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2 AÇIK SÖZ 8 Temmuz 

·Siyasa Dünyasından Haberler 

Milletler Cemiyeti Nasıl 
Islah Edilebilir ? 

r Son Dakika 
-========================lıL Ankara - memleket ve dünya 

Radyo · Telefon Telgraf 

Sayı: 80 Heryerdtt 5 kuruş Telefon No: 20827 - Telgraf adresi: /stanbul Açık Söz 

Halı üstünde futbol 
[Cenevrede çıkan Jurnal dö Jenev eski, ytnl ' 
tanınmı$ büyük dev/el adanı/arına müracaat 
ederek kendilerinden şu suali sormuştur : 
•Milletler Cemiyeti nasıl ıslah edilmelidir ? • 
gazete aldığı cevapları peyderpey neşretmek· 
tedir. Bunlardan bugiin bir tanesini alıyoruz.] 

lngiliz projesinde taaruzlar \Lokarnocular 
...-•.. , (1 nci sahifeden devam) B .. k /'J S f R d b "/'L. 

te maliktir. Müdafaa kıymeti !J!!!!!!!!!!!i!!i!!!!i!!!!!!!i!!!i!!! rU Se ue OV ye US ya a ; l llQSSa 
harpte denenmiş olan bu Tı l l 111/' k d / "k/ ld 
memleket topraklarını haki. Madde - 16 / Op anıyor ar LVIOS OVa a şen l er yapı l 
miyeUe koruma hakkını isti· Harp zamanında, Türkiye-
yor. Hem en ala şekilde. Ver- bitaraf kalması, harp gemileri 

Menşelerini Ancak Venize 
ve doıtuşunu Yazan : !osun müdaha 

sayın yıkılmasına lafla muka- ve muavin gemiler 9-15 inci 

gördü ıt ü m Pof Hymans ıesi sayesinde 
Milletler Ce- bir uyuşma 

beleden sonra Türk talebini maddelerde münderiç şeraitin 
reddetmek güçtür. aynı dahilinde Boğazlarda tam 

ltalganların istediğı'... bir transit ve seyrisefain ser-
miyetinin is- Milletler Cemiyeti Miaakın• sureti bulundu 
tikbali beni tanzim ed!.nlcrden eski ve bir çok Roma, 7 (A.A) - Selahi- bestisirt!len istifade edecek-

tehyiç ediyor Belçika Harôdye Nazır> sene 1 er de- yettar mahfiller, lta!yan aleyh· Jerdir. 
tarı Akdeniz anlaşmaları meri Bununla beraber bu şerait ve endişeye düşüyor. 1919 

da Pariste Crillon otelinde 
misakı tanzim için toplanan 
komitenin mesaisine iştirak et
miştim. Vilsonun riyaset ettiği 
bu komitede, Britanya impara
torluğunu Lord Sesyl ve Ge
neral Smuts, Fransayı Burjua 

\ 

vam eden bir sistem kabul 
edildi: 

Büyük davletler için beş da· 
daimi azalık, diğerleri için de 

kaldığı müddetçe, ltalyanın 11'uhafif bir devlet hakkında 
Montrö konferansına iştirak kendisinin harp hatları zara· 

ve Profesör Larnod, ltalyayı 
Orlanda temsil ediyorlardı. 

Cenevredeki ilk toplantıyı 

canlandıran zihniyeti hatırlı· 

yorum. 
Milletler Cemiyeti, harp fa

cialarından, devamlı bir sulh 
devrinin verdiği ilhamdan 
doğdu. Muahedelere riayet ve 
Millcller arasında teşriki mesai 
esasları üzerine kuruldu. 
Dünyayı haşin kuvvetlerin 

yeniden infilakından, yeni şid
det ve istila leşe bbüslerinden 
korumak gayesi güdülüyordu. 

Bütün ihtilafların önüne ge
çecek ve bunları hakem usulü 
ve karşılıklı yardımla hallede
cek yeni bir ıslahat devri açı
lıyordu. 

Büyük bir hareket noktası

nın başında bulunuyorduk. 
Ben bunu bir gün heyecanlı 

bir hamle içinde yıldıza doğ· 

ru yürüyüşe benzetmiştim. 
Fakat yıldız hala çok uzak· 

larda kaldı. En çok ümit eden
ler, en ıstırap verici hayal 
inkisanna uğradılar. 

Hemen ilave edeyim ki, o 
zaman çok ümit edenler, 
ümitlerini büsbütün kesmiş 

değillerdir. Çünkü bütün ha
yal inkisarına ve muvaffakı

yetsizliklere rağmen, Milletler 
Cemiyeti beynelmilel hayatta 
lüzumlu bir organ olduğunu 

ispat etmiştir. 
Ben bir Avrupalı ve bir 

Belçikalı, yani tehlikeye son 
derece maruz, uzun müddet 
bitaraf kalmış, fakat harp fa. 
dalarının en dehşetlilerini 

görmüş, geçirmiş, sulha, ada
lete susamış küçük bir mem
leket vatandaşı sıfatile konu
şuyorum. 

Küçük memleketler, Millet· 
ler Cemiyetini sağlamlaştır

mak ve genişletmek için ilk 
senelerde sarfedilen gayretlere 
sevinçle şahit oldular. Bu 
memlekellerin mü m e s silleri 
orada büyüklerle ayni müsavi 
şerait dahilinde görüşebiliyor
lardı. 

Yani hukuk müsaviliğinden 

bahsediyorum. iş ve kuvvet 
müsaviliıtinden değil. 

Milletler Cemiyeti küçük ve 
orta memleketlerin seslerini 
işittirmeyi ve büyüklerin ken
dilerine danışmadan menfaat
lerine el sürmemelerini temin 
eden bir müessese oldu. 

Büyüklerin bunlardan kor
kuları yoktur. Şayet içlerinden 
biri maceralara yol açmağl 

aklına getirirse, kolayca ku
lağından tutup çekmek müm· 
kündür. Halbuki küçükler ise 
bilakis büyüklere yardım ede· 
bilirler. Bağ ve çimento vazi
fesini görebilirler. Bitaraf ve 
beynelmilel bir fikir yarabl
masına yardım etmek için 
sabırsızlıklııra dizgin vura
bilirler. 

1919 da Crillon otelinde ko· 
mitenin ele aldııtı proje, kü
çük hükümetlere konseyde 
temsil hakkı vermeyordu. Kon
sey beş büyük devletin mu· 
rahhaslarından terekküb edi
yordu. Ben bu sisteme karşı 

şiddetle itiraz ettim. Müsavat 
istedim. Beş büyük devlet için 
beş daimi azalık ve menfaat
leri mahdut denilen devletler 
için de beş müntehap azalık 
talep ettim. Bu hususta do•· 
tum Lort Sesi! ile oldukça 
;iddetli bir münakaşamız oldu. 

etmeyeceğini teyit etmekte• rına olarak, kabili tatbik ol-

dört müntehap azalık. Bu dört 
azalık misak mucibince Belçika· 
ya bilahire cemiyeti terk eden 
Berezilyaya, ispanyaya ve Yu
nanistana verildi. 

Bugün mütevali çoıtalmalar

la konseyde dokuzu daimi ol
mak üzere on beş azalık. var
dır. Acaba çok mu? 

dirler. Bu mahfiller, ltalya
nın Brüksel,. Lokarıı.o konfe· 
ranında hazır bulunmak için 
henüz bir davet almamıştır. 

Keza bu mahfiller, ltalyan 
ulusunun. Zecri tedbirlerin kal
dırılması meselesinde bunların 
konulmasında olduıtu gibi la
kayt bulunmakta olduğunu 

Milletler Cemiyetine buhran 
nerden geldi ? Bunun sebep
leri, cemiyette garantiler gö
ren ve bu garantilerin müessir 
olmasını özleyen küçük devlet· 
!ere atfedilemez. 

Buhran, dünyanın daha zi
yade Avrupanın siyasi ve ma
nevi geçirdiği halden tevellüt 
etmiştir. 

Vazifesi milletleri yaklaştır
mak ve menfaatlarını telif 
etmekten ibaret olan Bey
nelmilel bir müessese, müşte• 
rek bir intizam ve ahenk 
azminden vücude gelmiş bir 
anlaşma havası içinde inkişaf 

edebilir. 

Kin, hırs, haset, hiddet, iti
matsızlık gibi büyük Devletleri 
birbirlerinden ayıran hislerle 
zehirlenmiş bir hava içinde ise 
solmağa mahkumdur. 

Men[aatlarının umumiliği, 

kudretleri ve birbirleri üzerinde 
icra ettikleri çekici ve itici 
kuvvetlerile dünyayı idare 
edenler büyük devletlerdir. 

Milletler Cemiyeti ise bir 
Hükumetler birliğidir. Büyükler 
arasında rekabetler, ihtilaflar, 
tehditler hüküm sürdükçe, 
Milletler Cemiyeti ancak kü
çük küçük işlerle uğraşmak 

vaziyetinde kalacaktır. 
Teessüsüne ilham veren yük

sek ve asil idealini tahakkuk 
ettiremiyecektir. 

Kötülüıtün önüne nasıl geç
meli? 

Birçok noktalardan yeni 
baştan ıslahı telkın edilmek
tedir. Fakat beyhude yere sa· 
rih teklifler ve pratik formül· 
ler aranmaktadır. Üslüp ve 
birlik güzelliğini üzerinde ta
şıyan bir binayı ne diye tah
rip etmeli? 

Diğer taraftan mutlak olan 
birşey varsa, misakta yapıla
cak bir ıslah ancak umumun 
muvafakatile mümkün olabilir. 
Evvelce bazı m ad de 1 er d e 
yapılan, fakat hiç bir zaman 
tasdik edilmiyen tadilatı ha
tırlıyalım. 

O halde çareyi nerede ara
yıp bulacaıtız? Bence en iyi 
çare fikirleri ıslah, maneviya
tı ıslah, milletlerin ve onları 
idar eeden adamların zihniyet
rini ıslah etmektir. Sulhu te· 
min etmek için, sulhu, anlaş

mayı, uzlaşmayı istemek lazım· 
dır. Bu da siyasi ve ruhi uzun 
bir ameliyeye muhtaçtır. 

Fakat zihinlerde bu kadar 
gecikecek olan inkişafı bekle
mek de olamaz. Onun için ha
rekete geçmek lazımdır. 

Dostum ve vatandaşım, Ce
nevre Hukuk fakültesi profe
sözlerindeu Surken geçen yıl 
çıkardığı bir kitabında bu me
seleyi tahlil ederken diyor· 
du ki: 

Harbe karşı Beynelmilel teş
riki mesai' artık hukuk saha· 
sından taşmaktadır. Hiç şüp
hesiz makineyi mükemmelleştir
mek lazımdır. Fakat ne de 
olsa makine bir aletten iba
rettir. Eğer hayat kendilerini 
canlandırpıazsa, en hukuki ve 
meşru metinler çok birşey ilade 
etmezler. 

Bence Milletler Cemiyetini 
kuvvetlendirmek için mantı· 

bildirmektedirler. 

Dünkü celse hakkında tebliğ 

Montrö, 7 (A. A.) - Bo
ğazlar konferansının bugünkü 
sabah celsesinden sonra neş

redilen tebliğ: 
Konferans, lngiliz delege he

yeti tarafından teklif edilen 
mukavele projesi metninin mü· 
zakeresine devam etmiştir. 

Yedinci ve sekizinci mad
deler kabul edilerek tahrir 
komitesine gönderilmiştir. 

Dokuzuncu madde üzerin
de, barış zamanında denizaltı 

gemiler inin geçmesi memnui
yeti ile Karadenizde sahildar 
devletlerin deniz kuvvetleri 
hesabına Karadeniz dışında 

inşa edilmiş olan denizaltı ge
milerinin geçmesi için derpiş 
edilecek istisna meseleleri 
hakkında noktainazar teati 
edilmiştir. 

Fransız delege heyeti muh
telif harp gemisi tir.ıleri ara
sında gözetilen fark hakkın

daki ihtirazi kaydini tekrar 
etmiştir. 

Maddenin kaydi kabulü 15 
inci madde ile ondan sonraki 
maddelerin kat'i metinlerinin 
kabulüne talik edilmiştir. 

Onuncu madde, lngiliz de
lege heyeti tarafından verilen 
yeni tadilli şeklile kabul edil
miş ve Sovyetler birlilti delege 
heyetinin Karadenizde sahili 
olan devletler tarafından ya
pılacak ihbarın müddeti hak. 
kındaki ihtirazı kayd ile tah
rir komitesine gönderilmiştir. 

Konferans, 11 inci madde 
için lngiliz delege heyeti ta
rafından teklif edilen son met
nin, haşar veyahut kaza vu
kuu sebebile gemilerin uzun 
müddet istimalden sakıt kal
maları halini derpiş edecek 
tarzda tadili lüzumunu kabul 
etmiştir. 

Konferans, bu maddeye Türk 
mukavele proıesının altıncı 
madd~sine benzer bir metnin, 
tonilato ve evvelden müsaade 
kayıtlarının kaldırılması sure
tile, ilavesine matuf olan tadil 
teklifini müzakere etmiş ve 
karar talik edilmiştir. 

Kon[erans saat 16 da tekrar 
toplanacaktır. 
Diplomatik bir zecri tedbir (?) 

Tan gazetesinin Roma mu
habiri Stampanın bir makale
sini bildiriyor: Stampa bu 
makalesinde diyor ki: 

Boğazlar müzakeratı ltalya
ya karşı bir manevradır. Dip· 
lomatik bir zecri tedbirdir. 
Kanunuevvel anlaşmaları dur
dukça, Montröye iştirak siya
seten akalliyete ve madun va
ziyette kalmıya rızadır ki 
bunu kabul edemeyiz. 

kavi itilaflara müracaat etmek 
lazımdır. Bu itilafları misakın 
zihniyeti ile muarız eden as
keri ve siyasi itilaflar mahi· 
yetinde olmaması icap ettiğini 
söylem eğe lüzum yok. Bu iti
laflar muayyen mıntakalarda 
emniyeti müessir surette ga
ranti edeceklerdir. Mekaniz
maları da daha seri ve daha 
kolay işleyecektir. 

Bu suretle de milletler ara
sındaki mukarenet eseri mer· 
hale merhale tekemmül etmiş 
olacaktır. 

Pol Hymans 

mıyacaktır. 

Sulh zamanında olduğu gibi 
harp zamanında Türkiye bi
taraf kaldığı vakit, temamen 
serbest kalması lazım gelen 
Boğazlarda Türkiyenin bitaraf 
devlet sıfatile haiz olduğu hu
kuk ve vezaif kendisine tran
sit ve seyrisefaiııe engel ola
bilecek mahiyette hiçbir ted
bir almaıta müsaade bahşede· 
miyecektir. 

Bu maddenin hiçbir hükmü 
Türkiyenin bitaraflııtı halinde 
sulh zamanında olduğu gibi 
harp zamanında tatbik edile
cek olan işbu mukavelenin 
18 inci maddesinin Türkiyeye 
tanıdığı hukuku halel getire-
mez. 

Muhariplerin harp gemileri 
boğazlarda hiç bir zaptü mü
sadereye tevessül etmiyecek
leri gibi muayene ve taharri 
haklarını icra etmiyecekler ve 
hasmane hareketlerde bulun
mıyacaklardır. 

Erzak ve Mühimmat teda
riki ve tamirat hususlarına ge
lince : harp gemileri bahri bi
taraflık hakkındaki 1907 Lii.hi 
13 üncü mukavelesi ahkamına 
tabi tutulacaklardır. 

Fabrika ve ha .. 
vuzlar ıslah 

ediliyor 
Deniz Ticaret mek
tebinde de balıkcılık 

kursu açılacak 
Havuz ve fabrikalarda ya

pılması kararlaştırılan ıslahat 

için tetkikatta bulunan müte
hassıs Hans Krauze tetkikatını 
bitirmiş ve hazırladığı raporu 
iktisat vekaletine göndermiş· 

tir. 
Mevcut üç havuzun yanına 

yeni bir havuz daha yapılması 
hakkındaki tasavvurdan şim
dilik vaz geçilmiştir. 

Bu iş fazla masraflı görül
düğünden yalnız Avrupadan 
yeni makine ve vinçler geti
rilecektir. Bunun için Alman
yada bazı fabrikalarla temas
lııra girişilmiştir. Kurulacak 
yeni atelyelerden sonra gemi 

tamiratı hem daha ucuz ve 
hem de daha çabuk olarak 
yapılacaktır. Böylelikle havuz 

sıkıntısının da ö:ıüne ·geçilece
ği zannedilmektedir. istin ye 
havuzunun hükümetçe satın 

alınması hakkında yapılan tet 
kikatta bu havuz eski görül

müştür. Yanına yeni bir havuz 
yapılması mecburi görülmek
tedir. 

Kapanan balıkçılık enstitüsü 
tesisatının tevsii deniz ticaret 

mektebine devri tamamlan

mıştır. Önümüzdeki ders yı
lında mektepte yapılacak ısla
hat ile beraber bir de balıkçı
lık kursu açılacaktır. 

Mektep binasının yanındaki 
arsalara yeni laburatuvarlar 

yapılmasına başlanmıştır. Yeni 

tedrisatta bilhassa ameli ders

lere ehemmiyet verilecektir. 

iktisat vekaleti kaptanlarımı. 

zın iyi yetiştirilmesi için bü

yük bir proje hazırlamıştır. 

Mektebe Avrupadan ecnebi 
mütahassıslar getirilmesi de dü
şünülmektedir. 

Almanyanın iştiraki 
suallere cevap 

vermesine bağlı 
Bürüksel, 7 (A. A.) - Nazır

lar meclisi Lokarnocular konfe
ransının bu ayın on beşi ile yir
misi arasında Bürükselde top
lanmasına karar vermişlerdir. 

Alma nyanın iştiraki 

Londra, 7 {A.A.) - lngilte
re lokarnocular konferansında 
Avrupayaya ait diğer mesele
lerin de görüşülmesini istiye
cektir. Almanyanın iştiraki de 
çok arzu edilmekle beraber, 

bu iştirak için lngiliz suallerine 
hiç olmazsa şifahi cevap ver
mesi şart koşulmaktadır. 

· İngilizlere ~ 
Beyanname 
Habeşler iki milyon 
lira lkrazda bulun• 
malarını istiyorlar 
Londra 7 (A.A.) - Londra· 

daki Habeş elçisi doktor Mar-

tin, dün "Mahkum edilmiş bir 

millet namına,. lngilizlere hi

taben bir beyanname neşre. 

derek Habeşistanın ltalyanlar 
tarafından işgal edilmemiş olan 

kısmının müdafaası için hiç 
olmazsa iki milyon lngiliz Ji. 
rası ikrazda bulunulmasını is
temiştir. 

Harici Küçük 
Haberler 

* Beş yüz kadar eski Al
man muharibi V erdun muha
rebesinin yıldönümünü an
mak için Fransız eski muha· 
riplerinin davetini kabul et
mişlerdir. 

r 
Yeni 

Moskova, 7 {A.A.) - Tas binlerce sporcu büyüklerini 
alkışlarla kahyıla-Ajansı bildiriyor: 6 Temmuz 

Kanunu Esasi günü Sovyetler 
Birliğinde heyecanlı geçmiştir. 

Büyük şehirlerde şenlikler ve 
spor eeğlenceleri yapılmıştır. 

Moskovada b. Stalin, Mok· 

tükenmez 
mıştır. 

Nihayet kızıl meydana mu
azzam bir halı serildi. Bu ha
lının üzerinde futbol sahas , 
taksimatı vardı. Sahada ev· 
veli koşu müsabakası sonra da 

tof, Kalenin ve diğer şeflerin en iyi futbolculardan müteşek· 
huzuru ile muazzam bir spor kil iki takım arasında bir fut. 
resmi geçidi yapılmış ve on- bol müsabakası yapıldı. 

• • • 
50 muhalif tevkif edildi 
Varşova , 7 (A.A) - Dün muhalefet fırkası azasından 50 

kişi tevkif edilmiştir. 

Gece çahşan li· 
man memurları· 
na zam yapıhyor 

Ankara, 7 (Telefon) - Ge
celeri çalışan liman memurla
rına gece mesai parası veri

lecektir. Şube amirlerile lstan· 
bul, lzmir liman reislerine ge· 

ce başına 100 inzibat, kontrol 
ve fen memurlarile mülhakat 

liman reislerine yetmiş beş 
kuruş, diğer memurlara da 
40 - 50 ve otuzar kuruş veri
lecektir. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Danzig davası 
1 inci sayfadan devam 

lovakyadaki akalliyetlerin de 
dahil olduğu Alman dili ile 
konuşan bütün nüfusun mü
messili telakki etmekte oldu
ğu manasına gelir. 

Kabine dünkü toplantısında 

Danzig mes'elesini görüşmüş 
ve Danzigde müdahalede 

bulunmak işini Lehistana bı

rakmağa karar vermiş. Le
histan bir şey yapmadığı tak

dirde lngiltere tekrar Milletler 
Cemiyetine baş vuracaktır. 

Fransa Tenis 
şampiyonası 

Paris, (A.A) - Fransa pro· 

fesyonel tenis şampiyonluk 

müsabakası finalında. Kaşe, 
613,6 · ı ve 6 · ı Ramiyonu yeıı-. 
miştir. 

----o-·----
Müstakbel 
Düşmanı 
1 inci sayfadan devam 

metinin içinde olsun, dışında 
olsun, nüfuzlu muha!il, lngiliz 
milletlne şu fikri aşılamağl b:r 
vazife edinmişlerdir. 

Almanya müstakbel hakiki 
düşmandır. 

Bu propaganda, eğer Al
manya günün birinde Avru• 
panın bir tarafında harbe gi
rerse lngilterenin Almanya 
aleyhindeki müdahalesini ko· 
laylaştıracaktır. 

Hulasa, lngilterenin men• 
faali Alman yanın her hangi 
bir harbi kazanmasına manı 

olmaktır. Çünkü bir Alman 
zaferi bu memleketi o kadar 

kuvvetli bir hale girecektir ki 
lngiltereye de pek ala hükmü
nü geçirebilecektir. 

Romanlarımız ___ ...................................................... -
Ben kimin metresiyim? 

Yazan: lskender Fahreddin 
' - • • • ' 

Aşk her şeye galibsin! 
Yazan: Suad Derviş 

lskender Fahreddin'in romanı 20 Temmuzda başlıyor. 

Suad Dervişin romanı da onu takip edecektir. 
Bu iki büyük 'öhretin en güzel ve en muvaffak romanlarını 

ilk defa Açık Söz'de okuyacağınızdan emin olabilirsiniz. 

BU SENE İÇİNDE 
Açık Söz'e roman 

1 

yazacak 
Tarihi: 

olanlar: 

Edebi: 
l - Akagündüz 
2 - Bürhan Cahid 
3 - Reşad Nuri 
4 - Faruk Nafiz 
5 - Cahit Uçuk 
6 - Nizametıin Nazif 
7 - Hilmi Ziya 
8 - Etem İzzet Benice 
9 - Süheyla Güldiken 

Y i NE 
• 

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 l 

YAKIN DA 
Milli mücadeleden bugüne kadar Ankaradan bahisler .. 

Yazan: Bürhan Belge 

~ıın11111n::_ 

E 3 ~üncü 
E1111mııın§ 

• • • 
bir roman da şu olacaktır: 

AŞK OYUNCAKLARI 
-Fransada ve dünyada yılın en büyük şöretini kazanan 
bu roman " Açık Söz " için tercüme edilmektedir. 

• • • 
Milli Mücadelede Türk Edebiyatı 

Anketi yapan: Ertuğrul Şevket 

Yakında neşredeceğimiz iltivemizde yeni taf siltit vereceğiz. 
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8 Temmuı:. 

01 l.rPAN' 
Park hastalığı 

'Yakın - v;kitlere kadar büyük merkez şehirlerimizce bile 
llleçhul olan park ve bulvar ihtiyacı birdenbire o kadar azıttı 
ki, artık dört evli kasabalarda bile havuzlu, sinemalı birer 
Park peyda olmıya başladı. 

Gaıet~lerde 11k 11k gözümüze çarpıyor. Falan kasaba 
belediyesi yaptıracağ'ı park veyahut sinema için müteahhit, 
lll"h u endis arıyor. 

_ Köylerimizin bile böyle mamur, bahçeli, parklı olm~ıını 
forınek elbette ki keyfli bir şeydir. Fakat gönül istiyor kı ~ıt 
kanaat kurabildikleri zayıf bütçelerile kasabalarını şeolendır
~eye çalışan bu küçük belediyeler parktan ve sinemadan 
once halkın sıhhi ihtiyaçlarını karşılıyacal: işlere başlasınlar. 

Sokaklarında iki metre. parke olmıyan, lağımları çukurlara 
•kan, ıneydanlarında tozdan çamurdan geçilmiyeo, sokakla• 
rında bir ışık yanmıyan, yiyecek şeyleri fenni kontrol gör. 
mi b" k"' · e Yen bir kasabanın ortasına bulvar a{mak, veyahut ır oşesın 

AÇIK SÖZ-

1 
Hız ve gücünü vatandaşın sevgisinden alan gazetedir 

Sahibi : Etem izzet EENICE 

Belediye: 

Haliçte iki 
Köprü daha 
Kuruluyor 
Geçit yerleri de j 
yakında tayin 

edilecek 

Sayı: 80 Her yerde S kuruş 

• • 
Telefon No: 20827 • Telgraf adre,i: lstanb~I Açık Söı 

1 

MAARİF: 1 
•• 
jO.ğretmenlere 
! iki kurs 
Açılıyor 

Üniversite Rektö· 

l
'. rü dünAnkaradani 

Maarif idaresinin muallim· 

3 
-· 

Günün Vodvili 1 

Kayığını alan 
ÜskUdaral 

Son yağmurlardan za\•allı 
Üsküdarı su basmış ! Gazete
ler acaip resimler neşrediyor· 
lar : Kayıg-ını alan Üsküdara 
geçmiş!! 

Ahali hamalların sırtına 
binerek evlerine gidebilmişler! 
Modern şehircilik bakımından 
iyi bir tecrübe oldu her hal. 
de .. 

Demek ki sırt hamallığı men 
edildikten sonra hamallar şu 
emektar Şirketi Hayriyedc 
vapurluk edebilecekler! 

Biı bu hadiseye bakıp ta· 
milli edebiyatımızın kuvvetine 
hayret ediyoruz: 

Park yapmak nasıl tarif edeyim, bana bazı İstanbul şıklarının 
•eytin ekınekle açlığını bastırıp plaja gitmelerine benziyor. ı 
v B~na öyle geliyor ki küçük kasaba belediyelerin.İn ~u. par.k 

Atatürk köprüsü inşaatına 
başlanmış olması dolayısile 

Unkapanı köprüsü ankazının 

parça parça Eyübe nakline 
başlanmıştır. 

1 

döndü · 

l 
ler için tertip elliği resim el 
işi ve ev idaresi kursları 

Üsküdarın ecdadı tarafından 
söylenmiş şu meşhur (Üskü
dara giderken aldı da bir 
yağmur!). ölmez mahalli bir 
destan imiş meğer: Hala bu
günkü gibi taze 1 e sıoeına merakları biraz da göreneğe kapılmak ılletının hır 

?eticeıidir. Halbuki her kasabanın imar projesinde bahsettiğim 
ıhtiyaçlar birinci planda· park sinema gibi tezyini teşebbüsler 
'k '" ' , 1 ınci planda gelir. Küçük kasaba belediyecilerimizin herşey-
den evvel bunu prenşip olarak kabul etmeleri lazımdır. . 

Sonra kasabalarımız sıhhi ve medeni ihtiyaçlarını temın 
ettikten sonra böyle park gibi süsleyici teşebbüslere girişir
ken de bu işleri mutlak surette mütehassıslara bırakmalıdır· 
~a~. Bahçe ve park yapmak herhangi bir eski mezarlığı bozup 
ıçıne dört ağaç dikmek, bir gazino, bir havuz yapmak demek 
değildir. Geçen gün ilk bahçe mimarımız Mevlud Baysal'ın bir 
eıerini gördüm. fzmir ve Antalya parklarını yapan ve lıtan• 
huJda birçok villaların bahçe planlarını çizen bu değerli genç, 
••erinin bir yerinde parklardan bahsederken diyor ki: 

4 -Bir şehir ve kasaba parkı o şehir ve kasaba halkıoın 
2tvkini ve ıeviyesinin derecesini ifade der . ., Çok doğrudur. 

Bu gibi eserler bir defa yapılır. Onun için sırf park yap
mış olmak gayretile rastgele hesapsız, hendesesiz ve müte· 
hassııs12 işe girişmemelidir. Anadolu belediyelerinin kasaba· 
larını şenlendirmek için duydukları samimi arzulara hak 
vermekle beraber bunda mutlak surette ilme, zevke ve ihtı
"••11 yer vererek hareket etmelerini lüzumlu buldum. Bahçe 
:i.tıııırının elinden çıkmıyan bir park kocakarı ilacile tedavi 
dılen haata gibi ölm~se bile aürünmiye mahkumdur. 

BUrhan Cahid 
111 1 1111111 ' 11 t•ıttfffNUıııt.muııııırııuuuıı•ııııııııı1111111mımıı111111111111umıı11111uıuıııııuııı•uıııı11tıııumııııt1ıııu 

POLiS 

Bir çocuk oynadığı tabancadan 
çıkan kurşunla öldü 

Bir çocu ta kör ku- / 
yuya düştü, öldü 

Bir sandal devrildi . içindekiler 
d.enıze döküldüler. son dört ay 
ıçinde 10 kişi kayboldu. Polis 
.. ararnağa devam ediyor. 

Dun bir 
~erek öl • Ç~cuk kuyuya dü-

Ed' rnoştur. Hadise şudur: 
ırnekap d 

rnahaıı . ı a Falmasullan 
lise rn .esınde oturan Nezir p&
dak· uracaat ederek 5 yaşın
sö ; Ç~c~ğunun kaybolduğunu 

Y eınıştır B • · d · unun uzerıne 

Y
erhal tahkikata geçilmiş ve 
apılan . 

daki aramada çocuk cıvar-
b" boş arsada bulunan susuz 

ır kuyuda ölü olarak bulun
ınkuş ve itfaiyenin yardımile 
çı arılrnıştır. 

ÖLD .. 
d U - K antarcılarda odun 

•Posu karşısında Tül ekçi Ha· 
san Saı· C . . . d ım ustanın avıt ısmın· 

b •~i 13 yaşında çocuğu dün sa
k~ taınir edilmek üzere dük
o~ııa brakılan bir tabanca ile 
Rö;:~ken ateş almış ve çocuk 
rı(d Unden yaralanarak kaldı-

~ıtı hastanede ölmüştür. 
iki EVlllLDİ - iki kadınla 
F erkek dün bir sandalla 

enerb h 
rnek . a çeden Modaya geç-
fif ıstemişlerdir. Yolda ha
rın dalgalardan ürken kadınla-

lelaşı .. - d 2ene . yuzun en muva-
-ıtıiş sı bozulan sandal devril
ıniişl \'e . hepsi denize dökül
Yadı •~dır". Kazazedelerin fer
lar Y ~erıne etraftan sandal
"' eUşrniş ve hesı· kurtarıl
'"''1Ştır 

·ay~~ l<işl GAİP - Son dört 
kişi kilde şehrimizde lam 10 
lar ha~bolmuştur. Polis bun· 
•tınekt ında tahkikata devam 
Relen e ve her birini lazım 
Gaip! ~erlerde aramaktadır. 

erın 
Yenis· . onuncusunu ve en 
l'aşa~nı Sultanahmette ishak 
Şındak~ oturan Safanın 13 ya· 
rnekte '. 0ıtlu Ekrem teşkil et· 
beri lir. Ekrem beş günden· 

VA. aranınaktatı~: 
beri GM~R - Uç gün den 
Yaıt şehıre yaıtan şiddetli 
"er:ur.lar birçok zararlar 
d• ıştır. Şehirdeki evlerin 
~ınlar k lre[ 1 a mış, bazı resmi da-

lı er de aynı akibete uğra-
ıştır. Birçok caddeleri de 

sular basmış, tramvaylar bir 
müddet işliyememiştir. 

BAYILDI - Etyemez tek
kesi karşısında uturan Bafra 
ceza mahkemesi reisliğinden 

mütekait 60 yaşlarında Bahat
tin Yenicami caddesinden ge
çerken düşerek bayılmış ve 
hastaneye kaldırılmıştır. 

ELEK TRIK - Kadıköy ün
de oturan Halit evinin bah
çesindeki elektrik kordonunu 
ağaca atmak isterken ceryana 
kapılmış ve derhal hasta
neye kaldırılmıştır. 

PATLATTI - Üsküdarda 
Valde atik cami minaresine 
yıldırım düşmüş, civardaki 
hatların elektrik sigortalarını 

patlatmıştır. 

--~ONOMI 1 

İngiltereye ih- 1 

racat nasıl 
yapılacak 

Türk • lngiliz ticaret an
laşmasında yapılan tadilat 
dün alakadarlara bildirilmiş
tir. Şimdiye kadar lngiltere 
ile takas usulü ile ticaret ya
pılmakta, ihracat yapılmadan 
ithalat müsaadesi verilmemek· 
te idi. 

Son yapılan tadilata göre, 
ihracat yapılmadan da lngil
tereden ithalat yapılabilecek
tir. Yalnız, ithalat yapıldığı 
vakit ihraç edilecek malın be
deli Merkez Bankasına yatırı
lacak ve bu mal altı ay zar
fında mutlak surette ihraç 
edilmiş bulunacaktır. 

HARDAL iSTIYORLAR
Dün Almanyadan Türkofis 
drektödüğüne bir mektup gel
miş ve bir firmanın külliyetli 
miktarda hardal tohumu ile 
defne yaprağı almak isteğinde 
olduğunu bildirmiştir. 

Türkofis keyliyetten alaka
darları haberdar etmiştir. 

~~==:. önümüzdeki Pazartesi günü 
• açılacaktır. Resim elişi kurs· Ancak ne oldu, bilmiyoruz: 

Belediye bu köprünün sağ
lam yerlerini tamir ettirmek 
suretile işe yarar bir hale ge
tirilmesine karar vermiştir. 
Unkapanı köprüsü Eyüple Süt
lüce arasına kurulacak ve bu 
iş bir müteahhide verilecektir. 
Bu suretle birkaç sene sonra 
Haliçte üç köprü vücude gel
miş olacaktır. 

KEMAL RAGIP - Beledi
ye turizm şubesi müdürü Ke
mal Ragıp dün Atinaya git
miştir. Şehrimizde yapılacak 

olan 40 gün 40 ğece eğlence
sine iştirak edecek olan Yu
nan hey'elile temaslarda bu. 
lunacaktır. 

GEÇİT YERLERi - Cad
delerdeki geçit yerlerinin ta
yini için yapılan tetkikat bit
mek üzeredir. Avrupada tat
bik edilen usuller gözden 
geçirilmiş ve şehir hari
cindeki yollar için beyaz bo
yalar kullanılması şimdiden 

kararlaştırılmıştır. Bilhassa 
virajlara beyaz boyalarla işa
retler konacak, bu suretle na. 
kil vastalarının çarpışmalarına 

mani olunacaktır. 
Şehir içindeki geçit yerleri 

için ya sarı pirinç çiviler \'eya 
hut ta renkli taşlar kullanıla

caktır. Şehi r içindeki geçi t 
yerleri halk için tayin edile· 
c~k ve karşıdan karşıya geç
mek isleyenler geçit yerlerini 
takip edeceklerdir. 

OTELLER - Belediye, ge
rek Avrupadan ve gerekse 
kendi memleketimizin her ta· 
rafından lstanbu\a gelen gez• 
ginlerin istirahatlerini temin 
maksadile oteller için yeni bir 
nizamname hazırlamağı düşü
nüyor. 

Şehir içindeki büyük, kü
çük bazı otellerin pisliginden 
ve bir takım haşaratın çoklu
ğundan sikii.yeller vaki olmuş
tur. Gezginler uyku uyuyama
dıkları için şehrimizde pek az 
müddetle kalmaktadır. Müstak
bel nizamnayeye göre otel
lere muşambalar döşetilecek 
ve her gün muntazaman te
mizlettirilecektir. Her türlü 
sıhhi tedabir de alınacaktır. Bu 
noktaların trtbikinden çok 
faide ümit edilmektedir 
YOLSUZLUK - Bazı ha· 

mallık işlerinden vaki şika
yetler üzerine belediye müs
tahdimin şubesinde müfettişler 
tahkikata başlamışlardı. Bu 
hususla yeni şikayetler yapıl
dığından tahkikatın te\·sii ka
rarlaştırılmıştır. Bu şubede ça
lışan memurlar arasında bazı 

değişiklikler yapılacağı söy
leniyor. 

-Sebze Hali genişliyor 
Belediyenin yeni sebze Hali eski Meyvahoşa doğru geniş

letilecektir. Bu hususla hazırlıklara başlanmış ve eski Halde
ki binalar yıktırılmıştır. Gelecek mevsim sebze Hali tamamen 
tevsi edilmiş ofo~ak ue şimdi Hale sokulamıyan bazı madde. 
luin loptan satışı da Halde yapılacaktır. Bu mevsim kavun 
karpuz da yeni Halde satılacaktır. Bu suretle Yemiş civarı 
pislikten biraz olsun kurtulacaktır. 
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ADLiYE 

çocuğu Kaçırdıgı 
boğarken tutulan 
canavar adliyede 

---·- ----
Şüpheli bir adam yakalandı ve 

mahkemece tevkif edildi 

Evelisi gün Edirnekapıda 

bir çocuk kaçırma hadisesi 
elmuş, suçlu yakalanarak Ad
liyeye verilmiştir. Hadise şu
dur: 

Ahmet Cemil adlı bir deli
kanli sokakta oynayan Süley
man isminde (8) yaşında bir 
çocu~un yanına sokulmuş, 

kendisine bir: çikolata vermiş, 
onu yayaş yavaş sokağın ten
ha bir köşesine çekmiş ve 
birdenbire çocuğu kolluğ'una 

alara koşmıya başlamıştır. Ço
cuk evvela bunu oyun sanmış 
ve sesini çıkarmamıştır. Ah
met Cemil çocuğu bütün sür
atile sur haricine kaçırmıya 

başlamıştır. 
Bu sırada sur haricinde 

kahvede oturanlar çocuğun 
kaçırıldığını anlıı.mışlar ve ta
kibe başlamışlardır. Ahmet 
Cemil takip edildiğini hisse
dince oradaki cami abdestha
nesine girmiş ve cocuğun 

gırtlağını sıkmağa başlamıştır. 
Bu ısırada polis yetişmiş ve 
Ahmet Cemili cürmü meşhut 
halinde yakalamıştır. 

Polis Ahmet Cemilin akli 
vaziyetinden şüpheye düştüğü 
için kendisini dün müddeiu
mumtliğe vermiştir. Tabibi
adli Salih Haşim Ahmet Ce
milin tıbbı adil müessesesinde 
müşahede altına alınmasına 
lüzum goslermiştir. 

Şüpheli bir adam 
yakalandı 

Po!is dün Müddeiumumiliğe 
lran lebasından Mehmet oğlu 
Dilaver adlı bir delikanlıyı ver
miştir. iddia edildiğine göre as-

!iye birinci ceza mahkemesinin 
kararile tevkil edilen bu deli
kanlının suçu şudur: 

Afyonkarahisar zabıtası 

Dilaveri Afyonda şüpheli va
ziyette dolaşırken yaklamıştır. 
Dilaver Afyonkarahisarına iş 
aramak için gittiğini esasen 
Is tan bul da iş sahibi olduğunu 
da söylemiştir. Dilaver lstan
bul Emniyet Direktörlüğüne 
gönderilmiştir. Emniyet Direk· 
törlüğü yaptığı tahkikatta Di
laverin lstanbulda bir iş sahi
bi olduğunu tesbit edememiş
tir. Müddeiumumilik muayyen 
bir iş ve yer gösteremeyen 
bu adam hakkında serserilik 
nizamnamesinin tatbikini iste
miştir. 

Bir hı\kim beraet etti 
Eski Sultanahmet Sulh Hu

kuk hakimlerinden Kamil Ra
kım sahte zabıt varakası tut
tuğu iddiasile Ağırceza mah
kemesinde muhakeme ediliyor
du. Muhakeme dün bitmiş ve 
suç sabit görülmediği için 
eski hakim hakkında beraet 
kararı verilmiştir. 

SENA Yl MÜDÜRLÜGÜ -
Ticaret odası senayi şubesi 
dünden itibaren teşekkül et
miş ve müdürlüğüne Ticaret 
Odası tetkik müdürü Hakkı 

Nezihi getirilmiştir. Onun ye
rine de Galip Bahtiyar tayin 
edilmiştir. 

BiR İNGİLIZ FiRMASI -
Maruf lngiliz firmalarını tem
sil eden bir heyet şehrimizden 
geçerek Ege mınlakrlarına 

gitmiştir. Heyet lngiltere için 
Egeden birçok nevi mallar 
mübayaa edecek lir. 

~~~~~--.,,...~,.,,..~~~~~ 

,., .. 

J " Bo ğaziçinue Açık Söz,, ü 
: Hayret ~ sattırmıyor/armış 

Açık Söz, onu se\'en, oku
yan, yayan ve tanıtanın gaze
tesidir. Daha çıkark"en, bir kii.
ğıl kitlesi ve resim albümü ol
mıyacağımızı ilan etmiştik. Va
tandaşa günlük hadiseleri en 

canlı şeklinde anlatmak, va
tandaşın dertlerine sütunları
mızı açmak, ve nihayet vatan
daşın okuma ve san'at zevkini 
doyurmak programımızın ana 
noktalarıdır. 

Yolumuzda emnıyet ile yü
rüyoruz. Ve her gün okuyucu
larımızın katra kalra çoğalan 
dostluk alakasını gördükçe 
zevkimiz ve gü\'enimiz artıyor. 

ilk günlerde on binlerce 
kari tarafından okunmak ve 
her gün bir kariin elinden 
düşmek Açık Söz için bir le. 
liıket olurdu. Biz her gün bir 

yeni kari kazanmakla ve ara- ' 
nıp ta bulunmamakla öğünüyo. 
ruz. Bir çok vesikaların ara
sında işte bir nümunesi : "ls

tinyede oturuyoruz. Gazetenizi 
yalnız köyümüzde değil, Emir
gAn, Yeniköy gibi kalabalık 
iskelelerde de bulmak kabil 
olmıyor 1 Dikkatinizi çekerim. 
Boıtaziçinde Açık Söz sattırıl
mıyormuş. Hayret 1 - imza : 
Okurlarınızdan mühendis mek· 

lehi talebesinden lbrahim 
Güney . ., 

Bir teknisiyen gencin bizi 
köy köy araması, ey okuyucu, 
hatların en büyüğüdür. Sattı· 

rılmamak meselesine gelınce, 

bu zbayağı bir menfaat endi
şesidir. 

Teşekkür ederiz dostluğu
na aziz lbrahim Güney. Senin 
ve senin gibilerin aliıkalarınız. 
dır ki bu hasis insanların ba
yağı hareketlerini neticesiz bı

rakacaktır. 

Açık Söz onu ok uyan, onu 
seven, tanıtan ve yayanların 

gazetesidir. 

ları Fındıklıda 13 üncü ilk 
mekteple açılacak ve yaz so
nunda kapanacaktır. Ev ida
resi kursları da Selçuk, Bey
oğlu, Üsküdar ve Kadıköy 
akşam kız san'at mekteple
rinde açılacaktır. Ev idaresi 
kursları iki devreye ayrılmış
tır. Birinci devre iki Ağus
losda bitecek ve deı s yılı 

içinde ikincisine başlanacak· 
lır. 

Kurs saat 4 den 7 ye ka
dar olmak üzere haftada iki 
gün devam edecektir. Kurs· 
lara girmek için müracaat 
edenler dört yüzü bulmuşt•ır. 

REKTÖR DÖNDÜ - Üni
versite rektörü Cemil dün 
sabah Ankaradan şehrimize 

dönmü~tür. Rektör muhtelif 
üniversite işleri etrafında Veka
letle temasla bulunmuş, önü
müzdeki ders senesi için Fakül
telere alınması lazım gelen 
tedbirler üzerinde Vekalete 
izahat vermiştir. Hukuk Fa
kültesi tedrisatının dört sene. 
ye çıkarılması hakkında verilen 
kard.r da Veklllelin tetkikine 
arzedilmişlir. 

TETKİKAT BİTİYOR -
Mağnisa hastahanesi serlabi
binin ayağından aldığı yaranın 
tedavisinden sonra ölmesi yü
zünden yaraları tedavi eden 
profesör Nissen \'e Lipman'ın 
tarzı tedavileri hakkında Üni
versiteden seçilen bir heyetçe 
yapılan tetkikat bir iki güne 
kadar bitecek ve rapor re k· 
törlüğe verilecektir. 

PROFESÖRLER - Bazı profe. 
sörlerin mukaveleleri müddet
lerinin temdit edilmiyeceği hak
kında yapılan neşriyat üniversi
te rektörlü~ünce tekzip edil
mektetır. Yabancı profesörlerin 
mukaveleleri beşer ve onar se
neliktir ve bu sene müddeti bi
te nmukavele yoktur. Ancak ba· 
zı profesörler üçüncü sene niha
yetinde mukavelelerini kendi 
kendilerine fesh edebilecekler 
dir. Bunlardan yalnız profesör 
Sipitser mukavelesini !shetmiş 
ve Amerikaya gitmiştir. Diğer 
yabancı profesörlerin hepsi 
tedrisata devam edecek! erdir. 

BİR TEKLİF - Üniversite 
cerrah! profesörü Nissenin bü· 
tün fen cerrahi şubelerinin tev
hidi ve bir elden idaresi etrafın
da rektörlüğe bir teklif yaptığı 
söyleniyordu. Üniversite Rek
törü de böyle bir şeyin imkanı ı 

olamıyacağını söylemektedir. 

Küçük 
!-teberler -

Gümrük Muhafaza teşkila

tında 30 kadar mürettebat 
açıkla kalmıştır. 

• Dükkanında 41 kilo ka
çak kopya kağıdı bulunan 
Settar ısıninde bir adam mu
hafaza memurları tarafından 

yakalanmış ve 9 uncu ihtisas 
mahkPmesıne verilmiştir. 

• Dün akşam Kadırga ta
lebe >ordunda yurdun ayrılan 
büyükleri için bir ayrılık ge
cesi yapılmış ve sabaha kadar 
eğlenilıniştir. 

Üsküdarın imarı son günlerde 
gazeteleri her gün dolduran 
haberler arasında eksik olmu
yordu? 

Demek ki Üsküdarın imar 
işlerinde hararetli devam eden 
kısmı bitti. Anlaşılan şimdi 
imar rutubetle devam ediyor 1 

Gördünüz mü 
tedbiri? 

Bakın: Barlın belediyesi de 
boş durmuyor, çalışıyor! Tay
yare tehlikesine karşı en mo
dern usulleri gözden geçirmış, 
akla uygun bulmamış, nihayet 
yeni yapılacak binaların -tay
yareler tarafından görülmeme. 
leri için- beyaza veya toz 
pembe gibi hafifmeşrep renk
lere boyanmasını muvafık gör
memiş .. Yasak etmişi bundan 
böyle Bartında evler koyu 
renge boyanacak!.. 

Bartın şehirleri de boya ile 
dejpştirmek düşünüldüğüne gö
re, Kayseriye mi merbuttur bil· 
miyoruzl Şehirleri istediği za
man ortadan kaybeden şey 

koyu renk bir boya var mı 
kil Bu muhterem Bartın bele
diyesi işin renkle halledilece
gine nerden hükmediyor? 

Tayyareye karşı değil böy
le evlerin, hatta insanların da 
hem en koyu zifiri renkte bo
yalı olmalarının bile para et
mediğini dünya gördü ayol!. 

Velhasıl bir ihtiyat tedbiri 
olarak Bartın belediyesini koyu 
yeşil boyasan yine nafile 1. 

SULH 1$1GI 

Vakıa Barlın belediyesinin 
böyle t~dbirlerle meşgul olma
sına hak da vermek lazım ge
liyor. Dünyada sulhun yegane 
göbek büyüttüğü yer olan 
lsviçre devlet adamı Molla 
bile: 

- Gökte hiç bir sulh ışığı 
görmüyoruz 1. 

Diyor. Muhakkaktır ki bu 
ışık çok kısıldı. Buna, onun 
isile kararmış Habeş hüküm
darının yüzü şahit!.. 

ihracatçıları. 
mızı tebrik ı 

Şu lstanbu~ günlerce hay
retlere boğan hokkabaz pro
fesör Sungur da görülmemiş 
marifetlerini Almanyada tahsil 
etliğini söyleyip durmakla bi
zimkileri amma kızdırmış ha 1 
Zira -okudunu1. mu ?- Alman. 
yada Bremen borsasında Türk 
pamukları satışa çıkarıldığı 
vakit balyaların içinden taşlar, 
çakıllar çıkmış 1 

Koca Alınanların eli ağ'zın

da .kalmıştır elbet 1 
Behey gafil 1 Biz adama iş

te böyle taş çıkarırız 1 
Aşkolsunl 

Garanti etiketi! 
Bir muharrir arkadaşda 

şehirde satılan sütler üzerin
de (halis süt) etiketi olduğu 
halde yine itimat edemiyoruz, 
diyor. Evet, sudan etiket!! 

TENZiLATLI VAPURLAR 

Şehrin bütün mıntakalarından • Güzel Sanatlar Akade
misinde imtihanlara nihayet 
verilmiştir. Talebeler Cuma 
gunu kampa çıkacaklardır. 
Akademililerin kampı da bu 
yıl Pendik te kurulmuştur. 

!
sabahları çok az tramvay kalkdı
ğı için boğaza veyahut Adalara 
gezmeğe gidecekler yüzde 
elli tenzilatlı postalardan istifa· 

• Ankarada bulunan Bel
grad elçimiz Ali Haydar şeh. 
rimize gelmiştir. Yakında va
zifesi başına hareket edecek. 
lir. 

• Büyük Millet Mecliei Reisi 
Abdülhalik Renda Ankaradan 
şehrimize velmistir. 

de edememektetirler. Halkın 

her iki şirketa yaptığı bir çok 
müracaatlardan sonra Şirketi· 
hayriye ve Akay nihayet tram
vay şirketine baş vurmuşlardır. 
Tramvay şirketi bundan sonra 
Şişli, Fatih ve şehrin diğer uzak 
köşelerinden pazar sabahları 

fazla tramvay işletecektir. 
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Her gün bir yazı 

Mecmua, bayrak demektir .. 
Yazan: Behçet Kemal Çağlar 

Bizde •mecmua. başka diller
deki iki ayrı kelimenin ve şeyin 
tek ve muj!'lak karşılıj!'ıdır, 
revueye benzeyane de, "maga
zine,, e benzeyene de ve hiç 
bir şeye benzemiyene de 
Mmecmua,, deyip çıkıyoruz. 

iyi bir magazinin de revue 
kadar likir besliyeceği ve bil. 
gi verecej!'i kabul edilmiş bir 
hakikatse de; bizde magazin, 
kaldırım gevezelij!'inin, salon 
dedikodusunun, aj!'ız dalaşının, 
"hezarfen. lij!'in matbaa harf
lerile tesbiti demektir ki, her 
şeyini bitirmiş, işin lüksüne 
varmış memleketlerde yer 
bulsa yeridir. Bizimki gibi 
top yekün- baştan başa inşa 
memleketlerinde, magazin için 
sarfolunacak ne emek ne isti
dat ne para olmamak gerek
tir. Fikir ve bilgi gıdası ol
mıyan bir başa, ilimden ve 
etütten bunalmış gibi yelpaze 
yapraklar vermenin ne lüzu
mu vardır ne sırası .• Revüler, 
her hangi bir ders kitabının 

yeknesaklıj!'ından kurtulmak 
için, dozunu kaçırmamak şar
tile, bir parça magazinleşebi
lirler .• 

Varsın, kapları bir arada 
toplanınca Holivut artistleri
nin acem basması kolleksiyon
larını meydana getiren mec
mualar, bir kumpanya ilan 
arabasının ve bir sırık dire
ğinin üzerini süsleyen renkli 
bezlere yahut bir takım çık
maz sokakları işaret eden allı 
yeşilli flamalara benzesinler; 
asıl mecmua, bayrak demek
tir. 

Ülkü ilerlemelerinde; bir sı
nıfın, bir karargahın, bir sefer
berliğin bayrağı .. 

Davasız mecmua, dimağçesiz 
insan gibi yürüyecej!'i istika
meti bir türlü tesbit edemiyen 
bir zavallıdır.. Davanın dili, 
kürsü vazinin edasını almadığı 
müddetçe, bir mecmuaya her 
cins kariin yakından ilgilen
mesine en başta sebeptir. 

Da va için çıkan bir mecmu
ayı başka fantezi amillerle 
tutturmaya çalışmak, "ne ya
palım ancak böyle okutaca
ğız?" diye uydurma mazeret
ler ve sabırsız telaşlarla ma
kul gösterilemiyecek sakat bir 
tedbirdir: 

Dava için yazılanların sami-
mi veya: zanların inanlı 

olmamasıdır ki: 
Bir dava mecmuasını okun

maktan ve tutunmaktan alıko
yar .. 

inanarak yazılan her şey 

güzeldir ve caziptir; sanatle ve 
ustalıkla tasvir edilen her man
zaranın ve her varlıj!'ın güzel 
ve cazip oluşu gibi .. 

inkılap memleketlerindeki, 
inkılap saflarındaki mecmua 
sahipleri, birer bayrakdar ol
duklarını bilmelidirler. 

Her nasılsa, kanunların asil 
ve geniş müsamahasile, belki de 
nadir mazaheriyetlerden ola
rak muayyen bir kari kütle
sinin mazheretile, kazandık

ları bu muzaheriyetin şatafa
tından ve hatta şerefinden 

ziyade mes'uliyeti üzerinde dur
malıdırlar. Bir fikri, bir davası 
olmıyan veyahut var zannet
tiği davasına ve fikrine bir 

Rornan: 75 

türlü dil veremeyen bir mec
mua sahibine, ordusu olmadığı 
halde bayrakdar olup öne 
düşen bir başka ve yeni Don
kişot diyebiliriz 1. 

Cemiyete söyliyeceği şeyi, 
görülecek maksadı, telkin edi
lecek görüşü olmıyanın mec
mua çıkarmaya yeltenmesi, ne 
kadar abesse; bu mecmuasını 
şu veya bu, meşru veya gayri 
meşru, sebeplerle tutturmaya 
çabalaması da okadar ülküsüz
ce ve simsarca bir zihniyet 
eseridir. 

Şurasını kaydetmeden geçe· 
mi yorum, ki: söyliyecej!'i bir 
şey olup da, bir Fransız me
selinin dedij!'i gibi, dilini alfıı
nın tavanında yirmi defa dön
dürmeden, telkin edecej!'i şeyi 
henüz dillendirmeden kafasın
daki fikirleri henüz nizamın 

idaresile yürütüp vuzuhun ay
dınlıj!'ına çıkarmadan bu işe 
başlayanlar, muhakkak ki söy
liyecek tele şey ve hiç bir id
diası olmıyanlardan daha za
rarlı ve daha zavallılardır .• 

Aj!'zına doldurduğu çakılları 
ve karşılarına ilk sözlerini 
hay kırnıak içik geçtij!'i kimse
siz dalgaları "efkarı umumiye,, 
den seçmeye kalkan hakiki 
demosten de olsa artık hiç 
bir zaman aziz ve hatta mü
him olamıyacakbr .. 

Mecmua, Ahmedin ve Meh
medin değil, bir maksadın ve 
bir iddianın mecmuası olduğu 
müddetçe yaşamaya hak ka
zanır; hayatına hürmet edil
meye değer .. 

Bize bütün bu görüşlerimizi 
bir arada kağıda koymak iste
ğini veren "Türk Spor kuru. 
mu dergisi,, de bazılarınca 

bugün bile sadece bir ferdi 
zevk, bir nevi lüks sayılan ve 
intisabı içki veya kumar ipti
lası gibi yarı gülümseyişle 

itiraf edilen •Spor" u, çok 
haklı ve çok isabetli olarak, 
gençliltine kıymet veren ve 
inkılabını kökleştirmek isteyen 
her memlekette olduğu gibi, 
bir milli da va, Kemalizmin 
kültür fizik davası olarak ele 
alan bir derginin sözüm yabana 
maj!'azinler bolluj!'u ve revü
süzlük mahrumiyeti ortasında 
bizi bu kadar coşturması çok 
görülmemelidir. Bir misal daha 
ararken aklımıza ancak Hava
cılık mecmuası geliyor. Spor 
davası, bayrağını çekmiştir! 

Daha bayrağı çekilmesi ge
reken, çekilmiş sanılan bayrak
ları bir türlü başlar üstünde 
dalgalanamıyan ne davaları
mız var 1 

Ben bu satırları, bu cinsden 
bir mecmuaya çoktandır susa
mış olan, bu susuzluğunu, sa
yısız kireçli ve bulanık kaynak 
taklitleri~e baş çevirmekten 
yorularak, birkaç güzel sızın

tıdan gidermeğe çalışan bir 
sanat adamının içli imrenişi 
ile yazıyorum. 

Behçet K. Çağlar 
,,.lllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM 

Bir haftada kaçakcılık 
Ankara, 7 (A.A) - Geçen 

bir hafta içinde gümrük mu
hafaza örgütü 45 kaçakcı, 

791 kilo gümrük kaçaj!'ı, 365 
kilo inhisar kaçağı, 1 tüfek, 
3 tabanca, 14 mermi, 59 türk 
lirası ile 20 kaçakçı hayvanı 
ele geçirmiştir. 

Askerlik: 
Oyalayıcı ve neticeli 

müdafaa 
Askerlikte her mevzi du

rumuna ve güdülecek mak
sada göre evvela haritadan 
seçilir, arazi gezilir, keşfe· 
dilir, harita üzerinde karar· 
laştırılan hat kat'ileştirilir 
ve yerleşilererek müdafaa 
olunur. Böyle olmakla be
raber oyalayıcı ve neticeli 
müdafaa birbirinden fark
lıdır. 

Oyalama müdafaasında 
zaman kazanmak, düşmanı 
yerinde mıhlıyarak şaşırt
mak esastır. Bunun için pek 
uzak mesafelerden tesirini 
gösterecek silahlara, geniş 
alış meydanlarına ve gö
zetleme yerlerine ihtiyaç 
vardır. 

Kat'ı neticeli müdafaaJa 
ise piyade silahının 400-700 
metre kadar kafi bir atış 
meydanı olması ve muha
rebe hattının düşman top
çu gözetlemesinde ve ate
şinden saklı bulunması ge
rektir. 

Müdafaada cephe geniş
lilti de pek mühimdir. Uza
yan bir hatda müdafaa 
kuvveti azalır. Bu sebeple 
oyalama müdafaasında, bir
likler düşmanı aldatmak 
ve zaman kazanmak için 
geniş cephelerle muharebe 
ederler. Cephenin uzunlnj!'u 
arazi ve yanların durum
larına baj!'lı kalır. 

Neticeli müdafaada bir 
tümenin 8 ve yanları dayalı 
bir taburun da 2 kilomet
relik bir mevzii deliksiz 
tıkayarak müdafaa edebi
lecekleri kabul olunmuştur. 

Mevziin derinliği de mü
dafaaya tesir yapar. Bu
günkü silahlar genişlij!'ine 

ve derinlij!'ine parçalanmağı 
icap ettiriyor. Oyalama 
müdafaasında mevziin mu
hafazası düşünülmedij!'inden 
verilen derinlik kat'ı mü· 
dafaadakinin aynı olamaz 
çünkü neticeli müdafaada 
tutulan mevzu elden çıka
rılmaz ve harbe bir taar
ruzla sonuç verilir. 

M. K. 

ZozoDalmas 
Selanikte hasta· 

hanede öldü 
Dün sabah şehrimize gelen 

telgraflarla meşhur . Yunan 
artisti Zozo Dalmasın Selanik
te evvelki gece saat 18,30 da 
öldüğü bildirilmiştir. 

Zozo Dalmas bir müddet
tenberi Selanikte hasta yat
makta idi. Bundan bir kaç 
sene evvel ilk defa şehrimize 
gelen artis son defa bu kış 
halk operatile birlikte çalışmış 
ve Anadoluda da turneye çık
mıştı. Zozo Dalmas'ı gerek 
Türkiyede ve gerekse Balkan· 
]arda heman heman tanımıyan 
yok gibidir. Kendisi bu kış da 
şehrimize gelerek Halk ope
retile beraber çalışacaktı. 

AÇI K SÖZ 
Onu seven 

okuyan 
yayan 

tanıtanın 

dır. 

AÇIK SÖZ-

Görüşler: 

Şu lstanbul 
sokakları o 
kadar cömert 
ki... nüfus si
yasetimize ken
dilij!'inden has
bi bir irade 
ile hizmet edip duruyor da 
bir teşekkür bile etmiyoruz. 
Bilakis kimi zamanlar bu so· 
kakların tozundan, pislij!'inden 
avaz avaz şikayet ederek nan
körlüj!'ümüzü gösteriyoruz. 

Sokak.. bizde, hele tatil 
aylarında buram buram, deste 
deste çocuk fışkıran çok cö
mert bir doğum ocaj!'ıdır. 
Uzaj!'a gitmeye hacet görme
den size, bizim matbaanın 

önünden geçen sokağın man
zarasını çızıvereyim: 

irili, ufaklı, tombul ve zyıf 
yirmi kadar çocuk sabaiıın 

alaca karanlıj!'ından gecenin 
ilk karaltısına kadar cıvıl cıvıl 
oynaşıyorlar, yerlerde yuvarla
nıyorlar, tozlara bulanıyorlar, 

düşüp kalkarken kiminin çıp

lak elleri sıyrılıyor, kan akı
yor, kimisinin dişi kırılıyor. 

Ve çok gariptir, hattıi acıdır 
ki analar ve babalar bu man
zaraya karşı lakayt birer se
yirci oluyorlar. 

Sokak çocukluğunun sonu 
gelmeli artık. inkılap çocuj!'u
nu pedagojinin emirlerine uy
gun olarak büyütelim. 

1 
Doktorun ı 

Öğütleri 
Fazla yemek 

illeti 
Bitip tükenmez bir iştah ... 

Sofraya oturmuş önlerindeki 
tabakları kaseleri silip süpü
rüyorsunuz .. Beş kilo yemek 
ve ekmek yemişsiniz, yine 
midenizde istek var. Daha 
yok mu? der gibi sofra üstün
deki boş tabakların diplerini 
muhteris bakışlarla araştırı
yorsunuz. 

işte buna: oburluk derler. 
Yani yiyip doymamak, doy
mak bilmemek hastalığı. 

Oburluğun sarih bir tarifi 
yoktur. Doktorca söylemek 
lazım gelirse, midenin isteği, 

midenin ihtirası demek doğru 
olabilir. Mideleri tıklım tıklım 
olduğu halde doymak bilme
yen insanlara aramızda sık 
sık tesadüf ediyoruz. Bunun 
bir çok sebepleri vardır. Bu
nunla beraber oburluk hasta· 
lığ'ı da tedavisi mümkün olan 
bir derttir. Böyle insanlarda 
mide, fizyolojik hassasiyetini 
kaybetmiştir. Onlarda hazım 
fiili, tabii insanlarda olduj!u 
gibi dej!'ildir. Bozuk ve anarşi 
içindedir. 

Bazı insanlar da obur değilse 
bile iştahalarını isyan ettirecek 
kadar fazla yemek yerler. Sof
radan midelerini şi şirmedikçe 

kalkmazlar. lştahyı muhafaza 
etmek, saj!'lık kaidelerinin ba
şında gelir. Çünkü iştah çok 
nazik ve hassastır. Ona karşı 
gösterilen mukavemet ve ezi
yetlere kızar, küser ve kaçı
verir. Mideyi fazla doldurmak 
ve bilhassa vakitsiz yemek ye
mek iştaha karşı bir suikast
tir. iştahı kaçan insanın 
uzuvları vazifelerini yapamaz 
ve vücut zayıf düşer. Bu sebep
le mideyi çok doldurmak, iş
tahı tiksindirecek kadar faz
la yemek, çok fena bir hare
kettir. Bundan her zaman için 
çekinmelisiniz. 

Vnlknk <Ç©lır<dl©lk 
!aştığı halde, işini bitirememiş 
ve ertesi sabah, lstanbulda 
gayet erken bulunmak mecbu
riyeti baş gösterdiği için, tey
zemde kalacağını bakkala te· 
lefon etmişti. Bakkalın çırağı 

bu haberi getirince, fazla bek
lememiş, babamla yemej!'e otu
rmuştuk. Karım hüzün dolu gözlerle, 

genç kıza bakıyordu; içini çe
kerek mırıldandı : 

- Zavallı Sezencik 1 
Sezen, gülümsüyordu: 
- Evet ... hakikatan zaval

lıyım... Eğer, biraz fena bir 
insan olsaydım, belki bu ka
dar zavallı olmazdım. iyi in. 
sanların, fenalığa akılları er
ınedij!'i için, herhangi bir fe
nalık karşısında, çok fazla 
sarsılıyorlar. 

Ben, söze karıştım : 
- ikiniz de, bana öyle ge

liyor ki, bu işi, gözlerinizde, 
daha doğrusu vahimelerinizde 
biraz büyültüyorsunuz. 

Böyle sevişmeler, nişan olup 
ayrılırlar, bir çok gençlerin 
başına gelebilir. Senelerce ge
çer, bu acılar unutulur, hatta 

- Mahmut Yesari -
bir zaman gelir ki, hatıralaı~ 

bile gayıp olur. Eğer her acı, 
bir hayatı yıksaydı: ve her 
acının hatırası, sızısı ömre 
sürseydi, insanların tabii ömür 
olarak kabul ettikleri kısa 
zaman bile, çok uzun gelirdi. 

Genç kız, sitem eden bakış
larla, yüzüme bakıyordu: 

- Belki, erkekler için böy
ledir. Fakat kadınlar, kolay 
unutamazlar. 

Karım, ara bulmak ister gibi 
güldü: 

- Bahsı değiştirelim. Çünki, 
kadın, erkek münakaşası, uçsuz 
bir yol gibidir, Yürümekle tü
kenmez, sonunu bulmak imka
nı da yoktur. Sezen, anlat, 
yavrum; seni dinliyelim. 

Genç kız, uysal bir baş sal
layışile tekrar söze başladı : 

- Turgutla nişanlanalı, bir 
ay olmuştu. Çok mes'uttuk. 
Yine geceleri, eskisi gibi yı

kık çardakta buluşuyor, saat
lerce oturuyorduk. Fakat, Tur
gutların bahçesine bakmıyor; 
o kötü günleri düşünmek is
temiyorduk. 

Gündüzleri denize giriyor; 
kürek çekiyorduk. Kırlara 

uzandığımız zamanlarda, kuy
tu aj!'aç gölgelerine uzanıyor, 
kah gelecek günlerin hulyala
rını kuruyor; kah, başbaşa 

verip kitap okuyorduk. 
Bir aya kadar evlenecektik. 

Annem, çarşı pazar dolaşıyor. 
terzilerle uj!'raşıyor, benim için 
lazım olan her şeyi hazırlıyor

du. 
Rir gün, annem, lstanbula 

inmiş, geç vakitlere kadar do-

Yemektan sonra, ben evden 
çıktım. Biraz deniz kenarında 
dolaştım. Sonra Turj!'utla bu
luşmak üzere, çardağa git
tim. Çok geçmedi; Turğut da 
geldi. Uzun boylu konuşmaj!'a 
vakit bulamamıştık; ikimiz de 
elektriklenmiş gibi olduj!'umuz 
yerde titredik. 

Nevin abla, bahçedeki lam
bayı yakmıştı, ve büyük ça
mın altındaki masayı hazırla

mağa başladı. 

Nevin abla, yine sofra kuru· 
yordu .. O bildij!'imiz, işret, da
ha doğrusu, iğfal, hile sofrası 
kuruluyordu. 

Turgutla. yanyana oturuyor 
bir kelime konuşmadan, göz 
kırpmadan, Nevin ablanın, kıv-
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Behai Efendi Halep kadısı idi. Tütün içmek töhme· 
tinden Dördüncü Muradın emrile Mustafa namında 

taze bir hizmetkarı ile Kıbrısa nefyolunmuştu. 

• Galiba nesli yahuddan 
Selaniği bldin ve bedayin, 
hemvare meşrep envai fısk ve 
fücuru mürtekib " olduğundan 
mada katelallahu lisanuhu haşa
sümme haşa Mehmet arabl 
perestar zadedir deyu akaidi 
avamı ifsad edüp dini mefsuhı 
iseviyeyi dini nasihi Muham
mediyeye tercih ve tafdil et
mişti,, [1]. 
Şeker hane kadısı derhal Lef

koşa ya getirildi ve Ayasofya 
camiinde bir divan topland. 

Kıbrıs müftüsü Abdurrahman 
efendi katline fetva verdi; ve 
Lefkoşa kadısı Ali efendi ber 
mucibi fetva •vesikai hal iza
lei demine vaz'ı kalemi imza. 
etti. Bu divana, Kıbrısta menfi 
olarak bulunan Kara çelebi 
zade Abdülaziz efendi de iş
tirak etmişti; ve mücrimin şid
detle aleyhidne bulunmuşllL A
yasofya camiinin dışınna top
lanan halk mahkümun siyaset 
meydanına götürülmesine ta
hammül edemiyerek ancak bir 
ayağı kapudan çıkmıştı ki han
çer düşürdüler. Hatta bu se
vaptan hisseyap olmak için o 
kadar hırs ile atılmışlardı ki 
birbirlerinin ellerini yaralamış
lardı. (2) O esnada mücrimin 
gözü can düşmanı olan Ab
dülaziz Çelebiye ilişti. Hemen 
sabık lstanbul kadısının üze
rine sarıldı. Yaralarından fış
kıran kanlar Aziz efendinin 
esvabına, destarına, yüzüne 
gözüne sıçradı. Kendisini ada
mın kollarından büyük müş
kilfıt ile kurtaran Karaçelebi
zade, müddeti ömründe bir 
tavuk bile kesmemiş iken han
çerini çekerek adamın kafa
sına saplamış ve onu cansız 
olarak yere sermişti, ve ken
di tabiri ile "habis canını es
leli safıline uçurmak ıaadetini 
kazanmıştı (1) Karaçelebizade 
Abdülaziz efendi katil olmuştu. 
Fakat hiç kimse onu "Kıbrısta 
bir kadı katline sebep olmu
şsuz. Bais ne idi. diye tahlie 
etmedi. Ve bu cinayetinin gece
sini de huzuru kalp ile geçire· 
rek rüyasında kendisini Kabei 
Mükerremeyi bina ederken 
gördü (3). 

Kıbristeki menfa hayatın•n 

en mühim hadiselerinden birisi 
de Karaçelebizadenin bütün 
müddeti hayatında istirkap 

etmiş olduğu devrin ulemasın
dan Bahai Çelebinin de, garip 

bir tesadüf eseri olarak Kıb
rısa nefyedilmesi olmuştu. Ba
hai Efendi Halep kadısı idi. 
Tütün içmek töhmetinden do
layı Dördüncü Muradın gada

bına uj!'ramış. yanında ancak 
Mustafa namır.da taze bir hiz
metkarı ile Kıbrısa nefy ve ic
la olunmuştu. "Bir hal ile kim 
neuzübillah ne dirhem ve ne 

(1) Zeyili Ravzatül'ebrar. 
(2) Zeyli Ravzatül'ebrar. 

[3] " " 
(4] " .. 

rak hareketlerle sofra kuruşu
na bakıyorduk. 

Nevin abla, sofrayı hazırla
dıktan sonra, kocasını çağırdı. 
Cemil amuca, her zaman
kinden daha neşeli, daha genç 
olarak masa başına oturmuş

tu, gülüyor; fıkralar, hikaye
ler anlatarak karısını ej!'lendi
riyor, bir yandan da durma
dan içiyordu. 

Babasının, alışkın tavırlarla 
ve iştahlı iştahlı içki içişine 
hayretle bakan Turgut, daya
namadı, kulaj!'ıma fısıldadı: 

- Bu kadını, dünyanın en 
müsamahakar mantıj!'ını ver
seler, yine afi edemi yeceğim ... 
Kocasını aldatmasını bir tara
fa bırak... Hiç içki içmemiş, 
bu yaşa geldij!'i halde, selahet 
etmemiş, yaşlı başlı bir ada
mı, kırk yıllık bir ayaş yap
ması, ne müthiş dej!'il mi? Bu 
manevi bakımdan değil, doğ

rudan doj!'ruya onun, hayatı
na kast... vücudü, iç1<.iye 
alışmamış bir adam, ihtiyarlı
ğında, böyle alkolik bir hal 
alırsa, ne olur? Zehirlemek ... 

Kaleden atılan bir mermi büyük bir delik açmıştı 

dinar, ne mutfak ve ne kllar, 
ne balin ve ne bister, ne esb 
ve ne ester, hulasa tebdil ede
cek camei de~tarı ve hamam 
ücretin trdarike iktidarı yok 
idi [4]. Abdül!ziz Efendinin 
de Kıbrıstaki hayatı lstanbul
daki tantana ve debdebesine 
nazaran dervişane idi. 

Fakat Bahai Çelebiye nisbet
le Karun gibiydi. Meslek gay
retile Bahai Çelebiye acıdı. Onu 
Mustafası ile beraber kendi 
evine aldı. Bahai efendinin ls
tanbuldan eşyaları gelinceye 
kadar bir ay misafir etti. 

Nihayet Karaçelebizadeye 

atta bulundu. Bilhassa asar te
lifi ile meşgul oldu. 

Ve işte bu sırada "Ravzatiil 
Ebrar. adındaki tarihine bar 
ladı. 

Dördüncü Murad'ın kanb 
saltanatına şahit olan ve biı• 
zat kendisi de BostancıbaşıoıP 
kemendinden bir tesadüf vı 
lütfü mahsus ile kurtulan Ka• 
raçelebizade, şimdi, SullaJl 
lbrahim saltanatının çılgın se
fahat ve rezaletlerini görüyor: 
ve bilafereddüt, gürdükleripl 
tarihine geçiriyordu ki bll 
eserini lbrahimin hal'ine kadar 
getirerek bilahare lbrahimiJI 
oğlu Dördüncü Mehmede tak· 
di m edecektir. 

Karaçelebizade Abdülaıil 
efendi, her şeyden evvel keli' 
menin en şümullü manası ilı 

bir arfüt idi. Kıbrısta kendi
sine bir cinayet ika ettirecc~ 

bazı şefaatçılar çıktı. Vükelayi 
devlet "simasında semerci sa
lah zahir olmuştur deyu,, Dör
düncü Muratdan affını rica et
tiler; ve Abdülaziz efendi, 1045 
de affedildi. Fakat Muradı ra
biin vefatına kadar mühim bir 
mansaba tayin edilmedi. Bu 
müddet zarfında ilmi tetebbu- f Bitmedi/ 
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SAN~T 
KiT~Pı RE iM. TiYATROıMUS'il<f 

Üslup meselesi ---
Sanalte stil şarttır. Sanat J 

eserinde üslii.p esas unsurlardan 
biridir. klasik sanalle olduğu 
gibi, bugün de üslüp sanat 
eserlerinde ehemiyetli mevki ini 
muhafaza ediyor. Bazı/arma 
göre stil lüzumsuz ve hatta 
zararlıdır. Bunların iddiaları
na göre, ülüp sanatkôrın ilha .. 
mını boğar. Çünkıi üslüp mu
ayyen bir kadrodur ki sanat
kar o kadronun hudutları için• 
de bunalır, boğulur, ilhamının 
cömertliği kurur. 

Bu, her halde yanlış bir d·i
şüncedir. Üslüp sanat eseri· 
nin ııalörünü, cazibesini tJeren 
bir müessirdir. Dikkat ediniz, 
bir sanat eseri ne kadar mü .. 
kemmel olursa olsun onda üs
liıp noksanllğı varsa gözünü
zün önünde aksadığını, güzel
liğinin üst ve iç taba1<.alarında 
pürüzler ve paslar bulunduğu
nu hissedeceksiniz. 

Üslüp kadro ve çerçeve de
ğildir. Bu sebeple ona, san
atkarın ilhamını boğar gibi 

yersiz bir iftira atmak doğ'~ 
olamaz. Üs/Up, sanatkcirın ift' 
şacılık tarafını tamamlar. Jl· 
hem ile alakası yoktur. P 
mükemmel malzemelerle bil 
bina yapmak istersiniz. E~ 
üslüp aletinin yardımında' 
hendinizi müstağni sayarsan'* 
o binada bir yığın kusurla 
sırıtır. 

işte üslup bu kusur/ar•' 
önüne geçen vefakar bir maet 
sirdir. Bazen güzel romanla' 
hikayeler, fıkralar görüp oklf 

yoruz. Fakat bu yazıların ".'~ 
harrir/e, i üslüba ehemmı!J' 
vermedikleri için o güzel yıl' 
zılar, şar ji bozuk ipek kumar 
/ar gibi valörsüz kalıyor. 

Sanat eserlerinde mükttl 
me/lik ancak üslüp ile elİ 
edilir. Hele fikir söyliyefo 
tez anlatan ciddi eserlerde 4I 
lıip şarttır. Sanatkar kendi 4; 
lubunu kendi yapar, ken 
yaratır. 

SQheyUl GUldik•1 

Göz göre göre, bile bile ze- mm altındaki ampulün kesV 
birlemek... ışığı, karanlık bahçenin içiP

1 

Sofra başına, genç, dinç ve su gibi yayılmıştı. 
neş'eli oturan Cemil amca, Nıçin olduj!'unu bilmiyordu' 
birdenbire çöküvermişti. Dili yalnız, kalbim kopacak t 
dolaşıyor, abuk aabuk söylü- alıyor; boğazım, sert bir kor• 
yor, lakırdıları anlaşılmaıor lukla yanı yordu. 
ve yayık bir sesle, giıya ga. Turgut dişlerini sıkmış, !ı 
zel okuyordu. nı soj!'uk soğuk terliyerek, il' 

Turgut, acıyarak bakıyor, bir şey söylemeden, hep, aı 
mırıldanıyordu: noktaya bakıyordu. Ona, §1 

- Zavallı babacıj!'ım 1 za. kuldum: 
vallı babacıj!'ım 1 _ Korkuyorum, Turgul· 

Ve nihayet, görünen, daha Karanlık bahçeye yayılan t 
doj!'rusu, Nevin ablanın ha-
zırladığı, beklediği akibet oldu; keskin ışıktan korkuyoru~ 
Cemil amca, bir pıhtı, bir Bana, bir şeyler olacak gı 
külçe haline geldi; kadın, ko- geliyor... ·t 

Turgut, kilit vurulmuş 111 

casının koluna geçti; sürükler "' 
gibi köşke götürdü. Işıkların kapalı duran dudakları 8» 
yanıp sönmesiden, onu yatır- agır açılmıştı; ancak işid 
dığını anlamıştık. bir sesle : 

Aradan bir çeyrek, yirmi (Bitmedi) 
dakika geçmişti. Nermin abla, ! 11111ııııııııuı111111111111•1•uıı11111111111111111ııııı 111.; 
siyah mantosunu omuzlarına ı Kitap kuponu 
almış, tekrar bahçede göründü YIKIK ÇARDAK 

ve koşarak bahçe kapısından No: 75 
fırladı. Bu kuponları kesip biri'.ct~; 

Elektriği söndürmeği unut- renler rom•• ııazeted• blltlJ 
muştu!. vakit idare3anemlııt ııaad,rı/ 

Sessiz, hışırtısız, kıpırtısız, hiç para vcrmedeo. kltabı.ıı •" 

ölü bir gece idi... Büyük ça.. 1 ?1~~~~~~1~1~~1~;1111111111111111111111umııu111111-' 



,, 

8 Temmuz 

Ruhlarla bir akşam yemeği 
, 

Olmuş bir vak'ayı hikaye ediyoruz 

Altı sinema yıldızının hayatların
dan yirmişer sene 

-------o 
Altısı da yirmi sene sonra buluşmak için sözleşmiş· 

ıerdi, fakat randevuya yalnız birisi geldi 

Soldan •aka: O/iv Tomas, J.ilyan Tasman, Marta Marısfild, Fifi Alsop, Bessı' Pol ve 
en son hayatta kalan Katerin Lamber 

Nevyorkta gece lokantala· 
rından birinde, maruf bir 
kadını beş ruhla bera· 
ber yemek yediğini söyle~· 
sek alameriken bir reporta1· . . 
dan bahsettiğimizi zannedersı· 
niz. 

Hayır, bu kadın beş ruhla 
beraber yemek yedi, onların 
şerefine kadehini kaldırdı. Ak· 
lı eksiklerden değildi. Sadece 
yirmi sene evvel verdiği sözü 
tutmak için oraya gelmiş bir 
kadındı. Zigfild Foli barı ar· 
tistlerinden altı güzel kız 2 
haziran 1916 senesinde söz
leşmişler, 1936 senesinde bu
luşmak için. 

Beş tabak boş 

Beş servis tertemiz 

Yirmi sene sonra o akşam 
bir tiyetronun kadın müdürü 
ve dram muharrirlerinden Ka-
terin Lamber bir suare tuva
letile Brodveyin meşhur lo
kantalarından "Paradi Reslo-
ran., a gelmiştir. Bu dünya cen
netinin tenha bir köşedeki 
masalardan birine çekilip otur· 
du. 

Metrdotel Jak (Amerika'da 
bütün lokantalarda metrdo· 
tellere Jak derler) koşup gel
di, yerlere kadar eğilerek 
emir bekledi. 

- Metrdote I, 
servis getiriniz, 
altı kadeh ... 

masaya altı 

şampanya ve 

Jak koşup getirdi. 
- Kadehleri doldurunnz. 
Metrdotel şaşkın şaşkın ka· 

dına baktı. Davetliler gelme
den şampanyanın açılması adet 
değildir. Fakat altı boş sandal
ye ile çevrilmiş olan münzevi 
müşteri hiç el dokunulmamış 
servislerin karşısında, Jak'ın 
yüzündeki şaşkınlığa aldırış 

etmiyordu. 
Bir saat geçti. Sahnede re. 

VÜ revüyü, bacaklar bacakla
rı takip ediyor. Brodvey git· 
tikçe canlanıyor. Bütün bar
ların kapılarından sanki: "ko
şunuz, geliniz, eğleniniz. diye 
sesler yükseliyor, neon ışıkları 
caddeleri gündüze çevirmiş. 

Yorgunluklarını, ıstıraplarını 
Veya inkisarlarını unutmak 
istiyenler bu yüzlerce barla· 
ra, sinemalara, lokantalara 
hakikaten koşa koşa geliyor!. 

Katerin Lamberin masasın· 
daki beş servise hiila el do
kunmamış, beş şampanya ka· 
dehine dudak dokunmamış. 

Katerin Lamber metrdoteli 
Çajbrdı ve sordu: 

- Baksanıza, evvelce bu· 
tası Çürçil restoran değil miy
di? 

- Evet madam. 
- Saat kaç 1 
- Onikiye beş var. 
- Peki, gece yarısı olunca 

bana haber verirsiniz. 
. .Kadın içini çekti ve tekrar 
ınzıvasına daldı. 

Altı güzel kızın randevusu 

Yirmi sene.. Mazi, Katerin 
Lamberin gözlerinde hala o 
eski canlılığını muhafaza edi
yor. Ziglild barda revüye çı

karlarken, orada kendisile be-

raber çalışan beş artist arka· sandalyayı da selamlıyarak 
daşı daha vardı: Oliv Tomas. kadehi kaldırdı. Lilian Tas· 
Silyan Tasman, Marta Mansfild, man'ın sandalyası l 
Fili Alsop, Bessi Pol. 21 Mart 1934 de Lilyanın 

ihtiyar, beli çökmüş bir ka- cesedini muayene eden doktor 
dın artistlere ucuz IAvanta sa· şöyle söylemişti: 
tıp geçinmek için arasıra ba· - Müthiş ıstırap çektiği 
ra gelirdi. Onlara derdi ki: anlaşılıyor. Ölümü tamamen 

- Hey gidi günler hey 1 açlıktan ileri gelmiştir. 
Ben de bir zamanlar sizin gi· Güzelliğini çok iyi bilen 
bi gençtim, güzeldim. Meşhur Lilyan, ölümünden evvel, şa'. 
Flodora barında artistdim. şaalı devirlerinde odasının bü
Nerden bileceksiniz. Siz daha tün lambalarını yakar, pan-
o zaman doğmamışdınız. Bun· curları kapatır ve endam ay-
dan yirmi sene evveldi bu .. nasının karşısında çırçıplak 

Genç kızlar titrediler. Yirmi soyunarak, sırf kendi zevki 
sene sonra onlar da bu hale için dans ederdi. 
mi geleceklerdi? Fakat içle- Aylar geçince, Lilyan şiş-
rinden Lilyan öyle düşünmü- manlamağa başladı. Artık Ho-
yordu: livutun en narin ve en güzel 

- Hepimiz de güzeliz, di- kızı olmaktan yavaş yavaş 

yordu, sanat kabiliyetimiz üs- çıkıyor. Facia bu suretle baş· 
tün. Biz yirmi seneye kadar lıyor. 
hem meşhur, hem de zengin Lilyan zayıf kalmak için her 
olacağız, görürsünüz. çareye baş vuruyor, tabiatle 

O zaman altı genç kız ara- şiddetli bir mücadeleye giri-
larında bir misak akdediyor- şiyor. Daha henüz otuz yaşın-
lar : da ... Sonra zengin de.. Holi

"Yirmi sene sonra tam bu 
akşam altımızdan her birimiz 
nerede olursak olalım, Çürçil 
Restoranda muhakk-ık buluşa
cagız ve randevuya gelmek 
için gayrı mümkünü bile müm
kün kılacağıc.,, 

Gece yarısı 

Metrdotel geldi : 
- Madam, gece yarısı oldu. 
Katerin Lamber titreyen el-

lerini tJalgın gözlerinin üzerin
den geçirdi ve kadehini eline 
alarak sağ taraftaki boş san· 
dalyaya doğru başını eğdi: 

- Bonjur Marta, dedi, gör· 
dün ya, ben sözümü tuttum, 
geldim. Bütün ruhumla seni 
düşünüyorum. 

Marta, diri diri yanmış 

Marta Mansfild bir zamanlar 
en büyük sinema yıldızların· 
dandı. Münakkitlerini gözlerini 
yaralı bir ceylan gö•üne ben· 
zetirlerdi. Uzun kirpikleri Holi
vutta bir efsane haline girmiş
ti. Onu tanıy&nlar: 

_ Daha birkaç sene geçsin. 
Piklord'u, Polanegriyi, Glorya 
Svanson'u, Lilyan Gış'ı çok 
gerilerde bırakacak diyorlardı. 

Bir gün bir film çevriliyordu. 
Marta uzun krinulinler giyin
mişti. Rejisörün tarifini bir 
kere daha dinledikten sonra, 
bir taraftan film çevrilirken, 

0 da kendisini rolüne verdi. 
Fakat yerde bir kibrit çöpü 

gibi yanıyor. Kim attı, belli değil. 
gidip söndürmeyecekler mi? 
Herkesin gözü Marta'da ... 
birden alevin ucu Marta'nın 
ipek eteklerine ve krinulinle
rine dokununca parladı. Za
vallı genç kız birden bire 
alevler içinde kaldı. Etrafta
kiler koştular, Marta canlı 
meşale gibi yanıyordu. Etraf
takiler koştular. Ateşi söndür
mek için ne yapmak lazımsa 
yaptılar. Nafile! 

Marta yüzü, gözü, vücudü 
yanıklar içinde bir hastane 
yatağında öldü. 

Lilian açlıktan öldü 

Katerin Lamber ikinci boş 

vudun en tanınmış artistlerin
den Ed"Oond Luv ile de evli... 

Fakat Holivuda her gün ye-
ı ni yeni ve daha daha çok gü· 

zeller geliyorlar. Lilyan mü· 
cadcleyi hırakmak istemiyor. 
Zayıf kalmak için adeta hiç ':>ir 
şey yemiyor ve bu açlık tali
mi nihayet genç kadını alıp 
götürüyor. Ölümün istihzasına 
bakınız 1 

Oliv'e ne oldu? 

Katerin Lamber üçüncü 
boş sandalyeyi selamlıyarak 

kadehini kaldırıyor. 
Evet Oliv nerelerde ? O ne

den gelmedi? 
Pariste bir otel. Geniş iki 

yatak, her tarafta açık valiz
ler .. Ortada genç bir kadın 

ayakta duruyor. Bu, Oliv Tom· 
dur. Daha 22 yaşında ... 

Fakat gözlerine bir hüzun 
gölgesi çökmüş. Evvelce haf· 
tada 3 dolarlık bir satıcı kız
dı, sonra bir ressama model 
oldu. Daha sonra Zigfild'de 
bar kızı, Holivut'da artist. En 
sonra da Meri Pıkfordun kar
deşi Cek Piklordla evleniyor. 

Fakat bir gün vefasız Cek 
kaçıp gidiyor. Acaba gelecek 
mi? 

Ertesi gün Olivin Sen neh· 
rinde cesedini buluyorlar. Ka
fası sevgilisinin hayali ile meş
bu, dalgın dalgın nehir kena
rında tek başına dolaşırken, 

galiba önünü görmediği için 
birden ayağı kayarak sulara 
karışıyor.ı 

Ya Bessi ile Fifi 7 

Katerin Lamber öteki boş 
sandalyaları da se!Amlıyor 1 
Fifi ile Sessinin boş sandalya· 
larını 1 

Bessi bir gün Ziglild tru
pundan ayrılıyor. Son derece 
zengin adamlarla düşüp kal. 
kıyor. 

Artık hayatı barlarda geçi· 
yor. 1928 senesi 6 ilkteşrinin
de kafaların dumanlandığı bir 
sırada barda bir kavga çıkı
yor, kadehler kırılıyor, içkiler 
ve.M kanlar dökülüyor. Cam 
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Mayoterli /stakoz - patlıcan 
karnı yarık· kaysı 

lstakozu, kuyruğunu pamuk
la tıkayup başlayınız. Haş· 
lanma bitince istakoz soğusun 
etlerini soğu· ~ 
madan, sonra 
ayık~ayınız. ~----...._ 

lkı yumurta· ~ ) 
nın sarısının 

içine bir tatlı kaşığı limon, bir 
parça tuz, bir parça kara biber 
koyunuz. Sonra bunların içine 
damla damla zeytin ya!l'ı akı· 
tarak gümüş kaşıkla ve daima 
bir tarafa olarak karıştırınız. 

Bir buçuk bardak zeytin yağını 
bu şekilde yedire yedire ka· 

bartabilirseniz mayanez olmuş 
demektir. Eğer bozulursa ye
niden taze bir yumurtanın sa
rısına bu bozulmuş olan ma· 
yenezi damla damla akıtarak 
ve yine bir taraflı olarak tut· 
turuncaya kadar çalkalayınız. 
Mayenez tamam olunca ista· 
kozdan çıkarmış o'duğunuz 

etleri bir bir büyük kayık ta· 
bağına yayın ve üzerine de 
Mayenezi dökün. En üste de 
turşu, halka halka tomates, 
haşlanmış yumurta, kırmızı, 

!urup, maydanoz, tere otu ve 
halka halka doğranmış yumur· 
ta, fakat, hepsinden az az 
olarak koyunuz. 

* - Patlıcanları bütün ve 
tabii soyulmuş olarak yağda 
kızartınız. tepsiye dizip bol 
soğan, bol kıyma ve bol do· 
domatesle kavurup tuzunu 
biberini de ilave ederek tepsi· 

deki patlıcanların içerisine dol
durunuz. Patlıcanların üzerine 
bir kaç yeşil biber, halka hal
ka domates ve biraz da su 
koyup pişiriniz. 

iki saat hafif ateşde kaynı· 
yan ve ıçın ıçın pişen karnı 

yarık pek lezzetli olur. 

Çocuk 
ÇOCUK BAKiMi 

Çocuğu sudan uzak yaşat

mak biç doğru değildir. Su 
ve deniz, çocuıı-a hayat verir, 
sıhhat kazandırır. iştahı ye
rinde olmıyan çocuklara gün
de on dakika olsun deniz 
banyosu yaptıracak olursanız, 

en müessir iştaha ilaçlarından 
daha faydalı neticeler alırsınız. 
Fakat çocuğa deniz banyosu 
yaptırmadan önce mutlaka 
doktorun fikrini almak lazım

dır. Çünkü deniz, bir çok fay
dalarına karşı bir çok da za· 
rarları olan bir hazinedir. 
Denizin zararlarından kurtul
mak kolaydır. Eğer doktorun 
tavsiyelerine dikkat edecek 
olursanız denizden hiç bir za. 
rar gelmez. 

Hulasa su ve deniz, çocuk 
için hayattır, fakat doktorun 
sözlerini dinlemek şartile. 

kırıkları arasından Sessinin 
cansız vücudünü kaldırıyorlar. 

Fili ise, ankaz haline gel· 
miş insanların barındıkları 
Nevyorktaki Belvü hastane
sinde öldü. Bir cinnet buhranı 
içinde bağıra bağıra öldü. 

ihtiyar milyarder Edvar 
Brovn Alsop ile, iki sene ev
vel, evlenmişti. Muhteşem bir 
hayat yaşıyordu. Fakat kendi. 
ni içkiye verdi. Gece 70 ya. 
şındaki kocasını bırakarak 
barlara koşuyordu. Masaların 
altına yuvarlanıncaya kadar 
içiyordu. Kocasını kaç defa 
sabahın beşinde telefonla ya
tağından uyandırdılar. Bu ha
yat böyle devam etmedi. Bo
şandılar. 

Ondan sonra Filinin suku· 
tu pek müthiş oldu. Bir gün 
yine kendisini m. sanın altın

dan kaldırıp bu sefer hasta
haneye kaldırdılar, fakat ora
dan cesedi çıktı. 

Katerin Lamber son kade· 
bini dikti. Sabah saat iki 1 Boş 
sandalyalara bakarak hayıfla 
başını salladı: Adiyöl dedi ve 
çıkıp gitti. 

No:BO 

- Amma sizin tiyatroya 
gitmenizde de ısrar etti de
gil mi?. 

- Naşidi duyunca Mustafa 
da gayrellendi. O beni, ben 
onu nepimiz birbirimizi teŞvik 
ettik, gitttik. 

- Herkes kendi parası ile 
mi gitti?. 

- Mustafa'nın parasını ben 
çektim. 

- Nıçin ?. 
- Parası yoktu. Memleke-

tine para yollamış, harçlıksız 
kalmıştı. 

- Borç mu verdin ?. 
- Hayır. Bir Mustala'yı ti· 

yatroya götürmekten ne çı

kardı ki .. 

5 

YAZAN, 

- Arada bir ona böyle ca. 
badan ikramlar yapdığın olur 
mu idi? Şaban hasteı oldu~unu söyledi 

- iktiza eder ise yapardım. 
- .o gece Ferdi sana para 

vermış. 

Muzafferin bu damdan dü· 
şer gibi arada bir dangadak 
gelen sualleri müphem olmak
la beraber Mehmedi şaşırtı
yordu. 

- Bana para vermedi .. 
Dedi. Muzaffer ısrar etti: 
- Beyin verdiği bahşişi sak-

lamak ayıp olur. Sana da ya· 
kışmaz. Saklama, beyinin 
haysiyeti var .. 

Bundan sonra Mehmet tek
rar etti: 

- Bana o akşam para ver. 
medi. 

Muzaffer bir ip ucu ya
kalamış gibi : 

- E hangi akşamdı, o çok 
parayı sana verdiği akşam ?. 
dedi Mehmet : 

- Ben beyden 300 lira al
dım. Aldım amma, o başka. 

Mehmed'in bu cavabı birden 
mahkeme salonunu dolduran
ların hepsinin birden kulak ve 

1 gözlerini ona çevirtti. Hakim
ler de büyük bir alaka duy. 
dular. Ve.. bütün bu alaka 
karşısında Muzaffer de vaziyet
ten istifade ediyor, gerçek ten 
mevzuu ve sual ölçülerini 
bir avukatın salahiyet hudut
larından taşırıyor, bir sorgu 
hakiminin sual hudutları içine 
alıyordu. 

Muzaffer gayet kat'ı bir 
gör~nüşle: 

- O 300 lirayı biliyorum. 
Fitkat, ondan başka yine böy
lece toplu bir para almış'1n .. 

Dedi. Muzafferin sualleri 

yor, yoksa ağzını mı yokluyor 
ve birer birer bunları zekası

nın gayretile mi ortaya çıka
rıyor?. 

Şüphesi geliyordu. Mehmet : 

- Toplu bir para daha af. 
madım. Hepsi bu kadar. Onu 
da kardeşime sermaye yap
mak için aldım. Borç para 
idi. Fakat, sonradan bana ba
ğışladı. 

- Bağışlamayı işte o akşam 
yapmış?. 

Mehmet tereddütlü bir ifa
de ile : 

- Hayır o akşam değil, 
daha sonra.. bir kaç gün 
sonra. 

Dedi, devam etti : 

- Aylık günü idi. Borcu
ma karşılık beyefendiye bir~z 
para götürdüm. Almadı. Sen
de kalsın Mehmet .. dedi. 

Muzaffer biraz a~abl dav. 
ranarak: 

- Amma, asıl o günlerde 
aldığın parayı saklıyorsun?. 

Demekte ısrar etti. Mehmet: 
- H ayır. Saklamıyorum. 

Fakat, o gün para almadım .. 
Dedi. 
- Amma, bende vesikası 

var .. 
Diyerek Muzaffer elini çan

tasına uzatırken Mehmet le: 
- O söylediğiniz para be

nim için deJtildi. Bey bana 
600 lira verdi, verdi amma 
Necatinin parasını verdi .. 

Dedi. Muzaffer hemen sanki 
Necatiyi tanıyormuş gibi sor
du: 

verdi. yl bunu Necati ye götür. 
Üst tarafını da sonra gönde
recek.. dersin, demişti. 

- Necati nerede şimdi?. 
Mehmet gayet bön: 

- Ne olacak yine yerinde
dir. Beye ırelip gider. Şimdi 
bir iş yaptığı yok galiba.. 

- Yine eski yerinde mi?. 
- Çiftlikten çıktıktan sonra 

Pangaltı'da bir heşerisinin 
yanında kalıyor. 

-Çiftlikten onu çıkaran kim 
oldu? 

-Herhalde hanımefendi isle. 
medi. Onu oray;ı bey koy. 
muştu. Fakat hanımefendi 

bir gün araba ile çiftliğe git
miş, onun oranaki halini be· 
yenmemiş, 

- Niçün ?. 

- Çiftliktekiler şikayet et-
mişler. Zaten hanın elendi 
ondan hiç hoşlanmazdı. Bu 
şikayeti fır sat tuttu. Onu kov
mak için beyi zorladı. 

- Necati'nin Şaban'la ak
ı rabalığı var mıdır ?. 

- Necati Kosovalıdır. ikisi 
de ama vuttur amma akraba 
değildirler. 

- Biri birlerini sıkı sıkı ta
nırlar mı?. 

!DEVAM EDECE.fil 
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E!&R~ şey, memleketi bihakkın 
Arzu ve imkan temsile salahiyeıdar olan yük

Çanakkale adı ne zaman 
mevzuu bahs olsa her Türk 

kendinde büyük bir tefahur 
hissi duyar, hepimiz kan kar· 

deş/erimizin sancağı ykşatmak 

için o topraklarda bütün dün· 
yaya karşı kahramanca çar· 
pısmalarını takdirle anarız. 

Bütün bunlar hepsi iyi şey. 

/er, Fakat unutmayalım ki 
bu günkü Türkiyenin dünkü 
hazırlayıcıları bizden yalnız 

bunu beklemiyorlardı. Memnun 

olmalarını nasıl isteyelim ki 
kendi yaptıkları ellen ve ke· 
mikten abideye henüz bir tek 
taş bilo koyamamış bulunuyo-
ruz. 

Sanki bunlar yetişmiyormuş 
gibi, üstelik kendileıini unut· 
madığımızı gösteren bir ziya· 
ret dahi yapamıyoruz. /\ıiçin? 

Daha bu satırlar okuyan· 

hır bana Şehitlikleri imar Ce· 
migetinin bir vapur gezin/isin .. 
den farksız olan ve o eşsiz 

kahramanlıklar diyarını yal
nız geminin güvertesinden ya
rım yamalak görıip dönmekle 
iktifa eden senelik ziyaretini 
hatırlatacaklardır. O zaman 
kendilerinin de Çanakkale 
mağliibiyet/erinln lıer sene ta 
lngiltereden denizleri aşmak 
suretile ödemeğe çalıştıkları 
mlnnetdarlık borcunu hesaba 
katmaları muvafık olur. 

Esasen böyle zı'yaretlerde 
asıl birinci planda gclı n 

sek tahsil gençliğinin sesini 
duyurabilmesidir. Gençliğin, 

borçlu bulunduğu bu memle
ket vazifesini yapmak için olan 
sonsuz ve hudutsuz arzusuna 

mukabil imkanlar ne nisbet
tedir diye düşünelim, Hiç is

mi geçen Cemiyetin yaolığı 
senelik ziyaretin. itiraf etme

lidir ki bizim için, uygun olan 
tek tarafı yoktur. Ziyaret ta· 
rilıi imtih~nlarla kamp zaman

ları arasına sıkıştırılmış. icap 
ettirdiği ma.raf ise bu işin 

muayyen bir zümreye inhisar 
etmesi neticesini levlit etmiş

tir. Ayrıca yukarıda işaret et
tiğim gibi, bir gezintiden de 

farksız olması, oralarda yapıl· 
ması icap eden şeyin vücude 

getirilmesine ön ayak olmak 
için hakikati yukından gör
mek isteyenleri tatmin edecek 
mahiyette değildir. 

Bu vaziyete göre imkanların 
arzumuza uygun bir hale ge
tirilmesi i~in dalıa ne kadar 
beklemek lazımdır.' 

RAHMi ÜSTÜN 

YAZILAR: 

Akşam 
Akşam, oh 1 Sessizliğin baş

langıcı _akşam. Dertlerin, eğ
lencelerın gönüllere serpildiği 
akşam. 

Güneş, kızıl ve kandan saç-

!arını sulara, dağlara dolamış; 
dağların dikenli çalılarında 
saçlarını tararken: Sular ve 
dalgalar güneşe seslendiler. 

- Bizi gecenin ince bacaklı 
ve külahlı şeytanlarına bırak. 

ma, sen bizim gö~sümüze yas· 
lan ve biz senin ateşten kızıl 
saçlarını en güzel yeşil çalıla

rımızla tarayalım. Onları en 

güzel renk, renk çiçeklerimizle 
• süsleyelim, senin kordan saç-
1 

larına serin sularımızı serpe- • 
lim.,, 

Güneşin yanakları kızıl bir • 
elma kadar daha kızardı. Ce- • 
vap \'erdi. 

" - Ben şimdi başka diyar
lara beyazlar giymiş perilerimi r 

gönderdim. Orada yumuşak 1ij 
tüylü mini mini kuzular, en ıs 

tatlı nağmelerini söylemeğe l· 

hazırlanan bülbüller, en tatlı la 

renkli çiçekler, benim yaklaş· a 
tığımı haber veren horozlar, 

sabahın serin rüzgarı ile geri· 

nen çobanlar hep uyanmağa 
başladı. 

Beni siz kadar onlarda pek e 
çok seviyorlar. Siz, şimdi bü

tün yorgunluklarınızı gidermek 
için en tatlı rüyalarınıza yatın. 
Ve ben de obür diyarlardaki 
uyanan yavrularıma koşayım .• 
Dedi. 

Ve güneş kızıl zaçlarını dağ• 
!ardan, sulardan yavaşça çekti. 
Bir iki tel kızıl saç kopuverdi 
suların derinlerine indi. 
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1 BÜTÜN MEMLEKET . 1. Not 
Defteri 

1 1'. S P Ü R Beynelmilel Bebek Sergisi 

"------------ tertip heyeti dünkü toplantı• 

Bebek sergisi Fatih sı!lh üçüncü hu• 

kuk hakimliğinden: 
Cerrahpaşa hastan~sinde 

şubat ve mart 936 ayların• 
da ölen Hasan l\lusa ve 
Fuat !\!alım ut ve Mecit 

Mehmet Karakaşın tari h i 
ilandan itibaren alacak ve 

borçluların bir ay ve idfoı· 

yı veraset edenlerin üç ay 
zarfında mahkemeye ıııürn• 

caatları aksi takdirde met· 
rukatı hazineye de,•ir edi· 

leceği ilan olunur: 148 

•• 1 

Bartın 

1 

Elektriğe 
Kavuşuyor 

Bartından: Şehrimiz 31844 
liraya keşifli elektrik tesisatı, 
geçen cuma günü öğleden 
sonra kapalı zarf usuliyle ya· 
pılan eksiltmede, 31200 liraya 
ihale edilmiştir. 

Hastaneler 

Etral Hastanesi 42429 
Gü1hane Haıstanesl 20SlO 
Haydarpafa Nümune Ha•taneıl 60107 
Kuduz Haatanesl, Çapa 22142 

Zeynep Klmil Hastaneıt, 
60179 Oaküdar 

Emrazı •kliye ve Asabiye 
Hastanul Bakırköy 
Haseki Kadınlar Hutaneıt 

16-60 

Akaaray 24553 
Gureba Haatanesl, Şehremhı\ 2301L 
Cerrahpaşa Hdtanesi: Cer .. Müteahhid, bir hafta sonra, 

mühendisleriyle beraber şehri
mize gelecek ve proje üzerinde 
.cttbikat yaparak ilk hazırlık

larına başlıyacaktır. Şartna
meye göre, tesisatın, ihaleden 
sekiz ay sonra bitirilmiş ve 
cereyan verilmiş olması la
zımdır. Bununla beraber, :nü
teahhidin, daha evvel şebekeyi 
bitirmeğe çalışacağı öğrenil
miştir. 

rahpafa 21693 

1 Telefon numara~ -· 
Oevıer Demıryolları Sıvasta mükemmel .ve 
asri bir cer atelyesi vücude getirmekte.dır. 
su yoldaki çalışmalar ilerlemiştir. Muha~ıri

mizin gönderdi\;!i bu resim atetyenın 
yapılış çalışmasını gösteriyor. 
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Küçük bir çocuk 
dikkatsizlikle kar
deşinin katili oldu 

Adana (Türk Sözü'nden) - Evelisi gün Kadirlinin Tahta 
köyünde içleri sızlatan bir vaka olmuştur. Hadise şudur : 

Tahta köyünden Otlu oğullarından Mehmet oğlu Mustafa 
adında bir dikkatsiz baba, öğleden sonra karısı Emine ile be· 
raber, altı yaşında oğlu Hasan, dört yaşında kızı Cennet ve 
iki yaşında en küçük kızı Müslimeyi evde bırakarak çalışmak 
üzere köyden ayrılıyorlar. 

Üç küçük yavru can sıkıntısından evin öte berisini karıştır
mağa ve şunu bunu kurcalamağa başlıyorlar. Çocuklar bu es· 
nada çalı arasında konmuş bir silahı bularak kurcalıyorlar. 
Elden ele dolaşan silah küçük IHasanın eline geçince, Hasan 
nihayet tetiği çekiyor ve karşısındaki kardeşi minimini Müslime 
yere kanlar içerisinde seriliyor. Etraftan yetişen komşular pek 
geç kalmış bulunuyorlar. 

Bu dikkatsiz ana ve baba hakkında kanuni takibat yapılıyor. 

• • • 
Bir çocuğu berbat ettikten 
sonra boğarak öldürmüşler! 

Adana (Açık Söz) - Dünyada henüz, kanunun pençesinden 
korkmıyan ve vicdanı kasap süngerile silinmiş öyle ada":'lar 
var ki, mülevves mevcudiyetlerini zaman zaman şenaatlerıyle 
göstermekten geri kalmıyorlar. 

Geçen ayın 25 inci günü incirli köyünden Ahmet oğ'iu Ab
dullahın 3 yaşında Ahmet adındaki çocuğu kayboluyor. Abdul
lah ve karısı telaşa düşerek çocuğu hemen aaramağa koyulu
vorlar. Fakat beyhude.. o kadar çırpınma \•e o kadar arama 
boşa gidiyor. Nihayet artık çocuğun tamamile kaybolduğuna 
hüküm vererek işi zabıtaya bırakıyorlar ve mütevekkilane bek
liyorlar. 

Evvelsi gün küçük Ahmedin ölü olarak bulunduğu hakkında 
zabıtaya gelen bir haber üzerine müddeiumumi derhal vaka 
mahalline koşmuştur. 

Yaka mahallinde yapılan tahkikat ve yapılan otopsi netice
sinde, zavallı yavrunun ırzına geçildiği ve bu iş yapılırken ço
cuğun feryadını su•turmak için ağzına bez tıkandığı, bu suretle 
yavrunun öldüğü anlaşılmıştır. 

Bu canavarca işi yapan meçhul vicdansız '. şiddetle aran· 
ıııaktadır. 

• • • 
Bir ahlaksız tevkif edildi 
Adana (Açık Söz) - Eski i5lasyonda Karaahmetli köyünden 

Abdurrahman adında canavar ruhlu bir adam bir küçük yav· 
ruya tecavüz elmiş olduğundan derhal yakalanmış ve tevkif 
edilerek hakkında kanuni muameleye başlanmıştır. 

lnegölde Spor 
Yeni bir spor kulübü daha 
kuruldu ve faaliyete başladı 

Yeni Doltan Spor kulübllnün 

lnegöl, (Açık Söz) - ilçe
mizde Spora karşı gençlerde 
büyük bir heves ve çalışma 

ilerlemesi görülmektedir. 
Türkiye Spor teşkilatı birli

ğine dahil kulüpler arasında 

lnegölü (idman Yurdu) temsil 
etmekte idi. Bugün bütün lne
göllülerin iştirakile ilçemizde 
(Yeni Doğan) spor kulübü 
adı ile 200 e yakın azası bu
lunan yeni bir kulübün açılma 
merasimi yapılmıştır. Yeni Do
tan Spor kulübünün başkanlı· 

açılış merasiminde bulunanlar 

ğını sabık Belediye reisi Sabri 
Demirci kabul etmiştir. 

Fotoğraf Yeni Doğan Spor 
kulübünün açılış merasiminde
ki davetlileri hep bir arada 
Yurdun binası önünde göster
mektedir. 

Bir facia 
lzmir (Açık Söz) - Urlanın 

Çobanpınarı mevkiinde bir 
ölüm vak'ası olmuştur. Orakçı 
olarak tarlalarda çalışan Niğ-

Yapılan eksiltme ve ihale, 
yalnız şehir elektrik şebeke
sine ve makine tesisatına ait. 
dir; yoksa, bazılarının sandığı 
gibi, işletme imtiyazı verilmiş 

değildir. Müteahhit, tesisatı 

tamamladıktan sonra, bir yıl 
- yani kal'l kabule kadar -
idare edecektir. Kat'i kabul 
muamelesi yapıldıktan sonra, 
idareyi filen Belediye eline 
alacak ve tesisatı kendisi iş
letecektir. 

•• 
Bozdoğanda 

Ortalık Tufan gibi 
sellere gömüldü 
Bozdoğan, (Hususi) - Şeh· 

rimiz ve mülhakatı, tufana ben· 
zeyen bir yağmur ve sey lap 
tehlikesi geçirmiştir. Bu me· 
yanda şiddetli bir fırtına da 
vardı. Zarar büyüktür. 

Helvacılar damı dibindeki 
keçi sürüsü sellere kapılmış, 
bazıları suların akıntısında 
ağaçlara, kayalara çarpıp telef 
olmuştur. Belediyenin tahta
dan mamul köprüsünü ve yar 
dibindeki taş köprüyü seller 
alıp götürmüştür. Çay hiza
sında bir değirmenin yarısı da 
seller tarafından sürüklenmiş
tir. Pamukların hepsi millen
miştir. Bağ ve bahçelerde zi
yan fazladır. 

•• 
Hava tehlike-

karşı • 
sıne 

Bartında açık renk 
boya yasak 1 

Bartın Belediyesi, hava teh
likesine karşı bir tedbir olmak 
üzere, yeni bir karar ittihaz 
etmiştir. Bu karara göre, yeni 
yapılacak binaların dış bada
naları veya boyaları beyaz ve 
açık pembe gibi, ziyayı gece 
dahi aksettiren renklerde ol
mıyacak; daima koyu veya 
toprak rengini andırır mat 
renkler kullanılacaktır. 

Mevcut binaların badana 
ve boyaları yenilenirken de 
ayni esas göz önünde tutula
cakbr. 

( AÇIK SÖZ - Bu kararın 
Hava tehlikesine karşı bir ted
bir olabileceğine akıl erdir
mek hayli müşküldür. ) 

•• 
Yumurta 

iriliğinde dolu 
Balıkkesir: ( Açık Söz) -

Bu civardaki Kanpınarda yu. 
murta büyüklüğünde dolu düş
müştür. Doludan köyün üç 
yüz dönümden fazla [arazisin
deki mahsulün zarar gördüğü 
anlaşılmaktadır. Civar köy
lerin de doludan ve sellerden 
zarara uğradıkları anlaşılmıştır. 

Bir makinist 
haşlanarak öldü 
(Bartından) - Ormancılık ve 

Endüstri şirketinin Helkeme 
fabrikasında, geçen hafta bu
har makinesinin istimi boşan
mış ve makinist Hilmi, sıcak 
buharla muhtelif yerlerinden 
yanmıştır. Kazazede makinist 
derhal tedavj altına alınmışsa 

da altı gün sonra ölmüştür. 

deli Durmuş oğlu Mehmet, 
uyurken bacakları arasına bı
raktığı gra tüfeği ateş almış 

ve Mehmet ölmüştür. Hadise 
hakkında Urla adliyesince tah
kikat yapılmaktadır. 

Sıhh1 imdat otomobili 
Hasta Nakliye otomobUI: 

"Gündüz,, 

" " (Gece) 

,, " " (Gece ve Gündü"t) 
Devlet Demiryollan Müracaat 

kalemi, Haydarpaşa 
Şark Demlryolları Müracaat 
kalemi Sirkeci 
Denizyolları acentest 
Akay Kadıköy lakeıesl haş 

memurluğı.\ 

44998 
20413 

23079 
42362 1 

43732 

Is tan but 

!
Kadıköy 

itfaiye 
24222 
60002 

Y eşilköy, Bakırköy, B~-
yükdere, Üsküdar itfai· 
yeleri 60625 

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

Tiyatrolar, Sinemalar 

HALK OPERETi 
Taksim bahçesinde 

Bu akşam 21,45 de 

F antazi operet üç perde 
SEVDA OTELİ 

Pek yakında 

RAHMET EFENDi 
Masalarınıı;ı ayırınız 

TELEFON 43703 

Radyo haberleri 
8 Temmuz 936 

ISTANBUL 
18; hafif musiki (plak), 19; ha· 

herler, 19,lS; Muhtelif plaklar ve• 
ya retransmisyon, 20; Halk musi .. 
kisi (plak), 20,30; Stüdyo orkea· 
tralan, 21,30; son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu 
Ajansının gazetelere mahsus ha
vadis servisi verlleccktir. 

PRAG 
20,20; Halk şarkıları, 21.os; hafif 

musiki, 21,SO; Orr musikisi, 22, 1:;; 
Popüler konıer {Çek fil5.rmoniıi), 
23, 15; pıak. 

VARŞOYA 
21; plak, 21,30; Reportaj, 21,SO; 

haberler, 22,0S; Sopcn'in eserle
rinden konser. 22,35; Bach'ın eser
lerinden parçalar, 23,20; oda mu• 
ıikisi; 26: dan• plikları. 

BUDAPEŞTE 

20.30; Radyo •alon orkestrası, 
21,10; Skeç, 23,10 op~ra orkestra
••; 24,20; cazbant, 24,SO; Fransızca 
haberler. 

BÜKREŞ 
18; Orkestra; 19; Aktüalite, 

19,15 konserin devamı; 20,20; tar· 
kılar {pli.k)1 21,30 piyano musiki
si, 22,10 şarkılar. 22,30 haberlar, 
22,45 küçük radyo orkcıtraıı, 

23,45; Haberler; 24; korser nakli. 

MOSKOVA 
18; şarkılar, t~,80; dinleyicllc

rin iatekleai Uzerine parçalar, 
19,30 şperct parçaları, 22; yabancı 
dillerle netaiyat. 
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Gönende 
Bir kadını kaçırırlar· 

ken cinayet çıktı 
Gönen (Özel) - ilçeye bağ. 

lı köylerden olan Babayakadan 
Bekir oğlu Hasan yanına arka

daşlarından Hasan oğlu Emin 
ve Mustafa oğlu Fahriyi ala
rak ayni köyden Halil oğlu 

Ômerin kızı Fatmayı kaçırmak 
için evine girmişlerdir. 

Kızı evde ararlarken kııın 

anasile, 80 yaşlarında bulu
nan dedesi Celilin bağırması 
üzerine elinde bulunan tek kır
ma av tüfeği ile Celilin üze
rine ateş etmiştir. 

Seksenlik ihtiyar sol omu
zundan ve kalbi üzerinden 
ağır suretle yaralanmıştır. 

Kendileri de kaçmışlardır. 
Fakat Bekir oğlu Hüseyin ka
çırmak istediği kızın Mustafa 
kızı Melihanın evinde olduğu
nu öğrenince sabahleyin er
kenden bu eve gitmiş Fatma· 
yı zorla kaçırarak evine gö
türmüştür. 

Olimpiyat yo
lunda ilk kafile 
Eskrimorler dün 
akşam gittiler 
Olimpiyatlara gitmeleri esas 

itibarile kabul edilen iskırimci
lerimiz, dün akşam konvansi. 
yonelle Peşteye hareket ettiler. 

Federasyon başkanı, Fuadın 
riyasetinde giden kafile 13 kişi· 
den mürekkeptir. Bu kafile Peş
tede, beynelmilel şöhrete malik 
Macar iskırimcilerile çalışarak 
olimpiyada hazırla nacaklardır. 

Türk takımı kılınç müsa
bakalarında: Balkan şampiyo
nu Enver, llhami, Orhan, Ci
hat Halim, 

Epe müsabakalarında: En· 
ver. Zihni, llhami, Mustafa, 
Cavit, Naci temsil edecektir. 

Flore müsabakalarına, dün
ya florecileri kuvvetli olduğu 
ve bizim de bu şubede fazla 
ihtisasımız bulunduğu için iş
tirak edilmiyecektir. 

Bayanlar arasındaki flore 
müsabakasına bizden Suat Fet-
keri ile Pariste tahsilde bulu
nan Halet iştirak edecektir. 

Bizim takım Peştede çalış· 
tıktan sonra Macarların Olim
piyad için yapacakları seçme
lerde de yer alacaklardır. 

1928 senesinden sonra, ha
izi ehemmiyet olarak Ruslarla 
ynpılan karşılaşmalarda galip 
gelen lskırımcilerimizin ıyı 
hazırlandıklarına, ve dah da 
iyi hazırlanıp ulusal varlığımızı 
şerefle temsil edeceklerine 
inanımız vardır. 

Bisikletçiler de bu· 
gün gidiyor 

Berlin olimpiyatlarına hazır· 
lık maksadile iki aydır Anka
rada kampla bulunan bisiklet
çilerimiz dün Ankaradan gel
diler. Olimpiyatlara iştirak 

için Balkanlarda muvaffakiyet 
göstermeleri istenen bisiklet 
takımımız, bugün Romanyaya 
hareket ediyorlar. 12 Tem
muz pazar günü Romanyada, 
Romanya milli bisiklet takımı 
ile 148 kilometre üzerinde ya
rışacak olan bisikletçilerimiz, 
bu müsabakalardan sonra tek
rar lstanbula dönerek olimpi
yat kampına gireceklerdir. 

Takımımız şöyle teşkil edil
miştir: Ankaradan; Talat, Eyüp 
lstanbuldan Kirkor, lzmitten 
Orhan, lzmirden Kazım. Bisik
let federasyonundan Cavit ve 
antrenörle beraber kafile 7 ki
şidir. Bisikletcilerimiz kendile
rinden çok emin bulunmakta, 
Romanyada, Olimpiyatlarda bir 
kaza olmadığı taktirde muvaf
fak olacaklarına yüzde yüz 
inanmaktadırlar. 
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BORSA - PİYASA 
7 Temmuz Paıarteoi 

Para Borsası 

Londra 
Nevyor• 
Paris 
Milin o 
Br;ikıel 

Atlna 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterd. 

Paag 
Vıyana 
Madrit 
BerliR 
Varşova 

Budapeşte 
Bük ret 
Belgrat 
Yokohamı 
Stokhoım 
Altıa. 

Banknot 

Loodra 
Nevyork 
Parls 
Mlıi o 
lirü1ıtsel 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amstcrd. 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
Varşova 

Budapeşto 
Bük ret 
Belgrat 
Yokohama 

Moskova 
Stokholm 

Paralar 

~ 
629. 
123. 
163. 
190. 
80. 
21. 
'ıo. 
22. 
8:ı. 

85.-
22. 
H. 
28. 
19. 
22. 
13. 
4!. 
32. 
31. 
906. 
242. 

Çekler 

Satış 
629. 

126. 
166. 
196. 
84. 
23.SO 

8ı8. 

25. 
84. 

94. 
24. 
ı6. 

39. 
22 
24. 
ı6. 
S2. 
34. 
33, 
967. 
241. 

629.50 
0,79d2 

12.03 
t0.U36 

1 4,1187 
84.S790 

2,4364 
63, 
• ı, 17 

19,116tl 
4,1832 

S,tl014 
\ 1,9766 

4.1832 
4.2920 

107.4167 
31.9655 
2.68l5 

24.9866 
3.0SJO 

istikrazı ar 
Türk Borcu. 1 

" " 
" " 

il 
lll 

laılkruı dahilt 
Ergani 
Sıvas Er&urum ( 

" " 
il 

Esham 

iş Bankası MU. 

" '' N. 
" " Hamiline 
Anadolu 0/0 60 

Merkez Bankaıı 

2ı. 
20.975 

95.lS 

2S 

sında, yerli bebekler arasında 
tertip edilen müsabakaya iş
tirak edecek bebeklerden bi· 
rinciliği kazanana 100 lira ik
ramiye verilmesi kararlaştırıl
mıştır. 

Müsabakaya iştirak şartları: 
1 - Bebekler bez, kontr

plake, kartonprese, mulaj ve 
saire gibi her türlü malzeme
den yapılabilir. 

2 - Boyları 80 santimetro
dan fazla olmıyacaktır. 

3 - Nihayet 28 Temmuz 
akşamına kadar Eminönü Köp
rübaşı meydanında Kızılay Ce
miyetinde sergi tertip heyeti
ne teslimedilmeleri lazımdır. 

Fazla malumat Kızılay cemi
yeti Eminönü köprübaşı şube
sinden alınabilir. Telefon 21035 

Zayi tasdikname 
1933-34 ders senelerin· 

de Pertevniyal lisesi ikinci 

sınıfından alınış olduğum 
tasdiknamemi zayi ettim. 
Yenisini çıkaraca!!;ııııdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Niğdeli Faik 

İstanbul Birinci Ticaret 
Mahkemesinden : Posta 
Telgraf Umum müdürlüğü 
avukatı Burhaneddin Tah• 

sin tarafından Rus bandı· 
ralı Bellinğam vapuru kap· 1 
tanı Prede aleyhine üç bin 
lira hasar bedelinin tahsili 
hakkında ikame edilen da· 
vanın 30.6-936 tarihli talı• 

kikat celsesinde ilanen ya• 
pılan tebligata rağmen 
müddeaaleyh gelmediğin· 

den hakkında giyap kararı 
verilerek H. U. M. K. 

nun 401 inci maddesi ıııu· 
cibince tebliğ için tahkikat 
29-9-936 Salı saat 14 de 
bırakılmıştır. MezkO.r gün 
ve saatta mahkemeye gel· 
mesi 1 uzumu ikametgahı 
meçhul olan nıüdJ.eaaleyhe 
ilanen tebliğ olunur. (735) 

S ııltanahmet Birinci Sulh 
Hukuk Hakimliğinden : 
Posta ve Telgraf idar~s!nin 
Sirkecide Deıııirkapıda oto• 
mobil garajı sahibi Salih 
aleyhine açtığı 4500 ku· 
ruşun tahsili davasının 
mumaileyhin ikameth' hı• 

nın nıeçhuliyeti hasebile 
illi.nen vukubulan tebliğ· 

lere rağmen gelnıemesile 
gtyabmda icrıı kılınan mu• 
hakemede müddeabih 4500 
kuruşun mafaiz ve masarifi 
muhakeme ve ücreti veka· 

!et tahsiline 25-9-935 tari• 

l'skiidar İcra l\femurlu· 

ğundan : Tamamına ehli 

vukuf tarafından 2600 lira 
kıymet takdir edilen Ka

dıköyünde Rasim paşa ma· 

hallesinin eski karakollıane 
yeni Az'ziye sokağında 

eski 7 mükerrer yeni 127 

sayılı yarım kargir hane
nin yarısı aç. k arttırmaya 

konulmuştur. Satış peşin rli r. 

Rusumu dell:iliye miışter i• 

ye aittir. Müşteriler kıy. 

meti muhamınenenin yiizde 
yedi buçuk nisbetinde pey 

akçeleri veyahut milli bir 
bankanın teminatlı mektu• 

bunun veri lmesi icap eder. 

Arttırma şartnamesi 24·7· 
936 tarihinde divanhaneye 
talik edilecektir· Birinci 

arttırma 10·8-936 tarihine 
müsadif Pazartesi giinü saıt 

14 de 16 ya kadar l" sküdar 

icra dairesinde yapılacaktır. 

Arttırma bedeli kıymeti mu. 

hammineni n yüzde yetmi7 

beşini bulduğll takdirde Üı;. 
tünde bırakılır ; aksi t:ıkdir• 
de en son arttırmanın tn· 

ahhüdü baki kalmak iizere 

arttırma 15 gün daha tem• 
dit edilerek 25· 8-936 ta• 
rlhine müsadif salı günü 

aynı saatte icra edilecek 
ve en çok arttırana ihale 
edi lecektir. 2004 numara l ı 

icra ve iflas kanununun 

126 ınc ı maddesi mucibin· 
ce ipotek alacaklılarla d(· 
ğ'•>r alak:ıdar:ının ve irt ifak 
hakk ı salıiblerin in gayr! 
menkul üzerindeki hak· 
!arını v~ hususu ile faiz 
ve masarife dair olan id· 
dialarını evrakı miisbiteleri 
ile birlikte nihayet 20 gün 

zarfında icra dairesine ve• 

rilmeleri aksi takdirde hak· 
hinde karar verilmiş ve !arı tapu sicilile sabit ol· 
gönderilen hüküm hulasası ı mayan alacaklılar satış 
da keza ik:ımetglhının bedelinden paylaşm:ılartn· 
meçhuliyeti şerh ve bila dan hariç kalırlar. Alaka· 
tebliğ iade kılınması üze· ' daranın icra ve iflas kanu· 
ri ne on beş gün müddetle 
ilanen tebliğat icrasına ka· 
rar verilmiş olduğundan 

bu miiddeı zarfında temyiz 
etmediği takdirde lıiikmfın 
kesbi kat ' iyet edeceği teb· 
!iğ makamına kaim olmak 
üzere ilftn olunur. 

nunıın meva .h maiısusasına 

tevfikan h:ıreket etmeleri 
ve daha fazla malumat al. 
onak istiyenlerin 935-1661 
numaralı dosyaya müracaat 
etmeleri il:in olun ur. 

(24258) 

Hava Yolları Umum 
Müdürlüğünden: 

Hava Yolları Devlet İşletme İda~esince, Sivil Pilot, 
uçuş l\!akirıi&ti gibi hizmetler için yetiştirilmek üzere 16 

genç hizmete alınacaklardır. Bunlar bir müddet idarenin 

münasip göreceği işlerde şakirt veya memur namzedi ola• 
rak çalıştıktan sonra kabiliyeti görfılenlerin tahsilleri A.,. 
rupada ikmal ettirilecektir. Bunların şakirt olarak çalır 
tıklan müddetçe, yiyecek ve giyecekleri idarece temin 

olunac~ğı gibi kendilerine bir liraya kadar gündelik de 

verilecektir. 
Kabul Şartları şunlardır : 

1 - Pilot olmak isteyenlerin Lise, Uçuş makinisti 

olacakların da Orta veya Sanayi mektebi mezunların ol• 

maları. 

2 -Havacılığa müsait bir sıhhatta olduklarının 

resmi bir hey'eti sıhhiye raporu ile tevsiki. 
3-Yirmiden büyük ve otuzdan küçük yaşta olmaları. 

4 - Devlet hizmetine girmelerine mani olacak hiç 

b!r halleri olmaması. 
5 - İdare hesabına Avrııpada bulundukları müdde

tin en az altı misli İdarenin münasip göreceği ücretle 
idare hizmetinde çalışacaklarını miıbeyyin bir kfttibi adil 

senedi vermelerL 
6 - Türk olmaları· 
Bu şeraiti haiz olanlar dan İngilizce, Almanca, veya 

Fransızca bilenler tercih edilecektir. İsteyenlerin 25·7· 

936 tarihine kadar resimleri ve diğer vesikalarile bir• 

likte Ankarada Hava Yollan İdaresine müracaatları. 
(1629) (3676) 

• 



Okulu Bayındırlık Fen 
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İstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve ,.-----·• 

., 

Artırma, eksiltme komisyonundan: 

MIKDARI 
C ! N S t KİLO 

Tahmin 
bedeli 

K. 
TUTARI 
LİRA K. -

Ekmek 22000 11,25 2475 -=.:;;:.. ______ - 4500 
Dağlıç 10000 45 

50 

1lk 
Teminat 
L K. Saatı -------

185 63 10 

Sanatoryom 
Ebe yurdu 

Akliye, Çocuk, 
1stilaiye hasta-

· Glandokratin 
Eksiltme Komisyonundan: demek 

Cinsi' Azı 
Süt 14500 
Kase yoğurdu 2700 
Kilo yoğurdu 2700 

Çoğu 

18700 
4000 
4000 

Tahmini Fiat 

1~ t 
14 

Muvakkat gıranı: 

211,26 

demi iktidarın 
devası demektir. Pro!esöt 
Stinoch ve Brown Sequar
din me•aileriyle elde edile 

mühim bir keşiftir. 

Kuzu 750 43 322 

~s_ı_ğ_ır---------------:~5o~o:------;3~7----~5~~;~~~~5~0;___.;::3~75;._~5~3--~10.;.:..,1.2,_ 
Sade yağ 
Ztytin yağ 
Tereyağ 
Sabun 

2500 85 2125 

nelerile Tıp Ta· ~Iutabak yumurtası 177000·234000 1,5 ı 
lehe Yurdu ve Günlük yumurta. 101000-140000 5 
Kuduz tedavi 

, 
' 788,25 
L 

Her eczanede 
bulunur. 

1000 62 620 
400 90 360 

lOOQ 34 340 

500 
500 
500 

24 
50 
32 

3445 258 38 10,30 

l\Iüessesesine. 
Yukarda adları yazılı Sıhhi Miiesseselerin kapalı zarfla eksiltmeye konulan 1936 

1-Iall yılı süt, kilo yoğurdu, kase yoğurdu ile mutbak ve giinlük yumurtaların:ı teklif 
edilen fiyatlar fazla görülmüş olmasına binaen yeniden pazarlıkla ekBiltmeye konul• 
muştur. 

1 - Pazarlık 24·7-936 günü saat 14 buçukta Sıhhat Müdürliiğii binasındaki ko
misyonda yapılacaktır. 

Devredilecek ihtira 
beratı 

• Hasaratla mücadele eczas
ını maksa daha muvafık bir 
şekilde istihzar usulü,. hakkın. 
daki ihtira için istihsal olunan 
29 Ağustos 1932 tarih ve 1476 
numaralı ihtira beratının ihtiva 

Zeytin danesi 
Kaşar peyniri 
Beyaz peynir 

120 
250 
160 
530 
300 
180 
480 

39 75 10,42__ 
2 - Süt ve yoğurda aid şartnameler 138 kuruş mukabilinde ve yumurtaya aid 

şartnameler parasız olarak komisyondan alı na bilir. İstekliler her miiessese için ayrı 
ayrı pazarlığa girebilirler. 

1 

ettiği hukukun bu kere başka· 
sına devir ve yahut icara ve
rilmesi teklif edilmekte olmakla 
bu hususta fazla malümat 

Odun Çeki 
Mangal kömürii 

• Çamaşır yıkama 
Ceviz içi 
Kuru kaysı 

> Üzüm 
> Erik 
> Vişne 

> İnc:r 

Çam fıstığı 

Kuş üzüml"ı 

Soğan 

Patates 
Toz şeker 
l\Iercimek ye~il 
Nohut 
Pirinç 
Yumurta 
Kuru fasulya 
Sirke 
Kuru barbunya. 
Kuru bezelye 
Tuz 
Salça 
Soda 

Tavuk 
Hindi 

Silivri yoğurt 
Kase yoğurt 
Süt 
kaymak 

Yassı kadaif 
Ekmek kadaif 
'rel kadaif 
Reçel 
Güııa. 

120 
6000 

40000 parça 
150 
100 
150 
50 
50 

150 
40 
50 

4000 
3000 
3500 

150 
300 

3500 
30000 

1000 
300 
200 
100 
750 
~00 

200 

800 
500 

2500 
500 Ka. 

1500 
50 

250 

3 
35 
65 
ıs 

45 
40 
; 15 
• 
.60 
35 

5 
6 

26 
20 
12 
24 

3 

1, 5 
17, ö 
10 
13 
9 
6 

15 
7, () 

50 
50 

13 
5 

11 
100 

1200 
52 

.65 
27 

i22 
20 
22 
24 
17 

251 

200 
180 
910 
30 
36 

!340 
450 
175 
30 
26 

9 
45 
30 
15 

2976 
400 
250 
650 

3~5 
25 

165 
50 

565 

50 

50 

50 

50 
00 

150 17, 5 26 2ri 
100 çift 27, r: 27 5 
100 33 33 
400 45 180 

36 11 
90 11,15 

18 77 11,30 

223 20 11,45 

48 75 13, 5 

42 38 14 

100 50 50 _., 

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

edinmek isteyen zevatın Gala· 
ta' da, Perşembe Pazar Asl \il 
hanında ı.4 5 nci katta muk;m 
vekiline müracaat ey!emderi 
ilan olunur. 

1 • l istanbul Belediyesi ilanları 1 • 1 -Keşif bedeli 529 lira 14 kuruş olan Beyazıtta inkılap 
müzesinin tamir ve tadili açık eksiltmeye konulmuşt ur. 

Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görii• 
lür istekli olanlar kanunun tayin ettiği vesikadan başka 
belediye fen işleri müdürlüğünden alacakları vesika ile 
40 liralık mı:vakkat teminat makbuz vcy;t mektııbile 
beraber 20 Temmuz 936 pazartesi günü saat 15 de da• 
imi encümende bulunmalıdır. (B.) (3712) 

Senelik muhammen kirası 40 lira olan Samalya·l:ı 
Hüseyin ağa mahallesinin deniz kenarı sokağında 180 
metre murabbaı arsa teslim tarihinden itibaren 937,938, 
939 seneleri mayısı son una kadar kiraya verilmek üzere 
açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdür
lüğünde görülür istekli olanlar 3 liralık muvakkat te
minat makbuz veya mektubile beraber 22 Temmuz 936 
çarşamha güniı saat 15 de daim! encümende bulunıu~-
lıdır. (B.) (3837) 

İstanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Beyoğlunda eski Pangaltı yeni Feriköy mahallesinin 
eski Tay yeni Tay ve Derebaşı sokağında iki katta Dört 
oda ve s~ir müştemilatı Terkos ve Elektrik tesisatı arka· 
sında bahçesi ayrıca bir sarnıcı bulunan eski 12 müker· 
rer yeni 14,3 No. lı kagir evin yarı payı, parası peşın 

ve sırf nııkit verilmek şartile bin iki yüz elli lira üze· 
rinden açık arttırma usulile satılacaktır. İsteklilerin 23· 
7-936 perşembe günü saat on İki Buçukta yıizde 7, 5 
pey akçalarile miirocaatları. (R.) (3832) 

İst. Dördüncü İcra 
Memurluğundan: 

Sakirin Emniyet Sandığına birinci derecede • ipotekli 

YIRAS 
~ 

BIÇAGINI 
""' DUN YADA 

o 

MiLYON 100 
, , 

KiSi • 

İstanbul Dördüncü -
icra Memurluğundan: 

Remziye ve Zekinin Emniyet Sandığına birinci 
derec: de ipotekli olnp tamam ı na ehli\'tıkuf tarafından 

(9fı0) lira kıymet taktir edilen K1sııııpaşada Tahtakadı 
mahalle ve sokağında eski 24 yeni 24,24 numaralı sağ 
tarafı cami avlusu, sol tarafı Iliiseyin ve Ayşe ev ve 
bahçesi, arka tarafı makaracı bostanı, önü Tahtakadı 
sokağ; ile mahdut zemini ııulta taşlı antre üzerinde 
ocak mahalli, iki oda ve bir hela, bahçede bir kuyu ve 
incir ağacı bulunan umum mesalıası 203 ıu2 olt1p 45 m2 
bina ve geri kalanı bahçeden ibaret olan ahşap ve bir 
katlı evin temamı açık arttırmağa vazedilmiştir. 

"16 75 23 76 14,30 
-----~--------~·J!,!!! __ !:!.., __ ..!:;!....._:.:::.....~~~ ------·-

1 
olup temamına (720) lira kıymet takdir edilen Usküdar
da, tavaşi Hasan.ığa mahallesinin kayden eski bakkal 
yeni Bali çavuş mescidi sokağında halen 1nadiye mes
cidi sokağında eski 31 yeni 17 numaralı sol tarafı ka• 

Arttırma peş ; ndir. Arttırmaya iştirak edecek müşte
rilerin kıymeti mulıamınenin % 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın temınat mektubunu hamil 
olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye 
ve vakıf borçları boçluya aittir. Arttırma şartnamesi 
20·7-1936 tarihinde dairede mahalli mahsusuna talik 
edilecektir. Biri'lcİ arttırması 18-8-1936 tarihine müsadif 
Paz~rtesi günii dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra 
edilec~k. Birinci artıırmada bedel, kıymeti muhamme
ncnin % 75 ini bulduğu takdirde tüste bırakılır. Aksi 
takdirde son arttırmanın teahhüdii baki kalmak üzere 
arttırme on beş gün daha temdit edilerek 25·8· 1!136 
tarihine miisadif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dai
reJe yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttı• 

ranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve İflas 

kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapıı 
sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alaka . 
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
ht1susile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tari· 
hinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile 
birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar .satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Miiterakim vergi, tenviriye 
ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rusıımu ve Vakıf 

icaresi ve 20 senelik vakıf icaresi tavizi bedeli müza• 
yededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak isti• 
yenlerin 934-236 numaralı dosyada mcvcet evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anla• 

Yesil salata 
; Prasa 
Ispanak 
Havuç 
Lahana 
Kök kereviz 
Patlıcan 
Taze bamya 
Domates 
Semiz otu 
Rabak 
Taze bakla 
Dolmalık biber 
'r. Ayşe kadın Fa.· 
Balkabaıtı 
Enginar 
'raze bezelye 
'faze çalı 
'raze barbunya 
Karnabahar 
llıyar 
Salamura yaprak 
Yeşil soğan 
Maydanoz 
Dere otu 
~ane 
Limon 
Rıırıı sarmısak 
Pancar 

·'· 

2000 
1200 
2000 

250 
700 
500 

10000 A. 
300 

2000 
500 

1000 
500 
500 

1500 
200 

1000 a. 
200 
100 
200 
150 

1500 
100 
500 

3.;00 De. 
800 > 

150 • 
7000 A. 

50 
100 

1 
3 
6 
5 
4 
4 
2 

15 
5 
3 
5 

13 
9 

13 
2 
9 

17 
.14 
12 
14 

2 
15 
1 
l 
l 
1 
3 

15 
2 5 

20 
36 

100 
12 50 
28 
20 

200 
45 

100 
15 
50 
65 
45. 

195 
4 

90 
34 
14 
24 , 
21 
30 
15 

5 
35 
8 
1 50 

21 
7 50\ 
2 50 

1244 
• 

• 

93 30 15 

Okulun Mayıs 937 sonuna kadar yokanda cin~, mi~tar, tahmin bedellerI, t~; 
tarları ve ilk teminatları yazılı ihtiyacatı şartnamelenne gore Et [kapalı zarf] usulı• 
le ve diğerleri açık eksiltmeye konulmuştur. 14-7°936 tarihinde S~h günü yanla· 
rıııda yazılı saatlerde eksiltmeleri yapılacaktır. Kapalı zarfda teklıf mektt1plarının 
bir saat evvel komisyona verilmesi. 

isteklilerin şartnameyi görmek ve teminatlarını yatırabilmek üzere Arnavutköy 

Sarraf burnundaki okula başvurmaları, ihale günü de cari sene ticaret _odası belge• 
sile ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerıle Fındıklı: 
Güzel sanatlar akademisinde Yüksek mekteplar muhasebeciliğino ıelmeleri. •3598• 

yıkcı Necip ile Emine hanesi, sağ tarafı Bekir veresesile 
Necmiye hanesi, arka tarafı Bekir veresesile Necmiye 
hanesinin aralığı, önü ;okak ile mahdut ve iki kanatlı 
kapıdan girilen zemini malta taşlı bir av!'.l iizerinde ze
mini malta taşlı ve içinde alaturka bir ocak ve mermer 
bilezikli bir kuyu bulunan harap bir mutbah, (bu avlu· 
dan zemin katına girilir.) Zemin katında: Zemiııi malta 
bir sofa iizerinde bir kömürlük, bir dolap, bir merdiven 
altı, Birinci katta: Bir sofa, iki oda, bir hela, İkinci 
katta: Bir sola üzerinde üç dolap, iki oda, bir helayi ha
vi ve üst katı bir sofadan ibaret çatı olan ve umum me
sahası 80 M2 olup 57 M2• bina geri kalanı bahçe olen 
çatı katı ile birlikte dört kattan ibaret ahşap evin tema• 
mı açık arttırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşte• 
rilerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil 
olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye 
ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 
20·7·936 tarihinde Dairede mahalli mahsusuna talik edi· 
leceiı:tir. Birind arttırması 10·8·936 tarihine miisadif Pa• 
zartesi günii dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edile· 
cek, birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin % 
75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde ıon 
arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş 

gün daha temdit edilerek 25-8-936 tarihine müsadif Salı 
günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci 
arttırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakıla• 
caktır. 2004 numarıla İcra ve İflas kanununun 126 ıncı 

i maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabitolmıyan 
! ipotekli alacaklarla diğer a!akadaranın ve irtifak hakkı 

ıahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zar• 
fında evrakı miisbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri 
lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmı· 

yanlar satış bedelinin paylaşmasından'· hariç kalırlar. Mü. 
terakim vergi, tenv;riye ve tanzifiyeden ibaret olan 
Belediye rusumu ve Vakıf icaresi ve 20 sa.nelik vakıf 
icaresi tavizi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha 
fazla malumat almak istiyenlcrin 934/1095 numaralı 
dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıy• 
met rapornnu ~örüp anlayacakları ilan olunur. (3812) 

yacakları ilan olnnur. ( 3813) 

lstan bul üçüncü icra me
murluğundan : 

Mahcuz ve paraya çcv• 
rilmesine karar verilen tel 
ha !at dolabı ve sair gemi· 
ciliğe ait eşya açık ve 
ikinci artırma suretile 16/ 
71936 tarihine müsadif cıı• 
ma günü saat 17 de Aya. 
kapı Fener caddesinde 178/ 
182 numaralı kalafat yerin• 
de satılacağından talih olan
ların mahallinde hazır bıı· 
lunacak memuruna müra• 
catları ilan olunur, 

İstanbul 6 ncı icra me
murluğundan: Bir borçtan 
d~layı mahcuz ve paraya 
çevrilmesine karar verilen 
kanape takımt ve ayna ve 
bir halı 10·7·936 Cuma 
günü sabah saat 10-11 de 
Bayazit Tavşantaşı cadde· 
sinde 35 numaralı evde 
açık arttırma ile satılaca• 

ğından isteklilerin mezkur 
gün ve aaatta yerinde ha· 
zır bulunacak memuruna 
müracaatları ilan olunur. 
(24243) 
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Şekerli limonlu N .. .. 
l\Ieyvalardan ve mey,·aları~ö~den yapılmıştı~B~ ~ba 

kaşığından bir bardak suya, gajet lezzetli ve nefasetine doyum 
olııııyan gazozlu limonata yapılır. \'e bu yemeklerden sonra alınırsa 
mideddir. Mideyi bozan şerbet ve dondurma yerine HASAN 
Gazoz özile yapılmış buzlu liınon:ıtalar içiniz. 

Harareti teskin eder. Şişe 30, büyük 50 kuruştur. 

Sümer Bank 
Umum M.üdürlüğünden: 

Bankanın teşkilatına ''e Fabrikalarına liselerden, ticaret 
mekteplerinden bu sene mezun olacak tele beler arasın dan me· 
ınur a\ıııacaktır. 

Seçilecek namzetler Bankanın, Teşkilatının ve Fabrikala• 
rının idare, nıul.ıasebe, ticaret kısınılarında bir sene müddetle 
çalıştırılarak yetiştirildikten sonra ehliyet ve liyakatleri an· 
laşılıuak üzere bir imtihan tabi tutulacak ve bu imtihanda 
muvaffak olanlar, tecrübe ve bilgileri tekemmül ettirilmek 
üzere Banka hesabın:ı ecnebi memleketlere staja gönderile· 
ceklerdir. 

Umumi Şartlar: 
1 Trırk alır.ak, 

2 Tamüssil.ıha olmak, 
3 18 yaşın-lan aşağı 25 yaşın lan yukarı olmamak; 
4 Liselerin riyaziye kısıııından ve lise ayarı ticaret 

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

Hususi Şartlar : 
1 - Liselerin riyazıye kısımlarile lise derecesindeki tica• 

ret mekteplerinden pek iyi derece ile ıne-ıun olanlar bila 
imtihan kabul olunur ve kendilerine 70-80 lira arasında bir 

ınaa'i verilir. 
2 - Liselerin riyaziye kısımlarile lise derecesindeki tica

ret mekteplerinden iyi ,.e orta de.recele mezun olanların rİ· 
yaziye ve lisan grupların:lan kuvvetli olanları seç;ıerek bir 
imtihana tfılıi tutu!ur, ve kendilerine nııl\·affakiyet derecele· 
rine göre 50-GO-70 lira arasında bir maaş verilir' 

3 - Bıınlardaıı Anknra'dan istihdam edilenler maaşların· 

dan maada ayrıca 20 lira p1lı1lılık z1nınıı alırlar. 

Taliplerin nihayet 20 ·Temmuz· 1936 ıarihiııe kadar aşa• 
ğıdaki vesaiki "M. N.,, remzile Aııkara'da Sümer Bank 
Umum Müdürlüğüne ve i'tanbul'da Sümer Bank İstanbul 
Şubesi M üd ürlüf:ne göndermeleri l? zımdı r. 

1 - Nufus teskeresi; 
2 - r.ıektcp sahadetnamesi veyalınt mektep tarafından ve• 

rilmiş muvakkat tasdikname; 
3 - Resmi bir hastahaneden alınmış sıhhat raporu~ 

4 - 3, adet vesika fotoğrafı; 

İmtihana tabi olacakların imtihanı 31 • Temmuz • 1936 
saat 9 da İstanbul ve Ankara'da aynı zamanda yapılacaktır. 

•lfl05• •3179• 

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

en mükemmel motör!eri, t2 ay va :le ile 

SATAR VE TESİS EDER 
HER TÜRLÜ ELEKTRiK SINAI ALETLERi 
zımpara taşları, mak'apları, pompaları, tezgahları 

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

-AÇIK SÖZ-

-Ecnebi Memleketlere Talebe 
gönderilecektir. 

e 
Umumi Müdürlüğünden: 

Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtisas şubelerinde ye· 
tiştirilmek üzere imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek ecnebi 
memleketlerde tahsil ettirilecektir. Namzetlerin. aşa~ıia yazılı 
şartları haiz olmaları lazımdır. 

Umumi Şartlar: 
Türk olmak; 
Tanıfıssihha olmak; 

1 
2 
3 
4 

18 yaşından aşağı 25 yaşından yukarı olmamak; 
Liselerin riyaziye kısmından m<zun olmu5 bulunmak; 

Hususi Şartlar ; 
1 - 1932·1936 seneleri arasıııda liselerin fen kısmından 

mezun olıııuş bulunmak; riyaziye, fizik, kimya derslerile ya.. 
bancı dilden iyi not almış olmak; 

1 2 - Tahsile gitmeğe \'e avdette Banka lıizmetinie ça~ış· 

1 
mağa mani re>mi veya hususi bir taahhüdü olmamak; talip· 
!erin nihayet 20 Temmuz 19136 tarihine kadar aşağıdaki ve• 
saiki •M. E.• remziyle Anknra'da Sümer Bank Umum Mü• 

1 

dürlfıtı:fıne ve İstanbııl'da Sümer Bank İstanbul Şubesine 
göndermeleri l&zı mdır. 

1 - Hal tercümesi; 
2 Mektep şahadetnamesi •e imtihan notları cetveli; 
3 Resmi bir hastahaneden alınmış ve yukarıda yazılı 

sıhhat ve bünye şartlarını muhtevi bulunmuş birsılılıat raporu; 
4 - Fotoğraf; 

Bu vesikalar makina ile yazılmış üçer nüsha olarak gön· 

derilecektir. 
imtilıan 31 Temmuz 1936 saat 9 da İstanbul ve 

yapılacaktır. "1607" "3780,, 

~ i K BAVANVAR 
MAG/.\Z/.\SINOA 

Yeni gelen: v 

HuM"AŞiA~ 
EMPRiM'itiıı 

DENiZ 
p~~~ - . 

K 
EL81SELEAI 

H,;.lı/lci 

AYSE~ 
Ar.:-=. ÇOR/.\BI 
ıvömtl~r 

Ullstein 
Pt1fronların son ve 

fek mi( 
KOLLEK.SIYONU 

ÇOK 
ZE TLI OLUR 

Dikkati~~ 

Salacak PlajıHakkında 
Vapuılann yeni yaz tari

fesi tatbik ediliyor. Sayın 
lstanbul halkının pliijımızı tercih 
etmeleri için Şirketi Hayriye ile 
mutabık kalarak Salacağ'a gidiş 

geliş, hanyo ve kabina ücretleri 
dahil olarak, birinci mevki 35 
krş. ve ikinci mevki biletlere 30 
krş. olarak fiyat tesbit edilmiştir. 

Salacaktan son vapur 24, 15 te 

8 Temmuz 

I ihmal fdilmiyecek eırsat] 
YerliMallar Sergisiden 

G 

R 

i 
p 

i 

Paviyonunu z·yaret 
etmeği unutmayınız 

Milyonlarca 
müstalız~rını, 

kazanan 

Devlet 

kişinin kullandığı hıı iki meşhur Türk 
serginin en güzel ve en çok rağbet 

paviyonunda hazırlanırken görünüz. --Demiryolları ve limanlar_ı lşletm& 1 
U. idaresi ilanları ___J 

1 

Muhammen bedeli 10.500 lira olan 300 toıı lınrda dö,rnıe 

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 mu\•akkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-ri· 1936 G. 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan taliımtııaıne dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar K•mıi;

yon Reisliğine vermeleri lazımdır. Şartraıııeler parasız ol:ırak 
Anbra'da Malzeme Dairesinde, Haydarpaşada Tesellüm ve Sev:C 
Şefliğinden dağıtılmaktadır. (3799) 

* • * 
Muhammen Bedeli 29700 lira olan 13GO ton sun'i pGrtland 

çimentosu 22· 7-936 Çarşamba günü saat 1G,30da kap1lı zarf ıısıı· 
liyle Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2227,GO liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7·5·936 gün 
3297 No. lıı nüshasında intişar etmiş olan talimatname da!resinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı giin saat 14,30 a kadar Komis
yon Reısliğfoe vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 145 er kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerin• 
de satılmaktadır. •3749• 

• •* • 
İlk eksiltmesi feshedilen İsmi, muhammen bedelleri aşağıda 

yazılı malzeme 23/7/1936 Perşembe günü hizalarında gö;terilen 
saatlerde Ankarada İdare binasında ayrı ayrı ''e kapalı zarf usulü 
ile satın alınacaktır. Bu işlere girmek isteyenlerin hi7.alarında gös• 
terilen muvakkat temina•lar ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
resmi gazetenin 715/!936 g. 3297 N o. l u n iislıasınd ıintişar et ııı iş 
olan talimatname da:resinde alınmış vesik1 ve teklif mektuplarını 
aynı gün lastik malzeme için (saat 14,45 e); dinamo kayışları için 
(saat 15 e); kapalı ebonit kutıılar için de (saat 15,15 e) ka.lar ko
misyon Reisli):(ine vermeleri lazımdır. Bu işlere ait şartname Hay• 
darpaşada Tesellüm ve se,·k şefliğinde, Ankarada :-.Ialzenıe daire• 
sinde parasız olarak d:ığıtılıuakt3dır. (3819) 
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Eğer sizde bozuk veya kııllanılmıyacak vaziyette bulunan 
Elektrik Aletleriniz vars:ı, onları derhal Salıpazar'da Necati 
Bey Caddesindeki SATİE Sosyetenin İdare merkezine, veya· 
hut diğer şubelerine getiriniz. 

Bir ufak tamirle işin;zi görebilecek aletleri niçin evini
zin bir köşesine atıyorsunuz ? 

Bilmiyo: ınusıınuz ki 44.963 numaraya telefon edince 
SATiE sizde bıılıınan bozuk elektrik aletlerini derhal aldırıp 
en kısa bir müddet zarfında, mükemmel kullanılacak vaziyette 

size iade eder. 
Siz de bu aletleri SA T i E •ye getirebilirsiniz. 

KÜÇÜK TAMiRLER BEDAVA YAPILIR 

1 800 adet kapaklı 
abonit akkfınıüla· 
tör kutusu 

4800 3(i0 • 16.15 

- ----'----

Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Ankarada Yenişehird.e Dalııliye \'ekfıleti biınsı methaline 

konulacak mermer levha ve brons pilfıka işi açık eksiltıneye ko· 
nulmuştur. 

2 Muhammen keşif bedeli 1815 liradır. 

3 - 1Iııvakkat teminat 136 lira 15 kuruştur. 

4 - Eksiltme 20171936 Pazartesi günü saat 15,30 da Dahiliye 
Vekaleti binası içinde toplanan Satınalma Kom;syonunca yapıla• 

caktır. 

il 5 - Bu işe aid mali ve fenni şartnameyi, kroki, fiat cetve!İ 
Diğerleri için yalnız yapılan masraf bedeli alınır. 

••••••••••••••••••••••••••••- ve grafikleri görmek ve almak isteyenlerVekalet Levazımına mü• 
racaat ederler. 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden yazı işleri müdürü 
Etem izzet Benice 

Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

6 - !eteklilerin yukardaki şerait dairesinde ve Jaakal 8 gün 
evvel 11\Üracaatla fen heyetinden alacakları ehliyet vesikalarını h~
milen yevmi mezkiırda müracaatları ilan olunur- "15428 "3697. 
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