ruz. 

Okuyucularımızdan birçoğu 
bize soruyor: "Sergiyi tertip 
edenler acaba Ayrupada açı· 

lan sergilerden birini olsun 
gezip görmemişler midir? n 

Hala anlaşılmamış mıdır ki, 
(Yerli Mallar Sergisi) açmak
taki gayemiz: oraya gelen 
çoluk çocuğu eğlendirmek 
değil, yerli mallarımızı teşhir 
ederek bu mallar üzerine hal· 
kımızın sempatisini çekmektir. 

Kendi mağazasında esnafa 
faraza on iki buçuk kuruştan 
satılan bir maddenin sergide 
de hiç olmazsa o fiyatta sa
tılması beklenirken, bilakis 
mağaza satışı fiatından daha 
yüksek fiatlarla satış yapıl
ması gibi garabetleri sergi 
tertip heyeti neden hoş görü
yor acaba? 

Daha geçen gün Layipzig 
sergisine giden arkadaşların 

lVlilli takımı 
Geliyor 
Maçı beynelmllel bir 
Macar hakemi idare 

edecek 
Biri temsili, biri de milli ol

mak üzere iki maç için 1 O 
temmuz cuma günü Yugoslav
ya Milli Takımı şehrimize ge· 
lecektir. 

Dost Yugoslav milletinin 
futbolcularile cumartesi ve 
pazar günleri iki karşılaşma 
yapılacaktır.' 

11 Temmuz Cumartesi gün
kü maç, Belı:rat-lstanbul tem
sili maçı, 12 Temmuz Pazar 
günkü maç ise Türkiye • Yu
goslavya milli karşılaşması 
olacaktır. 

Milli maçların bitaraf fede
rasyonlara mensup hakemler 
tarafından idare edilmesi bir 
kaide iktizası olduğundan bu 
maç için Macaristanın beynel
milel hakemlerihden Klaynu 
davet edilmiştir. 

-·-
Açlık grevi 

Atina 6 (Hususi) - Pirede 
evvelce çıkan kanlı hadisele
lerin müşevviki olarak tevkif 
edilen komünist saylav Mono· 
ıeas dün açlık grevi ilan 
etmiş ve kendisine verilen 
yemekleri kabul etmemiştir. 

TÜRK KUŞU: 

Türk Kuşu Okulu direktörü 
Savmi, lnönünde kurulan Türk 
Kuşu kampı müdürlüğüne tayin 
edilmiştir. 

Yeni direktör yanında üç 
uçuş planörü olduğu halde 
dün yeni vazifesi başına hare- ı 

ket etmiştir. Kampa girecek 
talebeler de Çarşamba günü 
mualimlerile birlikte lnönüne 
hareket edeceklerdir. 

lAğustos 936 Cumartesi günü saat 11 de Ankar:ı'da 
Nafıa Bakanlığı Malzeme Eksiltme Komisyonu Odasında 

200,000 lira muhammen bedelli 4000 ton kreozotun 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartname, mukavele projesi on lira mukabilinde An

kara'da Nafıa Bakanlığı Naha Dairesinden verilecektir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını Nafıa Bakanlığından 
alınmış müteahhitlik vesikası ile birlikte 1 Ağustos 

936 Cumartesi günü saat 10 a kadar Ankara'da Nafıa 
Bakanlığı Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 
•1600> •3781• 

- ------ ---- -
İstanbul Gümrükleri Satlş İşleri 

Müdürlüğünden: 
1365 kilo ağırlığında V<! 9 260 lira ~afi ipekli eşya 

dahile ve h:ıarice sat ışı 10 Temmuz saat 14 de açık 

arttırma ile satılacaktır. Arttırmaya gireceklerden yüzde 

yedi buçuk pey akçesi makbuzu ve ünvan tezkeresi 

aranır. •3765• 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Sa
tın alma ve Eksiltme Komis

yonu Riyasetinden: 
Leyli Tıb Talebe Yurdu için olbaptaki şartname ve 

e v safına göre 1000 metre patiska ve 2000 metre muh
telif eb'adda Ameri kan bezi açık eksiltme suretile satın 
alınacaktır. 

1 - Eksiltme : Cagaloğlunda Sıhhat ve İçtimai :IIua• 
venet :il üdiirlüğü binasındaki komisyonda 10/7/936 

Cuma gunu saat 14.30 da yapılacakdır. 

2 - Tahmini fiat : Patiskanın bir metresi 92 kuruş, 

140 sant im enindeki Amerikanın 75 ve 85 santim enın· 
deki Amerikanın bir metresi de 48 kııru~tnr. 

3 - :lluvakkat teminat : 162 liradır. , 

4 -· İstekliler Çcnberlitaş civarında Fuatpaşa türbesi 

karşısın:la Tıb talebe yurdu merkezinden şartnameyi pa

rasız olarak alabilirler. 

5 - isteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesi• 

kası ve işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka 

mektublarile birlikde vaktından evvel Komisyona gelme

leri. (3555) 

Alman yerli mataını sürmek 1------------ Türk Hava Kurumu 
için yaptıkları reklam feda
karlıklarını anlattıkları zaman 
bir dakika olsun bütün dikka
timizi ser giden istihdaf edilen 
gayeye teksif ederek, bu işin 

bir az gülünç olduğu kanaa
tine vardık. 

Hele dünkü yağmurun sergi 
barakalarına verdiği hazin ınan· 
zara, bize d1imi ve kapalı bir 
sergi mahallinin lüzumunu 
ne beliğ bir ifade ile ihtar 
ediyordu : 

Yerli mallarımızın sürümünü 
temin etmek için, daha uzun 
müddet-duhuliye ve sair ve
silelerle - üste para almak de
ğil, reklam gibi tanıtma ve 
yayını yollarından yürüyerek 
üste para vermek mecburiye
tindeyiz. 

Bir küçük eşanliyon,bir za
rif sürpriz, bir gram losyon 
unulmıyalım ki boşa gitmez .. 
müşteri çeker. Fakal, sergide 
beş lira bırakmağa gelen bir 
müşteriyi, kapıda istenen beş 
kuruş, sinirlendirmeğe ve ka. 
çırtmağa kafidir! 

Sultaııahmet Birinci Sulh 1 
H nkuk :lllahkmesinden: 

D oktor hl ulılis Ete tara· 

fından !stanbulda Nuruos

maniyede 66numarada:M uh. 
s : ıı Emin aleyine ikame 

olunan kira bedeli 131 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

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

Büyük ikramiye 50,000 Liradır 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 
Liralık ikramiyelerle ( 20.000) ı 

liralık bir mükafat vardır ... 

Sultanahmet Üçüncü Sulh 
Hukuk ::llahkeuıesinden: 

liranın icraen ink::irı üze· 
rine tazminat ve masarifi 
mıılıakeuıe tahsili davası• 

nın nıü• ldeaaleylıe gönde· 
rilen dava arzulıalinin ika• 

metgalıının meçhul olduğu 
yazılmış ve tebliğ edilme• 

den geri gön ierilm'ş ol

makla müddeinin talebile 

on beş gün müddetle ila· ı 
nen tebliğga icrasına karar 
verilerek muhakemesi 27· İstanbul Belediyesi tara• 

7 936 pazartesi günü saat fından Bandırmada Hacı 

10,10 za talik kılınmış Yusuf mahallesinde p'.lğa• 

olduğundan mi'ıddaaley h çacı Hüseynin ey inde kiracı 

:t-.iuhsin Eminin o gün ve sabık İstanbul Küçükp:ızar 

saatta gelmediği vey:. 1 Belediye tahsil şubesi tahsil 

tararındrn bir vekil gön• darı)/ecati aleyhine fazla mehu 
deruıediği takdirde muha· l zatı olan3732 kuruşun maa 

keuıenin gıyabında cereyan fai,, ve masarifi muhakeme ' 
Yazık.. sergiden beklenen 

faydalı neticeleri, halkta anti- ı 
pati uyandıran bu sakat yol
lardan elde edemeyiz. 

lskender Fahreddin 

edeceği tebliğ yerine geç• J ücreti vekaletle birlikte 
1 
~ek üzere ilan olu~-1 · tahsili ne dair açılan ala. 

.. cak davasının ikametgahı· 
ııı•ııı1111111111119••11•1111ıt1E""ııu•ıı•l'u:ıı·J""11"u' ·"·"'" Sultanalımet Uçüncü Sulh nın meçhul bulunması do-

y U Hukuk :t-.iahkemesinden: 
layısile ilailncn yapılan 

Davacı Bayan Zehra ölü 

Panayırı tebliğala rağmen müddea• 
kaymakam Kemal zevcesı· aleyh Necati 15-4-936 tari• 
avukatı Celal Feyyaz 

Hazırlıklara ehemmi· 
yetle devam ediliyor 

9 Eylülde açılacak olan iz. 
mir Arsıulusal panayırına i~ti

rak edecek firmaların kolay
ı !ık görebilmeleri için alınan 

tedbirler büyük bir alaka ile 
karşılanmak tatır. 

Panayır komi lesi, bütün ec
nebi vapur acentelerine müra

caat ederek hariçten panayıra 
iştirak etmek iste yenlere % 50 

tenzilat yaptırmağa muvaffak 
olmuştur. 

Türkiye ile alakaları bulu

nan bir çok firma bu tenzilat

tan sonra panayıra iştirak ar. 

zusunu göstermiş ve kendıleri 
için pavyon ayrılması hakkın

da komitesine müracaat etmiş· 
]erdir. 

Panayırın bu yıl geçen yıl

lardan çok daha iyi neticeler 

verileceği umumaktadır. 

tarafından doktor Ali Sırrı 

ve Bayan İhsan ale}·lıine 
açılan izalei şııyu davası· 

nın cari duruşmasında 

Nım!oı.maniyede bozacı Si· 
nan karşısında 42 nııma• 

ralı hanede mukim iken 
halrn ikametgahı meçhul 

bulunduğu mübaşiri tara· 

fından verilen meşru• 

hattan anlaşılmasına binaen 

il an en tebliğat icrasına ve 

muhakemenin 18 • 7 • 936 

tarihine müsadif cumartesi 

günü saat 10 talikine malı· 

kemece karar veriimiş ol· 

duğundan yevm ve vakti 

mezk ıirda bizzat mahke· 

meye gelmediği ve yahut 

musaddak hır vekil gönde. 

rilmediğ! takdirde gıyaben 

muhakemeye devam oluna• 

cacağı ilanen tebliğ olunur. 

hindeki celesei muhakeme• 

de ıspatı vücut etmemiş 

olduğundan cereyanı mua• 

melede bahs ile ilanen 

muameleli gıyap , kararı 
ı tebliğ edildiği halde itiraz 

edilmedii'.,<İ 

muhakeme 

ve ıı,on celesei 

olan 19-5-936 

salı günü saat on buçukta 

muhakemeye gelmedi~i ve 

bir vekil de gönderilme• 

diğinden 3732 k•ıruşun 

yüzde 5 faiz ve yüzde on 

ücreti vekaletle tahsiline 

ve cümlei mas:ırifin müd· 

deaaley he aidiyetine karar 

verilmiş olduğundan tarihi 

ilandan itibaren bir hafta 

zarfında temyizi dava edil· 

mediği takdirde bükü~ 

kesbi kat'iyet edeceai ili\. 

nen tebliğ olunur. (24237) 

En hoş ıneyvausarelerile 

hazırlanmıştır. Hazmi kolaylaş
:ırır. lnkıbazı izale eder. Kanı 
em izli ye rek vücuda tazelik 

ve canlılık bahşeder. 

lNG!LlZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu - ı~tanbul 

Dr .Hafız Cemal 
Dahiliye Mutahassısı 

Pazardan başka günler• 

de (2 den 6) ya İstanbul Di

vanyolu (104) yeni numaralı 

hususi kabinesinde hastalara 

bakar. Salı, cumartesi sabah 

(9 1 2 • 12) saatleri hakiki 

fukaraya mahsustur. Herke 

sin haline göre muamele olu" 

nur. Muayenehane ve ev te
lefonu: 

l Yazlık telefon Kandilli 38 
Beylerbeyi 48 

• 
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... -AÇIK sOz-

IÇAGI 
Kiralık kagir ev ve 

dük kin 
Beşiktaş Vakıf akarlardan 

Beşiktaşta akaretlerde 5, 15, 21 

29, 30, 30 m, 45, 86 numaralı 
evlerle 15, 20, 24 numaralı dük• 

kanların artırma su retile kiraya 

verilmeleri beş gün müddetle 
uzatıldığından isteklilerin 8 tem• 

muz P.36 günü saat onüçe ka• 

dar adı geçen yerde 54 numa

ralı nıütevelli dairesine o günün 

saat on üçünden on beşine ka• 

dar Beyoğlunia '_l'elgraf sokağın• 

da Beyoğlu Vakıflar Direktörlü
ğü komisyonuna gelmeleri. __ 

,,-Traş Makinası 

,, Traş Bıçağı 

" Traş Sabunu 
,, Traş Kremi 

,, Traş Pudrası 
,, Traş Kolonyas ı 

" T raş Fırçaları 

HASAN DEPOSU: ISTANBUL, 

• 

KUMBARA DESTEKTİR 
M ARA DESTEKTiR 

İş Bankasının kumbaralarını almakla, 
yalnız para biriktirmiş olmaz, 

aynı zamanda : 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

O Lira mükafat 
Mükifatıarın 10,000 Lirası her sene 
ve 1 Te9rinievvel tarihlerinde kur'a 

çekilerek verilmektedir. Bu iki ke,ıdenln her 
birinde 5000 lira, 9u şekilde tevzi edilmektedir: 

Birinciyt lOOOLira 
250 

• 
ikinciye 
TOkişiye 100 yüzer liradanTOOO 

20 ,, 50ellişer ,, 1000 ,, 
17 5 ,, TOonar ,, 17 50 ,, 

207 kişiye 5000 

ikişer bin liralıklar: 
Diğer bet keşidenin her birinde yalnız 1 
ki,iye iki bin Ura veriliyor. Bu ke,ideler 
her sene Şubat, Haziran, Temmuz, Eylül ve Bi
rinci Kinun aylarının ilk gUnJerl yapılmaktadır. 

Taksim Bahçesinde 

y 
Sergisinde 

• ELEKTRiK Şirketinin 
Paviyonunu geziniz. · 

BEYOGLU 
- • .. r>! • ..... ~ 

Sıhhi Müesseseler Alım 
Satım Komisyonu Reisliğinden: 

Le\li Tıp Talebe ynrdu talebesi için olbaptaki Nüıııune ve 
Şartnamelerine göre 720 takını Pijrnıa ile 14.40 adet Frenk göıııle· 
ği kapalı zarf suretile s1tın nlınacaktır. 

1 - Eksiltme Ca ":( aloglıında Sıhhnt ve 1çtimai r.ıuaven~t Mü
di"ırlüğü binasındaki Konıisyonda 10/7/936 Cuma günü saat 15 de 
yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat: Bir tak ı m pijamanın 297 ve bir adet gönı• 
!eğin 358 kuruştur. 

3 - l\Iu\•akkat teminat: 346 lira 68 kuruştur. 
4 - İstekliler Nümuneleri Çenberli Taş Civarında Fuat paşa 

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

göstermeleri bn işe yeter Mavnkkat teminat makbuz veya Banka 
ve teklif mektuplarını ve 1492 sayılı kanunda yazılı ves'kaları 
eksiltme saatinden bir saat e\•\•el Komisyona vermeleri. "3556., 

Taksim Bahçesinde 

Yer i · allar Sergısin 
Yedikule Gazhanesinin 

Paviyonunu geziniz. 

D emiryolları ve limanları l şletm& 
U. idaresi ilan l arı 

----------------------------------~~,----------Muhammen bedeli 10.500 lira olan 300 ton hurda dökme 
demir 3- 8· 1936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek is·eyenlerin 787,50 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun ta)in ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-fi-1936 G. 
3297 No. lu nüshasında İntişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve teklifle rini aynı gü ıı saat 14,30 a kadar K1mİ<· 

yon Reisliğine vermeleri lazımdır. Şartl'anıeler parasız olarak 
Ank1ra' da . Malzeme Dairesinde, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Şefligiııden dağıtılmaktadır. (3799) 

~----~---------------·~--------------------:~--~ ,,. 1 lstanbul Belediyesi i lanları 1 .. J 
Günde 

En az En çok 

170 2CO Cerralı p lşa H. 

160 210 Haseki • 

30 60 Beyoğlu • 

40 SO Emrazı zühreviye H . 

35 45 Zeynpkamil 
H astanelere 936 senesi içinde lüzumu olan birinci nevi ekmek 

pazarlıga konulmuştur. Ekmeğin kilosuna 11 kuruş 50 santim 
fiat tahmin ol unmuştur. Şartnamesi Le vazım Müdürlüğünde görü
lü r. i stekli olanlar kanun un tayin ett iği vesika ve 1741 liralık 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 20 Temm uz 
936 Pazar tesi g ünü saat 15 de Daimi EncüınenJe bulunmalıdır. 

(B.) (3719) 

.. . 
~ B 1 • • 

7 Temmuz 

Sağlam Dişler! 
Hayatın da, sıhhatin de, saadetin de 
Temel taşıdır. Çünkü sağlam diş
ler, insana sıhhat, neş'e güzellik 

ve saadet verir. 
~;;_~~~~~~~~-' 

• 
1 A.DYı 

GUnde iki defa Radyolln ile fırça lanan di9ler 
inci g ibi güzel ve sağlam olul'. Sağlam di,ıer 

midenin sağlamlığını, sağlam mide de vUcu-
dun sağlamlığını teı:nin eder. 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğüncien: 

TOPHANE Giimüşlıalkalı sokağı 7 numaralı diik-

Senelik kira 
bedeli lira 

kan ve ofa. 240 
KASDIPASi\ Tersane kapısı sokağı 21-23-25 sayılı 

ev ve dükkan 144 
FEN:F:R : l\Iollahiısrev Mektep sokağı 4 ~ayılı ev 96 
FE\JER l\Iollahüsrev Küçükmustafa paşa cad-

desi 92 sayılı dükkan. 120 
FENER l\Iollahüsrev Küçük Mustafa paşa ca.i• 

desi 24· 2 sayılı dükkan 96 
KUZGUNCUK: Bakkal ve İcadiye sokağı 9 sayılı ev llO 
KUZGFNCU K: Bakkal ,.e İcadiye soka~ı 68 sayılı 

dükk iın. ·-~~- 6 

Kf'ÇÜKPAZAR: Dökmeciler sokağı 93. 95 sayı lı dükkan 36 
Yukarıda yazılı malla r 4· 8· 936 salt günü saat 14 de kadıır 

pazarlıkla ve kira bedelleri ,iört müsavi taksitte tediye edilmek 

üzere bi r sene içi n kiraya ve rilecektir. 

İsteklilerin % de yedibuçuk pey akçalarile haftanın salı ve 

cuma günleri idarede müteşekkil Satış Komisyonuna müracat

ı .. rı. (F) (3787) 

~a'e .. 
............ " PERLOOENT .. dıır macunun u 
tercih edeceksiniz, 

z ira a !jızı n bilcO mle seraiti sı hh ıye si ni 

haiz olan bu ma.cun d işler i çürOmekteP 
korur. diş e tlerim kuvvetl er>dirır. nefes i 
serinletir ve i nsanın görOnüş efesini 
artırır. 

-·-A~ ve~~. PERLOt>E"Nr.;--~ ~~ !' ... 
~otan. ·~ ~ mu/ı~ 

• 
.Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden yazı işleri müdürü 

Etem izzet B enice 
Bası ldığı yer : Mat baai Ebüzıiya 

ı 
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