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------- Mısırda lngilizler 1 
Türkiye zecri arasında siyasi görüşmeler 

Milletler Cemiyeti misakı ta- bahsettiği bu nokta, 10 uncu 
rafından ortaya konan müşte- madde ile hiç bir taaruz teş-
rek emniyet meselesi bugün kil etmez. 

Tedbirleri yapılıyor 
<"u""veyş mıntakasında yeni bir V l'J Budapeşte, 8 (A.A) - Avusturya başbakan muavini B. Baar 

...Jı .1\,, a uırıyor Von Barenfels buraya gelmiştir, Bugün öğleden sonra başbakan 

hava ÜSSÜ tesis ediliyor Vekillerheyeti ~~r~:e~b~1~:;~ir~örüşmek üzere Gömböş'ün bulunduğu mahalle Cenevredeki binanın istinat 10 uncu madde memleketle-
etliği en mühim te:nel direk- ri harici tecavüzlere karşı sıya-
lerinden biridir. net ederken, 19 uncu maddede 

l\lisakın 10 uncu maddesine dünya sulhunu daha ilerisi için 
göre, "Cemiyet azaları, cemi- sağlaştırmak bakımından mus-
yete dahil bütün milletlerin lihane müza k er el ere kapılan 
milki tamamiyetlerine ve siyasi açık bırakmaktadır. 
islik lallerine hariçten vaki ola- Halbuki, misakın metinleri-
cak herhangi bir tecavüze nin sadece kıraetinden anla-
karşı hörmet ve muhafazasını dığımız müşterek emniyet, na-
deruhte ederler. Tecavüz, teh- zariyeden müsbet neticeler 
dit veyahut tezavüz tehlikesi- beklenem iyeceğini de misalle-
ne karşı, konsey bu taahhü- rile göstermiştir. Muasır bey-
dün icrasını temin vasıtalarına nelmilel hukukta hakiki güzel 
müracaat eder.,, bir buluş olan müşterek em-

Misakın diğer maddelerile de niyetin ileriye doğru atılmış 
oldukça sarih bir şekle sokul- bir adım olduğuna şüphe edi-
muş olan bu metin, muasır lemez. 
beynelmilel bukukun en sağ- Milletler cemiyeti misakı 
lam prensiplerinden birini teş- meriyete girmezden evvel, dev-

Londra, 8 (A. A.) - Resmi lngiliz askerlerinin Mısır ara-
mahafil, Kahirede lngilizlerle zisinin bir noktasından diğe-
Mısırlılar arasında yapılmakta rine naklini kolaylaştırmak 
olan müzakerelerin memnuni- içi'! yolların sür'atle yapılma-
yete şayan bir şekilde cere- sını istemektedirler. 

yan etmekte olduğunu beyan lngiliz mevzilerini takviye 
etmektedir. Bunun!& beraber etmek için Süveyş Kanalı mın-
bazı meseleler, bilhassa Sudan takasında yeni bir lngiliz hava 
meselesile Mısırda oturan ec- üsüharekesi vücuda gelirile-

nebllere aid şahsi ahkam me- cektir. 
selesi henüz halledilmemiştir. Resmi mahafil, yeni it'l;l! 

Ayni mahafil, müstakbel !arın lngiltere ile Mısır ara-
itila[namenin Kahiredeki ln- sında dah:ı. sıkı bir askeri 
giliz askerlerinin yavaş yavaş mesai birliği tahakkuk ettir-
çekilerek Süveyş kanalı mm- mek sayesinde lngilterenin 
takasında tahşid edileceğine Mısırdaki vaziyetini takviye 
dair ahkamı ihtiva edeceğini mütaleasında bulunmaktadır-
ilave etnıektedir. Mısırlılar, !ar. 

karar verdi 
Ankara, 8 (A.A) - Cemiyeti 

Akvamca sanksiyonların kal
dırılmasına karar verilmiş ol
duğu için, 13-11-1935 tarih ve 
2844 numaralı kanunun ver
miş olduğu selalıiyete binaen 
konulmuş olan sanksiyonların 
14 Temmuz 1936 dan itibaren 
kaldırılmasına Vekiller Heye
tince karar verilmiştir. 

• • • 
Bir lngiliz tayyaresi düştü 

Kahire, 8 (A.A) - On üç askeri nakletmekte o"aı bir 
lngiliz askeri tayyaresi Kahire ile Libya hududu arasınd1 yere 
düşerek parçalanmıştır. içindekilerden sağ kalan altı yar< I> 
hastahaneye yatınlmışlardır. 
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Vatandaş söylüyor!.. 
1 inci sayfadan devam 

ı rını bile çıkaramıyorlar. Çün
kü sebep basit: Vergiler çok 
ağır. Bu ağırlık yüzünden mey
haneciler ·ve gazinocular ya
vaş yavaş meslek değiştirme

ye başladılar. Bir kısmı ise 
sermayesini kaybedip perişan 
kalmıştır. kil ediyordu. !etler aşağı yukarı tecavüze 

Misakın metnine ve ruhuna uğrayan bir memlekete karşı 
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Kağıt fabrika
sında bir işçi 
parçalandı 

Buras; beni o derece yakın
dan alakadar etmiyor. Çünkü 
ne meyhaneciyim, ne de gazi
nocu, Hatta içki ile dahi ba
şım o kader hoş değildir. 

zinolarda utuz kuruşluk bir 
şişe rakının doksan kuruşa 

satıldığını da göruyoruz. Halk 
bu parayı veremiyor, dört ka· 
deh içkiyi doksan kuroşa içe 
mi yor. Bunun için de rakıyı 

sermayesine içmeyi tercih edi• 
yor. Yakında güpe gündüz. 
tıpkı sigara içer gibi, sokak 
ortalarında aşikar olarak içki 
içildiğini görürsek hiç hayret 
etmemeliyiz. Bu şüphesiz aci ve 
izdirap verici bir vaziyettir ki 
önüne geçmek için polisin 
kontrolu beş para etmez. Ze· 
hire panzehir lazımdır. Mey· 
hane ve gazinolarda içki fi· 
yatlarını azaltmalı, ucuzlatma· 
lıyız. Bunu yapmazsak, yakın 

bir istikbalde çok derin ve 
müstevli bir ictimai hastalıkla 
mücadele etmek mecburiyetin· 
de kalırız ki o zaman hüku• 
met çok yorulur.,, 

göre, Milletler Cemiyetinin yardım etmekle mükellef de-
bülün azası, birbirlerinin mil- ğildiler. Ancak bu, hususi bazı 
ki tanıamiyetlerini ve siyasi muahelere istinat etmekle kal-
istiklallerini karşılıklı olarak mış, hattı\. birçok zamanlar 
korumaya mecburdurlar. Bina- akidler imza ettikleri bu mu-
enaleyh Milletler Cemiyetinin ahedeleri tanımağa bile lüzum 
bütün azasına müteretttip or- görmemişlerdir. 
tada bir taahhüt var demektir. Bugün ·ise vaziyet tamamile 

Milletler Cemiyeti azası, değişmiştir. Misakın tahmil et-
cemiyete mensup diğer aza tiği mecburiyetler dolayısile, 
memlekete karşı her türlü ıe- cemiyete dahil bütün dev-

letler. kendi mülki temacavüz hlreketinden içtinap 
etmek şöyle dursun, Cemiye- miyetinden ve siyasi orga• 
te dahil olmayan memleketler nizasiyonundan emin bulun. 
tarafından gelebilecek teca- maktadır. 
vüzlere karşı da vaziyet al- Fakat maateessüf bu şekil-
mak mecburiyetindedirler. deki müşterek emniyetin pratik 

Misakın 10 uncu maddesinin sahada tahakkuku pekte-kolay 
ortaya koyduğu müşterek em- görülmemektedir. 
niyetin evrensel bir mahiyeti Son yılların tecrübeleri bize 
vardır. Mütecaviz memleketin gösteriyor ki. müşterek emni-
karakterini ve bu memleketi yet bahsinde Milletler Cemi-
tecavüze sevkeden aebep'.eri yeti aczini itirafa mecbur kal-
hesaba katmadan bütün ihti- mıştır. Bu ise, Milletler Cemi-
malleri istihdaf etmiştir. yetinin şimdiki Organizasyo-

Misakın 10 uncu maddesi nunda en mühim bir noksanı 
sadece tecavüzden, tehlikeden teşkil eder ve bunun da biran 
ve tecavüz tehdidinden balı- evvel çaresine bakmak lazım-
setmektedir. Bundan çıkan ne· d ır. 
tice şudur: Milletler Cemiyetinde ıslahat 

Cemiyete aza olanlar, diğer yapılması mevzuu bahs olduğu 
aza miıteca vüze maruz kaldığı bu sıralarda, Cemiyet azasının 
zaman yardıma koşacaklardır. bütün gayretlerini bu noktaya 
Sırf dahili sebedlerden neşet tevcih edeceği zannedilebilir. 
eden dahili muharebeler, ha- O suretle ki müşterek emni-
rici tecavüzle alakası olmıyan yet prensibi pratik sahada da 
diğer bütün hadiseler bu mad- kuvvetlendirilmiş olsun. 
denin şümulüne dahil değildir. Yoksa milletler hiçbir za-
Buna rağmen, beynelmilel mu- man kendi emniyetlerini pa-
ahedelerin muslihane surette muk ipliğine bağlayamazlar ve 
tadili daima mümkün buliın- ancak güvendikleri yerlere 
maktadır. 19 uncu maddenin teveccüh ederler. 
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Vapurlar 
Rıhtım 
Arıyorlar 

Limandaki rıhtımların az 
olması yüzünden çekilen sıkın
tının önüne geçmek için bazı 
tedbirler aranmaktadır. Bil
hassa son günlerde Galata 
rıhtımlarının bazı kısımlarında 
yapılmakta olan tamirattan 
dolayı rıhtımsızlılc buhranı daha 
ziyade fazlalaşmıştır. Bir çok 
gemiler yer bulamamak yüzün
den rıhtıma yanaşamamakta 
veyahutta uzıın müddet sıra 
beklemek mecburiyetinde kal
maktadırlar. Alakadarlar Ga
lata rıhtımının Fındıklıya ka
dar uzatılmasını beklemeden bu 
buhranın hafifletilmesine karar 
vermişlerdir,jBuııun için Sirkeci 
rıhtımında olduğu gibi Galata 
rıhtımına yanaşacak vapurla
rında kıç taraflarından ve 
umumi olarak yaııaştırılmaları 
düşünülmektedir. 

Ş:mdi Galata rıhtımına an
cak 6 vapur yanaşabildiği 

halde bu suretle yirmi kadar 
vapurun yanaşması temin olu
nacaktır. Ancak Galata sahil
lerindeki suların akıntıları tet
kik edilecek ve gemilerin bu 
şekilde yanaşabilecekleri anla
şılırsa bu usulün derhal tat
bikine başlanacaktır. 

Bunun için de Galata rıhtı
mında gemilerin yanaşacağı 

noktalara yüksek iskeleler ya
pılacak ve gemiler arka taraf
larından buralara yanaşacak
lardır. Yolcular da bu iskele. 
lerden inip çıkacaklardır. Ala
kadarlar bu suretle rıhtım 
buhranının kati surette önüne 
ıreçileceğini söylemektedirler, 

Denizyolları 
Denizyollarının işletme iş

lerini ıslah için Almanyadan 
getirilen mütehassıs Kip yap
tığı tetkikleri bitirmiş ve ra
porunu hazırlamıya başla

mıştır. Mütehassıs bilhass~ ba
zı gemileri çok eski bulmuş 
ve bunlara sarfedilecek tamir 
paralarının kendi kıymetlerin
den fazla olduğunu görerek 
yeni gemilerin biran evvel 
sipariş edilmesi lazım geldiğine 
işaret etmiştir. Ayrıca işletme 

mekanizmasının temamen yeni 
usullere göre dtği ştirilmesi 

lazım geldiğini de ileri sür
mektedir. 

lktısat Vekaleti raporu ted
kik ten sonra kara sularımızda
ki deniz nakliyatını inhisarına 
alan Denizyolları idaresinde 
kat'i bir ıslahat yapmak üzere 
büyek bir proje hazırlayacaktır. 
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Habeşler iki 
İtalyan zabitini 

öldürdüler 
1 inci sayfadan devam 

derini, binbaşı Loatelli, mü
hendis Frasso ve rahip 
Borelli'nin Lekemti mıntaka

sında karaya inmiş ve orada 
Habeşlerin tecavüzüne uğra

mış ve kahramanca bir dö

vüşmeden sonra öldürülmüş 

oldukları teyit edilmektedir. 
Yalnız rahip Borelli, kurlu· 

)arak bu haberi getirmiştir. 

Mütecavizlere karşı hemen 

tenkil hareketine girişilmiştir. 

Müzakerenin aka
meti ihtimalleri 

belirdi ' 

(1 nci sahifeden deuam} 

gemilerinin boğazlardan geçmesi meselesine temas etmek sure
tile işinin zor bir safhasına girmiştir. 

.Konferans, bir tek devletin Karadenizde muhafaya salahi
yettar olabileceği harp gemileri ı ek ün tonilatosu nisbetinin 
3/4 den 2 :3 e indirilmesine ittifakla karar verilmiştir. insani 
amaçlar için karadenize gönderilmiş olan deniz kuvvetlerinin ika
meli tahdit edilecektir. 

Boğazlardan geçiş meselesi 
Montrö, 8 (A.A) - Boğazlar konferansı, bugün, harp zama

nında harp gemilerinin Boğazlardan geçişi hakkındaki esaslı 
meseleyi müzakere etmiştir. 

lngiliz delegesi Reudell, lngiliz tezini izah eylemiştir. Bu 
tez, Boğazlardan serbest geçiş prensibini teklif eylemekte 
fakat Türkiyeye, eğer Türkiye kendi emniyetini tehlikede gö· 
rürse, herhangi bir muharip filonun geçişini menetmek hak
kını veı·mektedir. 

Sovyet tezi ise bilakis, harp zanma nında Boğazlardan geçişin 
memnuiyeti prensibini teklif eylemekte ve bu ueya öleki filo
nun Boğazlardan geçmesi için Milletler Cemiyeti Konseyinin 
karar vermesini istemektedir. 

Pol-Bonkur (Fransa) ve Politis ( Yunanistan), Sovyet tezini 

tutmuşlardır, 

fzmit, 8 (Hususi) - Bugün 
kağıt fabrikasında bir facia 
olmuş, fabrikada çalışan genç
lerden Faik isminde biri ken
disini fabrikanın kayışlarına 

kaptırmış ve bir anda parça
lanmıştır. 

Fabrika bununla 
kurbanını vermiştir. 

mumilik fabrikada 
başlamıştır. 

• 

dördüncü 
Müddeiu
tahkikata 

lnönü kampı 
Otuz planörle çalışma· 

larına başladı 
Ankara, 8 (A.A.) - Türk

kuşu için lnönünde kurulan 
kampa ait bütün hazırlık\ar 

bitmiş, uçuş yeri hazırlanmış 

ve her türlü tertibat alınmış

tır. Kampta, Kayseri fabrika
sında yapılmış olanlarla, Rus
yadan gelen ve diğer şube

lerden gönderilen p'<inörlerin 
sayısı etuzu bulmaktadır. 

Fakat benim içimde ya
ralar açan çok acı bir va
ziyet vardır. Kısaca söylemek 

lazım gelirse bugün içki mey
June ve gazino köşesinden so
kağa fırlamıştır. Akşamları 
vapurların alt kamaraları köşe 
meyhanelerine benziyor. Ce
bine bir şişe rakı koyan yol
cular, içki susuzluklarını va-
pur köşelerinde, sokakların 

kuytu ve karanlık yerlerinde 
gideriyorlar. Hatta otobüsler-
de, tramvaylarda bile içki 
içen vatandaşları gözümle gör
düm. 

Sebep basit 1 Meyhane ve 

Gazinolarda içki çok pahalı

dır. En aşağı, hakiki fiatından 
iki misline satılıyor. Yani Ga-

ltalyanın 
Takındığı 

1 

• 
Murahhaslar talimat 

alacaklar 

• • 
1 

bildirmek için ihtiraz kayıtları 
koymuşlardır. 

Konferans, bu maddenin 

Bugün, Ankara, lstanbul, 
Kayseri, Bursa, Adana, yarın 

da lzmirden 120 genç kampa 
iltihak etmek üzere hareket 
edeceklerdir. Rusyadan gele
cek olan altı talebe de doğ

rudan doğruya kampa memur 
edileceklerdir. 

1 

Vaziyet nedir? 
(Birinci sahifeden devam) 
sinden 'l!e Akdeniz anlaş

malarının feshini istedik· 
len sonra Milletler Cemi
yetina'e ıslahat istemesin
den korkuluyor. 

Monhö, 8 (A.A) - Boğaz
lar konferansı, bu sabahki 

toplantısı esnasfnda, 16 ıncı 

madde hakkında kat'i bir ka
rara varmamıştır. lngiltere, 

Türkiye ve Japonya delegeleri 
hükumetlerine malumat vermek 
istemiş olduklarından müteakip 
toplantı yarın sabah yapıla
caktır. 

Bu akşam B. Paul-Boncour, 
Stanley, Litvinof ve Titülesko 
arasında hususi mükale'lleler 
cereyan etmiştir. 

Konferansın tebliği 

Montrö, 8 (A. A.) - KonJ 
ferans bugün aşağıdaki teblıği 

neşretmiştir: 

Bugün, konferans birleşik 

praliyet murahhas heyetinin 

lngilterenin tevdi etmiş olduğu 
krojenin 1 6 ıncı maddesinin 

tetkikine başlamıştır. Birleşik 
kraliyet murahhas heyeti, bu 

madde için, evvelce yapılan 

yarı resmi müzakereler neti
cesinde tespit edilen yeni bir 
metin tevdi eylemiştir. 

Sovyetler birliği murahhas 
heyeti de başka bir tadil 
projesi vermiştir. 

Konferans, muhtelif şıklarda 
ezcümle Milletler Cemiyeti 
paktı ile bağlı olmıyan dev

letler ile mukavelename mum
zisi olmıyan devletler hakkın

da, muharip gemilerin Boğaz

lardan geçişinin men'i keyfiye
tinin irae ettiği hukuki ve 

pratik cepheleri müzakere et
miştir. 

Müteaddit murahhas heyet
leri, lıük fımetlerinin kendi 
hattı hareketlerini tasrih ede
edebilmelerine ve yeni tali
limat göndermelerine imkan 
vermek üzre, yeni 16 ıncı mad 
deyi, Sovyetler birliğinin ver
diği tadil projesini ve aynı 

zamanda ileri sürülen noktai 
nazarları kendi hükümetlerine 

müzakeresine murahhas heyet
lerinin talimat aldıkları zaman 
devam etme ğe karar vermiştir. 

lngillz gazetelerinin 
Um itleri kırık 

, Londra, 8 (A.A.) - Bu sa
bahki lngiliz gazeteleri Montrö 
konferansı hakkında oldukça 
bedbinlik gösteriyorlar. 

Deyli Telgraf gazetesi, kon
ferans birbirine zıd bir takım 
siyaset !erin çarpıştığını, !tal. 
yanın müzakeresinde bulun
madığı bir mukaveleye sonra

dan iltihak etmek istemeyece
ğini ve diğer tarafdan Fran
sanın da Fransız-Soyyet paktı 
neticesi olarak Sovyet kıtaa
tının boğazlardan geçerek 
Akdenizde her hangi bir 
Fransız limanına çıkabilmesini 

yazmaktadır. 

Taymis gazetesi de lngiltere 
ile Sovyet Rusya arasındaki 

noktai nazar ihtilafının çok 
büyük olduğunu ve en nikbin 
bir görüşle konferansın hiç 
değilse pek uzun süreceğini 

kaydetmektedir. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Facia! 

Kampa gelmekte olan tale
beler orta mektep ve lise son 

sınıf mezunlarıdır. Bunlardan 

liseyi bitirmiş olanlar kamptan 

C. derecesini aldıktan sonra 
isterlersa hava ihtiyat zabiti 
olabileceklerdir. Kamp bu ayın 
on birinde Hava Kurumu !>aş-

1 
kan maavini B. Feridun tara-

..::ı~~~ı~ıı~ı~:.~:.~.~~~~~:1111•1•••1ıınuuı111111111111 ! 
ıoantzig meselesi! 
\ 1 inci sayfadan de~am . 

Dantzig, 8 (A.A.)- M. Grei· 
er'in avdetinden sonra ser ... 
best şehirdeki bütün Hitlerizm 
aleyhtarı faaliyetleri durdur
mak için hemen geniş mikyas
ta icraata girişilmiş olduğu 

zannedilmektedir. 
M. Greiser, dün akşam gel

miş ve halk tarafından şiddet 
le alkışlanmıştır. Mumaileyh 
içtima halinde bulunan arka
daşları önünde söı almak üze
re hemen ayan meclisine git
miştir. 

Muhıı.lefetin son izlerini de 
pek yakında ortadan kalkaca
ğı tahmin olunmaktadır. Daha 
dün öğleden sonra polis, vol
kstimme adındaki sosyalist 
gazetesinin binasını işgal et
miştir. Bu gazete, geçenlerde 

Bir otobüs daha 
devrildi 

üç ay müddetle tatil edilmişti. 
Tahmin olunduğuna göre mu
halefetin naşiri efkarı olan 
diğer bütün gazeteler, pek 
yakın bir zamanda artık inti
şar etmek imkanını bulama. 
yacaklar ve ihtimal bütün 
muhalif fırkalar feshedilecek
tir. 

On beş gün içinde varan 
dört.. Dün bir otobüs daha 

devrildi. Silivriden buraya ge
len bu otobüs yan yolda Ba
laban mevkiinde yolun çamur
lu olmasının tesirile birdenbire 
devrilmiştir. Bereket versin, 
bu facıa yolculardan yalnız 
ikisinin yaralanması gibi nis
beten hafifce savuşturulmuş

tur. Yaralılar hastaneye kal
dırılarak tedavi altına alınmış
tır. 

M. Greiser, istasyonda ken
disini alkışlayan halka hitaben 
kısa bir nutuk söylemiş ve 
şöyle demiştir: 

•Şimdiki halde içimden ko· 
pup gelen şeyleri söyliyemem, 
fakat beklediğiniz saat yakın· 
dır. 

Milletler Cemiyeti Ali komi· 
seri M. Lester de dün akşam 

Aynı mahafiller, Konfe-
ransın lıalyanın i stinkafı· 
na rağmen işine devam 
edec•ğini ve lıalya hariç 
kalarak bir mukavele imza 
edeceğini kaydetmektedir
ler. 

Türkiye, İtalyanın hattı 

1 

hareketi ne olur sa olsun 
boğazları tahkime salıihi

yettar olacaktır. 

Danzig'e gelmiştir. Etrafında 
sivil polisler olduğu halde ya
ya olarak evine gitmiştir. 

Herhangi bir hadise zuhu• 
runa meydan vermemek için 
ikametgahının etrafına birçok 
muhafızlar ikame edilıniştir. 

Muhalefet fırkaları yani sos
yalist, merkez katolik ve 
nasyonal-Alman partileri halka 
hitaben bir beyanname neş

rederek serbest teşhir halkı 
hukukunun en eyi zamanları 

danzig kanunu esasısı ile 
Milletler Cemiyeti ali komseri 
olduğunu ilan etmişlerdir. 

Nazi müfrezeleri 
kuvvet /endiriliyor 

Danzig, 8 (A. A.) - Nazi 
hücum kıtaatı müfrezeleri Al
manya'dan gelen takviye kuv
vetleri ile mahsus miktarda 
artırılmıştır. 
Olimpiyatları mı bekliyorlar? 

Londra, 8 (A.A) - Dantzig 
meselesi h5.la birinci safhadaki 
mevkiini muhafaza ediyor. 
Gazetelerin çoğu, Olimpiyatlar 
bitmeden önce harp olmayaca
ğını söylüyorlar. 

Morning Post diyor ki: 
Olimpiyatlar biter bitmez, 

Almanya yeniden faaliyete 
geçecektir. Bu faaliyet belki 
Dantzig veya Memel'de ve bel. 
·ki de Avusturya veya Çekos• 
lovakyada tecelli edecektir, 
Bunu hiç kimse kestiremez. 
ve bizzat bay Hitlerin de bu 
hususta şimdide.n bir karar 
vermiş olduğu şüphelidir, 

Vatandaşın şu sözlerini biı 
de lastik ediyoruz. Bugün rakı 
şişesi mey haneden kurtulmuş. 
yaramaz çocuklar gİ1)İ sokak· 
!arda geziyor. Bu tehiikeyi ça· 
buk sezelim, önünü alalıın· 
Sonra bize çok pahalıya mal 
olur 

T. ş. 

Boğazlar kon· 
feransında bu~ 

lr.nık ha va! 
1 inci sayfadan devam 

Konferansların saniyeden 
saniyeye kolislerinde ve ma'" 
saları etrafında sakladıkları 
sürprizler ve biribirini takip 
eden tezatlar daima uyanıkh~ 
göstermekle ve bazan biltl 
sanılan bir işin yeniden baş• 
ladığı görülmekle berabef 
son yirmi dört saat içind• 
Montrö'den gelen haberlef 
konferansın iyi bir neticeye 
doğru gitmediRfoi ve Lu hava 
içinde neticesiz kalmıya mah• 
kilm gibi göründüğünü göst•• 
riyorlar. Belki, son dakikada 
bu hava değişmiş olabilir• 
Herhangi bir münakaşa vey• 
müdahale bütün bu anlaşa• 
mamazlıkları iyi bir anlaşını· 
ya çevirebilir. Yalnız, ne olur• 
sa olsun Montrö konferansı 
herhangi bir akamete u 1 rarsa 
maalesef bu bugünkü Avrup~ 
için çok acı ve mesuliyetirJ1 

yine tarihe Lütün acılığı ve 
ağırlığı ile intikal ettirecek bit 
netice ve tutum olacaktır• 
Kendi emniyetini birinci plan· 
da kendi kudret ve emniye• 
tinde arayan Türk mevkıİ 
iktidarı için yine kendi eoı• 
niyetinin birinci şartı ola~ 
Boğazların tahkimi meseleıi01 

herhangi Lir emrivaki siyasa• 
sından uzak kalarak dünY' 
barışına örneklik edecek bit 
tulumla Montrö konferansına 
götürmek ne kadar isabetli 
idise bu konferansı akamet• 
uğratmak da emrivakiler• 
hak kazandıracak ve Avrup• 
politika sisteminin ihtiyarlı'. 
ğını ve hatta acizle inhiliili~ı 
yüzliyecek bir isabetsizlı~ 
olace.ktır. 

Biz Montröye yeryüzünde~İ 
ve milletler arasındaki ihti• 
lıifları yenmenin ve sulhd 
kuvvetlendirmenin bir fornıii' 
!ünü ve bir örneğini götür' 
dük. Bu deneme, bu örneği 
herhangi tili bir anlaşama' 
mazlıek sebebile liyık olduğ• 
hayatiyeti vermezse gerçelc• 
ten Avrupanın ve dünyanıO 
halline daha çok mecbur ol• 
duğu meselelerin ikıbetindeO 
hakkile endişe edilebilir. Bd 
endişe Avrupaya yıkım ola' 
cak bir yarının endişesi ve·• 
onun korkusudur. 

Etem izzet Benice · 
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-AÇIK SÖZ-

Hız ve gücünü vatandaşın sevgisinden 
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alan gazetedir 
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1 Günün Vodvili 1 
Hiç kimsenin sorma

dığı iki sual t 

MC'sud borçlu ! .. 
• insanlık. Gaflet .. Zaaf. Olur a, dünyanın halini unuttuğunuz 

lıır saatte meıeli bir öğle yemeği sonunda bo~ ~ulu":u~ ıizd~n 
Yardım ı· t' b' . . .. ı·· - kırmaz cebınızdekını verır-

==============o=-~======================================= 

Politika işlerine aklımız er
diğini iddia edecek degiliz. 
Zira bugünkü dünya politika 
işlerine dünya politikacılarının 
da pek aklı erecek gibi degil 1 

. . ı ıyen ırının gon unu ' • . 
••.nız. Dinlediğiniz teşekkürler, minnettarlıklar sıze tatlı bır 
nınni gibi gelir. Bir şekerleme yaparsınız. Fakat bu tatlı 
u k V d'"'' · · almak za-y unun sonu başlangıcı ııibi olmaz. er ıgınızı 
Dıanı gelince gözünüz dört açılır. Ne gaflete kapıldığınızı, ":e 
Pusuya düştüğünüzü anlauınıı. Bu defa ricalara, niyazlara sız 
lı'41arsınıı. Eakat heyhat 1 Minnettar dostunuzu ele. ~eçir'."~k, 
Paranızı geri almak imkanı yoktur. Bütün bu nazıkane ıstır
dat teşebbüslerinin boşa gittiğini gördükçe yavaş yavaş hırı
larıır, sinirlenir, sert, acı m~ktuplar yazarsınız. Cevapsız ka)a~ 
bu - . . k A t k hakların tevzı 

nıuracaatlar sizı çıleden çı arır. r ı 
•dildiği adalet kapısına başvurmaktan başka çare. yoktu~. 
Avukatınıza te).,fon edersiniz. lstidalar yapılır, vadesı geçmış 
••netlerin sureti bağlanır. Duruşmalar yapılır. B.o.rçlunuz bor-
cunu inkar edemez. İlam çıkarılır ve icraya verılır: . . 

Art k 1 k 1 t Hatta sizi 0 kadar sınırlendıren 
ı mese e a mamış ır. .. 

~orçlunuzu böyle adaletin pençesinde kıvranır gormekten 

ıztırap bile duyarsınız. _ . . . . • . Ju-
Fakat bir heyhat daha.. Çünku elınızdekı ılam ıle bo~ç _ 

nuzdan santim dahi alamıyorsunuz. Evet alamıyorsunuz. Ç~n~u 
borçlunuzun malı yoktur, mülkü yoktur ki haciz konabılsın. 
Borçlunuzun mükemmel bir aprtımanda oturduğunu, ara.sıra 
otomobilde gezdiğini, !ıatta bara, tiyatroya gittiğini, sayfıye
lerde gezdiğ ni de görür, işitirsiniz. Avukatınızı koşturursunuz. 
Bir heyhat daha. Çünkü borçlunuz evinin "şyasın~ ~arısının 
Üstüne çevirmiştir. Evini kayınvalidesine devretmıştır. Sır-
tındaki gömleği bile kendinin değildir. . .• 

Bu vaziyet karşısında birçok masraf edıp aldığınız ılamı 
masanızın gözüne atar, sizi nezaketle .d?land.'.ra~ ~o~~lunuzun 
müstehzi bakışlarile karşılaşmamak ıçın gorduğunuz yerde 
haşınızı önünüze eğer ve bu sefer en aziz dostunuzu~ . ~n 
ınuztar bir vaziyetinde bile .,tinizi uzatmıya tevbe edersınızı 

Buna mukabil elektrik şirketi faturasını gününde ödeme• 
diniz mi elektriğiniz kesilir. Gaz kumpanyasına borcunuzu 
""ınediğiniz gün ocuağınız yanmaz. Su şir~eti faturasını 
R'Cciktirdiğiniz gün de musluğunuz kurur. Beledıye borcunuzu 
Unuttuğunuz gün eşyanız kapıya yığılıp haraç mezat satıl'.'' 

Ve siz masanızdaki mahut alacak ilamına gözünüz iliştıkçe 
•inirlenir ve eğer insaflı iseniz kendi kendinize söylenirsiniz: 

- Mesut borçlu 1 
BUrhan Cahid 
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ADLiYE 

-Memnu mıntakanın fotoğrafını 
çekmek istiye~. adam yakalandı 

Kaçırdığı çocuğu boğmak 
iste yen adam delilik ala-

meti gösteriyor 
Kapısı mühürlü apartımandan 
eşya kaçırmak isteyenler 

yakayı ele verdiler 
ın .Edirnekapıda Süleyman is- TEVKİF EDİLDİLER 
it •n~e sekiz yaşında bir çocu- Müddeiumumilik geçenlerde 
b~. açıran Ahmet Cemil atlı karısını şoför Yunusla bir 
•rısinin yakalandığını dün arada gördüğü için öldüren 

Yazmıştık. Ahmet Cemil akli şoför izzetin oturduğu apart-
Vaziyet· d · - "h" l · dü • ın en ınsanı şupheye manın kapılarını mu ur enmış-

Şurecek harekeUerde bulun- tir. Apartman kapıcısı Ahmet 
dujtu için müddeiumumilik aynı apartmanın başka bir 
tab·b· k' ·ı • 1 ı adillere muayene ettir- katında oturan üç ıracı ı e 
mışti. Tabibi adiller kendisin- beraber mühürlü kapıyı aç
de bir akıl hastalığı bulama- mışlar ve eşyaları kaçırmış
dı~larını söylemişlerdir. Müd- !ardır. Polis dün Ahmetle be
deıumumilik dün Ahmet Ce- raber diğer kiracıları müddei
mili raporile hera':ıer Sultan- umumiliğe vermiştir. Müddei 
~hmet. Sulh ikinci ceza mah- umumilik dört suçluyu de tev-
emesıne vermiştir. Ahmet kiflbrini istiyerek dördüncü 

Ceınil delilik rolüne devam müstantığa göndermiştir. 
etmiştir. üstünü başını parça- BAŞMUAVİN - lstanbul 
laınış bir halde hakimin önü- müddeiumumilik başmuavinli
ne çıkarılmıştır. Hakim Ahmet ğine tayin edilen Balıkesir 
Ceınile evli misin, bekar mısın müddeiumumisi lbrahim Senuhi 
sualini şöyle karşılamıştır: dün yeni vazifesine başla· 

b 
- Evli diye gönderdiler, mıştır. 

tkar çıktım. Ben 
0 

çocuğu ... 1111m11m111ım111111111111111ıu•111111•••11111111111•1•mıı111 

severim. üstüne titrerim, kim- 1 160 Lira ayhkla 

Sahibi: Etem izzet BENiCE Sayı: 81 Her yerde S kuruJ Telefon No: 20827 - Telgnf adre•i: lstanb1I Açık Saı 
Ancak diplomatlar birbirle

rine sualnamelerle sualler sor
dukları gibi, biz de diplomat
ları, şimdi ye kadar hiç kimse
nin neye sormadıj!'ını yine hiç 
kimsenin anlamadığı, iki sual 
sorabiliriz. 

Be led iye 

Buz 
Ihtikarz 
Başladı 
Perakendeciler 
iki misli fiatla 

satıyorlar 
Havaların sı cak geçmesi son 

zamanlarda bir buz ihtikarı 
meydana getirm i ş t!r. Belediye
nin koyduğu 100 paralık narha 
rağmen birçok perakendeciler 
buzu 5 kuruşa kadar satmak
tadırlar. Buzcuların narh fia
tının iki misli ücret istemiye 
cesaret etmeleri kontrolun pek 
gevşek yapıldığını ortaya koy
maktadır. Buz ihtikarından 

birçok şikayetler vaki olmakta 
v.:o zabıtai belediye memurla
rından daha sıkı kontrol bek· 
lenmektedir. 

TAHAKKUK MÜDÜRLÜ
GÜ - Bina ve arazi vergı
lerinin belediyeye deui müna

sebetile yeni ihdas edilen ta
hakkuk müdürlüğüne Afyon
karahisar defterdarı Zeynel 
Abidin tayin edilmiş ve yeni 
müdür vazifesine başlamıştır. 

BELEDiYE ŞUBELERİ -
Belediye \·ergisi şubelerine ait 
çalışma programı tamamen 
hazırlanmış ve alakadarlara 
bildirilmiştir. Şehir dahilindeki 
tahsil ~ubeleri yirmi dokuza 
iblağ edilmiştir. Paralar sabah 

saat 9 dan akşam 17 ye ka
dar her saat kabul edilecek
tir. Saat 17 den sonra iş sa
hipleri kabul edilecek ve bir 
saat günlük muamelat ve he
sabatın kaydile meşgu l oluna
caktır. 

KÖPRÜ ÇÖKÜYOR - Ga
lata köprüsünün Karaköy ve 
Eminönü cihetleri yeniden 
çökmüştür. Çöküntüler köp
rünün her iki tarafında da 

sahil ile köprünün birleştiği 

yerlerdedir. Belediye bu ciheti 
tedkik etmiş ve suların 30 

santimetre kadar yükselmesi 
yüzünden bu hadisenin rnkua 
geldiği anlaşılR1ıştır. Bir tehlike 
görülmemiştir. 

NİKAH KAGITLARI - Ni-
kah kağıtlarının 180 kuruşa 

satılması lazımgelen bazı yer
lerde 200 kuruşa satıldığı gö
rülmüştür. Bunun önüne geç
mek için tedbir alınması icap 
etmektedir. 

• 
Gençler dün lnönü kampına 

gittiler 
fnön üııde açılan Türkkuşu kampına vasıl olmak üzere ~eh

rimizden gidecek olan 25 ta lebeden on yedisi dün /nön üne ha
reket etmişlerdir. Viğer sekiz k işi mektep kamplarında bulıınnn 
talebelerden oldukları için on be1 gıln sonra f!İdeceklerdir. Y u
kcrki rlsimde kampa 11iden gençleri bir arada görıigormnuz 
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Bir 

POLiS 

adam karısını bıçakladı 

Trende ağır yaralı 
bir adam bulundu 
İki çocuk beş kuruş için birbirini 
yaraladılar. bir çocuk ta Tara

çadan yuvarlandı 
-----

Enelki gece Haydapaşa· 
Pendik banliyo treninde çok 
garip bir hadise olmuştur. 

Vaka şudur: 

Gece saat 23 te Haydarpa· 
şadan Pcndiğe kalkan tren 
Kızıltoprağa ,·ardıg-ı zaman 
\'agonları dolaşan kontröl me-

1 morları bir \'agonun dış sa
hanlığında yı:re yuvarlanmış 

üstü, başı kan içinde bir 
adam görmüşlerdir. Bunun 
üzerine hemen tren durdurul
muş, Kızıltoprak polis kara
kolu vasıtuile Kadı köy mer
kezine ve Üsküdar Müddei
umumiliğine haber verilmiştir. 

Üsküdar Müddei umumisi 
derhal tahkikata başlamıştır. 

Yaralının bulunduğu vagonun 
içinde ve diger vagonlarda 
oturanlar hemen sorguya çe
kilmiş fakat herkes trende hiç 
bir feryat ve bağırma işitme• 
diklerini söylemişlerdir. Bunun ' 
üzerine üstünde bulunan ev
raklarla Sultanahmette Binbir 
direk mahallesinde oturdugu 
anlaşılan ve Haydarpaşa Nü
mune hastahanesine kaldırılan 

vaka kurbanı Yemiş iskelesi 
arabacılarından Süleyman'ın da 

frndan yaralandı!!'• zan edil. 
mektetir. Tren giderken fazla 
gürü:tü yaptığı için Süleyma
nın bağırmasını da zaten len
ha olan vagunda kimsenin 
duymadığı tahmin edilmekte
dır. 

Adliye ve polis bu garip 
hadisenin iç yüzünü aydınlat. 

mak üzere ehemmiyetle tahki
kat yapmaktatır. Süleymanın 

göğsünden \·e k albinden al
dığı yaralar çok ağırdır ve 
hayatı da tehlikededır. 

KAVGACILAR - Ev,·elki 
gece saat 20.30 da Küçükpa
znrda Ahmet ve Hikmet isim
lerinde iki küçük çocuk beş 
kuruş için kavgaya tutuşmuş
lar. l 1 yaşında olan Hikmet 
12 yaşında olan Ahmedi çakı 
ile •ol omuzundan ağırc~ ya· 
ralamıştır. Yaralı Ahmet has
tahaneye kaldırılmış ve küçük 
carih yakalanmıştır. 

İki seyyah ifadesine müracaat edilmiştir. 
Süleyman çok sarhoş ve ağır 

ÇARPTI - Hususi bir oto· 
mobili idare eden şoför Ma
nok oğlu Mığırdıç dün sabah 
Mec:diyeköyünde Mustafa ••
minde birisine çarparak ağır 
surette yaralamıştır. Yaralı Et. 
fal hastanesine kaldırılmıştır. 

Hadise sırasında dereye yu
varlanan otomobil şoförü ya
kalanarak tahkikata başlan
mıştır. 

Gardon ve Thalman isimle- yaralı olduğundan kendisini 
rinde iki Kanadalı sporcu kot- kimin yaraladıgına ,-e hadiseye 
ralarile seyahate çıkmışlar ve dair sorulan süallere hiçbir 
evvelki gün Pireden limanımı- cevap vermemiştir. 
za gelmişlerdir. Bütün Akde- Yapılan tahkikatta Süleyma-
nizi ufak koh'alarile dolaşan nın Bostancıda oturan Saadet 
iki genç şehirde ve boğaz isminde bir kadını bulmak için 
içinde de gezintiler y:ıptıktan oraya gitmekte olduğu a ıı la-
sonra dün akşam üzeri kotra- şılrıııştır. Süleymanın kadın 

Maarrı 

Yatılı parasız 
Talebe 
Alınıyor 

Maarif Vekaleti 
bir talimatname 

hazırladı 

Varan bir: 
Hemen bütün milletlerin 

d;plomatları şu zecri tedbir
lerin bir işe yaramadıklarına, 
bundan dolayı kaldırılmasına 
karar \'erdiler. 

Halbuki: 
Bizzat zecri tedbirlerin fay

dası olup olmadığını herkesten 
eyi bilecej!'i şüphesi bulunan 
Habeş hükiimdarı: 

- Yahu! biz faydasını gö
rüyoruz! Kaldırmayın 1 

Diye gırtlağını-hayır-gırtla
gının belki de her iki ucunu 
yırttı! 

Bizzat muharip olan adam 
bütün dunyaya (zecri tedbir 
ler faydalıdır!) diyor da, bütün 
diinya hala (yazık, yazık, bir 
faydası görülmüyor!) 

Ortaınekteplere leyli mecca
ni talebe alınacajtı için Maarıf 
Vekaleti bir talımatname ha
zırlamış ve dün Maarif müdü
riyetine göndermiştir. Müsaba· 
ka imtihanlarına eylülde baş· 
!anacaktır. O gün saat 9 da 
türkçe, edebiyat, 2 eylülde ri
yazı}e ve 3 eylülde de tarih, 
cografya grubundan imtihan 
yapılacaktır. imtihan evrakı 
derhal Vekalete gönderilecek
tir. Evrak Vekiıletçe tel kık 
edildikten sonra kazananlar 1 

gazetelerle ilan edilecektir. 
' Diye ögünmekte I! MUALLiM KAMPI -- l\ta

arif idaresi tarafından tertip 
edilen ög-retmenler kampı 15 
Temmuzda Heybeliadada açı
lac•ktır. 50 ki~il ik olan kadro 
müraca>lın çokluğu yüzünden 
artır.ıştır. Bayanlar için yer 
kalmamıştır. 

=-==-
KARiSiN! BIÇAKLADI- -

Ka$ımpaşada yeni caddede 
oturan kunduracı Hacı lbra
him ile karısı Menşure dün 
dül.kii.nda beş lira için kav
gaya tutuşmuşlardır. Bu sırada 
karısına kızan Halil lbrahim 
tezgah üzerinde bulunan kun
duracı bıçağile kadının üzeri
n~ hücüın etmiş ve Menşureyi 
bırçok yerlerinden ve sol me
mesi altından ağır surette ya
ralamıştır. Yaralı kadın hasta
haneye !..aldırılmış, suçlu da 
yakalanmıştır. 

GÖRÜNMEZ KAZA - Dün 
Kuruçeşmeden kömür yüklü 
olarak geçmekte olan bir 
kamyonun sa~· tekerleği bir
denbire yerinden fırlamış ve 
caddede yürümekte olan 21 
yaşlarında Zafir isminde bir 
kıza çarparak ağır surette 
yaralamıştır. Kızcağız hasta
h~neye kaldırılmış hadise hak· 
kın<!.\' ta~.kikata başlanmıştır. 
DUŞTU - Dün Fenerde 

37 numaralı evde oturan sey
yar satıcı Vitalinin 4 yaşında
ki oğlu Nesim evin taraçasın
da oynarken yere düşmüş ve 
ba~ından tehlikeli surette ya. 
ralanmıştır. 

ihtiyat 
Zabitanı 
Sitaja 
Çağrılıyor 

Eminönu Askerlik Şube
sinden : 

Varan iki, 
i ş te zecri tetbirler kalkıror. 

Ve i~t e, mademki bütii n d ün
yaya ilan edildiği, merasinıı de 

yapılıp bittiğine göre Habe

şi•landa harp te nihayete er
miş bulunuyor 1 

O halde Milletler Cemiye

tinden niçin birisi çıkıota ltal
yaya: 

- Eh! işler bitti, artık or
dularını terhis edecekmısııı? 

Diye sormayor? 

(!J 0 

Dünya politikasına 

politikacılarının bile 

miyor dedik al.. 1 

düny11 

aklı er-

Veyahut eriyor ama, bilhas

sa Habeş hükümdarının zecri 
tedbirler işinde söylediklerı 

haklı ama, kim dinler: 

Bir d ~ fa, yüzü kara! 
iyi ama, Mi!letler Cemiyeti, 

neden gayet haklı olacak su
alini sormuyor? 

Onun da yüzü kara defrilal 

Serginin ülküsü: 
Sekızici yerli miol!ar sergi

sinden maksadın, bu sene (5) 

kuruş duhuliye konulmasile 

yanlış tef!ir olunmakta idi. 
Maksat anlaşıldı: 

Nihayet, pa,·yonlar arasında 
bir müsabaka yapılmasına, en 
güzel pavyon sahibine müka
fat \·erilmesine karar \'erildi. 

Demek sergiden kast, pav
yonculıığun ilerlemesi imiş 

maksat Biravo, hiç olmaı.a 
anlaşılsın 1 

Min iskül, Majes.!.Q! 
Cinayeti 

Cinayetlerin de, d;;;;~ 
majeskül ve miniskülü rnr: 

seye el sürdürmem. Raportör 
Hakim tekrar sordu: 

..;.;l a;..r_i ı_e_V_a_r_n..,e,..y..;e~ır..;i t..;m;..iş;:.;1.;;e;.;rd:;i.;,r·;_ _ _;:m;.:e;;:s;;.el;.:e;:;sin den bir rakibi tara-

KUMARCILAR - Köprü. 
nün Haliç iskelesi yanındaki 

duba üstünde zar ile kumar 
oynadıkları görülen meşhur 
sabıkalılardan Marmara Hasan 
ile Akif, Fethullah \'e lbrahim 
cürm(i meşhut halinde yaka
lanmışlardır. Yanlarında 51 
kuruş!> para tutulmuştur. 

1 - Şubemizde kayıtlı 
bulunmuş olanlar ile taşra

da kayıtlı olupta şubemiz 
mıntakası dahilinde otur
makla olan piyade sınıfına 
mensup ihtiyat yarsulMıy

lardan 313 dahil ve 326 da
hili doğumlular 1 ağustos 
936 da piyade kıtaatına il
tihak etmek üzere sevkedi
leceklerinden muameleleri 
yapılmak üzere bu do~um
lu piyade yarsubayların 

:.10-7-936 gününe kadar 
Eminönü Askerlik Şubesine 
müracaat etmeleri. 

Leblebicilerde 11 \'e 10 yaşla

rında iki çocuk 5 kuruş yü

zünden kavga etmişler. Bir ta
nesi biçağını çekip öbürünü 

sol omuzundan yarala mı~ l 
Hayret edilecek cihet: Bu ço

cuklar bu örnekleri de nere
den görüyorlar? 

-Bak doktor Rapor vermiş, Aranıyor 
~en deli değilmişsin, öyle ol- Dünden itibaren faaliyete 
uğu halde deli gibi görünü- geçen Ticaret Odası Sanayi 

Y.0 rsun. Doğru söyle, deli mi- Şebesi raportörlükleri için me
sın, değil misin. rrurlar alınacaktır. Bunun için 
d - Allah bilir amma, ben bir imtihan açılması kararlaş-

eli değilim. tırılmıştır. Bu imtihana gire-
C Hakim bundan sonra Ahmet cekler en az yüksek mektep 

1eınilin Tıbbıadlide müşahede mezunu olacaklar ve iki lisan 
1 

~~•na alınmasına karar ver- bileceklerdir. Bunlara 160 li
ıştir. raya kadar maaş verilecektir. 

SE.~BEsT BIRAKILDI - imtihan günü bu halta içinde 
y Polis dün müddeiumumiliğe ilan edilecektir. 
Yugoslavya tebasından Cice -·-
C~slav adlı birisini vermiştir. Ermeni kilisesi-
ta~ce Vislav trenle memnu mın· nin hesapları 
1 adan geçerken gizli fotoğraf t' almıştır. Polis suçlunun fo- tetkik ediliyor 
~~af makinesini de yakala- Galata Ermeni kilisesinin ' 

ıştır, Müddeiumnmilik suçlu- mütevelli heyeti arasında çıkan 
~u Sultanahmet Sulh ikinci ihtilal yeni bir safhaya gir
l'eıa mahkemesine vermiştir. miştir. Heyet azaları Beyoğlu 

•caret maksadile lstanbula vakıflar idaresine müracaat 
feldiğini söyliyen Cice Vislav, ederek eski mütevelli heyetini 
0 tog.raf çektig.i yerlerin mem- şikayet etmişlerdir. Beyoğlu 
~u olduğunu bilmediğini söy- vakıflar müdürlüğü de ehli vu
Cmiştir. Hakim muhakemesinin kul tayin ederek kilisenin hesap

serbe.t olarak devamı'la ka- !arını tetkik ettirmege başla· 
•ar vermiştir. mıştır. 

Hava 

Kurtuluş savaşının bittig-i 
günden beri, bu isteği kaç de
falar ortaya atmıştım 1 ••• Fakat 
her defasında, besbelli ki, söy
lenenler bir evvelkisinde olduğu 
gifıi, daima havaya karışıp 

gitmişti.. Bugünün çok kor
kunç şartlarına rağmen, bu 
sefer de öyle mi olacak, bil. 
mem .. Amma benim gibi anlı
yan ve inananların bildigi kı

saca şudur ki başlı başına bir 
idare halinde çevrilmesi gere
ken havacılık , bir Vekalete 
kavuşuncıya kadar, bu istek
leri tekrarlamak, bizim için 
bir \'azife sayılacaktır. 

Çünkü gerek havacılığa dü
Şen mühim hizmetlerin çoklugu 
ve bu yola harcanan paranın 

büyüklüğü, gerek hava vası

tasının sürati karar ve bilgi 

• 
Vekaleti istiyoruz 

bekliyen değeri.. bir Ha,·a 
Vekaletinin kurulmasını istiye
cek kadar ciddi sebeplerdir. 
Kaldı ki tabii ,-aziyetinin arz 
ettiği kolaylıktan dolayı. Tür
kiyenin bir hava ordusuna bir 
an evvel kavuşması dileği gibi 
bu ordunun tesirli su~tte ya· 
şatılmasını da ancah bir Hava 
Vekaleti temin edebilir. 

Gümrük ve inhisarlar Veka
letinin Maliyeden ayrı çalı~
ması için ortaya konmuş se
bepler, hava için söylenecek
lerden ne daha çok, ne daha 
canlıdır. Ayrı hır Hava Ve
kaleti, ihtisası hali.im kılmak, 
zaman kazanmak, az para ile 
çok iş çıkarmak \'e yetecek 
kadar büyük bir hava ordusunu 
biran evvel hakikat yapmak 
manasına gelir .. Bunu anlamak 

için çok ve uzunboylu <:lüşlın
mek lazım mıdır bilemem! 

Dônyanın gittikçe karıştığı 

\'e garp Avrupasının dışında 
patlak vermesi pek tabıi ve 
yakın olan bir harpte Türk 
kuv_,·etinin tayyare ile ölçüle
cegı her akıllı adam gibi dü
şünülüp kabul edilirse, işe hız 

verecek olan bir Hava Veka
leti kurmanın arzeltiği acelelik 
kendi kendine meydana çıkar. 

Her bilen, anlayan ve inanan 
gibı bugünün yaratıcılıgından 
ve başarıcılığından hiçbir şika
yetimiz olmamakla beraber 
daha ileriye varmak, daha çok 
hız lanmak için tam ihtisasla 

çalıpcak bir Hava Vekaleti isti
yoruz ·;e meselenin ciddi ola
rak tetkikini dileyoruz. 

Ş. H. Ergökmen J 

2 - Bu sınıfa mensup 
olupta 1. madde de doğum. 
lan yazılı olanlardan güm
rük muhafaza teşkilatı kı

talarında üniformalı olarak 
çalışanlar gelmiyeceklerdir. 

3 - Hariciye memurla
rından olupla memleket hu
dudu dışında bulunanlarda 
gelmiyeceklerdir. 

4 - Tahsil ve ticaret 
maksadile yabancı ellerde 
bulunanlarda gelmiyecekle· 

ri gibi sitajını bitirip terhis 
edilmiş olanların da sevk 
edilrı_ıiyeceklerinden bu gi
bılerın de müracaatlarına 
liizum olmadığı iliin olunur. 

Anlaşılır iş dej!'il vesselam 1 
$ampiyonıar 
arasında!.. 

• 
Anlaşılmayan işleri mi arar-

sı~: Bir kasadar 33 hammal
dan dayak yediği iddiasile 
mahkemeye müracaat etmiş. 
ilk duruşmada hammallar bila
kis kasadardan kendilerinin 
dayak yediklerini iddia etmiş

ler! 33 hammal bir kişiden da
yak yemişler. 

Ya ŞmeHng lstanbulda, ha
berimiz yok; yahut ta bu ka
sadar bu zavallı hammalların 

koca ellerine suratile vurarak 
zalimcesine dövmüş!. 

Acelesi ne? 

Gazeteler yazıyorlar : Niha
yet Adaların su meselesi hallo
lunuyormuş. iki vapur için 
teklif yapılmış! Allah aşkına 
bu zahmete hiç kalkışılmas111 1 
onun acelesi yok.. Şimdi asıl 
susuzluktan ölenleri yıkayacak 
suyun halline bakılsın l 
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Her gün bir yazı 

Balkan antantı matbuat 
kongresi 

•Yazan : Ahmed ŞükrU Esmer 
0 Siyaıi bilğller, Harp Akademisi, Yük~.e~ 
lktisat ve ticaret 11 ıiyasal tarih profesoru 

HARPTEN SONRA Millet
arası münasebetlerinin bariz 
hususiyetlerinden diri de dev· 
letlerin kendi münasebetlerini 
tanzim yolunda büyük 
devletlerden ayrı ve müstakil 
olarak çalışmalarıdır. Harpten 
evvel büçük devletler büyük 
devletlerin etrafında dönen 
birer peykten ibaretti. Bunlar, 
büyük devletler arasında mu
vazene temin etmek için tera
zinin kah bir, kah diğer gö
züne konulan birer ağırlık va
ziyetinde idiler. Mukadderat
ları tamamile büyük devlet• 
lere bağlı ve onlar tarafından 
da yalnız kendi menfaatleri 
uğrunda kullanılırdı. 

Milletler arası hayatında 
küçük devletlerin ayrı ve müs
takil teşebbüsleri, denilebilir 
ki, Büyük Harpten sonra baş
lar. Ve bu siyasetin muvaffa
kıyetli tatbikına ilk örnek le 
küçük Antant kombinezonu
dur. 

Gerçi Küçük Antant Frana
nın nufuzile kurulmuş ve bu 
büyük devletin maddi ve ma
nevi yardımile beslenip kuvvet
lenmiştir. Ancak Küçük Antan
tın kombinezonunun yalnız Fran
sanın maksatlarına alet edildiği 
iddia edilemez. Belki bu kom
binezonun dış siyasası ile Fran• 
sanın dış siyasası arasında bir 
ahenk olduğu içindir ki ekse
riya elele vererek birlikte yü
rümüşlerdir. Küçük Antant 
devletleriyle Fransa arasında
ki karşılıklı münasebetler bir
birine yardım prensibine da
yanmaktadır. 

Hatta belki de Fransanın 

Küçük Antanta daha ziyade 
yardımı olduğu iddia edilebi
lir. Küçük Antant devletleri 
milletler arası siyaset alemin
de seslerini işittirebiliyorlar ve 
menfaatlerini koruyabiliyorlar
sa, bu, herşeyden ziyade kendi 
birleşmelerinin temin ettiği 

kuvvet ve prestijden ileri gel
mektedir. 

Filhakika devletler hukuku 
her müstakil devleti müsavi 
addediyor. Fakat bu müsavat 
nazaridir. Avrupaya daima bü
yük d~vletler tahakküm et
mışlerd i r. Bir asır ve yirmi 
sene kadar evvel, Metternich 
maruf murabba ve mukaddes 
itti!akile birçok seneler, Avru
panın zabıta memurluğu vazi
fesini yapmağa çalışmıştı. Fran
sa - Prusya muharebesinden 
sonra büyük devletler iki züm
reye ayrıldı. Büyük devletle
rin liderliği altındaki bu züm
reler içinde küçük devletler 
adeta istiklallerini kaybetmiş

lerdi. Milletler cemiyeti gibi 
demokrat!k fikirlerden mülhem 
olan bir milletler arası teşek

kulünün sinesinde bile müsa
vat prensıpi yer bulmamıştır. 

Küçük devletlerin büyük 
devletler elinde bazice olma
ları hissidir ki bu d< vletlerin 
bir araya gelerek bir takım 

kombinezonlar yapmalarına a
mil olmuştur. Küçük Antant 
on senedenberi milletler arası 
muvazenesinde sözünü geçire· 

Rornan: 76 

bilen büyük bir devlet şeklini 
almıştır. Ve bu kombinezonun 
milletler arası hayatındaki mu
vaffakıyeti Ba'kan memleket
lerinde de birleşme fikirlerini 
uyandırmıştır. 

Filhakika Avrupanın hiçbir 
mıntakası Balkanlar kadar bü
yük devletlerin entrikalarına 

hedef olmamıştır. Bir zaman
lar Balkanlara Avrupanın ba
rut fıçısı ismi verilmişti. Bü
yük Avrupa devletlerinin men
faatleri burada çarpışıyordu. 

Rusyanın nüfuz mıntakası var
dı. Bu nüfuz ile Avusturya 
mücadele ediyordu. Fransa ile 
Almanya Masındaki Alsas-Lo
ren ihtilafı garptan Balkanlara 
intikal etmişti. Rus-Fransız it
tifakı bile Balkanlaşmıştı. Bü
yük Harbin arifesinde devlet
ler arasındaki bütün ihtitilaf
lar Balkanlarda temerküz et
mişti. Nihayet bir gün barut 
fıçısı patlayıverdi ve yangın 

bütün dünyaya yayıldı. 
işte Balkan Antantı bu acı 

tecrübelerden alınan ibret 
derslerinin tecellisinden iba
rettir. Balkan Antantının Kü
çük Antant kadar uzun bir 
tarihi olmamakla berber, bu 
kombinezona giren devletlerin 
hayati menfaatlerine uygun 
olduğu için çabucak büyümüş, 
derinleşmiş ve Avrupanın ce
nubu şarkisinde sulh ve mÜ· 
salemetin zammı olmuştur. Bal
kan Antantı anlaşması bir si
yasi kombinezon olarak mey
dana gelmiştir. Ancak bunu 
yaşatmak ve daimileştirmek 

için milletlerin kalbine intikal 
ettirmek lazımdır. Bunda mat
buaatın oynayacağı rol takdir 
edilmiştir ki geçen hafta için
de Bükreşte bir balkan An
tantı Matbuat Kongresi top
lanmıştır. 

Balkan memleketleri arasın
da bir matbuat birliği teşki

line Antanltan ewel de teşeb
büs edilmişti. Balkan Antantı 
henüz yarı resmi, yarı hususi 
bir Balkan Birliği cemiyeti 
iken. Atinada toplanan kon
feransların birinde Matbuata 
mensup delegeler bir Balkan 
Matbuat cemiyeti teşkilini ka
rarlaştırmışlardı. Bu cemiyetin 
gayesi Balkan devletleri ara
sında siyasi, iktisadi, fikri yak
laşma ve uzlaşma fikirlerini 
halk arasında yaymak ve bun
ların tahakkukunu kolaylaş
tırmak idi. Atinada verilen 
karar üzerine altı Balkan dev
letinin matbualına mensup mu
rahhaslar Sofyada toplandılar 
ve Balkan Matbuat Cemi ye
tinin nizamnzmesini tanzim 
eltiler. 

Bu nizamnameye göre her 
Balkan memleketinde Balkan 
Konferansının nmumi gayeleri
ne taraftar olan matbuat mü
messilleri aralarında bir cemiyet 
teşkil edeceklerdi. Bu milli! 
cemiyetlerin intihap edecekleri 
birer mümessilden mürekkep 
o1mak üzere Balkan matbuat 
cemiyetinin altı kişilik bir ida
re heyeti meydana gelecekti. 
idare heyetinin merkezi Bal· 

Askerlik: 

Gaz 
Hücumunda 
Yasa 

Gaz taarruzu her kesi 
sığınağa kapar. Yankesici
lik başlar. Emniyet tertiba
tı alarak yurdun yasasını 

korumak lazım gelir. Bu da 
polis, jandarma ve mahalle 
bekçilerile yapılır. Bunlar 
maske ve gaz elbiselerile 
iş görürler. Bu tertipleme
nin bütün teferruatı hazar
da tespit ve vazifeleri belli 
edilir. 

Gazlar, tahrip ve yan-
gın bombalarile atılacağın-

ı 
dan görülecek işler artar 
ve karışıklıklar başlar. Gaz
lananlarla, yangınlarla, yer 
ve yurtsuz kalanlarla, yıkı-
lan evlerin ve yerlerin en
kazını kaldırmakla, yıkılma 
tehlikeleri gidermekle, elek 
trik, hava gazı, su, telgraf 
ve telefon şebekelerinin ta
mirlerile uğraşmak lazım

dır. Bunun için şehir ve 
kasabalarda 6 - 8 kişilik 

can kurtaran ve tamirci 
takımları kurulur. Bu takım
larda oksijen apareyleri, 
kazma, kürek, küskü, tünel 
açma malzemesi, cep fener 
!eri bulunur. 

Hava hücumlarında iş

leri!! en mühim kısmı ko
ruma teşkillltının bel kemi
ği olan itfaiyeye yüklenir : 
Yangın bombalarının ter
kibinde yüzde 75 alumin· 
yom tozu ve yüzde 75 
Demiroksit bulunduğundan 
hararetleri 3000 dereceyi 
bulur. Bol fosforlu ve 500 
kilo ağırlığındaki bombalar 
kendiliklerinden ateş alırlar 
ve çabuk sönmezler. Bunla
ra 25 - 50 metreye kadar 
sokulmak güç ve tehlikeli
dir. Etfaiye erleri amyanet 
ıslak elbiseler giyerek kum 
ve toprak atmak suretile 
yangınları söndürürler. 

itfaiyenin ikinci işi de, 

1 

gazlananları kurtarmak ve 
korumaktır. Bu sebeple bu 
teşkilatta çalışanların bula
şık yerlerin temizlenmesini 
gazlananlara karşı alınacak 
tedbirleri, maske karbon 
monoksit, oksijen, ve gaz 
elbiseleri kullanmasını bil
meleri lAzımdır. Etfaiye er
leri gaz kursundan geçmeli 
ve meleke sahibi olmalı

dırlar. 

M. K. 

-
kan Konferansının merkezini 
takiben sıra ile muhtelif Bal
kan memleketlerinin merkez
leri olacaktı. 

Sofyada hazırlanan bu ni
zamnamenin müzakeresi için 
de bir kongrenin içtimaa ça
ğırılması kararlaşmıştı. Ancak 
bu kongre geçen haftaya ka
dar çağırılmadı. Aradan ge
çen zaman zarfında Balkan 
Birliği Cemiyeti büyük ve 
ehemmiyetli bir istihale geçi
rerek bir Devletler Arası An
tantı şeklini aldı. Bükreş içti. 
maı, gerek kongreye iştirak 
eden murahhaslar, gerek mü
zakereleri, gerek kararları iti
barile Balkan Birliği fikrinin 
geçirdiği istihaleye uygundur. 

[Devamı 6 ncı sayfada} 

Vo~olk <Ç©ıır<dl©ık. 
- Ne olabilir ki, dedi... 
Sesinde, içlen yorgun bir 

in ley iş vardı : 
- Daha ne olsun... Daha 

ne olabilir .. bu kadarı yetiş

mez mi? yetişmiyor mu? tit
rek ellerimle onu tutuyordum: 

- Bilmiyorum... korkuyo
rnm ... çok korkuyorum 1 

Turgut, beni göğsüne bas
tırdı: 

- Vah, yavrucuğum ... vah, 
Sezenciğim l 

Daha birşeyler söyleyecekti. 
Fakat, birden susuverdi; bü
tün vücudu ürperdi, kollarımı 

tutan ellerinin bilek tüyleri, 
diken diken olmuştu. Neden 
sarsılmıştı. Gözlerimle gözle
rini aradım. Turgudun gözleri, 
garip bir parlaklıkla yanarak 
açılmış büyümüştü ? 

- Mahmut Yesari -
Gözleri, gözlerimi görmü

yordu ? ne görmüştü? 
Onun baktığı tarafa bakın

ca, ben de ispazmoza tutul
muş gibi titredim. Cemil am
ca. köşkün kapusunda görün. 
müştü. sırtında pijama vardı. 

Nevin ablanın sofra kur
ması, kocasını sarhoş edip 
sızdırdıktan sonra, sokağa 

çıkması, bizim için, bir kaç 
kere seyredilen bir filim gi. 
biydi. artık biz, bu filimin, 
bütün sahnelerini ezberliyor
duk. Fakat şimdi, filim bir
den değişmişti. Sahnede yeni 
bir aktör ğörünmüş ve yeni 
bir kısım başlıyordu. 

Ve asıl facıa başlıyordu. 
Cemil amuca kapunun önün

de durdu, dört yanına bakın. 
mağa başladı : 

Devresinde, bakışlarında, hiç 
bir sarhoşluk alameti yoktu. 
Bir iki adım ileriledi: 

- Nevini.. Nevini.. diye 
seslendi. 

Biz, bu çağırışı duyarken 
titremiştik. 

Cemil amucanın sesi, titrek 
değil, sertti; yalvararak çağır
maktan ziyade, hiddetle emr
eder gibiydi. Sesi, karşılarda 

akisler yaptı; cevap yok! 
Kim cevap verecek? Bu sesi 

duyması; bu çağırışa cevap 
vermesi Hl.zımgelen kadın ; 
kimbilir, nerede? 

Cemil amuce, daha hızlı 
sesle karısını çağırdı: 

- Nevin 1 •• Nevin 1.. 
Yine cevap veren olmadı. 
Tnrgutla ben, tek vücut gi-

bi birbirimize sokulmuş, tek 

AÇ 1 K SÖZ 

Görüşler: 

Bu mehtapta 
lstanbulun de
nizini, Boğazi
çinin uslu bir 
çocuk, gönül 
rahatlığına ka
vuşmuş dur

-

gun halini hiç gördünüz mü? 
Ben geçen gece ay ışığının 
sarı parıltılarile altun harma
nili bir gelin gibi süzülen Bo· 
ğaziçini gördüm ve okadar 
sevdim ki ... Tabiatın ona ver
diği pürüzsüz temizlik, günah
sız ve suçsuz insanların ak 
alınları gibidir. 

Denizin bu güzelliğini, bu 
temizliğini gördüktan sonra 
gübre kokulu, toz bulutlu ls
tanbul sokaklarında ömür ge· 
çirmek, insana derin bir inki
sar aşılayor. Mümkün olsada 
bütün ömrümüz denizde geç
se. Onun temiz kucağında 

yaşasak 
Çöpçüsü yok, çöp arabası· 

nın gürültüsü yok... Yalnız 
marti cıvıltıları kulaklarınızı 

okşar. Fakat biz bu temiz de
nize İstanbul sokaklarının, ls
tanbul mutbaklarının artıkla
rını döküyoruz. Ve bunu ya
parken içimizde vefasızlığın 

azabını hiç hissetmiyoruz. 
Deniz.. tabiatın en temiz 

eseri... ve insanlar o temizliği 
kendi pisliklerinin mezarı ya
pıyorlar. Çok acı 1 

1 
Doktorun ı 

Öğütleri 
Küçük Deniz 
Gezintileri 

Denizin sert, hırçın bir ta
biatı vardır ki insanları çabuk 
yıpratır. Deniz adamları ekse
riyetle karada yaşayan akran
larından daha ihtiyar bir çehre 
ile gözükürler. Çünkü deniz 
adamının hayatı sert mücade
lelerle geçer. Ezici fırtınalara, 
azgın dalgalara göğüs germek, 
hayatı, tehlikeler kaqısında 
muzaffer kılmak her halde 
kolay bir iş değildir. Fakat 
denizin çok zengin bir sıhhat 
kaynağı olduğunu da söyle
memiz lazımdır. 

Deniz, bütün serinliğine rağ
men bünyeleri, naturaları sağ
lam insanları bir çok hasta
lıklardan koruyucu bir tesire 
maliktir. Hatla bazı hastalık. 

!arın tedavisinde deniz kuv
vetli iksirlerden daha mües
sirdir. Deniz banyosu almak, 
denizde seyahat yapmak, kü
çük deniz gezintilerine çıkmak 
hep istifadeli şeylerdir. Bizim 
burada asıl söylemek istedi
ğimiz şey, küçük deniz gezin
tilerinin sıhhat üzerindeki ko
ruyucu ve inkişaf verici tesi
ridir. Okuyucularımıza tavsiye 
ediyoruz: Yaz günlerini müm
kün olduğu kadar deniz kena
rında veya deniz üstünde ge
çırınız. Bilhassa gece deniz 
gezir.tilerine çok ehemmiyet 
verınız. Rüzgarsız bulutsuz 
gecelerde akşam yemeğinden 

sonra sandal ile durgun deniz 
üstünde yapacağınız bir saat
lık bir gezinti size hayat ve
rir. Bu arada kendinizi yor
mayacak şekilde kürek çek
meniz de size hayat kazandı
racaktır. Fakat sert havalar
da, bilhassa soğukların fazla-

bir vücut gibi titreyorduk. 
Cemil amuca, sert adımlar

la masaya yaklaştı; masanın 

üzerindeki kadehlere, karma
karışık meze tabaklarına bak. 
tı; yüzü, bir an buruştu. Sonra, 
döndü, koşarak içeri girdi. 

Biz, çardakta; soluk almağa 
bile korkarak, meraklı bir 
film seyreder gibi, heyecan 
içinde seyrediyorduk. 

Cemil amuca, biraz sonra 
giyinmiş, şapkası elinde, bahçe
ye çıktı; ve hiç durmadan, 
bahçenin kapı tarafına koştu; 

kapının gıcırdayışından ve şid
detle kapanışından, onun deli 
gibi, sokağa fırladığını anladık. 

Boğazım kuruyarak sordum: 
- Ne olacak Turgut? 
Turgud'un dişleri birbirine 

çarpıyordu: 

- Bir felllket olacak, Sezeni 
senin de içine doğmuştu .. 

- Baban, onları bulabile
cek mi? 

- Tesadüfler üzerine hüküm 
yürütülemez ki.. onlarla karşı
laşmasa bile, Nevin abla, bu 
gece kaçışının hesabını kolay 
veremez! 
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No: 81 Yezen: Re,at Ekrem Koçu 

Sofu Mehmet Paşa; saray masraflarına karışarak 
Valde Kösemi çok iğzap ediyor Ve bununla 

ihtilalcilere öğünüyordu 
kadar kuvvetli olan fonatik si
ması ile, vehimleri, asabiyetle
ri, şiddetli ve basiretsiz hare
ketleri, tarzı hayatı ve zevkle
ri ve nihayet eserlerinde gös
terdiği üslüpkarlık ile on ye
dinci asır meşahirinin Nef"i, 
Yahya efendi, Katip Çelebi ve 
Evliya Çelebi ile beraber büyük 
san'atkar ve alimlerinden biri 
olacaktı; ve Evliya ile bera
ber, muasırları tarafından pek 
az anlaşılacak, hatta hiç anla· 
şılmıyacaklardı. San'atkar ru
hundan gelen ve kendisini 
daima en tehlikeli anlarda ön 
saflara geçiren heyecanı, daha 
lbrahim devrinde, gördüğü te
zebzüp ve anarşiye karşı, için
de bir nefret uyandırmıştı. 
1058 ihtilalinde Kara Murat ağa 
Muslihiddin ağa ve Bektaş 
gibi Yeniçeri zorbalarile be
raber sarayı cedidi amireye 
hücum eden halkın önünde, 
kısa boyu ile ve tıknaz vücu
dile, Karaçclebi zade Abdül
aziz efendi de bulunuyordu. 

Abdülaziz efendi dördüncü 
Mehmedin cülusunu müteakip 
Rumeli kazeskerliğine nail ol
du; ve derhal meziyeti ilmiye· 
sini göstermek istedi. En son 
vekayii de yazarak Revzetül
ebrarı ikmal ve dördüncü 
Mehmede takdim etti. Samur 
bir kürk ile taltif olundu. Yine 
dördüncü Mehmedin cülusu 
ile beraber, 1058 ihtilalini ha
zırlıyan ocak ağalarının da 
taklibi devri başlıyordu. Kara. 
çelebi zade temmuz ihtilalin
deki celadeti ile ağaları ve 
ağalarla teşriki menfaat etmiş 
olan Kösem valdeyi daima 
endişeye düşüren bir sima idi, 
bilhassa Kösem valde Abdül
aziz efendiden nefret ediyordu. 
Bununla beraber gerek ocak 
ağaları, gerek Kösem sultan, 
heyecanlarından ve celadetin· 
den istifade etmek için Aziz 
efendiyi büsbütün bertaraf 
etmek, siyasi sahadan uzak
laştırmak da istemiyorlardı. 
Bütün bunları hisseden Rumeli 
kazeskcri, erkanı devlet ara
sında kendıne bir destek, bir 
müttefik aradı ve bunu, sad
razam Sofu Mehm~t paşanın 
şahsiyetinde buldu. 

Sofu Mehmet paşa ihtilalde 
ocak ağaları tarafından şah
sına gösterilen muameleden 
mağrur, kendisinde bir kuvvet 
tevehhüm ediyordu. Saray mas
raflarına karışıyor, Kösem val
deyi iğzab ediyordu. Karaçe
lebizade birgün tenha bir yer
de Sofu Mehmet paşaya: 

Hazreli bari taala iızüşana 
saadetlu padişahımız hazretle
rini muammer eyleyip valde-

ca esd ı ği gecelerde denize 
açılmak sıhhat bakımından 

tehlikelidir. Çünkü böyle za
manlarda bir taraftan kırağı 
da yağdığı için hem rüzgarın, 
hem de rutubetin tesiri altın

da hastalanmanız ihtimali var
dır. 

Peki ne olacak? 
- Bir şeye dikkat ettin mi 

Sezen? 
- Neye? 
- Babam, masa başında 

içerken göründüğü kadar sar
hoş değil 1 

- Evet ..• Hatta, hiç sarho
şa benzemiyor 1 

- Demek ki, onun ki de 
yapmacıkmış .. Şüphenin, nasıl 

zehirli bir kurt olduğunu _gö
rüyor musun? 

-Oh, korkuyorum, Turgut... 
Turgut beni göğsüne bastır

mıştı: 

- Sen. üzülme, Y3.Vrum ... 
üzülme, korkma ... 

- Elimde değil, korkuyo
rum... Babamı, senin babanı 

düşünüyorum. Onların karşı
laşmaları, hiç iyi olmayacak ..• 
Baban, elbette: eski, yakın 
arkadaşı ile karşılaşacağını 

ummayor... Yüz yüze geldik
leri zaman ne hale girecekle· 
rini düşün l 

- Bunları bırak... Bunları 
düşünecek sıra değil ..• 

- Turgut; sen, babanın ar-

Sofu Mehmet pasa ihtilcilde ocak akaları tarafından şahsına 
göste,ifen muameleden magrurdu 

!erin dahi sayei saadetlerinde 
berkarar eyliye. Büyük valide 
egerçe size mukaddema hüs
nü zan olup muhabbet üzre 
idi. 

ve tecrübesizliğinden endişe 
ediyordu: 

Gerçi hakikat buyurursuı 
Şimdi ikimize dahi adevel' ~ 
olup mekrügadr fikrindedi\ 
ama Kale gelmez. Bazı ahv• 

Amma şimdi, ifsadı hassad ile vardır ki ehvenü şerrin yine 
vefakı şekaka tebdil ve mu- sarayda durması ahsendir. 
hııbbeti adavele tahvil edüb O.ye Rumeli kazeskerinin 
kanınıza aş erer. Bu fakire hut teklifini kabul etmedi [J]. Fa· 
aksayülgaye adavet üzere olup kat Karaçelebi zadenin tah· 
idamımıza sayi ihtimamda ol- minleri doğru çıktı. Sadrazafll 

ile olan bu gizli mülakatından 
duğu mukarrerdir. Resimü bir ay sonra Sofu Mehmet 
ayin selatini selef üzre eskise- paşa azledildi. Mührü hümayun 
raya ihrac ile kemendi kinine Yeniçeri ağası Kara Mural 
bend olmak ihtimali bertaraf ağaya verildi; ve bu suretle 
olsa olmaz mı? ocak ağaları, yalnız takalliiP 

lbni Kösem valdenin eski değil, tilfiil idarei devleti de 
saraya sürülmesini teklif- ellerine geçirmişlerdi. 
elti. Sofu Mehmet paşa, va ide [Bitmedi l 
Turhan sultanın gençliğinden (1) Z•yll ravzetülebrar. 
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Tiyatro edebiyatı 
Tiyatro mevsimine yaklaşı

yoruz. /ki aya varmn, dıvar· 
/arda parlak afişlerle karşıla
şırız. Şimdiden işitiyoruz ve 
seviniyoruz: Şehir tiyatrosu 
zengin bir program hazırla .. 
maktadır. Önümüzdeki meu .. 
simde seyircilerin karşısında 

yeni bir san'at ham/esile çıka
cakmış. Şüphesiz ki bu lıaber

ler, sanat sever/eri memnun 
etmektedir. Fakat bizi endişe 
ile meraklandıran başka bir 
mesele var: sa/,ne sanaıktirla
rımız çalışırken aceba liyalro 
muharrirleri ne yapıyorlar ? 

Doğrusunu söylemt:k tôzım 
gelirse, bu sual bizi hayli ez
mekte ve üzmektedir. Çiinkii 

tiyatro muharrirlerimiz yeni 
telif eserler hazırladıklarına 

dair hiç malumat, gönlümüze 
şifa verecek küçük bir ha~er 
alamıyoruz. 

Bu mıinasebetle şunu da 
i/cive edelim ki bizde tiyatro 
edebiyalr son seneler zarfında 

düşük bir gırado gösteriyor. 
Eğer bir edebiyat gıra/iği çi. 
zecek olursak tiyatro edebiyatı 
faslının fGkirliğini, maddi ola
rak göreceğimizden şüphe el-

kasından git... onu bul, yaka
la... yolundan çevir... hayır, 
bu iş, sandığımız kadar ehem
miyetsiz, küçük, basit birşey 

değil... 

- Babamı, yolundan nasıl 
alıkoyabilirim? 

- Biliyorum ... Birşeyler dü
şün ... Birşeyler yap... Babına 
yalan söyle, onu oyala ..• "Ne
vin ablayı, bir hanım geldi, 
aldı!,. de. Bir yalan bul... 

Turgut, benden saklamak 
istemesine rağmen, heyecan
dan tirlir titriyordu: 

- Bu, iyi bir fikir, Sezeni 
belki babamı yolda yakalarım. 
Onunla tesadüfen karşılaşmış 
gibi olurum; koluna geçerim .. 
Nevin ablanın, bir arkadaşı 

gelip, aldığını, beraberce git
tiklerini söylerim. 

- Haydi Turgut, durma ... 
Ben, seni burada bekleyim, 
değil mi? 

- Hayır .•. Hayır sen yat ... 
Sinirlerinin dinlenmeğe ihtiyacı 
var. Ben, babamı bulunca, ondan 
ayrılamam... Vaziyeti idare 

miyelim. Çünkü son bir ko' 
senenin tiyatro edebiy ılı mah• 
sulü çok az olmuştur. Ger~ 
bu azlık arasında çok kııvvetl• 
eserler gördük. Ancak sayı al' 
lığının, kuuuet azlığının d4 

bir ifad-.i olduğunu unu/mO' 
yalım. Eskiden söylenen •eğtf 
maksut es erse mısaraı bercesft 

kcifidir 1 .• sözü b11gün içİ~ 
geçmez akça olmuştur. Tt 
eser, ne kadar kuvvetli o!urs4 

olsun, ne derece yüksek bİ1 

sanal eseri olursa O~j 
sun, sanat varlığı na del1 

olamaz. Çünkü hayat daitrı1 

cevval ve daima mütehavtJil 

yürüyıip giderken sanat saha' 
sının doğum<uz kalması bJ' 
yük bir zarardır. 

Tiyatro muharrirlerimizJtP 
yeni eserler bekliyoruz. Tiif~ 
tiyatrosu artiste olduğu kado' 
piyese de şiddetle muhlaçf11· 

Bu ihtiyacı tatmin için /ö:ırl 
gffen maddi ve manevi tedbif 
/eri almak ise, herkesten öne' 

devletin vazifesidir. Ve sanıyor 
ki alôkadar devlet makam/ar• 
bu iş üzerinde hayli konuşm~f 
/ardır. Arlık lakırdıdan hart 
kele, esre geçmek zamanı gef 
miştir. 

Süheyla Güldikefl 
-- .A 

etmek lazım... Allahaısmarlf 
dık Sezeni 

- Güle güle, Turğutf 
Turğut, beni alr.ımdan öf' 

tü, çardaktan fırlad ; bitil 
sonra ben de çıktım, koşara1 

eve gittim; odama girerek ~,. 
puyu kilitledim. Bir insan~ 
duyabileceği en büyük heye' 
canla titreyordum. 

Üzüntü, kalbime sancı hl' 
!inde dolmuştu; kalbim ağrı' 
yor, sızlıyordu, kanıyordu ... 

Dakikalar, belki de saatlere' 
geçiyor, ne babam eve dönüyo' 
ne de Turgutların b:ıhçesine pil 
kimse geliyordu. 

insan, hastayken; yahut ol' 
cağını bildiği bir felaketin sD' 

nunu, bir kara haber bekle1' 

ken, vakıt, zaman denilen şel 
geçmiyor •. 

(Bilmedi) 
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KADDN 
Mevsimin icapları karşısında 

Halılarınızı, Elbiselerinizi 
Nasıl Muhafaza Edebilirsiniz? 
Burada gösterdiğimiz koruma tertipleri Bayanları bir 
Çok masraflardan kurtaracak, elbise masrafı azalacak 

Artık iyiden iyiye yaz gel
di. Adam akıllı sıcaklar baş
ladı. Halıların kaldırılması, te
mizlenmesi ve kışa kadar mu
halaza edilmesi Jazımgelmek
tedir. 

Halıları kaldırmadan evvel 
bunların tamamile temiz olma
sına dikkat edilmelidir. Bunun 
için halıların iyice dövülmesi, 
fırçalanması lazımdır. 

Bunları yaptıktan sonra ha
lıları boylu boyunca yere se
riniz. Üzerlerine henüz yaş 
çay yaprAkları serpiniz. Bolca 
tuz biber dahi serpiniz. Halı
ları yuvarlayarak sarınız ve 
rutubetsiz ve karanlık bir ye• 
re bırakınız. 

Çay yaprakları halıların 
renklerini muhafaza eder. 

Biber ise halıları güvelerden 
farelerden, sıçanlardan korur. 

Muhafaza edeceğiniz halıda 
lekeler varsa evvelemirde le
keleri çıkarmanız lazımdır. 

Bu lekeleri şu suretle çıka
rabilirsiniz: 

Mezbahalardan yahut ka
saplardan sığır (öd) ü veya 
(safra} sı alınız. Bunları bir 
kova su içine atınız, Yumuşak 
bir fırça alınız ve bu suya 
batırarak halıları fırçalayınız. 
Halıların üzerinde çok mik· 
tarda köpük hasıl olur. Bu 
köpükleri tatlı su ile çalkala. 
yıp çıkarırsınız. 

Bu temizleme usulü biraz 
uzunca süreceği gibi çok dık· 
katli hareket edilmesi icab-• 
eder. 

Krep empe1İmeden zarif bir elbise ,,. 12 yaşında bir kız 
çocuilu için flÜzel bir pülover modeli 
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EN YENi MODA HABERLERi 

Çılpak Ayak Cereyanı 
Aldı, Yürüdü 

Bu sene plaj elbiselerinde Temizleme ameliyesi bittik
ten sonra halıları temiz ve ku· 
ru bezler ile kurulunuz. 

Halılardaki lekeler yağlı le
keler ise sıgır (öd} ü içerisine 
bir miktar leke toprajtı kal
mak icap eder. Leke toprağı
~· (öd) ile halledip lekelerin 
Uzerine sürmeli. Sonra yıkayıp 
kurulamalı. 

;ekzatik moda tamamen Hakim 
plajlarında ve gazinolarında 
görmektedir. Sandalların ök
çeleri basıktır. 

KÜRKLER. YÜNLÜLER ----Yaz mevsiminde yalnız ha· 
lılar değil, aynı zamanda kürk· 
lcrin ve yünlü kumaşlardan 
Yapılmış elbiselerin kaldırılma· 
sı lazımJır. 

Kürkleri ve yünlü kumaşla• 
~ı. muhafaza için size bugün 
ıkı t t" . er ıp toz tavsiye edece-
ğim. Bu tozların her ikisi de 
çok faydalıdır. 

BiRiNCi TERTiP : 
50 gram karanfil 
50 gran gülyaprağı 

" karaman kimyonu 
• Hint fasulyesi 
" Süsen çiçeği kökü 

d"B~nl~rı bir havanda güzelce 
ovunuz ve bezden küçük tor-

50 
50 

300 

~~lara koyup kürklerinizin, el
ıselerinizin aralarına koyunuz. 

iKiNCi TERT iP : 
5o gram toz haline keşniş to

humu 
n Süs çiçeği kökü 

BANYO - Plaj ve güneş 
banyosuna mahsus elbiselerde 
bu sene bariz bir suretle ekzotik 
bir çeşni sezilmektedir. Bu elbi· 
selerin çoğu (Havay} adaların
da veya (Meksika) da yerlilerin 
giydikleri kıyalellcrin aynıdır. 
Bununla beraber, şortlar, JOP· 
kölotlar; yine giyilmektedir. 

ŞAPKALAR 
Bu sene şapkalar bir hayli 

mütenevvidir. Büyük şapkalar, 
açık renk Lötrden veya pay 
den yapılmaktadır. Bu geniş 
şabkaların ön veya arka ta
ralları daima bükük durmak
tadır. 

ÇifLAK AYAKLAR 
Bu sene çıplak ayaklar mo· 

dası taammüm eylemiştir. Gece 
tuvaletlerinde bile birçok ki
bar kadınlar gayet zarif san
dallar giymektedirler. Bu san
dallar Üzerleri gümüş veya 
hakiki incilerle işlenmiş deri· 
den bandlarl a tullurulmakta
dir. Bu moda bilhassa Cote 
d'azur kıyılarında, (Nis)de Pa
risde ve diğ"er yüksek Fransız 

FYADALI 
Tavsiyelr 

Pirelere karşı 

Bu yaz salgın halinl 
alan bir işleme 
Tirol brodörisi 

Bu sene Avrupanın bir çok 
şehirlerinde, hususile Paris, 
Berlin, Viyana, Roma şehirle· 
rinde kadınlar arasında (Ti-

1 50 
50 
50 

" Kuzguu çiçeği kökü. 
• La vaı ta çiçeği. 

1 ,, Misk 
3 ., Sandal ağacı kabuğu 

t kBuıo.arı dahi birinci tertip
e ı vechile havanda iyice döv

:eli ve küçük keten torbalara 

Bu vaz fstanbul'umuzun bir 
çok semtleri pire baskınına 
oğramış zaziyelledir. Geçen 
gün bir relikımız (Topkapı) 
taraflarına pire yağmakla ol· 
duğun bile yazdı. . . . 

Pireden kurtulmak ıçın evın 
her taralını Formol'lu su ile 
güzelce yıkamak lazım gelmek-

f) : 
1 

0 Yduktan sonra kürklerin ve 
elb· •selerin aralarına vaz eyle-
nı ıi. 

k Kürkleri ve yünlü biseleri 
aldırmazdan evvel bunları 

ey· •ce lırçalamalı. Dövmeli. 
~ilkmeti. Bunları mukavadan 
l Uluların içine vazetmeli. Ara
arına bu tertipleri havi tor
baları koymalı. 

N. T. 

AÇIK SÖZ 
Onu seven 

okuyan 
yayan 

tanıtanın 

dır. 

ted~~ yıkama amiliyatını iki üç 
gün arka arkaya yapmalı. 

lil ili 

Karıncalara karşı 
Bugün k~rıncalar.a karşı 

yeni bir tertıp tavsıye ede· 
ceğiz. O da bu mübarek hav· 
vancağızların bulundukları yer• 
!ere petrol ile karıştırılmış 
nikotin sürmektir. 

Bir miktar petrolun içine 
bir miktar tütün atılıp bir iki 
gün bırakılırsa elde edilecek 
mayi de bu hususta işe yarar. 

Karıncaların bulundukları 
yere çürük limon kabukları 
bırakıldığı takdirde bu hay
vanların kaçtıkları görülmek· 
tedir. Tavsiye ederiz. 

1 

1 

1 

1 

ı ı 

j 

rol) tipi işlemeler salgın haJi. 
ııi ~!'!'ıştır. Resimlerde göre
ceğınız veçhle ışlemelerin tar
zı gayet kolaydır. Göz alıcı 
renkler kullanılmaktadır. Bu 
işlemeler yalnız bülüzlere in· 
hisar eylemeyip bunlar ile ga. 
yel güzel kuşaklar, çantalar, 
eldivenlerde yapılm1klalır. Ba
yanlarımıza hararetle tavsiye 
ederiz. 

Piliç kızartması·zeytinyağlı 
fasulya •vişne ho,afı 

Piliçleri bol suda haşlayıp 
Üzerlerine tomates sürerek 
fırında, yahut ta yağda kızar· 
tınız. Kızartmadan sonra pili· 
çi'n kaynadığı sudan içine 
biraz katarak haf il ateşle kay• 
nalınız. 

• - Fasulyeleri ayıklayıp 
tencereye koyunuz. iki tane 
soğan ve yine iki tane toma
tes tuzla ovup fasulyelerin 
üzerine koyunuz. bir kilo fa. 
sulye için bir limonata bar
dağı zeytınyağı da üzerine 
dökerek kendi 3uyu ile piş· 
meye koyunuz. suyunu çekince 
su ilave edersiniz. 

• - Vişneleri ayıklayıp suda 
kaynatın. Vişneler haşlanınca 
şekerini katıp bir iki taşım 
daha kaynadıktan sonra indi· 
riniz. 

çotuk 

Çocukların yere 
dUşmelerlne dikkat 

Atalarımız söylemişler: Ço
cuk düşe kalka büyür. Atalar 
bu sözü, sakat bir düşüncenin 
ifadesi olarak bu sözü unut
malıdırlar. Her düşme çocuk 
için bir zarardır. Küçük yaşta 
insanın başına gelen bütün ka· 
zalar hep düşme yüzünden 
olmuştur. Bugün birçok sakat 
çocuklar ve insanlar görüyo· 
ruz. inanalım ki bunların hiç 
olmazsa yüzde ellisi küçük 
yaşta, henüz vücut çok körpe 
olduğu günlerde dikkatsizlik 
neticesinde düşme neticesinde 
işle böyle sakat kalmışlardır. 
Çocuğun yere düşmesine, du· 
vara veya sair yerlere çarp
masına hiç meydan vermeme
lisiniz. Yere düşen çocuğun 
dişi kırılır, kafası patlayabilir, 
mafsallarından her hangi biri 
çıkar. Bunlar sakatlık tehlikesi 
doğuran arızalardır. 

lil ili 

Çocuğunuzu arkadaşsız bı· 
rakmayınız, daha ilk emekle
meğe başladrğı günden itiba· 
ren çocuğunuza bir arkadaş 

temin etmelisiniz. Arkadaş, ço
cuğu cemiyete alıştıran unsur
dur. Arkadaşsız büyüyen ço
cuk, cemiyete ısınamaz. Bütün 
hayatı müddetince cemiyete 
karşı ruhunda bir aykırılık, ya
bancılık hisseder. Arkadaş ço
cuğun büyümesinde, serpilme
sinin, ruhi ve fikri kabiliyeti
nin inkişafında mühim bir amil· 
dir. Fakat çocukların arkadaş
Jık geçinmelerinde birbirlerini 
hırpalarcasına kavga etmeme
leri hususu'la çok dikkat et
mek gerektir. Çocuk bakımın
da arkadaşlık meselesi en mü
him bir pedagoji mevzuudur. 
Çocukların arkadaşlık müna· 
sebetleri, birbirlerini terbiye 
eder vaziyette olmalıdır. 

Model 

En son moda güzel ve şık 
bir rop. Terzinize bu modelle 
beraber gidecek olursanız daha 
güzel bir görünüşe sahip olur
sunuz. 
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- Pek bilmiyorum. 
- Bu 600 lira onun ne pa-

rası idi? .. 
- Çiftlikten alacağı var

mış .• diye biliyorum! 
- Nereden olur bu alacak?. 
- Elde kalmış bazı şeyleri 

müşteri bnlmuş satmış imiş. 
Onun komisyonu imiş. 

- Parayı alınca ne dedi?. 
- Bir şey demedL 
- Bekliyor mu imiş bu pa-

rayı?, 

Mehmet bir saniye düşündü, 
yulkundu,ne söyliyeceğini bil
mez bir eda içinde: 

- Bilemem ki ne diyeyim. 
Her halde bekliyormuş ki, hiç 
sesi çıkmadı. Peki .. dedi. 

5 

- Sen Recainin bu alacağı
nı o gün mü öğrendin, yoksa 
daha önceden böyle bir ala. 
cağı olduğundan haberdar mı 
idin? 

Sorgulara pek şayanı dikkat cevaplar veriyordu. 

:- Kulağıma çalınm•şlığı 
vardı. 

- Yalnız para mı götürdün, 
bir de mektup yok mu idi? 

- Para zarf içinde idi. Ben 
dış cebime koyuyordum.Onun 
üzerine geldi, bey: Dikkat el 
Mehmet içinde altı yüz lira para 
var. Aşırttırırsan iş kötüye 
varır. Dedi, para zarfını yelek 
cebime koydu. 

- Mektubu kaybetme .. Diye 
tabii sıkı sıkıya da tenbih etti. 

- Evet. Tabii kaybedersem 
nasıl öderdim onca parayı! 

- Mektubu başkasına ver
memeni de tenbih etti değil 
mi? .. 

mıyordu. Muzafferin soruları 
devam ediyordu: 

- Recai ile bey arasındaki 
tanışıklık eski miydi? .. 

- Eskiden olduğunu sanı
yorum. 

- Hanım onu çiftlikten kov· 
durduktan sonra yine konağa 
gelip gidiyor muydu? .• 

- Gelirdi. Fakat, hanıma 
görünmez, beyle konuşur gi
derdi. 

- Son zamanlarda sık sık 
geliyor muydu? 

- Birkaç kere geldi. 
- Kendisi genç midir? 
- Yaşlı değildir. 

- içkisi, eğlentisi falan var 
mıdır? - Evet.. yalnız onun eline 

ver dedi.. - Bilmiyorum. Fakat, çilt-
fakat, bundan sonra yine tikte eğlenceye çok düşgün 

bir başka konuya geçti. fa. olduğundan bahsediyorlardı. 
kat, suçlu vekilinin dinleyiciler - Çiftlikten niçin çıkarıl-
üzerinde en çok alaka uyan- mış? 
dıran tarafı sorduğu sualler - Oradayken şikayet et-
ve aldığı cevaplar üzerinde mişler. 
hiçbir hüküm yürütmemesi, - Bu şikayet neden ötü-
•adece opjektil kalmasıydı. rü idi?. 
Bunun içindir ki, herkes bek- - Hanımefendiye çiltlikde 
liyor ve tek şey bütün dinle- sızlanmışlar. 
yicilerin zihninden sık sık geçi· - Sızlanmak nereden geli-

oynatıyormuş. Kendisine arka· 
daşlar da peydahlamış. Onlar
la vur patlasın, çal oynasın 
edip duruyormuş. 

- Sabıka .. filan var mıdır? 
- Bilmiyorum. Fakat, ele 

avuca sığmaz bir çocuktur. 
Muzaffer bundan sonra yine 

sualini değişt:rdi : 
- Recainin Ferdiden daha 

alacağı kalmıştı değil mi 1.. 
- Kalmıştı. 

- O parayı da sen mi gö-
türdün? 

Hayır. 

Kım götürdü ?. 
Bilmiyorum. 
Cinayet o zarfı gönder. 

diğin günün gecesi oldu de
ğil mi?. 

- Evet. 
- O gece Şükrüye sokağa 

çıkmış mı hiç ?. 
- Bilmitorum. 
- Bilene de hiç rastlama-

dın mı?. 

(DEVAM EDECEKJ 

Kitap kuponu 
BiR CINA YET DAV ASI 

No: 81 
yordu : yormuş? 
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U züm Türkofis 
Rekoltesi 
Türkofis tetkikat 
yaptı. lstihsalAt 

fazladır. 

Türkiyenin uzum islihgali 
etrafında, Türkolis merkezi 
geniş mikyasla bir letkık yap
mıştır. Bu letkika göre, Tür
kiyenin umumi harpten evvelki 
k u u üzüm istibsalatı şimdi
kınden çok fazlaydı. Fakat 
sonraları menşeleri Avrupa ve 
Amerıka olan bazı mühim has· 
talıklar müthiş tahribat yapa
rak re1<olteyi düşürmüştür. 
Ofis 1844 yılından itibaren 29 
senelik rekolte miktarını ra
kamlarla tesbit etmiştir. Bu 
rakamlara göre, büyük harp
ten evvelki istihsalat da bu 
yıldan fazla olduğu görülmek· 
tedir. Umumi harp ve onu 
takip eden lsliklal harbi her 
mahsuslde olduğu gibi üzüm 
mahsulüne de büyük darbeler 
vurmuş, 1923 ten sonra ancak 
yağ sahaları geniş!eyebilmek 

imkanını kazanmağa başlamış. 
tır. 1932 yılında alınan rekolte, 
on yıl içinde alınan miktar 
arasında bir rekor teşkil et· 
mektedir. 

Rekoltemizin 1923 yılından 

itibaren tesbit edilen miktar. 
lar şunlardır: 1923 te 36, 
1926 da 49, 1927 de 30, 1928de 
45, 1929 da 51, 1930 da 35, 
1931 de 26, 1932 de 65, 1933 
de 62, 1934 te 50, 1935 te 80 
bin ton üzüm alınmıştır. 

Rakip memleketlerin istih
salatı da 1923 ten itibaren 
sırasile tesbit edilmiştir. Kali
forinya 1923 ten itibaren 290 
180, 215, 286, 4(11, 260, 221: 
191, 169, 262, 195, 171, ve 180 
bin ton Yunanistan da 1933 
yılından itibaren sırasi l e 18, 
22, 21, 20, 22, 22, 21, 22, 27, 
28' 25, 27 bin kilo rekolte 
alınmıştır. 

lstanbul teşkılStında 
deı:'Jişıklikler yapılacak 

Bundan bir müddet evvel 
lstanbul Türkolis kadrosunda 
bazı değişikl•kler yapı lacağı 

söylenmekte idi. Öğrendiğimi
ze göre, Olis müdürü Mıh mut 
Celal Londra Türkolis mümes· 
silliğine tayin edilecek yerine 
Ankaradan bir müdür getiri
lecektir. 

Bundan başka, bugünkü kad
roda mevcut raportörlerden 
bir kısmınada Ankarada vari
le verilecek yerlerine Ank~ra 
da vazife gören raportörler 
gönderilecek lir. 

Tütün Eksperleri 
tetkikat yapıyorlar 
Tütün yetiştim mıntakalar

daki yeni mahsul tamamile top
lanarak sergilere kon mu~ t u
lunduğundan alıcıhr, bu mın
takalara birer mümessil gön
dermişlerdir. Bu arada lnhi
sarların tütün Ekikpcrleri ~eni 
rekolte etrafında tetkikler 
yapmaktadırlar. 

Gençlik 
Sütunlarımız 

Üniversite ve liselerimiz 
tatil bulunuyor. Bu müna
sebetle biz de yeni ders ••· 
nesi başlayıncaya kadar 
gençlik sütunlarımızı talil 
etmiş bulunuyoruz. 

"fikirler,, başlığı altında 
çıkan bu sütunlarda çık
ma ~t~ .olan fıkraları yine 
aktıvıalıte hadiselerin icap 
ettirdiği vakıtlarda ayrıca 
dördüncü sayfamızda neş
re devam edeceğiz. 

Şimdilik bu sütunlarda 
günün ekonomi haberleri 
munta1.aman çıkacaktır. 

1 Dış 

Ticaretimiz 
ihracatımız lthalA· 
ta nisbetıe çok 

artmıştır 

fstat;st 'k Umum Müdürlüğü 
taralından hazırlanan Diş ti
caret istatistiğine nazaran 

1'136 yılı Nisan ayı zarfında 
fıha'al 7,032,426 ihracat 6,611 
925 liradır. ' 

1936 yılı Nisan ayında itha
la tımız 6,382,639 ihracatımız 

4,948,543 lira idi 

Bu rakamlara göre 1936 de 
ithalat ve ihracatımızın kıy
meti gc,.en seneki miktarları 

geçmiştir. ithalatın kıymeti 

takriben % 9 nisbetinde arttı
ğı hale lhracat kıymeti ltb

lata ni•belle üç misli fazlasile 

"'o 29 nisbetinde artmıştır. 

Afyon tetkik 

heyeti döndü 
Bir miiddettenberi Avrup3 -

nın muhtelif memleketlerinde 
le lkikat yapmakta olan Alyon 

inhisarı tetkik heyeti dün 

şehrimize dönmüştür. 

Heyete dahil bulunan Yu. 

goslavya deleıresi Doktor 

Mihailoviç • bir müddet mem· 

lekelle kalmak üzere heyetten 

ayrılmıştır. Yugoslavyadan 

pek yakında tekrar lstanbul

daki vazifesine dönecektir. 

Uyuşturucu maddeler inhi

sarı Direktörü Hamza Osman 
rahatsız bulunduğundan dün 

vazifesi başına gelememiştir. 
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Aydın civarındaki Kuyucak tüneli, geçen haf· 
ta o havalide yağan şiddetli yağmurların tesi
riyle dolmuştu. Şimdiki halde trenler buradan 
aktarma sureti le geçmektedir. Fakat biryandan 
da tünelin temizlenme işi ehemmiyetle devam 
ediyor.Resim temizlenme esnasında alınmıştır. 
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Bir çocuk ezilerek 
öldü, biri yaralandı, 
beş hayvan da ezildi 

lzmit (Açık Söz) - Kandıranın Çiflik köyünde bir çocuğun 
ölümü, bir diğerinin de ağır yaralanması :·e bu arada 5 hay
vanın da ezilmesi ile nihayet bulan bır lacıa olmu~tur. 

Köyün ötedenberi, tamire muhtaç bir vaziyette bulunan 
mektebi, havanın birdenbire bozması ve çok şiddetli bir rüz· 
gar çıkması üzerine yıkılmış _ve _içindı; bulunan iki çocuktan 
birisi ölerek, diğeri de çok fecı bır şekılde yaralanmıştır. 

Vak'ayı haber alan Kandıra müddeiumumisi Çiflik koyüne 
giderek tahkikata başlamıştır. lzmitten de bir fen heyeti Ci!lik 
köyüne gitmiştir. 

• • • • 
lzmirde sarhoş bir adamca-
ğız denize düşerek boğuldu 

lzmir (Açık Süz) - Evvelki sabah Konak vapur iskelesi 
yakınında denizde bir ceset görülmüş ve zabıtaya haber veril
miştir. Yapılan tahkikatta cesedin Alsancakta Karakol soka
ğında 17 numaralı evde oturan yapıcı ustası erzincanlı Ali oğ
lu Kahra mana aid olduğu anlaşılmıştır. Ceset memleket hasta
nesine kaldırılarak müddeiumumi muavini Mümtaz Yılmaz ta· 
rafından tahkikata başlanmış ve Kahramanın cesedi muayene 
ettirilmiştir. 

Yapılan muayenede cesedin üzerinde hiçbir yara ve bere 
görlmemişlir. 

Altmış yaşında bulunan Kahramanın bir kaç gece en-el Ke· 
meraltında kebapçı Rifatın dükkanında bazı arkadaşlarile rakı 
içtigi ve sarhoş olduğu anlaşılmıştır. Hatta bu içki aleminden 
saat yirmi üçte ayrılan Kahraman evine gitmek üzere konak 
istikametinde ilerlemiştir. Rıhtımda tenha bir yerde yürürken 
veyıı su dökmek isterken sarhoşluk yüzünden müva· 
zenesini kaybederek denize düştüğü ve boğulduğu tahmin ohm. 
maktadır. Kahramanın başka birisi tarafından denize atılması 
da ihtimald · n uıak tutulmamaktadır. Bu noktadan tahkikat ta
mik edilmektedir. 

• • • 
. 

• 
iki başlı bir çocuk 

Balıkesirde "Türk Dili,. arkadaşımız yazıyor: 
Şehrimize acaip yaradılışlı bir çocuk gelmiştir. 
Bu çocuk Manyas ilçesinin Sarı köyünden Mehmet oğlu 

Receptir. On beş yaşlarında bulunan bu zavallı çocuğun ba
şının sol tarafından büyümesi neticesi olarak burada ikinci bir 
baş daha hasıl olıiıuştur. 

Bu baş asıl baştan çok daha büyüktür. Çocuk bu iki başı 
güçlükle taşıyabilmektedir. 

Dimdik yürümek ve kafasını iki tarafa hareket ettirmemek 
ıuretile ağır, ağır yürüyebilmektedir. ikinci başta saç yoktur. 

ilk bakışta gözlerinin biri iki başın ortasında gibi görün· 
mektedir. Gözleri görmekte ise de iki tarafına hareket edeme
mektedir. 
~~~~~~~~~~~~·~~ 

-Keşanda "Açık Söz,, 
Halk çok çalışıyor, kasaba gün 
geçtikçe güzelliklere kavuşuyor 

Keşan (Açık Söz) - Edir· 
nenin uzak ilçelerinden birisi 
de Keşandır. Böyle olmakla 
beraber diğer uzaktaki Kavaklı 
ve lpsala kasabalarından daha 
mamur ve daha ileri gitmiş 
bir yerdir. Ticaret ve tarım 

hususlarında yükselmiş bir ül
kedir. Hududa 'yakınlığı dola· 
yısile Yunanistana mühim mik
tarda hayvan ihracatı yap
maktadır. Ahalisi çok çalışkan 
ve işlerini bilir adamlardır. 

Kötü huylu insanları pek az
dır. Bu sebeple de zabita vu· 
kuatı pek seyrek olmaktadır. 

Keşanın suyu ile elektriği ya
pılmış olsa kıymeti daha ziya
de artacaktır. Yeni ilçe Bayı 
bu iki işi de üzerine almıştır. 

Bu şeref öyle zahnederimki 
bu çalışkan ilçe Baya müyes• 
ser olacaktır. 

Belediye reisi Sezai, Keşanın 
değerli gençlerindendir. iş ba
şına geçtiği gündenberi bir 
çok işler görmüş ve daima 
ilçebaya yardımlarda bulun. 
muştur. 

Keşan adliyesi her suretle 

değerli şahsiyetlerden teşek

kül etmiştir. Adliyede halkın 

işleri vaktinde görülmektedir. 
Zaten Keşan halkı büyük bir 
sükünet içinde yaşamaj!'ı ken· 
dilerine zevk edinmiş oldukla
rından ne mahkemeleri işgal 

ederek memurları rahatsız edi· 
yarlar ve ne de kendilerini 
üzüyorlar. Onun için mabke
mrlere pek az iş gelmekte ve 
gelenler de ehemmiyetsiz vak
alardan ibaret bulunmaktadır. 
Keşanda inkişaf devri son 

senelerde başlamıştır. Buraya 
gönderilmiş olan göçmenler 
ilçenin refah cephesinden is
tifadeye başlamışlardır. Her 
şeyde ilerlemeler ancak nüfu· 
sun çokluğuna bağlı olduğun. 

dan bu göçmenlerın de nüfus 
yekününü kabartmağa yardım
ları olmuştur. ilçebay bunların 
varlığını ortaya koyabilecek 
öyle mükemmel kayitler \'e 
istatistiğe esas olacak öyle ya. 
zılar ve graliklerle gösterilmiş 
defterler tutmaktadır ki bunlar 
diğer ilçelere de birer ııümu. 
ne olacak derecelerde güzeldir. 

Kasabada fabrika olarak iki 

Aydında 
Modern 
Arıcılık 
Aydın, (Açık Söz) - Top

rak şartlarının denk, ikliminin 
uygun olması itibarile her 
türlü yer ürünü yetiştirmeğe 
kabiliyeti olan ilimizde garğan 
hayıt ve tirfil çiçeklerinin çok 
mebzul yetişmesi arıcılığın ta· 
ammümüne yaramıştır. 935 yılı 
sonunda ilimizde mecut arı 

kovanının sayısı 16425 dir. 
Fakat bunlar umumiyetle eski 
usul ağaç ve sepet kovanlardı. 
Bu yüzden bunlardan layikile 
istifade edilemiyordu. Vıllık 
bal istihsa latı 50. 60 bin kilo 
arasında idi, 

Bilğisizlik ve mum güvesi 
denilen kurtlar da arıcılığın 

yürümesine, ilerlemesine çok 
engel oluyorlardı. Halbuki 
evvelce bu bölgede bal pana
yıları kurulur, bal Ege bölge· 
sinin ihraç mallarının başında 

gelirdi. ilimize geldiği günden· 
beri bu işi ele alan !lbayı
mız, fennt örnek arı kovanları 
yaptırdı. Bunların 17 sini köy· 
lülere dağıttı, altısını da Ta· 
rım Örnek Bahçesinde iyi bir 
arı mütehassısı olan tarım fen 
işyarı Rifatın elinde arı yer· 
leştiri) di. Evvelki gün başta 

ilbay ve kamutan olmak üze· 
re memleketin birçok aydınları 
ve çiftçileri Tarım bahçesinde 
toplandı. Bu kovanlarda ye
tiştirilen cins ve beyaz ballar 
misafirlere gösleri ıdi ve ikram 
edildi. 

Bu eyi netice karşısında fi. 
kirlerini sorduğum tarım di
rektörü ve fen işyarı Ri!attan 
öğrendiğime göre: 

llbayın ve tarını dayrasının 
fikirleri arıcılığı, tavukçuluk 
gibi köylü, şehırli her eve ta
mim ve teşmil etmek yolunda 
yürünülüyor. 

Şekerin ucuzlaması, balmu· 
munun düşmesi, bal ticaretini 
durdurmuşsa da bugünün eko
nomik kaidesi, istihsali çoğalt
mak, istihsal masrafını azalt· 
mak, bu suretle çok sürüm 
elde etmektir. Fenni arıcılıkla 

bunun temini mümkündür. 
Eski kovanlar müsait sene· 

!erde 20-25 bin kilo bal ve
rirdi. Fakat hiç bir yıl bir 
kovandan 10 kilodan fazla 
alınamamıştır. Halbuki !enni 
kovanlardan daima 40-50 kilo 
bal almak mümkündür. 

Rı!atın evindeki iki kovan. 
dan ve tarım bahçesindeki 
kovanlardan bu mıktardan çok 
fazla bal alınmıştır. 

•• 
İzmir de --164 bin kiti Soyadı 

aldı 
lzmir vilayetinde soyadı 

almış olanların miktarı nüfus 
müdürlüğünce tamamen tespit 
edilmiştir. Hazırlanan istatis· 
tiğe göre lzmir m<0rkezinde 
42,276 kişi soyadı almış ve 
tescil ettirmiştir. Bergama ka
zası hariç olmak üzere mül
hakat \'e lzmir merkezinde 
tescil ettirilen soyadı miktarı 

164,050 dir. Halbuki !stanbulda 
mülhakat da dahil olmak üzere 
tescil olunan soyadı miktarı 
190,000 dir. 

güzel un değirmeni ile bir de 
rakı imalathanesi vardır. Bu 
un değirmenleri halka her türlü 
kolaylığı göstermekte ve bü
tün ilçenin ihtiyaçlarını gider
mektedirler. Burada Tavukçu 
Hüseyin adındaki bir yurtda
şın rakı imalathanesini gezdim. 
Bu çalışkan adam bütün Trak
yayı idare edebilecek derece· 
!erde tesisat yapmıştır. Mah
sulatını Gelibolu, Tekirdaği, 

Uzunköprü, Lülüburgaz, Enez, 
lpsala ve Şarköye kadar gön
dermektedir. Günde orta he
sap 1 S bin kilo rakı çıkaracak 
techizatı vardır. Bu nazik va
tandaşlar, beni sevinçle kabul 
ederek fabrikalarını gezdirdiler. 
Her tarafı tertemiz ve fenni 
vasıtalarla mücehhez olan bu 
imalathanenin durumu, sahip
lerinin karakterlerini ~yna gi
bi göstermektedir. 

* * • 

Her gün bir yazı 

Balkan antantı matbuat 
kongresi 
Yazan: Ahmed ŞUkrU Esmer 

0 Siyasi bilgiler, Harp Akademi•i, Yükıek 
iktisat ve ticaret,, siyasal tarih profcıörü 

4 üncü sagfarları devam 
Balkan anlaşması husus! bir 

cemiyet iken Sofya içtimaına 

hususi ve ekseriya da münfe· 
rit gazeteciler iştirak etmişti. 

Bükreş kongresinde hükümet
lerin resmi memurları olan mat
buat müdürleri ehemmiyetli 
rol oynadılar, Fakat Mat buat 
Kongresi yalnız resml memur
ların içtimaı olsaydı, hakiki 
bir matbuat kongresi sayıla

mazdı. Kongreye dört hükü· 
metin matbuat müdürlerile 
beraber, matbuat birlikleri mü· 
messileri de iştirak ettiler. 

Mutbuatımız, Türkiye Mat
buat Birliği reisi Falih Rıfkı 

Atayın reisliği altında şöy· 

le teşekkül etmişti : Ma tbuat 
umum miidürü Vedat Ne· 
dim Tör, Matbuat umum mü
dürlüğü memleket masası 

şefi Sadri Ertem, Ankara ga
zetesi başmuharriri Reşat Nu
ri ve !stanbul matbuat Kuru
mu ikinci reisi sıfatile ben. 

Bükreş kongresi, haziranın 

on yedinci perşembe günü 
Romanya Dış işleri Bakanı 
Titülesko'nun bir nutku ile 
açıldı. Ertesi gün, Romanya 
matbuat müdürlüğünün hazır· 

ladığı bir misak projesi üze· 
rinde müzakere cereyan etti. 
Kongre her heyetin bir dele· 
gesinden dört azalı bir komis
yon teşkil etti. Ve bu komis· 
yon umumi heyet müzakere· 
!erinden mülhem olarak misakı 
yeniden kaleme aldı. Hazira
nın on üçüncü günü toplanan 
umumi bir celsede misakın 
heyeti umuıniyesi kabul edildi. 

Yunanistan, Romanya, Tür
kiye ,.e Yogoslavya basınının 
ittihadı diye tarif edilen birli
ğin maksatları şunlardır: 

1 - Geniş ölçüde karşılıklı 
çalışma ve dört memleket ara
sında sıkı bir yaklaşma için 
çalışmak. Yunanistan, Ruman
ya, Türkiye ve Yugoslavya 
arasında mevcut dostluk mü· 
nasebetlerini kuvvetlendirmek 
ve derinleştirmek ve dört 
memleketin muhtelif umumi 
faaliyet şubeleri arasmda te· 
sirli bir iş birliği tanzim etmek. 

2 - Posla, telgraf, telefon, 
radyo, hava postaları vasıtala
rını mükemmelleştirmeğe ehem
miyet vermek suretile dört 
memleket basınını alakadar 
edecek haberlerin teatisini 
süratlendirmeğe çalışmak. Aynı 
zamanda dört memleketin ba
sın sahasındaki iş birliğini 
kolaylaştırmak için Balkan an
tantı memleketlerinin merkez
lerine va başlıca şehirlerine 
büyük gazetelerin muhabirleri
nin gönderilmesini lemin etmek. 

3 - Dört memleket gazete
cileri arasında meslek temas· 
!arını inkişaf ettirmek. 

Her memlekete girme ve 
ikamet şartlarını sadeleştir

mek. Demir yolu, deniz, nehir, 
ha va nakil vasıtalarında ko
laylık !ar göstermek suretile 
kollektif veya münferit tetkik 
seyahaileri tertip etmek ve bu 
suretle dört memlekete ait 
bilgileri derinleştirmek. 

Her memleket hakkında ki. 
taplar, rehperler neşrederek, 
konferanslar vererek, konie
ransçılar tedarik ederek, ser. 
gileri, konserleri, her türlü 
kültür tezahürlerini ve spor 
toplantılarını himaye ederek 
dört memleket arasında edebi, 
fenni, artistik ve turistik ra
bıtaları inkişaf ettirmek. 

4 - Her memleketteki Bal
kan ittihadı ve teşekküllerine 
yardım etmek. 

5 - Dört memleketin üni
versite ve yüksek tahsil genç· 
liğine Balkan antantının her 
memlekette en iyi şartlar al
tında tahsil ve tetkik imkan
larını vermek. 

6 - Dört memleket devlet 
ve hükümet şefleri aleyhinde 
hakaret amiz yazıların çıkma
sına mani olmak. Balkan an. 
tantı devletleri arasına nifak 
sokacak mahiyette \•e dört 
devletin emniyet menfeatine 
halel verecek şekildeki yanlış 
ve yalan haberlerin intişarını 

önlemek ve bunun için de ha
berleri Balkın Antantı mem-

1 
leketlerinin kendi kaynakla• 
rından almak. 

7 - Bal karı Antantına da
hi! olmıyan memleketlerin ba • 
sın veya herhangi neşir vası· 

tasiyle vaki olacak haksız 

hücum ve bozucu neşriyatına 

karşı karşılıklı yardımda ve 

icap ederse müşterek karar· 
!arla müdafaada bulunmak. 

Balkan Basın Birliğinin teş· 

kilı.tı şudur: 

a - Dört mili! komite. 
b - Balkan Basın Birliği 

merkez komitesi. 
c - Balkan Basın Birliği 

senelik korıfer ansı. 
Bu teşkilata göre, her mem· 

lekette bir milll komite kuru· 
lacaktır. Bu komite altı pro· 
lesyonel gazeteci, bir basın 
idaresi mümessili, basın ateşe· 
!eri ve her devletin birer 
ajans mümessilinden teşekkül 

edecektir. Milll komitenin in
tihap şekilleri her memleke
tin kendi Eıasını ile resmi ba· 
sın makamlarına bırakılmakla 

beraber, komitenin reislik, 
ikinci reislik ve katiplik vazife
lerinin profesyonel gazet~ciler 
tarafından ifa edilmesi tavsiye 
edilmektedir. Merkez komitesi, 
mili! komitelerin dört reisin· 
den, dört katibinden, her mem. 
leketin resm! basın idaresinin 
birer mümessilinden teşekkül 
edecektir. 

Balkan Basın Birliği senelik 
kon!eransı, Balkan Antantı 

daimi konseyi konferansının 

yapıldığı memlekette ve aynı 
tarihte toplanır. 

Konferansla temsil edilen 
her komitenin bir reyi vardır. 
Kararlar ittifakla verilir. Bal
kan antantında olduğu gibi 
matbuat birliğinde de Bulga. 
rislan için açık bir kapı bıra
kılmıştır. Deniliyor ki Balkan 
antantını teşkil eden bugünkü 
dört devletten başka bir Bal
kan devleti antanta girecek 
olursa, bu devletin basını da 
birliğe dahil olacaktır. 

Balkan Matbuat Birliğinirı 

teşkili şüphesiz Balkan Anlan· 
tının ve Balkan memleketleri
nin tarihinde elıemmiyetli bir 
merhaledir. Balkan Antantı 

ancak bu kurum iledir ki ta
mamlanmış oluyor. Türk mat
buatı esasen Balkan mefküre· 
sini benimsemişti ve şuurlu 

neşriyatile bunu yay mağa, de
rinleşlirmeğe, siyaset saha
sından milletin yüreğine yer
leştirmeğe çalışıyordu. Biikreş 

toplantısile daha ziyade vuzuh 
bulan bu vazi!esini Balkanlılık 
mefküresine daha büyük bir 
bağlılık ile yapmakta devam 
edeceği şüphesizdir. 
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Babasını 
Öldüren 
Adam 
lzmir (Açık Söz) - Kahra

manlar mahallesinde babası 
maliye memuru Ahmet Hilmi
yi öldüren ve hemşiresi Fıt

natı öldürmek kasdile yaralı. 

yan, bu esnada ahaliden Yu
sufla Mustafayı da yaralıyan 

Sabrinin ağırcezada muhake
mesi yapılll'aktadır. 

Müstantiklikçe, Sabrinin ağır 
cezada lüzumu muhakemesine 
karar verilmiştir. 

Dava dosyasında maznunun 
cinnet halinde bulunduğuna 
dair raporlar vardır. Onun için 
muhakemenin ne şekilde devam 
edeceği merakla bekleniyor. 

Yeni bir kurs 
Eminönü Halkevinden: Evi. 

miz bir muhasebe dersleri 
kursu açmıya karar vermiştir. 
Dersleri Altıncı Noter Galip 
Bingöl verecektir. 

Bu kurslar her sınıf halkın 

iktisadi ve ticari her çeşit 

tesbit ve san'at erbabının işi. 

ne çok yarayacaktır. 15-7-936 
Çarşamba günü, saaat (18) de 
başlıyacak olan kurs için her 
gün talebe kaydedilmektedir. 

Ders saat ve günleri ileride 
tebliğ edilecektir. 

Penceredeki kadın. 
Nuri nihayet ısrarına daya- yalnız olmadığıma da sevinmiş· 

nam adı: tim. Ürkütmemek için biraz 
- O gice, dedi. Bütün asa· uzaktan baktım. Az fark edİ· 

bım gene meçhul bir buhran- liyordu. Biraz yaklaştım. 
la ayaklanmıştı. Bir türlü göz- Daha yürüdüm. Galiba o da 
!erime uyku girmiyordu. Gice beni görmüştü artık. Fakat 
yarısı olmasına rağmen kalk· hiç bozmamıştı, cesaret alarak 
tını. Elbisemi alelacele giyerek bir selam verdim. Oh. gerçi 
kendimi dışarıya attım. Dur- mukabele etmedi ama çekil-
ğun, damla damla eriyen bir memişli de. ileri gittim, men-
yaz giceşi çıt yok.. Arasıra dille işaret verdim, gene mu-
uzak karanlıklardan gelen bir kabele etmedi. Kat'! taarruza 
horoz sesinden ve başım üs- geçtim. Sağ avucumu uzatıp 
tündeki siyah, kadife kubbenin ortasına buse kondurarak 
pırıl pırıl yanan pullarından penceresine üfürdüm. Yine 
gayri sanki canlı şey kalma- süküt, kendimi teselli ettim. 
mıştı. Elbette süküt ed~r. aile kadını, 

Issız sokak aralarından sen· hemen cevap verecek değil-

deleyerek, düşüne düşüne yü- ya f Yaptıklarıma karşı pen
rüyordum. işte şu evde çıplak cereden çekilmeyişi her şeyi 
kolları sevgilisinin boynunda gösteriyor. Bu kadarcık naz da 
mışıl, mışıl, terler içinde uyu· onun hakkıdır dedim. Ve yeni 
yan güzel kız, daha ötede bir kuvvetle pencereye az 
sırma dalgalı başını dinç ko- daha yaklaştım, işaretlerime 

casının göğsüne saklayarak devam ettim. 
kendini melekler diyarına sa- işitsin diye göğüs geçir-
lan genç kadın, biraz beride dim r ah çektim: ofla inledim! 
yalnız karyolasında nim üry:m " Melegim acı artık!,. dedim. 
kuracağı yuvanın hulyalarını •Yapma bukadar anam" 
sayıklıyan nışanlı kız ve şu ev- dedim. "Etme, üzme Allah 
ceğizde saadetlerinin canlı aşkına,. dedim yok, yok. Va
meyvası mini mini yavrucuğu- ziyetini boz'madan bakmakta 
nu açık göğsünde uyutup ka- devam ediyordu. 
lan müşfik genç anne.. Ve.. Nihayet şafak atmış, etraf 
Bütün bu saadetlerin taban al- ağarmıştı, uykusuzluktan ya
tında kalan biçare, garip nuri. nan gözlerimi bir iki defa 

O anda ilahi bir tesadüf silerek son bir ümitle bir daha 
imdadıma yetişmese idi: inti- baktım. 

har bile işlen değildi. Gözü- Fakat bu defa alaca karan· 
me bir aralık ilerideki açık lıkta gördüğüm manzara deh
pencerelerden Birinde bir şetti. Koşa, koşa evime gele· 
hayal ilişir gibi oldu. Ha- rek kendimi hurda haline gel
Hf karanlıkta biraz dikkat edin- miş bir buhran halinde yata
ce bunun narin bir kadın ol- ğıma attım, Meğer, pençerede· 
duğunu fark ettim. Başını kol· ki bu sevgili bir "desti .. ve 
lan arasına almış, donmuş bir kol diye gördüklerim de onun 
halde karanlık ufuklara dal· kulpları değil mi imiş? .. 
mıştı. Gicenin bu saatinde Okkaş Kocabat 
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KIZILAY: 

Kızı/ayın 
Kermes 
Hazırlıkları 

Sekiz Ağustosta yapılacak 
olan Kızılay Kermesinde açı· 
lacak Bebek Sergisi bebekleri 
3 sınıfa tefrik edilmektedir. 

1 - Teşhir bebekleri: Bu 
bebekler ecnebi Kızılay ve 
Kııılhaçlardan gelecek bebek
lerle Kızılay cemiyetine ait 
bebeklerdir. 

2 - Müsabaka B•bekleri: 
arzu edenlerin her türlü mal
zemeden imal edecekleri be. 
beklerdir ki bunlar arasında 
yapılacak tasnif neticesinde 
ka7.ananlara para ikramiyesi 
verilecek. 

2 - Satış bebekleri: Cemi
yet tarafından muhtelir tip 
ve kıya!etlerle imal ettirilecek 
mücessem bebeklerle Bay Ce
mal Nadir, Bay Ramiz, Bay 
Münif Fehim gibi tanınmış ka
rikatörislerimizin hazırJadıkJa. 
rı meşhur tipler ve saire gibi 
krokilerden gayet artistik bir 
şekilde yapdırtılan dekopaj 
bebeklerinden mürekkepdir. 
Şimdipen sergi hey'etine mü
sabakaya konulmak üzere bir 
çok bebekler getirilmiştir. 

Kermese tanınmış Arti•tleri 
davet için, Fransa, lngiltere, 
Almanya ve Avusturya'ya ve 
Macaristana seyahat etmiş olan 
Kermes proğram komitesi üye
lerinden Bay Franko ve Bay 
Seferoğlu 3 Temmuzda şehri· 
mize avdet edecekler ve 4 Tem
muzda proğram komitesinin 
yapacağı toplantıda Kermese 
gelecek Artistlerin isimleri kat'i 
olarak tesbit edilecektir. 

Merkezi Pariste bulunan 
Gençlik Kızılay ve Kızılhaçlar 
birliğinden Kızılay cemiyetine 
gelen t'!zkerede Avrupa ve 
Amerika Kızılay ve Kızılhaçla
rının şehrimizde 8 Ağustosta 
açıl:ıcak bebek sergisine iştirak 
edecekleri lstonya, Paris ve 
daha bazı Kızılhaçlardan ge
len tezkerel-.:rde bu Kızılhaç· 
!ardan heyetler geleceği bil
dirilmektedir. 

Son günler zarfında Avru
panın muhtelif yerlerinden bir 
çok bebekler gelmeğe başla

mışdır. 

Bütün Avrupada Belgrad 

BORSA - PİYASA 
8 Temmuz Salı 

Para Borsası 

Londra 
Nevyork. 
Pari• 
Milino 
Brük•el 
Atina 
Cenevnt 
Sof ya 
Amstcrd. 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
Varşova 

Budapctt• 
Bük.rcş 
Bclgrat 
Yokohama 
Stokbolm 
Altın 

Banknot 

Londra 
Nevyork 
Parlı 
Mil1r.o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd, 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
VarşoVa 

Budapeft' 
Bük re, 
Bell'rat 
Yokoham• 
Moakova 
Stokholm 
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2,4365 
63, 
1,1710 

19,1168 
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. 2.6825 
24.9862 
3.082S 

istikrazlar 
TüTk Borcu 1 

" " " ,, 
u 
ııt 

istikrazı dahili 
Errani 
SıvaaErzurum 1 

" 
il 

Es ha rn 
it Banka•• MU. 
" " N. 
.,. " Hamitl110 
Anadolu 0/0 60 

Merkez B.ca.nka11ı 

Tlalh vi 1 at 
Açıılıt 

Anac!olu Vadeli 1 43.35 

.. .. il 43.:IS 

.. .. 111 45.10 

20.7S 
19.SS 

96. 

'!S 

Kapanıt --43.10 
43.10 
45.10 

Bülbülü namile anılan Bayan 
Bahriye Nuri Haciç, Kermes 
komitesi tarafından vaki olan 
daveti kabul etmiş 2 Ağus
tosda şehrimize gelecek ve 
Kermest e genç bestekarları

mızın parçalarını teganni ede· 
cektir. 

Bu darçalar kendisine gön· 
derilmiştir. 

1 

• 



• 

9 Temmuz 
;:,AÇIK SÖZ-

F utbolde Milli temas lstanbul Vilayetinin müsaadesile Türk Matbuatının emektarları 
Mürettipler Cemiyeti menfaatine deniz gezintisi 

Yugoslav takımı Boğaziçi ve Adalara 
yarın geliyor < şi;k

8

~tr
36

H~;;i;~~ii:ü5;sa~tu~;;;,~
4

;a~~;iıe) 
Ayni zamanda mürettiplere müzaharet teşkil edecek olan 

Pazar gu··nu·· Türk ve Yugoslav milli bu gezintiye kitap, mecmua, risaıe1erin okuyucuları ve bütün 
münevverlerin iştiraki beklenmektedir. 

trkımları karşılaşacak !'----------------• 

Yugoslav mitli takımının oyuncularından bir kaçı: . 
Milarad Mitroviç (Müdafi}, Bernar Hügl ( Müdafı), Arse· 

niyeviç (Haf}, Mi/ovan Jakçiç (Kaleci). 

Türk futbol Milli takımı 1 yor. Bu dört yıl içinde Türk 
önümüzdeki pazar günü yeni 1 Milli takımı neler y~pıı_ııştı~, 
bir mılli karşılaşma fırsatı da- Gradosu artmış mı,eksılmış ı:ıı-
ha kazanmış olacaktır. En son dir? Bu suallin cevabını bı_ze 
mili! temasını 1932 yılında pazar günkü maçta Taksım 
Bulgar Milli takımile Taksim stadyumunun sahası üzerinde 
stadyumunda; yapmış olan bizzat futbolün kendisi veıe
'fürk Milli takımı o müsaba- cektir. 
~ada (3 - 2) mağ"lüp olmuş- Yugoslavya Mili! Takımı ya· 
Ur, k 5· k O . .. rın şehrimize gelece , ır e-

a tarılıten bugune . kadar .d k 1 b 1 k bir sporcu ka-
radan dört sene geçmış olu- cı e a a a 1 k 

=--- !ile~i tarafından karşılanara . 
RADYO PROGRAM) Türk sporcularının misalin 

9 Temmuz Perşembe olacaktı. 
IST ANBUL Yugoslavya takımite iki r:ıa~ 

18: Taksim Bahçesinden na· yapılacaktır. Cumartesl gunu 
kil: Dans muıikisi ve s.alon orke5· yapılacak olan müsabaka tem• 
~~sı, 20: Sıhhi konferan., Dokıor . 1 .dı·r ve lstanbul • Belgrad 

useyin Kenan Tuuakan tarahn- Si 1 'k" 
~an, 20,30: Stüdyo orkestraları, maçıdır. Pazar günü ise 1 1 

1,30: Son lıabeder. Milli takım karşı karşıya ge· 
... Saat 22 den sonra Anadolu 

Ajahsının gazetelere mahsus ha
vadis servisi verilecektir. 

PRAC 
20130: Dana ve rapaodiler 23 15: 

Fok ı ' orke$lrası (operet ve valsler). 

VARŞOVA 
t 

20
= Rac!,Yo piye,i. 20.30: Orkes

ra konacrJ, 211 ıs MaI Rcger mu• 
•ikisi 22· L 
v.. ' · eh farkıları, 22,30: Re· 
"u rnelodileri, 23115 : Piyes, 24: 
Uo\ng. 

BUDAPEŞTE 
••l

9
,lO: Şehir bandosu, 21,35: Çi

• " b\uı·k · 1( f 1 •ai, 22: Haberler, 22,40: 
B:~ eı-a.nı, 23,0S: Puççininin (La 

•ıno) opora11 (plak ile). 

BÜKREŞ 
18· H ı·ı • · a ı muaikl 19 15· Konae .. 

rın d , ı · 
çUk evamı, 20,20: plak, 21,15: Kü
k orkeatra, 22,45: Enstrür:nental 
b onıer, 23145: Ecnebi dilile ha-

crlcr. 

MOSKOVA 
lS,30: Yeni musiki; 19,15: Rah

tnaninov 
2 un cıerlerinden konser, 

1 
l: Hafif musiki, 22: Yabancı dil
erle neşriyat. 

BELGRAT 
k 20,30: Milli neşriyat, 21: Keman 

2 
onıerJ, 21145: Haik şarkıları, 

~,15: Radyo orkeıtrası. 23,20: 
onser nakll. 

ViYANA 
20,2'2: Viyana şarkilan, 21~ Pi

Yea, 23: Haberler, 23,10: Eğlenceli 
lllusikı. 23,50: Sözler, 24,0S: Konse· 
rlo d .k .. 

evamı, 24;4~: Danı musı ısı. 

l:iYatrolar, Sinemalar 

1-iALK OPERETi 
Taksim bahçesinde 

Bu akşam 21,45 de 
F antazi operet üç perde 

SEVDA OTELİ 
Pek yakında 

RAHMET EFENDİ 
Maıat:ırını'tı ayınnız 

TELEFON 43703 

çecektir. 
Yugoslav milli takımı, Yu: 

goslav !utbolü klası, merkezı 
Avrupaya yakınlığı, pro.!esyo· 
nel oluşu, halkın rnğ~tı .. stat· 
!arının büyüklüğii ve ıntızamı 
fazla temas ve maç yapmaları 

.b. buna benzer daha 
gı ı ve 

1 bir çok sebeplerden do ayı 
bizden ilerdedir. 

Fakat Yugoslav tak.ımlan 
·yelle Türk ekiplen kar-

umumı 
1 nda pek şanslı olmamış ar· 

şısı 1 t bula 1924 senesinde 
dır. s an 

len Gradiyanski takımından 
ge . l" 
itibaren hemen hepsı ~~ğ u-
biyete uğramışlar ve mıl.lı l~· 
kımları da Sol ya~a . b~rız bır 
sayı farkı ile yenılmıştır. 

Üsküdar ikinci Sulh 
Hukuk Il!alıkemesinden: 

-Csküdarda Paşa limanın• 
da 101 No. da \'eli Paş:ı 
altsında sakin iken vefat 

y . 1 
eden ve terekesıne ta ep 
üzerine vaz'iyet edilmiş 
bulunan ölü Refik karısı 

Kıristinanın ınRhkemec: 
azılan emvali menkulesı is- 7.936 Perşembe günü 

saat 14 de mezklır yalıda 
satılacağından talip olanla• 
rın satış günü ınalıalliode 
hazır bulunmaları ve mü• 
teveffiyeden alacak ve borç 
iddia edenlerin bir ay ve 
veraset iddiasında bulunan· 
\arın da 3 ay içinde malı• 
kemewize müracaatları ilin 

olunur. 

İitanbul dördüncü icra 1 

memurluğundan : 

Temamına 3325 lira kıy· 
met takdir olunan Hasköy· 
de Keremitçi-Ahmet Çelebi 
mahallesinde Aynalı kavak 
caddesinde eski 12mükerrer 
yeoi 14, 16 numaralarla 
murakkam sağ tarafı demir
ci Bırakdanın menzili ve 
bağçesi ve bir tarafı Hacı 

Bağçe sokağı ve hazan bıı 
kerre ifraz olunan m~lıal 

ve bazan Aspasyanın men• 
zili ve bağçesi ve tarafı 

raiği Aynalı kavak caddesi 
ile mahdud 287 5 metre 
murabbaında olup bundan 
110 metre murabbaı binayı 
teşkil eden ve bir tapuya 
merbut iki bab hanenin 
601120 hissesi satılacaktır. 

Evsafı; 14 No. lı hane: 
kapıdan içeri girildikde 
karasimen bir antre bir so• 
fa üzerinde bir mutbalı bir 
hala iki oda bir merdi ven 
altı. 

Birinci kat: bir sofa üze• 
rinde üç oda bir mutbah 
bir hala. 

Bodrum katı: harab bir 
oda bir kömürlük vardır. 

16 No. lı hane: karasi. 
men antre bir sofa bir mut• 
balı bir lıa\a iki oda bir 
merdi ven altı. 

Birinci kat: yük Ilı do
laplı bir sofa üzerinde üç 
oda bir mutbah bir hala. 

Bodrum katı: tamamlan• 
mamış bir oda bir kömür· 
lükten ibarettir. 

Mezkur gayrimenkulün 
601120 hissesi açık arttır
maya vazedilmiştir. Arttır· 

ma peşindir. Artt ırmaya 

iştirak edecek müşterilerin 
kıymeti mulıammenenin 
% 7, 5 nisbetinde pey ak· 
çesi veya milli bir banka
nın teminat mektubunu 
hamil olmaları icap eder. 
Müterakim vergi, tanzifat, 
ten viriye ve vakıf borçları 
ve 20 senelik evkaf taıtvi• 

zi bedeli müşteriye aittir. 
Arttırma şartnamesi ilan 
tarihinden itibaren dairde 
mahalli mahsusuna talik 
edilecektir. Birinci arttır

ması 11 Ağustos 936 tari• 
hine müsadif salı günü 
dairemizde saat 14 den 16 
ya kadar icra edilecek. Bi. 
rinci arttırmada bedel, kıy· 
meti muhammenenin % 
75 inci bulduğu takdirde 
üstte bırakılır. Aksi tak
dirde son arttıranın taah· 
hüdü baki kalmak üzere 
arttırma 15 gün daha tem
did edilerek 26 Ağustos 
936 tarihine müsadif Çar• 
şanba günü saat 14 den 
16 ya kadar dairede yapı• 
lacak ikinci arttırma neti• 
cesinde en çok arttıranın 

üstünde bırakılacaktır.2004 
No. lı icra ve iflas kanu
nunun 126 ıncı maddesine 
tevfikan hakları tapu si
cille?ile sabit olmayan ipo. 
tekli alacaklarla diğer ala· 
kadaranın ve irtifak hakkı 
sahihlerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masa• 

rife dair olan iddialarını 
ilan tarihinden itibaren 20 
glın zarfında evrakı nıüs· 

bitelerile birlikte dairemi· 
ze bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu 
sicillerile sabit olmayanlar 
satış bedern·n paylaşma• 

sından haric kalırlar. Daha 
fazla malıiınat almak iste• 
yenlerin 35/3C42 numaralı 
dosyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri 
kıymet raporunu görüp an. 
layacakları ilan olunur. 

(24282) 

lstan bul Dördüncü lcra 
Memurluğundan : 
Temamına (4760) lira 

kıymet takdir olunan Ta• 
tavlada punçcı Hristo ma• 
ha\Jesinin Tatavla cadde• 
sinde eski 39 yeni 216 na. 
maralı iki tarafı mukadde
ma Kalyopi elyevm Nikola 
Ga\anos ve Kleopatra ha• 
neleri diger tarafı Viniros 
ve Ebalini menzili ve bah· 
çesi !arası rabii tariki am 
ile mahtut kayden miktari 
zıraı gayri muharrer ve 
mahallen umuru mesahasi 
104 metre murabbaında gö
rülen ve 62 metro murab
bai mahallin binayi üst ta· 
rafı bahçeyi teşkil eden böl• 
nıe \'e beden duvarları ka• 
gir olan ma bahçe bir bap 
hane dairemizde açık art• 
tırrua ile satılacaktır. Ev• 
safı demir kapısından içeri 
girildikte mermer antre bir 
koridor üzerinde: iki oda 
bir kiler kresimin bir te· 
ras. Bodrum kat: Çimento 
bir koridor üzerinde mer
diven altı kömürlük bir 
oda zemini çimento alafran• 
ga ocaklı bir mutbak mer• 
mer musluklu bir yalak 
çamrşır kazanı hela bir 
kiler, Birinci kat: Bir ko· 
ridor üzerinde iki oda (bi· 
rinde balkon ·birinde çık· 

ma vardır) zemini kresiruin 
termosifonlu banyo. ikinci 
kat: Birinci katın aynı olup 
banyo yerinde mutbak ve 

alafranga hela iki teras 

bahçede meyva ağaçları ve 
müşterek bir kuyusu zemi· 
ni çimento gezinti mahalli 
vardır. Elektrik su ve lın· 

vagazı mevcuttıtr. l\Iezkiır 

gayri menkulün tamami 
açık arttırmaya vazedilmiş• 

tir. Arttırma peşindir. Art• 
tırmaya iştirak edecek mfış· 
terilerin kıymeti mulıam• 

menin Yo 7,5 nisbetinde 
pey akç~si veya milli bir 
bankanın teminat mektu• 
bunu hamil olmaları İcab 

eder. lllüterakim vergi, tan· 
zilat1 ten viriye ve vakıf 
borçları borçluya aittir. 
Arttırma şartnamesi i\1ln 
tarihindan itibaren dairede 
mahalli mahsusum\ talik 
edilecektir. Birinci arttırma• 
sı 10-8-1936 tarihine mü· 
sadif pazartesi günü daire
mizde saat 14 den 16 ya 
kadar icra edilecek. Birinci 
arttırmada bedel, kıymeti 

mulıammenin % 75 ini bul• 
duğu takdirde üste bıra· 
kılır. Aksi takdirde son 
arttırmanın teahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma 15 
gün daha temdit edilerek 
25-8-1936 tarihine müsa• 
dif salt günü saat 14 den 
16 ya kadar dairede yapı
lacak ikinci arttırma neti• 
cesinde en çok arttıranın 
üstünde bırakılacaktır. 2004 
numaralı icra ve iilils ka· 
nununun 126 cı maddesine 
tevfikan hakları tapu sicil· 
lerile sabit olmayan ipotekli 
alacaklarla diger alakada· 
rantn ve irtifak hakkı sa• 
hiplerinin bu lıaldarını ve 
husıısile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında evrakı mü,bitele
rile birlikte dairemize bil· 
dirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicil
lerile sa bit olmayanlar sa• 

tış bedelinin paylaşmasın• 

Nafıa Bakanlığından: I~ L ~o~ D 
20 Temmnıı 936 Pazartesi günü saat 15 de Ankara• TRJESTfNQ 

da Nafıa Bakanlığı Eksiltme Komisyonu odasında 200,000 
lira muhammen bedelli 4000 ton kreozotun pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. Şartname, mukavele projesi on 
lira mukabilinde Ankarada Nafıa Bakanlığı Malzeme 
dairesinden verilecektir. isteklilerin Nafıa Bakanlığından 
alınmış müteahhitlik vesikası ile birlikte 20 Temmuz 936 
Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı 
:Malzeme eksiltme komisyonuna müracaatları lazımdır. 

•3847• 

1 • f lstanbul Belediyesi ilanları 1 • 1 
1-------------------------------------Neftsenayi Türk Anonim şirketin i n Belediyeye rÜ· 

sum ve vergi borcunu vermediğinen Anadolu Kavağında 
Umur yerinde 105, 107, 21, 21· 1, 21 ·2 sayılı emlakin 
27 Temmuz 936 Pazartesi günü saat 16 da müzayede 
ile satılacağından taliplerinin kıymeti muhamminesi olan 
141580 lianın % yedi buçuk nisbetinde pey akçesi olan 
10619 lira 50 kuruş tewinatlarile birlikte Beykoz Bele· 
diye Encümenine gelmeleri ilan olunur. (B) (3798) 

Teslim tarihidden itibaren 938 senesi mayısı sonuna 
kadar senelik kirası 300 lira olan Üsküdar iskele mey· 
danında denlzJen doldurulan arsa kiraya verilmek üzere 
açık arttırmaya konulmuş ihale gününde giren bulırn• 

matlığından arttırma 13-7-936 pazartesi tarihine uzatıl· 
ınıştır. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. İstekli 
olanlar 45 liralık muvakkat teminat makbuz veya mek· 
tubile beraber yukarda yazılı günde saat 15 de daimi 
encümende bulunmalıdır. (B) (3868) -Devlet Demiryolları ve limanları lşletm& 

U. idaresi ilanları 1 -----~, ........................................................ .. 
Metre mik 1 abı muhammen bedeli 39 lira olan aşa• 

ğıda cins ve mikdarı yazılı Çam kereste 24 • Tenımt~z 

1936 Cuma günü saat 15 den itibaren sırasile ve ayrı 
ayrı ihale e:lilmek üzere Ankara'da İdare cinsinda pa• 
zarlık usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her cindinin hizasın la 
yazılı muvakkat tewınat, kanunun tayin ettiği vesikalar 
ve resmi gazetenin 7°5°1936 g. 3297 No.lu nüshasında 
intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış bir ve• 
sika ile muayyen vakitte komisyonda bulunmaları la
zımdır. 

Şartnameler Aankara 1da :llialzeme Dairesinde, Hay· 
darpaşada tesellüm ve sevk Şefliğinde, Eskişehir ve lz-
mir'de ldare mağazalarında görülebilir. (3846) 

Cinsi Takribi M 3 ı l\luvakkat teminat 
1- Vagon tahtası 1059,074 3097,79 lira 
2- Çam muhtelif 342,750 1002,54 " 

-İstanbul Telefo~- _ ___ _ , 

Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 3()00 lira olan Taın otaıuatik elii 

abonelik komple bir Telefon Santralı ve tcferrüatının· 
tesisi açık eksiltmey~ konmuştur. Eksiltmesi 10181936 
Pazartesi günü saat 15 de Telefon 11üdür!üğü binasında 
yapılacaktır. İlk teminat 225 liradır. Fenni şartnamesi 
lıergün parasız olarak Levazım Dairemizden alınabilir. 

Taliplerin aynı günde nihayet saat 14 de kadar teminat 
para!arile müracaatları. "3559• 

İstanbnl Tapu 1Iüdüri· İstanbul Asliye Üçüncü 
yetinden: Fatihte Haraççı Hukuk Mahkemesinden: 
Kara Memet mahallesinin Ezra Bahar ve karısı Luna 

tarafından Galata Kemer 
Gelenbevi Orta mektebi altı zürefa sokak 41 No. 
karşısında kain 1 !l6136 

Campidoglio 
Perş. 9 Temmuz, saat 17. 
Pire (Patras) Napoli, Mar

silya, Cenova ---
Assiria 

Perş. 9 Temmuz, saat 17. 
Kavala, Selanik, Golo<, 
Pire, Patras, Aysaranda, 
Brindis;, Ankona, Venedik, 

Trieste 

CELIO 
Cuma 10 Temmuz, saat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Brindisi, Venedik, 

Triste 

Bolsena 
Perş. 16 Temmuz, saat 17. 
Burgaz, Varna, Köstence, 
Novorosisk, Batum, Trab
zon, Samsun, Varna, Burgaz 

QUIRINALE 
Cuma 17 Temmu•, saat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Brindisi, Venedik, 

Trieste 

Al bono 
Cumart.18 Temmuı, saat 17. 
Selanik, Midilli, lzmir, Pire 
Patras. Brindisi, Venedik, 

Trieste 

Merano 
Cumart. 18 Temmu2, saat 17 
Bur g87, Varna, Köstence, 
Sulina, Galatz lbrail, Suli
na, Köstence, Varna, Burgaz 

Celdea 
Çarş. 22 Temmuz, saat 17. 
Burgaz, Varna, Köstence, 

Sulina, Galatz, lbrail 

Aventlno 
Perş. 23 Temmuz, saat 17. 
Pire, (Patras.} Napoli, Mar

silya, Cenova 

Fenicia 
Perş. 23 Temmuz, saat 17 

Kavala, SelAnik, Golos, Pi
re, Patras, Aysaranda, Brin
disi, Ankona, Venedik, Tri-

este 

CELIO 
Cuma 24 Temmuz, saat 9. 

Galata rı !ılımından 
Pire, Brindisi, Venedik, 

Trieste 

lseo j 
Perş, 30 Temmuz, saat 17 
Burgaz, Varna, Köstence, 
Odesa, Batum, Trabzon, 
Samsun, Varna, Burgaı 

QUIRINALE 
Cııma 31 Temmuz saat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Brindisi, Vencdik, 

Trieste 

Mezkür vapurlar mahalli 
maksullarının başlıcası için 
ltalya'da Kara ve Deniz 
servislerile telaki ederler. 
Tadilat veya teahhüraıtm 

Kumpanya hiç !>ir suretle 
mes'ul tutulamaz. 

Fa:ıta malılmat almak için 
Galatada Merkez Rıhtım ha· 
nında "Lloyd Trie•tlno,, Umu
mi Acontalığına (Tel. 44877-8•') 
ve BcyojClunda Galatasaray 
civarında Yolcu Dairesine (Tel. 
4468S) mllracaat olunur. 

metre murabh'\ı kubbe tek
kesi arsası açık arttırma 

ile 389 liraya Halit Nuri
ye satıldığı Vakıflar baş 

müdürlüğünden bildirilmiş 

ise de bu yerine tasarruf 
kaydı olmayıp tasarrufu 
vakfiyeye müstenit bulun• 
duğu cihetle senetsiz tasar• 
ruf ahkamına tevfikan talı· 

kikatı mahalliye suretile 

da oturan Nisim Gamlie\ 
ve karısı Vida aleyhlerine 
açılan tashihi kayıt dava• 
sına ait arzuhal suretleri 
müddaaleyhlerin ikamet• 
gahlarının mechuliyeti ha
sebile tebliğ edilemiyerek 
iade edildiği mübaşir meş
ruhatı ve polis tastikinden 
anlaşılmakla tarihi ilandan 
itibaren bir ay zarfında 
müddaaleylılerin 936·985 
No. ile mahkemeye mıi· 

1 

Üskfıdar 1ldnci sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Terekesi· 
ne mahkememizce vaz'iyet 

tasarrufu tesbit edilmek 
üzere mahalline memur 
gönderileceğinden bu yere 
başkaca tasarruf edenler 

varsa Onbeş gün zarfında 

vesaiki tasarrufiyelerile bir· 
likte İstanbul Tapu ldare• 

sine 2895 No. ya müra. 
caat edilmesi ilan olunur. 

dan hariç kalırlar. ::\Iüte

rakim vergi, tenviriye ve 

tanzifiyeden ibaret olan be· 

!ediye rusumu ve vakıf 

icaresi ve yirmi senelik 
evkaf tavizi bedeli müza• 

yededen tenzil ol un ur. Da· 
ha fazla malumat almak 

isteyenlerin 935-3125 nu• 

maralı dosyada mevcut ev· 
rak ve mahallen haciz ve 

taktir kıymet raporunu gö

rüp anlayacakları ilan o\u
nur. (24283) 

racaat etmeleri lüzumu teb. 
!iğ yeri ne geçmek üzere 
ilan olun ur. 

Su\tanahmet Birinci sulh 
lı ukuk hakimliğinden: is
tanbul Mercan Caferiye 
lıanıncla Ali Ek berin ::\!er• 
can Caferiye han 16 No. 
da Ahmet Cevdet aleyhine 
açdığı 300 lira alacak da· 
vasının icra kılınan duruş
masında: 

11üddealeyhin ikametg5.
lıının meçhul olması dola• 
yi sile 20 gün müddetle 
Hanen tebligat ifasına ka· 
rar verilmiş ve mu hak eme. 
si 10·9·936 tarihine müsa
dif Perşembe günü saat 14 
de talık kılınmıştır. O gün 
ve saatte gelmediğiniz veya 
bir vekil göndermediğiniz 
takdirde gıyabınızda muha. 
kemeye dedanı olunacağı 
tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur.-

edilmiş bulunan ölü Sebile 

Fikriyenin gayri menkul 
terekesinden olan -Csküdar
da İnkiltı p mahallesinde 
S3rmaşık sokağında yeni 
9 kapu No. lu müfrez bir 

bab hanenin konturat mfı1. 
de ti hitam bulm ıış olması 

hasebile yeniden müzayede· 
ye çıkarılmış ve şehri se
kiz lira bedeli icar ile ta
libi uhtesindedir. Bir bafta 
müddetle askıya alınmıştır. 

Faz\asile talip olanların bir 
hafta zarfında Üsküdar 
İkinci Sulk Hukuk hakim• 
liğine müracaat eylemele. 
rı lüzumu ilan olunur. 

Yeni neşriyat 

Lokman hekim 
Doktor Hafız Cemal ta• 

rafından Lokman hekim 
namile tıbbi, sıhhi ve ah• 
Iaki bir mecmua neşredil• 
miştir."' İlk nlıshası dün 
çıkan mecmua ayda bir 
neşrolunmaktadır. Tavsiye 

ederiz. 
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ŞAŞA KALDI . • • 
- Kocam, bir FRİGİDAİRE alalım diyordu ..• 

elektirik sarfiyatına Adam sende... Buz. dolabının 
kim dayanır? dedim! 

Bunun Üzerine kocam gtlldü ve dedi ki: Yav
rum, her buz dolabı F R İ G İ DAİRE değildir, 
alayım da gör. İşte bir ay oluyor ... Demin elektirik 
hesabı geldi... Meğer hemen hemen fark yok 
gibi bir şey~ Ben şaştım, sen de şaş, dünya 
alem şaşsın!.. 

FRIGIDAIRE'in ne için bukadar 

az elektrik sarfettiğini merak 

ediyorsanız söyliyelim. 

FRiGIDAiRE başka souk hava 

dolaplarında bulunmıyan ve 

kendine mahsus olan EKOVAT 

kompresörü ile işler. EKOVAT 

ise elektirik sarfiyatını %'50 ye 

kadar azaltır • •• 
B O U R L A· B İ R A D E R L E R ve Şürekası 

MADE ONlV B V MOTORS Galata: Hezaren caddesi-Beyoğlu istiklal caddesi 

Ankara: Bankalar caddesi • lzmir: Gazi bulvarı ve 

S A T İ E'nin bütün şübelerinde 

ft'i.'c•fc·K 
ı&l.ddetli harareti; 
cild için tehlikeli oldu
tu zaman vücudunuza 

"BARON 1 A" 
güzellik yağı sürünüz. 
Bunu yapmak eızemdir, 
zira bu suretle ıztırablı 
.yanıklıklarından ka
çınabileceğiniz gibi 
cildinize de hoş 
bir cila vermiş . 
olacaksınız. 

Banyolar ve 
sporlar için 
elzemdir 

Guneş yanıUik arıaln pınieb(rı 
~-

Dr .Hafız Cemal 
Dahiliye Mutahassısı 

Pazardan başka günler• 
de (2 den 6) ya lstanbul Di • 
vanyolu (104) yeni numaralı 

hususi kabinesinde hastalara 
bakar. Salı, cumartesi sahalı 
(9 l 2 • 12) saatleri hakiki 
ukaraya mahsustur. Herke· 
sin haline göre muamele olu• 
nur. Muayenehane ve ev te• 
lclonu: 

Yazlık telefon Kandilli 38 
Beylerbeyi 48 

• . t .:'. ~ • ~ • - • • ' 
• J • ' •• :.-~{ 

Taksim Bahçesinde -. 

G R I• p ı• N Sergisinde 

. • . • · ELEKTRİK Şirketinin p a v 1 y o n u 8. 1 n c 1 yer lı Mallar Paviyonunu geziniz. 

Sergisinin en çok beğenilen, en çokr Tebdili havaya gideni 

sevilen ve gezilen paviyonudur ! Elektrik iileti •• kullananların 1 
-...- dikkatine: 

1 
Y~rli Mallar .5ergisinde, Radyoltn - Gripin paviyonunun önüne 
yıgı/arak adeta kapışır şibi Radyo/in ve Gr;pin alan lıalk kitleleri 

Bu emsalsiz rağbetin sebebi şudur: . ' 

t..................... Radyo/in .................. .,, ... ~ r ....................... G R i Pi N ........................ ~ 
! Halkımızın % 99 unun kullandığı ! !Ağrılara karşı kullanılan ilaçların! 
~ en güzel, en tesirli diş macunudur. ! !başında gelen bir müstahzardır.Gri-i 
! Sade dişleri temizlemekle kalmaz. ! ~pin varken diş ve baş ağrısı unutu·~ 
! a~zı da mikroplarindan kurtarır. i jlan birer mefhum haline gelmektedir.! 
:111111wıu11111111111111111t11H41111UOU•ıı111ııııı111111111ıtıı111111111111111111111111111111111111u111111111111ı; :ııııııı11111111111111111111ıı111ııııııııuııuıı1111111111111111111111111111nı111111111111111111111111uıı1111111111111~ 

paviyonu mutlaka 

Yazı köyde geçi~meğe giden müşterilerinin 
ıc:oıaylığı için SATIE, bedava olarak SATİEden sa
tın alınmış elektrik aletlerinin voltajını 110 dan 
220 volta tebdil edeceğini bildirir. 

1 

Müş!eriler bu aletl~ri _Salıpazar, Nacati Be:;,r 

1 
caddesınde Sosyetenın ıdare merkezine, veya 

1 
diğer şubelerine getirsinler. Sayfiyeden dönüşte, 

. Sosyete ayni şeraitte voltajı tekrar değiştirir. 
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