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... ~öz· ı stigoruz: 
Belediyenin buza koyduğu narh yUzpa

radır.Fakat, bir çok yerlerde bet kurutdan 
••ağı bulamıyoruz diyor ve .. buz nar
hının buz Uzerine yazılı kalmamasını 
istiyoruz. 

Temmuz 

10 
Cuma 
1936 

Mektup adresi: Caj'aloilu, Şeref •okak TelRraf adrul - lstanbul: Açık Söz 

:.ye, bir harp tehdidi karşısında 
·~:ıfa;:; ..................... 1istedigv i tedbiri a acak1

!'" .......... _,ıa·ı~a .... Mon'trö,reı 
ı Gelıyor mu . ··~ 

Harbe ~i ( . . . k b"ıff "ı 1 Musolini ile lngilt;.;nin anlaşmış i 
Gidi~~~:e 6Temmuz ngiliz projesının müza eresi ; Lo~!~~~a~:.~ hab~~me:n~r~la~r~~mamış 1 
iki~~:ı~t~~:g~:im2'e~!·r:ıt~~~~:. 1 Fa kat o rta d a b ,. r çok f ,· k ,· r 1 oı!!I m:,,:~7a~kd:!%::~~ ~~:~~~nk~:~ı d~~a::ı:tu~:~:-i 1 
nun imparatora vekaleten kür- ~ anavatan filosunun geri ça- gizlememektedirler. ~ 
süden okuduğu son natka ve j ğırılması haberinin /ngiliz- Bundan başka bu ma- ~ 
birçok murahhas heyetlerin ~ lıalgan gerginliğinin sonu hafif, son hadiselerin fev- § 

~:~~~:a~m;~~~=tle~~n~~~Lle~!~ ı· h t ı· ı aA. f 1 a r 1 va r, va z ,·yet nazı· k i ':~";/,.~ _o;~~:a:u, d::ı~:;:~ ~=l:i~:st:~~7ert~~=~/ı:~~~ 1 
nubi Afrika hükumeti gibi ~ nun tekrar canlanacağını ğini beyan etmektedirler. ~ 
lngiltere lmparatorluğt•nu ya- i <ıe ihtimal ita/yanın Brük- filvaki bu hadiseler ftal- ~ 
pan bazı siyasi uzviyetlerin ~ sel gani Lokarno ve Mon- yan deniz tayyareleri ile ~ 

1 1 C . W ~ trö kanı-eranslarına İ•iirak ~ ve nihayet Mil et er emıye· k 1 • ı t • • tahtetbahirlerinin yalnız • 
tine büyük ümitler bağlamış Romanya murahhası Tı·tu·· ıes 0 ngı . ereyı ~ eyligeceğinitahminemüsail düşmanınltayan sahillerine i 
1 Ç k 1 ak a e Roman ~ bulunduğu mülaleasını ser- ~ 

o an e os ov Y v - ~ detmekledir. yakalaşmasına mani olmakla E 
ya gibi her kombinezonda he- harbe yol açmakla ı•tham ettı• ~ Avnı mahafil lngiliz.ltaJ. klmıyar~k :Akdeniz.in şorkı ~ 
saba katılmaları lazım gelen E yan gerginliğinin ortadan ıle garbı arasındakı müna- i! 
devletlerin geniş müıaheretle- - k lk k 1°tı k k ·ı • 

!! a mMından ve iki mem- a .. esme ve torpı 5 
rine ratmen imparator Haile ~ leket arasında dostane mü. tarlaları vücuda getirmek ~ 
Selasiye Birinci. ye, müte· F Akd • • ~ nRsebetlerin yeni baştan ve Sicily" ıle Pontelleria ~ 
cavizi Habeş topraklarından ransa, enız mısa• § teessüs etmesinden dolayı adası arasında tahtelbahir- ~ 
çıkartmak için aradığı on mil- § hissetmekte oldukları mem· !erle adeta bir sed yapmak = 
yon Sterlinglik krediyi vermek ~ nuniyeli izhar etmekte ve suretile Maltayı istifade 

istemedi. Asamble tarafından kının ı"lgasını ı"stı"yor § fakat lngiliz filosunun Ak- edilmiyecek bir vaziyete ~ 
bu kredi üzerinde verilen ka- ~ denizde bulunmasının M. •okmak gibi şeyler yapa- ~-: 
rarın kuvvetli bir ekseriyete ~ Musolininin Habeşistanı fe. bileceğini isbat etmişlir. i 
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diyi reddeden yirmi beş reyin d ) Kağıt fabrikasındaki facia 
karşısında bir mevafık, lam 23 kabulünde ısrar e iyor ar 
müstenkif rey vardır. Bununla Zavallı genç, makl·-beraber krediyi reddettiren Montrö 9 (Telefonla Açık ı Tebliğ 
25 reyin zaten böyle bir kre- Söze) - Boğazlar konferan- Montrö, 9 (A.A) _ Tebliğ: 
diyi verebilecek mrvkide bu- sında hava henüz sert ve fır- Konferans, 17 ve 19 uncu neler arasında 
lunanların ve hatta Habeş da- tınalı vaziyetini muhafaza edi- maddeleri tasvip etmiş ve tah-

vasını müdafaa etmiş olanlar. yor. Noktai nazarlar arasın- rir komitesine havale eylemiş- parçaland 1 
dan birçoğunun reylerinden daki çetin farkları ortadan tir. 
terekküp etmesi muhalif kalan- kaldırmak ve itilaf çareleri Japon murahhas heyetinin 
ların kalabalığında maddi bir bulmak şu dakikaya kadar talebi üzerine, konferans, 
mana aramayı imkansız kıl- mümkün olamadı. lngiliz pro- 18 inci maddenin müzaker.,,.ini 
mak tedır. jesinin bir çok maddeleri ko· başka bır içtimaa talık etmiş• : ....... :~~~.'.:.~~~ ... :~~~~.~.~:::..'.'::.'..: ... ~-::.:'..'..~ .. ~~'..~'..~ ... : ... r::..~:::.:.~ ... ~.'.(.~'. ........ Kendisini kasnak kay_ ........ Jıu•ı~.-

Bu kredi meselesinin dışın· misyonlara havale edildi. An- tir. 
da Asamblenin Habeş - ltalya !aşılıyor ki konferans mesaisi 
davasında vardığı son merha· daha bir müddet devam ede-

Konferans harp. tehdidi se
bebile boğazların Türkiye ta
rafından kapatılmasından çıka

cak vaziyeti müzakere etmiş 
ve teknik komite, bu husus hak
kında murahhas heyetleri tara
fından yapılacak teklifleri tet
kik etmeğe ve harp tehdidi tak· 
dirinde Türkiyenin lüzum gör
düğü her türlü tedbirleri almak 

leyi şu suretle hulasa etmek 
mümkündür: 

A - HABEŞ DAVASI 
LEHl!vE OLANI.AR: 

1 - Negüs, şarkan Erilre, 
Cibuli, lngi liz Somalisi, cenu· 
ben ltalyan Somalisi ve Kenya 
garben Kongo ve Südan, şi· 
malen Südan ile çevrilmiş olan 
Etiyopiy" kıtası üzerindeki 
hükünırani haklarını resmen 
muhafaza etmektedir. 

2 - Etiyopiya Milletler Ce
miyeti azasından olmakta ber
devamdır; ve bu sıfatla A
samble toplantılarına murah
has heyeti daima ırönderecek 
ve Milletler Cemiyetindeki Eti· 
yopiya bürosu eskisi gibi ça
lışmakta devam edecektir. 

3 - Birçok siyasi temaslar 
yapılmış olmasına ve kulisler
de birçok pazarlıklar yapıl
makta olmasına rağmen Mil
letler Cemiyeti ne sanksiyon
ları resmen kaldırabilmiştir, 
ne de " mütecaviz,, i tesbit 
etmiş olan evvelki kararını 
kıymetten düşüren ikinci bir 
karar alabilmiştir. 

4 - Milletler Cemiyeti ,,mü
tecavi>.,, in elde bulundurduğu 
Habeş topraklarını ilhak etme
sini kabul etmemiştir. 

Nizamettin Nazif 
Devamı 2 nci sahifede 

""'111 ' 111111 ••ttııııı ı1111111111ı 111uıııım 111111111mıı•ııııııııı 

Kısaca: 
Tllrk Maarlf Cemiyetinin latan-

bul liıclerlnde okuttuğu a 1 .enç er, 
batlnmakta oldukları Kadtrra Ta .. 
lebe Yurdundaa kapıdıtar, edil
mi,ler. Sebep 4u : 

"- Tatil geldi. Si:Cr bealiyeıne
ylz artık. Gidip kendi ekmeğinizi · 
ke~dinit kaı.ananıı.." 

Bu ÇQCuklar şimdi kapı kapı 

dolatıp it arıyorhır, fakat buJa .. 
.,madıkları t için de aç kalıyorlar, 
açlik derdi çekiyorlar. 
• Böyle blr karar verilnieden ev .. 

• j;-eJ bu gençlere lf bulun•aydt da 
• 6ndan aonra kararın tatbıkına ge· 
Çİl•&ydi •anki aünaha mı l'irllmlf J 
olurdu. 

. Hatice Hatip 

cektir. Umumi toplantı dün 
nihayete erdi. Yeni umumi 
toplantıların ne zaman bıtşla· 
yacağını şimdiden kesdirmek 
mümkün hğildir. Murah
has heyetimiz lngiliz projesi· 
nin bazı maddelerinin tadilini 
isteyen teklifler yapmak niye

_ indedir. Devamı 2 nci sahifede 

·······ı·~·g·i·ı·t~·~·~·····R·~·;·~·~·ı·~··~·~·y·~·~····· 

Harp bütçesine altı 
milyon liralık fazla 

tahsisat kondu 
Donadma tayyareleri hariç, diğer 
harp tayyareleri bu sene içinde 

mutlaka 1750 ye çıkarılacak 

. 
• 

\ 

lnzlliz donanmamıdan şöyle biı görünüş 
' Tafslllt 2 inci sayfada) 

Muharebeyi 
önlemek 

için .. 
Oanzig arazisine 

Muhtariyet 
Verilmek isteniyor 

Londra, 9 (A. A.) - Dantzig 
meselesinden bahsedenMorning 
post gazetesi, ya hında mezkur 
şehirdeki Milletler cemiyeti ali 
komiserliğinin ilga edileceğini 
ve "resmen muhtariyeti haiz bir 
dantzig arazisi. ihdas ve bu 
arazinin Almanyaya tabi imiş 
gibi idare olunacağını tahmin 
etm~ktedir. Serbest şehire ait 
olan bütün meselelerin doğru
dan doğruya Almanya ile lehis
tan arasında hallediler.eği söy. 
lenmekıedir. 

Lehistanın Oantzıgteki şim
diki iktısadi hakları muhafaza 
edilecek ve Alman-Leh müna· 
sebatında ameli hiçbir deği· 
şiklik olmıyacaktır. Almanya
nın Dantzigi sadece Alman 

camiasına ithal etmeği tercih 
etmekte bulunduğu, ancak bu 
şeklin Lehistan~a k~bul ed.il. 
miyeceği, M. Hıtler ıse Lehıs. 
tanın dostluğuna fevkalade 
bir kıymekt vermekle oldu· 
ğundan dolayı bu noktada 
ısrar etmektedir. 

Daily Mail, yazıyor; Dant
zigdeki gergin vaziyetin sebep
leri artık her kesçe malümdur. 

Deoamı 2 nci sayfada 

Açık Söz'ü-;-°" 
Sürpriz kuponu 

Bu kuponu kesip saklayıruı 

No.82 "' ...................... ....... 

· Mısırda 

Kapitülasyonlar 
kaldırıldı 

Maliye nazırı 
hükumetin kararını 
parlmana bildirdi 

tırdı, biçare kurtarılamadı 

Kahire, 9 (A. A.) - Mali
ye Nazırı dün bütçeyi mebusan 
meclisine tevdi ederken kapi· 
tülasyonların ilga edilmiş ol
duğu~u bildirmiş ve şöyle de-
miştir : Yürekler parçalayıcı facianın kurbanı zavallı delikanlının 

"- Ecnebilerin istifade et- ceıedi makineler arasında [Bu korkunç rea:mle birlikte 
mekle oldukları mali imtiyaz- gelen muhabirimizin tafıilğtı 3 ündü uyfadadır. J 
ların kalfesinin ilgası madde- ı -----·-----.....,-------------
sinin hüküınel programının 
başında yer alacağını resmen 
beyan ederim .• 
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Habeıin Og.ıden cepheıl ku .. 
mandanı Naılbu ve Vehlp (Pata} 
ile kcrfı karııya (Niıamettin Na .. 
ıifln Cene\orede Habeı Gcnerall 

1 
Naıibu ile yaphiı çok dikkate de~ 
ter mUIAkat betlncl uhlfededlr,) 

Maarif V ~kili tetkikler yapmak 
• • 
ıçın Istanbula geliyor 

Geniş mikyasta maarif ·-
ıslahatı yapılacak 

Yeniden bir çok ilk ve orta mektep· 
ler kurulmasına karar verildi 

. Maarif Ve.k~leli bu yıl şeh· \ yapılırken ilk mekteplerden 
rımızdekl b~tun mekteplerde bu yıl mezun olan talebe adedi 
çok esaslı tetkikler yaptır. \ de gözönünde tutulmuş ve 
mıştır. Bilhassa eırta mekte~ beş allı muhtelif yerde yen:-
\'e liselerle yüksek mekteplerde den orta mektepler açılma.ı 
bu tetkikler derinleştıri l mış, liızuınlu RÖrülmüştür. Ayrıca 
ıslahat için ihzari kararlar birçok mekterlerde de şubeler 
al:nmıştır. ılav e edılecek, hiçbir talebe 

Orta mektepler açıkta kalmıyacaktır. Veka et 
Orta tedrisat umum direk. açıkta talebe bıral..mamasını 

törü Avni Maarif Vekaleti ta- prensip illih~z etnıişıir. 
rafından tetkikde bulunmak Liselerde 
üzere şehrimize gönderilmişti. Maarif vekaleti bu sene l'se 

incelemeler temamen bitmiş açma tasavvurunda değildir. 
ve Avni raporunu hazırlıyarak Esasen burada yapılan letkk-
vekalete vermiştirtir, tetkikat ( Oeoamı 2 ini sahiftde) 
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İngiltere · ~·~t ... 
Hazırlanıyor 

f /ngiliz başvekili Ba/dıfoin 
tn uhafaluirlar cemiyetinde ge• 
çenlerde söylediği bir nutukta: 
"/ngiltere şimdi hazır bulun• 
mak için harzrlanıyor. demiş. 
ti, İngiliz efkarı a mumiyesi 
ne vakittenberi beklediği bu 
sözü ıeçte olsa işittie; zamaa 
mahııkkak derin bir ra"4tulc. 
duymuştur. 

Filhakika birkaç zamandan 
beri gelen haberler, İngiltere
nia yeni başfıın ,,.va../""- l.:uv· 
vetlerini ttv<Ziml! lcogrılti::ağanıı 
bildirme/dedir. Dün gelen ha
berlerde ise afağ<dtıTci sarahat· 
fer göze çarpm~ktadır.} 

'Maarif Vekili tetkikler' 
yapmak için geliyo~ 

(Birinci sahifeden detı<Im) 

!erde Liselere şubeler ihti· 
yacın k.arşı.Janıl<ıbi le<ıeği anla
.şılauştu. Orta mekteplerden 
bu yıl mezu.ı:ı o~ talebe ade
dine göre ne kadar şube açıl

ması laznn geldiği ayrıca tes
pit edilecektir. Şubeler en çok 
liselerin birioci sımflarına 

ilave edilecektir, 

Yüksek Tahsil 

Ne kadar fazla tahsisat ayrıldı 

Yüksek Tedrisat Müdürü 
Cevat .da şehri.raizdeki yüksek 
mekteplere alınacak Üniver
site ve Güzel Sanaatler Akade· 
misinde y~t~ı tetkikatı bi
tirmiş, raporunu hazırlıyarak 

Vekalete verıraştir. 
Londra, 9 (A.A.) - l~le· 

nilen fazla tahsisat miktarları 

ilan edilmiştir. Bunlar! Deniz 
kuvvetleri için 1.059.000 k.a· 
ra ordusu için 6.600.00 ve 
kuvvetleri için de 11.700.00D 
isterlin lirasıdır. 

1935 deniz inşaatı progra
mına: 2 kravüzör, 1 filotili 
kılavuzu, 8 desl'fuyer, 1 uçak 
ğemısi v 4 <!lenrzaltı gemisi 
ilave edilecektir. 

Üniversitenin baı.ı Fakülte· 
!erinde ıslahat yapılması lü
zumlu görülmüştür. Brı hususta 
Üniversite Rektörü Cemil ile 
buı profesörle•in mütaleala
rı da alınmıştır. Bu arada hu
kuk hıkül.t.esinin dört yıla çı

kanlması da k.Mar altma abn
nuş ve yarmın profesörü o.lan 
Türk doçenUerlııi o daha mü· 
kem.mel yetişmeleri için Av-

, rupaya göader.ilmeleri !üz.um. 
lu görülmüştür. Hava kuvvetleri mürette

batı 50.000den 55.000 e çıkarı- i 

lacaktır. 
Güzel San'aller Akademisi

nin de ıslahı v.e bifbassa tez-
Deniz aşırı bava filotilla

larının miktarı da 1939 yılına 

kadar 25 den 37 ye arttmla· 
caktır. 

Tagy.areler 1750ye çıkarılacak 
Londra, 9 (A. A.) - Aııa 

vat.a'lldaki birinci sııııf tayya
relerin mıktarı donanma tay
yareleri hariç olmak ii:rere 1750 
ye çtkarılmıştır. 

Silah fabrikalarına yapılacak 
siparişler için kabul edilen 
munzam t.ahsiıat, 293,700 in· 
giliı lirasııra baliğ olnınk!tadıT. 

Dört mwızam te.hsisat ye
kunu ise 652.700 liraya çık· 
maktadır. 

Bahriye bütçesine ilaı>e edi
len tahsisat yek unu, 11;015.000 
liradır. 

Program, ordunun boşluk

larını dolduracak ve tatbiki 
için takriben 5.614.000 lira 
sarfolunacaktır. 

Habeş - ltalyan ihtilafı do
layı sile alınmış olan hususi 
tedlıirlrr için yapılan sarfiyat 
1.252.000 lira tahmin olun
maktacil.ır. 

Bir İng il iz tezga
h1nd i · ıa 

Londrn, 9 (A. A) - Woll
wicb df!niz tezgiı.hında bir 
infilak olmuş ve bıı sebepten 
beş kişi öl~tür. Bn hımsta 
fazla tafsilat alınamamıştır. 

I 

yirri san 'atler şubesinin tevsii 

1 karar altına alınmıştır. Aka-
; demiye_ Avrupadan bir kaç 
! pro!'Csor daha getirilecek.tir. 

ilik mektepler aç lacak 
j lıkmekteplerin dı.ırumn da 
; Maıırif idaresi tıırafından tet· 
, kik edilerek Vekalete bildi-
: rilooektk. lik tedrisat müfet-
: tişleri bu hususla tetkiklere 
denm etmelcteıdir. 

Bu ytl ille mek lep çağı· 
na gel~ bulıman çocııklırrın 
sayısı temamen anlaşıldıktan 
sonra tedlcilrnt neticesi Veka
lete arzedileccktir. Şimdiye 
kadar yapılan incelemeler şeh
rlnmde yeniden bit'kaç :llkmek
tep açılması lüzumunu cırtaya 
koymuştur. 

Maarif Vekili geliyor 
Hususi surette haber aldı

~mııza göre Maarif Vekili 
Saffet Arıkan pek yakında 
şehimize gelecektir. Saffet 
Arıkan bütün mekteplerde ya
pılan tedkikatı göz önünde 
tutarak şehrimizin umumi kül
tür işleri etrafında biı:za.t esaslı 
tedkik:lerrle bulımacak ve ala
kadarlara direktifler verecek
tir. Yeniden ne kadar mek~p 
açılacağı Vekilin bu tedkik.io. 
den •onra kat'! olarak ımla

şı!acııktır. 

Akdeniz deki 
lngiliz filosu' ir ,.:-- Jcmte - i 

Tür.k .. - - - ,-~ laat
~ isteaı-iUl.i 

or 1 mikta.ra -
rilmesine başı yor 

Londra 9 (A. A) - Röyter 
ajansından : bu sabah selfılıi
yettar mehafilde Akdenizdeki 
lngiliz filosunun normal mıkta
ra indirilmesine hemen baŞla· 

nılaca~ söylen ilmekte idi. Nor
mal mıktara indirmek demek 
hali 'hazırda Cebelüttankta bu
luııan ana vatan filosunun logil
tereye ve yine mezkur de
nizde bulunmakta olan uzark 
Şark filosunun da Uzak Şarka 
dönme:l"e başlaması demektir. 

Bununla beraber şu ciheti 
hıı.tırlamak icabeder ki M. Eden 
Avam kamarasında vaki beya
natta Akdenizdeki lngiliz mü
dafaa kuvvetlerinin daimi ma
hiyette olmak· üzere arttırıla
cağını söylemiştir. 

Bir sabıkah cina
yet çıkarıyordu 

Dün geı::ce Taksimde, birci

nayete do~ru yol açmak üzere 
giden sunturlu bir kavga ol-

muştur. Fatihte Çarşambada 
oturan Halil İbrahim oglu Sa
lim adında bir sabıkalı Taksim-

de bir köftecide karısına lakır
dı attığını zannettiği bir adamı 

vurmak istemiş, bu sırada ye
tişen polislere de tecavüze yel

lenmiş, bıçak çekmiş, fakat so. 

nunda yakalanmıştır. Sabıkalı 
Salim bir müddet evvel bir ka· 

dınm yüzünü kesmek suçundan 

bir buçuk sene hapse mahkum 
olmuş ve yatmıştır. 

Snfya (Açık Söz) - Eski 
Zağralı Nafü ve Talat, Ka. 
:ıanbkh Nidelxamim4; iırnıin.ı:le 
bir Bulgar kızı ile Anx.a Va
sileda isminde telefoncu başka 
bir Bulgar kızı ve Sof_ya ci
varındaki Bujıırişte tayyare 
kararıahında müstahdem lvan 
_Dmgero'f ve 17 yaşında Saffet 
•smmde talebe bir kızın ca
suslukla mfükelıem olarak Sof. 
ya asker! mahkemesi tarafın
dan muhakemeleri yapılmak
tadır. Bulgar g~zeteleri, ca
susluğun Bulgarıstana komşu 
bır devlet namına yapıldığım 
yazmaktadırlar. Gizli olarak 
devam olunan muhakemede 
müddeiumumi idam cezası is
temiştir. 

Bulgar Kralı 
İtalyaya gitti 
Sofya, 9 (A.A) - Kral Boris 

bugüıı Seınploola ltalyaya ha· 
reket etmiştir. Bulgar kralı 
orada kısa bir müddet ltalyarı 
Kral hanedanının misafiri ola
cakllr, Bulgar Kralı mütenek
kiren seyahat etmektedir. 

Ehiiyetsiz kaptan 
çalıştırılmayacak 

Denizde nakliyat yapan bire 
çok motor ve deniz vesaiti 
deniz nizamnamesi şartlarına 
riayet etmedikleri anlaşılmıştır. 
Bilhassa birçok vesaitde kap
tan bulunmadığı ve bııı.ısında 
da taife adedinin ve tahlisiy 
vesaitinin noksan olduğu gö
rülmüştür. Alakadarlar motor· 

/-_ AÇ 1 K SÖZ - 10 Tem z 

Son Dakika 
A nkara - m e mleket ve dünva 

Sayı: 82 Hergerd• 5 kuruş Telefon No: 20827 • Telgraf adresi: /starıbal Açık Soz Yeniden Harp mi? 
ita/yanlar Habeşistana 

Türkiye harp tehdidi karşısında 
istediği tedbiri alacak 

•• yuz 
bin kişi daha gönderiyorlar 

1 inci sayfadan devam 

hakkın1 muhafaza eden bir lor 1 
devletler arasındaki karşılıklı ı 
yardım tedbirleri, Akdenizde 

1 

Gazetelerin çoğu baş gösle· 
ren ihtilafın anlaşma ile netice
leneceği ümidi.ni göstererek 
Tiirkiye hakkında dostane ifa
deler kullanmaktadırlar. 

mlil vücı.ıde getirroeğe memur 
ed11meğe memur edilmişti~. 

20 iı>ci madde ile alak.a dar 
olarak, boğazlar mıntasında 
ha va seyriseferi için geçit kul
varları hakkında noktai na
zar teatileri yapılmıştır. Türk 
murahhas heyeti, hava sefaini
nin, gerek tulani gerek azami 
surette geçişlerini mümkün kı. / 
lacak bir metin tevdi eylemek 
niyetinde olduğunu bildi.rrntş· 
tir. Madde, sonraya bırakıl
mıştır. 

21 inci madde, beynelmilel 
boğ<i!Zlar kom· syonu hakkında 
bir m!!Jlakşaya sebep olmuş
brr. Tıirk murahhas heyeti, 
kolifi terviç etıııŞler.dir. Baıı 
murahhas heyetleri bu, istatis
tiklerin tutulmasını kolaylaştı
ra.cak ve Tiirk lııiikfıınelinio 
_y ilkfüı:ii aı;all:aak bnlı:man bu 
komisyonun ipkasının faydalı 
olacağını tebarüz ettirmişler
dir. 

tam bir istikrar yer>iden viicu

de gd.inceye kadar meriyette 
kalacaktır. B.undan erkan mana 
şu olsa gerektir ki bu tedbir· 

!erden vazgeçmek iç:in her
hangi bir anlaşmanın bu istik· 
rarı temin etmesi beklenecek. 
tir. 

Parlemento muhafazakar 
parti mahafili ise, bilakis, İngi
liz harp gemilerinin kısmen Ak

denizden çekilmesini, yardım 

anlaşmalarının tadili için bir 
başlanğıç telakki eylemektedir. 

Paris 9 (Havas) - Fransız 

hi:ikıimeti, Milletler Cemiyeti

nin zecri tedbirleri 15 Tem
muzdan itibaren kaldırmak 

hakkında aldığı karar üzerine 
ltaiyan-1-hıheş ihtilafı esnasın. 
da ltalyanların Akdenizde biT 
tecavüzü ihtimaline kıı:rşı vü

aııııla geticilen yardım anlaşma
larının hükümsüz bir hale 

gelmiş oldukları telakkıisinde 

bulunduğunu resmen Londra 
ve Ro:ma'ya bildirmiştiT. 

A - a a alôs" 

l
lZgiliz - Soyy et ihtihtfı 

karşısında 
Londra, 9 ( A.A. ) - Gaze· 

leler, Montrö konferansında 

İngiliz ve Soyvet de1eı;asyon· 
lan arasında baş gösteren 
fikir ilıtiliıflarım mevzuubahis 
etmektedirler. 

"Taymis,, eliyor ki: 

"lngiliz delegasyonu, F r ansa 
tarnfındon tasvip edilen, ve 
harp takdirinde Sovyet ge
milerinin boğazlardan serbest
çe geçisi taleıbiıri haklı gös
termek için Fransız - Sovyet 
paktı ahkamına istinat eden 
Sovyet tekHfiıri kabul etme
mektedir. lngitterenin bu va
ııiyeti, bu p.akta muhalefet ba· 
kımından ilk delil görünmek
tedir. Bu meselenin siyasal 
ıılıem.ıniyeti çok büyük oldu
ğundan, delegelerin ekserisi 
hükumetlerinden talimat iste-
mişlerdir. 

İranda zelzele 
Atina, 9 (A. A.) - Montrö- Tahran, 9 (A.A.) - Honı-

den ve Tlİrkryeden gefen tel- san eıyaletiDde bir zelzele 

Nihayet bazı diğer murah
haı beyetleride bazı orta su
reti haller ileri sürmüşler ve 
mcselii Türk makamlarının 
mıık.al<elenameyi imza eden 
devletlerin konsolaslıırı vey.a
hnt her hangi diğer makaınla
riyle i ş birliği yııpmatıı esası
nı gösterniişleroir. Mesele s.on 
raya bırakrlmıştır. Saat 16 da 
yeni bir içtima yapılacaktır. 1 

g:r:afia-r ıbütiin Atina matbuatm- olmuştur. 12 ölü ve 50 yaralı 
da derin .alakdı ile karşılandı. vardır. 

'''f;ii;:y;·;········ · · ··· ·· · ····'' ' '''''''''"lı·;;b~~i'idi'y~;··· 
Bizi 1 1ZCle 

Montrö, 9 ( A.A ) - Havas 
ajansı ınnbabmnin öpeııdiğme 
göre, bugün Boğazlıır kem s
yonu hakkındaki münalrnşa 
esnıı.smda Romanya, Bu\garMı· 
tan ve Yunanistan, konıicyonun 
lağvmı isteyen Türk nok.tai 
mızırrmı terviç etmişler, Fransa 
ve 1nıriltere ise bu kornsiyo· 
rrun kıılmasmın faydalı olacağı 
fikrinde bulunmuşlardır. 

İhtilaflar 
Montrö, 9 (A.A,) - Konfe

rans akşam toplantısında ln
giliz projesinin ilk kıraatini 
ve tetk ı kini bitirmiştir. 

Aşağıdaki noktai nazar fark 

lan kalmıştır : 
KllTadeni,,de Alman cep kro 

vazörleri sisteminde gemiler 
görmemek jçin, Sovyetlerin 
Karaderıize yalnız hafif gemi· 
)er girmesine müsaade edilme· 
si hakkındaki endişesi. 

Sovyet filosmmn tonaj ve 
adedi tahdidi olmak•ı:zın Ka
radenizden çıkması. 

ICarşfükJı yardım haUeri ve 
mıntakavi anlaşmaların tatbiki 
ibbimalltıri hariç olmak ü-ıııre. 
harp zamanında Kardeniılin 
yabancı ~il.ere rad kal su
retle kapa.t.ı\ması. 

Sovyet lerio teklifi 
Montırö, 9 - (A. A.) Sov

yetler birliğ murahhas heyeti 
lngifu proıesmm 23 üncü 
maddesine bir fıkra ilavesini 
teklif etmiştir. Sovyetler bir
liği. 1,5,9, ve 16 ıncı maddelerin 
müleca viz bir dev lele karşı alı
nacak tedbirleri tahdit edcek 
veyanııt tecavüze uğrayan dev
lete yardtm için harp gemileri
nin boğazlardan geçişini men
eyliyecek bir tarzda tefsir edil
ınempsini istemektedir. 

İngiliz murahhas heyeti, kon
feransın akşam, toplantısında, 

Sovyet teklifine muhalefet 
etmiştir, B. Titülesko ise, ln
giltereyi, Genevrede mıntaka
vl paktlara, Monröde ise sa
vaşlara müzaheret ettiğinden 

dolayı tahdit eyl.~miştir. 

Akdeniz misakı 
Londra, 9 (A.A) - Resmi 

menabiden bildirildiğine göre, 
ln;ril~ere ile Akdenize sahil 

)arının resmi evrakını ya;;t;:" 
rırken kaptan ve mürettebat 
tutmakta, fakat evraklarını 

tamamladıktan sonra kaplan 
ve mürettebatı işten çıkararak 
ucuz ücretlerle ehliyetsiz bazı 
kimseleri kaptan yapmakta ve 
taife adetlerini de azaltmakta
dırlar. Deniz ticaret direktör
lüğü bu vaziyeti denizcililC 
noktasından tehlikeli görerek 
nizamnameye aykırı hareket 
edenlerin ağır surette ceza
landırılmasını kararlaştırmıştır. 

1 inci say/cıdan devam , rinden ziyade bugünkü Fran
sanın, yani halk cephesi Fran
saSLrun komünistlerin müzahe
retine dayanarak iktidar 
mevkiinde duran Sosyalist 
Leon Blınn hükiimelinin lıal
yayı tekrar Avrupa muvaze
nesinde faal olmağa davet et
tiğini söylemek mümkündür. 
Evet, ne garip biT cilvei tali
dir ki Faşist 1tafya, efkarı umu
miy.,si sol cenaba ve müfrit 
sol cenaha temayül ve itimat 
etmiş olan Fra.nsanıo, sosyalist 
Fransanın iş birliği teklifi k.ar-

•Fak.at Negüs Habeşistanın 
lehinde olan bu maddelerin 
dayandıkları müeyyide nedir?., 
denilince bunu şimd lik yalnız 

Milletler Cerniyeti'lin ana ide
olojiBirıe .sadık kalmak için gös
terilmiş bir gayret, beynelmclel 
alanda yüksek sesle söylenmiş 
sözlerin r.ucuuno, girişilmiş 

taahhütlerin Fiyaskosunu açı· 
ğa vurmak için baş vurulan 
bir çare ve nihayet 53 mille
tin müşterek ve resmi nü
mayişlerine inanmış olmaktan 1 

başka bir hatası görülemiyen 
bir devlet reisine karşı gös
terilmiş bir nezaket addetmek 
lazım geldiğine inanmak ve 
müeyyidesiz her hangi bir kı· 
zanç gibi Habeş "defteri amal., 
inin de ancak hadiselerin seyri 
ile şu veya bu neticeye u~a§a· . 
cağını sanmak doğru olur. 

Gelelim ltalyaya... Acaba 
ltalya Avrupa devletler arası 
münasebetlerindeki son ink.i
şaıJarrlan ne dereneye kadar 
illifade edebilmiş ve Avrupa
run "n:eçbuJ ve eıırar~giz 

Almanya,, karşısmdaki soıı 
lemevvüçlerini istismar edebil
miş midir? 

ŞimJiliki halde "görünür p.0 • 

lit ka., da ve "nazari,, sahada 
esk.i Statuo quo olduğu ı:ibi 

kıymetini muhafnza etmekte· 
dir. Yani: 

A - Etiyopiya, mn i;hakını 
kabul ellirememiştir. 

B - '1Mütecaviz0 vasfını 
bütün kahramanlı~ıyle muhafa
za etmektedir. 

C - halyan gazeteciler.inin 
nümayişledne, Kont Ciano ıwn 
Van Zeland"a okutturduğu 
ltalyan muhtırasına ve bulduğu 
bazı müza:bereliere rağmen 

Negüs'ün Habeşistanı Milletler 
Cemiyeti azasından bir devlet 
olmakta devam etmektedir. 

D - Milletler Cemiyeti, Ha. 
beşistana 10 milyon Sterling 
vermemiştir. Amma, ltalyaya da 

on paralık bir kredi açılması 
temayülünü gösteren lek dev
lete rast. geÜnmemektedir. Ve 
eğer " Rap teala. böyle bir 
devlet ha:k ederse yapılacak 

kredinin Milletler Cemiyetine 
izah edilmesi bir hayli müşkül 
olacaktır. 

O halde Milletler Cemiyeti· 
nin 16 ıncı asamblesi sonunda 
ltalyamn beynelmilel vaziyeti 
nedir? 

Bunun şu anda tamamile te
ayyün etmiş olduğunu ispat 
ettirecek vesika yoktur. Lakin 
her şeyden evvel Lava! dev-

şısındadır. Acaba bu arzu dos
tınntız Sevyetlerin de arznsu 
del{il midir ? 

Bunun da aksini ispat elti
rece.k tek jeste ve \"l!sikııya 
benuz tesadüf edilmemiştir. 
Eğer Litvinof'un Milletler Ce-

1 rniyeti kürsüsünde mutat hi-
liifrna bir itidal ile söylediği 
son nutuk kii'fi bir vesika ad. 
dedi lebilirse bir diyeceğimiz 
kalma-z. Fakat sanmak müm-
kündür ki Rende ':ıir garp em. 
myetı teessüs etmesini iste
mekte olmasına rağmen şark 
emmyetini en ön plana sürmekte 
en büyük menfaatini gören Sov
yetleır Leon Blum F raın.sa6mrn 
görÜ§Ü dışında bir dünya kur
mak niyetinde o lsalar 24 saat 
bile bugünkü Fransız kabine
sini devirebilmeleri için kafi 
bir müddeUir. Leon Blum'un 
reisliği altındaki .kalıinenin 72 
komünist reyi jJe il<tidar mevki
inde bulunabildiği kimsenin rreç
bıılü değildir. Zat-en Litvinof'un 
Milletler Cemiyetindeki nutkun
da " biz birçok noktalarda 
Fransa Baş Vekillnden farksız 
düşünmekteyiz,, demi<ı olduğunu 
da henüz unutacak kadar za
man geçmedi. Binaenaleyh 
faşist ltalya için Avrupada 
yeni bir yer hazırlamakta 

olanlar arasına Sovyet Rusya
Y• da kolaylıkla sokabiliriz. 

lngiltereye gelince ... Dışarı
dan görünüş imparatorluk yolu 
üzerinde beliren lehdi lkar ltal-
yayı ne kadar lngilLereden 
uzaklaştırıyorsa, lagilterenin 
ön plandaki emniyetini Ren'de 
bulan içerden görüş ise Fransa 
ile Sovyet Rusya yamnda mev
ki alacak bir ltalyayı o derece 
mitropol lngilteresinin menfaat. 
!erine uygun bulm:ıktadır. 

Vaziyet böyle olunca Habeş 
istiklfili ile Milletler Cemiyeti· 
nin debdebeli bir fiyaskosu 
bahasına bir ltalya, Fransa, 
Rusya ve lngillere iş birliği 
teessüs edebileceği neticesine 
varılıyorsa da bu kadar kolay 
sanılan bu işin ne derece güç, 
müşkül ve hatta... belkide ... 
gayrimümkün olabileceğini 

ancak Milletler Cemiyeti hava
sı içinde g,ünlerce yaşamak 
insana bir parça izah edebili
yor. 

Paris, 9 (A. A.) - Madam ' 
Tabouis Habeşistanda ölmüş 

olan it.alyan tayyarecilerinin 
maruz kalmış oldukları-bu fe
laket dolayı.sile Oeuvre gaze
tesine şu telgrafı çekmiştir: 

ltalyamn Habeşistandaki va
ziyeti hakkında dün akşam 

Montrö'ye gel.ıı:ıiş olan fena 
haberler "" çok heyecan uyan

dırmıştır. Diğer taraftan ltal
yanın siyasi vaziyetinin git 

gide fenalaşmakta olduğu söy. 
lenmektedir. ltalya, yavaş ya· 

vaş münferit bir vaziyete 
düşüyor. fransa'da ltalyanın 
Habeşistanda dört yüz bin 
askeri bulunduğundan ve 
100 bin kişiden mürekkep 
takviye kıtaatı da göndermek 

üzere olduğumdan onını Briik· 
sele çağırılmasına ısrar etmek· 
te bir fayda melhuz olup ol· 
madığı suale şayan görülmek
tedir. Şu halde lta!yanın elin· 

de bulunabilecek kuvvetin bi
zim için halihazırda biç bi:r 
krymeti olamaz. 

• 
Yunan adalarında ita/yan 

gemi ve tay garesi dolaşıyor 
Alina, 9 [Açık Söz] ~ ltalyıın gemilerinin son günlerde 

Yunan adalarındaki faaliyeti burada infıal ve hayreti mucip ol• 
maktadır. iki ltalyan torpidosu ile iki deniz tayyaresi Giridin 
Trihonosi bıırntma geUp durmuşlardır. Sisam adası üzerinde de 

1talyan tayyareleri bir çok uçuşlar yapmışlardır. 

• • • 
Arap ihtilalcileri lngüizleri 

de öldürüyorlar 
Londra, 9 (AA. ) - Daily fller.ald gazetesinin Kudüsten 

öğrendiğine göre beş lngiliz askerinden mürekkep bir devriye 
kolu, dün araplarla çarpışmıştır. 

D ğer tarafl:an Parartesi günü a raplar tarafından yaralanmış 
olan lngirızlerin ölmüş olduğu öğrenilmiştir. 

• • • 
Sıcaktan 143 kişi öldü 

Nevyork, 9 (A.A) - Sıcak ~algası, daha şimdklen 143 ki· 
şinin ölümüne sebebiyet vermıştır. 

Vyoming'de nıühim hasarlara sebebiyet veren miithiş orman 
yangınları çtkmıştır. 

Amerika araıinin üçte birinin kuroklı~a maruz bulunduğu 
tahmin edilmektedir. 

Ren tehdidi en had devresi 

içinde bulunurken Almanların 

Danzig'deki faaliyetleri ve bil

hassa Danzig'den gelen Gılay
zer'in Konsey karşısında ha
karet aıniz bir dille konuşma

ğa lüzum duyması Almanyasız 
bir Lokarno hazırlanmasından 

evvel Almanyanın böyle bir 
ceptıe kurulmasını imkansızlaş
tıra,ı:ak yeni jestlere kalkışaca· 
ğı endişesini vermek ledir. 

Bazı diplomatların sorduğum 

sualleri gülümseme ile geçiş

tirmek istemelerine rağmen 

Almanyanın Viyanaya değilıre, 

Danzig'e, Danzi,g'e değilse Çe
k0slovakyaya ve belki de bütün 

bu ihtimaller dr~ ında bir yere 
ansızın taşmak ve sald irm ak 

isteyeceği gürültüsü Cemi}'Ct 

koridorlarında ve hatta Montrö 

konferansının dedikoduları 

arımnda büyük bir mevki tu

tuyor. 
16 ncı Milletler Cemiyeti 

Asamblesinin neticeleri etra

fındaki bu tahlil nasıl bir ne

tice ile bağlanabfür? 

Buna cevap vermeği hadise· 

lere bırakmak ve yalnız şunu 

söylemek muvafık olur: 

Milletler ebedi sulh hıılya

smdan vaz geçmişler ve Leon 

Blum'un tekrar ısı.tıp ortaya 
sunduğu "silahlım bırakmak. 

teranesine gülmüşlerdir. Dünya 

diplomasisi tekrar Vusta! de

virlerdeki ştanna dönmüş, 

herkes tekrar "ıremisini kur

taran kaplandır,, zannına düş· 
müştür. 

Bu şartlar içinde bütün çaliş
malar "harbi mümkün mertebe 

geciktirmek, uzaklaşbrmak ve 

yarınki nesillerin başına musal
lat etmekle ,, hulasa edilebilir. 

Asamblenin açıldığı gün: 

- Kabak bedbaht Negüsün 
başında patladı! diyenler, 
şimdi: 

- Acaba kabak hangimizin 
başında patlıyacakl 

Diye düşünmektedirler. 

Bereket versin ki bu bay 
huy ve emniyetsizlik içinde 
içi ve dışı sağlam bir Türki· 
yenin vatandaşlarıyız. 

1 Muharebeyi 
Önlemek için! .. 

1 inci sayfadan devam 

Bu sebepler; keşfetmek için 
oraya bir tahkik komit-esi gön• 
deTmeğe ve mevsimsiz bir mii· 
dahele ile bu gerginliği artır• 

mağa hiçte ihtiyaç yoktur. 

lel:ıistan.dan bir ihtar 
Dantzig 9 (A. A) - Le· 

hislanın Danzig umumi komi• 
seri M. P apee, mezkür şehir 

ayan meclisi rcisi M. Greiser'e 
Leh!slanm serbest şehir ista· 
tüsünün biç bir veçhile değiş• 
tirilınesine ve Leh ticarelini ıı 
serbestce icrasının mennedil· 
mesine kalkı..şmasıııa müsame· 
ha edemiyeceğini bildirmiştir. 

M. Greiser, }.,yan Meclisinin 
asla fevkalade tedbirler almak 
tasavvurunda olmadığı ve mu• 
haliflere karşı yapılacak ic
raatın serbest şehir istrt.iisünün 
çerçevesi dahilinde yapılac: ğı 

hakhnda M. Papen'e teminat 
verı.ıiştir . 
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Edirne - İstanbul 
asfalt yolu 

Tekirdağ, 9 (A.A.) - Ba· 
yındırlık izer lerile günden gü· 
ne güzelleşen, kalkınan Trak· 
yamızda pek yakında Ergene 
köprüsünün ve asfalt inşaaU 
sıkı bir tulumda ilerleyen Is· 
tanbul - Edirne yolunun açı· 
lış törenini de sevinçle yapa• 
cağız. 

Harici Küçük 
Haberler 

* Peş\edeki Parlamento bir· 
liği konferansı kapanmıştır. 

* Kızıl ordu hava kuvvet· 
!eri şefi 15 Teımmna doğru 
Ç~koslovakyaya gidecektir. 

* ltalya, Habeşistanda ya· 
paca~ı işler dolayısile 1940 oJııı 
piyatlarının tertibi için evvel· 
ce koyduğu namzetliği Japon· 
ya lehine terkedecektir. 

* Eden müptela olduğu kalb 
zafiyetinden hasta bulunmak· 
tadır. Sekiz günlük mezuniyet 
almıştır. 

* Amerika ayan azasından 
71 yaşında Bora yeniden naın· 
zetliğini koymu~tur. 

* lngiliz kralı on beş güıı 
kadar oturmak üzere Frnsa· 
sanın cenup sahillerine gele· 
cektir. 
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10 Temmuz 

llrPA 
Bir idam hükmü .. 

Geçen harpte on iki milyon insan cephelerde öldü. Açlık
tan, ıtfaletten ölenlerin hesabı tutulamadı. Çünkü o harbin 
ll!ırabıyle ıonrada,ıı can verenler de pek çoktur. 

Yalnız ceph.,Jerde süngü, kurşı•n, şarapnel, gaz, bomba ve 
topla ölenlerin yekunu 12 milyon ... On iki milyon insanı sürü 
yapıp elektrikli bir satır altında kıtır kıtır kesmek icap 
etseydi, ltker teker yapılauk bu iş; üzerinden 22 yıl geçtiği 
halde belki hali devam edecekti. 

Fakat bu giden on iki milyon o kadar çabuk unutuldu ki 
bu sefer belki yirmi iki milyon aynı akıbet için haıırlanıyor. 

1918 de !ıarp bitti fakat insanlar yirmi iki yıldanberi yeni 
patlıyacak harbin korkunç haberleriyle yavaş, yavaş için için 
ölüme hazırlanıyorlar. 

Her sabah uykumuzdan bu yeni harbin gürültülerile uya
nıyoruz. Vak'alar ve hadiseler her an o müthiş facianın yak-
laştığını haber veriyor. Her kapanan hadisenin peşinden bir 
yenisi peyda oluyor ve siyaset uleması her dakika ümitlerinin 
kesildiğini, artık bıçağırıo kemiğe dayandığını söylüyorlar. 22 
yıldan beri bu böyl' devam ediyor.. Vakaa o müthiş tanklar 
harekete geçmiyor, gerçi o muhnik gaz bombaları patlamıyor. 
Patlamıyor amma insanlar bu her gün, her saniye, her an 
yaklaştığı söylenen büyük tehlikeyi işide işide ruhan sarsılı
yor, manen ölüyorlar. 

Eski zaman zalimlerinin keşfettiklei ölüm cazaları arasında 
ilk hamlede insana ehemmiyetsiz gibi görünen biri vardır ki 
hatırladıkça kafamın içinde beynimin döndüğünü hissederim. 

idam mahkümuoa kafası kcsilece~i. fakat hükmün üç yüı 
altmış beş gün sonra infaz edileceği söylenirmiş. Bundan 
sonra her sabah ıindanın kapısını açan btr cellat mahkümo 
haber verirmiş: 

- 362 günün kaldı. 
- 361 günün kaldı. 
Böyle böyle günler bitip saatler ba,Iar. 
- 12 saatin kaldı. 
- Beş saatin kaldı. 
Ve saatler de bitince dakikalar başlar: 
- Beş dakikan kaldı. Üç dakikan kaldı. 
Fakat hükmün infazı bu kadar uzamaz, mahküın sinirden, 

heyecandan daha günleri tamam olmadan kendi kendine kalı
bını dinlendirirmiş. 

Bunun ıribi inaalar da ha bugün harp olacak, ha yarın 
. harp olacak, diye diye sinirden, heyecandan sıfırı tüketecekler 
galiba! 

Bürhan Cahid 

Kağıt fabrikasındaki facia 

Zavallı genç, maki~ 
neler arasında 

parçalandı 
lzmit 9 (Açık Söz) - Bura- nen kayışl~r durduruluncaya 

daki kagıt fabrikasında müt- kadar geçen zaman zarfında 
hiş bir facia oldujtuııu kısaca zavallı işçinin başı ve muhtelif 
bildirmiştim. Şimdi de tafsilat azaları makinelere çarpa çar-
veriyorıım. pa parçalanmış ve lahzada öl-

Faik isimli genç!bir işçi, bir müştür. Derhal vakadan ha-
dikkatsizlik neticesinde, ken- berdar edilen müddeiummuıni 
disini makinelerin büyük ka- hadise yerine giderek incele-
yışlarına kaptırarak parça meler yapmıştır. 
parça oldu. Bununla dördüncü Fabrikanın henüz çok ace-
kurbanı veren fabrikadaki bu misi olan ve mütehassıs ya-
san ölüm faciası şöyle olmuş- hancı işçiler nezaretinde çalı-
tur: şan Türk işçileri bu kabil teh-
Kağıt tezgahları kısmında likeli vaziyetlerle sık sık kar-

çalışmıkla olan 18 yaşlarında şılaşmakla olduklarını söyle-
Faik isminde işçi, makinele- mektedirler. Olen işçiye çok 
rin kayışını, kasnaga takmak hazin bir cenaze töreni yapıl· 
üzere çalışırken birdenbire mıştır. 

makine işlemege ve genç işçi Gönderdiğim resim, facıanın 
de kendisini kurtaramıyarak kurbanı gencin yürekler ezici 
kayışla beraber dönmiye baş- vaziyetini lesbit etmektedir, 
lamışlır. Etraftan yetişilip dö- Cevdet Yakup 
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Denize 

Limanımıza 
Sis düdükleri 

konacak 
Büyükadaya bir 
fener yapılacak 

Tahlisiye idaresi lstanbul 

limanının bazı noktalarına da
ha sis düdükleri ve fenerler 

yerleştirmek için tetkikatla 
bulunmaktadır. Sisli havalarda 

2erek Marmarada ve gerekse 
Boğazda vapur seferleri inki
taa ujtradığ'ı için bu mühim 

mes'elenin bir an evvel önüne 

geçilmesi kararlaştırılmıştır. 
Bunun için Boğaz sahiilerile 
Adalar \'e Anadolu sahası 

sahillerinin mühim noktalarına 
yeni sis düdükleri konacaktır. 

Bu surelle en sisli havalarda 
hile bilhassa Adalar ve Ana

dolu hatlarından vapurların 
köprüye gelmeleri temin dil
miş olacaktır. 

Bundan başka Yalova ile 
l~tanbul arasında işliyen vesai
tın ~eceleri kolayca sefer ya
pabılmeleri için Büyükadanın 
Yalova sahiline bir fener kon
ması kararlaştırılmıştır. 

~LIYE: 

1 İstanbul 
Maliye 
Teşkilatı 

Tebliğ memurla
rının maaşları 

ücrete çevrildi 
.. Ankaradan gelen haberlere 

gore Malıye Vekaleti yeni 
teşkilat kanununa göre hazır
lıklarını ikmal etmiştir. Bu 
hafta içinde lstanbul Maliye 
teşkilatı kadrosu da hazırlana
caktır. lstanbul defterdarlığına 
Maliye he.ret.i teftişiye reisi 
Mehmet Ruşlu ve onun yerine 
de Dahiliye Vekaleti baş mü
fettişi Ali Serverin tayin edi
lecekleri söylenmektedir. Yeni 
teşk ilalta lstanbuldaki tebliğ' 
memurlarının maaşları ücrete 
çevrilmiştir. Tahakkuk tebliğ' 
memurları 60 ve tahsil teblilt 
!llemurlarına da kırkar lira 
ucret verilecektir. 

M~mur. maaşlarının ücrete 
çevrılmesınde gözetilen gaye 
memurların mesaisinden daha 
verimli netice almak ve onları 
daha faal bir harekete getir
mektir. Faaliyeti görülmiyen 
tebliğ' memuru derhal çıkarı
lacak ve yerine başkası alına 
bilecektir. 

AÇIK SÖZ- 3 

. . I · ... ·. 1 

J-~A--ra_d_a_B_ir_~~ 
•Muhbir makulesi• 
Bir çocuk tanırım. Sarıy l 

boyanmış habeş ytizlü bir ço-

Hız ve gücünü vatandaşın gisinden alan gazetedir 

Sahibi: Etem izzet EENICE Sayı: 82 Her yerde 5 kuru Telefon No: 20827 • Telgraf adre•i: lstanbıl Açık Sih 

Belediye 

Gazinoların 
Fi at 

I Listel~ri 
Tastik ettirmi· 
yenler ceza gö

recekler 
Gazinolarda meşrııbalın çok 

pahalı satıldığından vaki şika
yet üzerine belediye tetkikat 
yapmış ve liste harici satış 

yapan gazinoların cezalandırıl
masını şubelere bildirmiştir. 

Bu sene yeni açılan gazino
ların halktan fazla para iste
dikleri de anlaşılmıştır. Geçen 
yıl biitün esnafın listeleri ye
niden tesbit ve tasdik edildi
ğinden bu sene yeni açılan ga
zinolar kendi tanzim ettikleri 
tasdiksiz liste ile lırsatlan is
tifadeye kalkışmışlardır. Bun
lar derhal belediyeye müraca
at edip listelerini tasdik eltir
medikleride takdir cezalandı
rılacaklardır. 

BUZ İHTİKARI - Buz ih
tikarının baş gösterdijti hak
kındaki şikayeller üzerine Be
lediye yeniden şubelere ver
dijti emirle bayilerin kontrol 
edilmesini bildirmiştir. Ayrıca 
halkın da yüz paradan fazla 
fiatla buz satmıya kalkan bayii 

l
en yakın zabitai belediye memu

runa haber vermesi için gaze
telerle ilan yapılması dün ka-

1 rarlaştırılmıştır. Bayilerin buzu 
yüz paradan fazlaya sattıkları 
tesbit edilirse mevcut muka
vele derhal feshedilecktir. 
BELEDİYENİN ALACA. 

GI - Neft Snayi şirketinin 
Belediyeye olan vergi borcu 
henüz ödenmemiştir. Bunun 
üzerine Belediye kanuni yol
lardan giderek şirketin Ana
dolukavağındaki bazı emlaki
ni satılağ"-a çıkarmıştır. Bu 
emlake 141580 lira kıymet 

tahmin edilmiştir. 

ÇUBUKLU YOLU 
Çubuklu ile Paşababahçe 

arasındaki şosenin iki sene 
evvel taşları kırılmış ve yolun 
toprak tesviyesi hazırlanmıştı. 

Beykoz Kaymakamlııtı yo
lun bu sene yapılması için 
tahsisat ayırmıştır. Beykozda 
Yalı Köydeki çayır caddesin
deki yolun da kaldırım olarak 
yapılması kararlaştırılmıştır. 

Şikayetler 
Karilerimiz şikayet ediyor

lar : 
1 - Orlaköyde taş merdi

ven palanga sokajtında büyük 
yarıklar hasıl olmuştur. Yaıt
murların meydana getirdijti 
bu çukurlara gece vakti düşe
cek bir adamın hayatı tehli
keye düşebilir. Çünkü çukur
lar çok derindir. 

2 - Yemiş iskelesi pek bo
zuk ve harap oldujtundan Ha
liç vapurları güçlükle yanaş
maktadır. Alakadarların naza
rı dikkatini celbederi1. 

Kızılay Kerme inin Beynel
milel Bebek sergisi açılıyor. 

8 Ağustosta Kermes fJesilesıle açılacak beynelmilel Bebek 
sergisi için Kızılay Cemiyetine her gün muhtelif memleketlerden 
ve yerli Bebekler için tertip edilen müsabakaya iştirak için bir 
çok bebekl•r gelmiye başlamıştır. Müsabakada birinciliği kaza• 
nacak bebeğe 100 lira ikramiye f}eri/ecektir. 

Müsabaka!la istirak şartları: 
Bebekler kontrplake, Bez, Mulaj fJe saire gibi hertürlü 

malzemeden yapılabilecektir. Boyları azami seksen santimi 
geçmiyecektir. Nihayet 28 Temmuz akşamına kadar Bebeklerin 
Kızılay Cemiyeti Eminönü Köprü başrndaki şubesinde sergi 
tertip heyetine teslimi ltizımdır. 

Yukarıda gördüğünüz Resim gelmi~ olan Bebeklerin bir ka
l çını gö•lermektedir. 
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POLiS 

Bir çocuk 

Saray bu 
Deniz fa 

a 

• 
1 

ltında kaldı 

nda bir 
sı oldu 

Kayıkçı boğuldu, bir kadın kendi
sine laf atan adamı ağır yaraladı. 
bir terlikçi de ortağını öldürüyordu 

Evvelki gün bir deniz faci
ası olmuş ve bir kayıkcı dal
galar arasında kaybolmuştur. 
Hadise şudur: 

Kuzguncukta oturan seyyar 
hırdavatcı Yako Kadıköy is
kelesinden Laz Mustafanın ka
yığını kiralıyarak hurda ile 
yükletmiş ve Unkapanına doıt
ru yola çıkmıştır. 
Kayık Sarayburnu önlerine 

geldiği zaman Laz Mustafa güç
lük çekmcğe başlamış ve bü
tün gayretine rağmen akıntıda 
ilerlemeğe muvaffak olama
mıştır. Kayık da çok dolu 
oldujtundan muvazene bozul
muş ve kayık alahura ola
rak batmıştır. Yako denize 
dökülen güreklere sarılarak 

etraftan imdat istemejte baş
lamış, Laz Mustafa dalgalara 
karışmıştır. 

Bir müddet sonra Hasan 
kaptanın idaresindeki pazar 
motoru oradan geçerken Ya
koyu görmüş, kurtarmıştır, ka
yıkçı Mustafa bütün araştır

malara rağmen bulunamamı,tır. 
Hadise etrı.fında tahkikata 

başlanmıştır. 

DOLANDIRILDI - Mah
mut paşada oturan hamal Ha
san polise müracaat ed~r~~ 
bir kaç arkadaşının kendısını 
dolandırdığını söylemiştir. Suç
lular yakalanmış, tahkikata 
başlanmıştır. 

ÇİGNENDI - Edirnekapı· 
da oturan Selahattinin 11 ya
şındaki Necdet ismindeki ço
cuğu Karagümrükten geçmek
te iken arabacı Abdullahın 
idare ettiıti yük arabasının sa
dcmcsine uğramış, ağ'ır suret
te yaralanmıştır. Çocuk der
hal hastaneye kaldırılmış, ara
bacı yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

ÇARPTI - Gazele müvez
zii 67 yaşında Agop köprü
nün bir tarafından diğer kal
dırıma geçerken Mehmedin 
idare ettijti otomobilin sade
mesine ujtramış, ajtır yarala
narak hastaneye kaldırılmış

tır. Suçlu yakalanmış, tah
kikata başlanmıştır. 
YANKESİCiLiK - Sabıka

lılardan Vehbi, Mısır çarşısın

dan geçmekte olan mektep 
hademelerinden Mehmedin önü
ne çıkarak hemşerisi sılatile 
boynuna sarılmış ve zavallı 

adamın yankesicilik suretile 
parasını çalmak istemişse de 
muvaffak olamıyarak yaka
lanmıştır, 

HIRSIZLIK - Taksimde 
oturan Avukat Refet polise 
müracaat ederek kendisine 
hergün ekmek getiren Mehmet 
tarafından bazı eşyasının ça
lındığını iddia etmiş, suçlu 
yakalanarak tahkikata başlan
mıştır. 

Çabuk Çoğalmak 
• 

için .. 

Avrupada bir hükümetin rei
si ailenin yedinci çocuğunun 
isim babası olurmuş ve bir 
başkasında da kalabalık aile
lere şu yahut bu yardım ya
pılırmış!. Bunlar niçin yapılı
yor diye uzun boylu düşün
mejte lüzum yoktur. Bir mem
leketin kuvveti, insanlarının 
çokluğu ile ölçülür; ifte bu 
hakikati hatırlamak bütün bu 
hareketleri manalandırmağa 
yeter. 

Türkiye iki büyük sayım 
arasında, dünyada ikinci de
recede gelen bir nisbette ço
jtalmıştır. Türk soyu üreyicidir 
ve bunu iyice görmek için 
köylerimize gitmek lazımdır. 
Fakat bizim için, daha çabuk 
artmanın, başka milletlerden 
daha fazla kendini gösteren 

bir ihtiyaç olduıtu düşünülürse 
bu işde bir az daha geniş ted
birler almanın lüzumu kendi 
kendine meydana çıkar. 

Yedi çocuğu olan yol para
sından kurtulur ve mükafat 
alırmış. Ben birinden işitmiş
tim: Mükafatı almak gibi yol 
parasından kurtulmak için 
başvurulacak muamele de hem 
yorucu, hem uzunmuş!.. 

Bu mühim meselede kolay 
olarak şu akla geliyor: Altın
cı çocuklara sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekili, yedincilere 
ismet lnönü ve sekizden son
rakilere Atatürk sahip çıksa 

ve her yıl çocukları esirgeme 
kurumunda bir husus! büro 
Büyüklerimizin adına çocukla. 
rın vaziyetlerile alakadar olsa 
\'C hediyeler gönderse fena mı 

olur? Ve gene bunun gibı al
tıncı çocuklara her yıl 10- 15 
liralık, yedi ve sekizincilere 
daha çokca bir para yardımı 
yapılsa, bu yardım tesirsiz mi 

kalır ? Bu paralar, bizde çok
luk olan köylü üzerinde fayda. 
veren cazip mikdarlardır sanı
yorum. 

Sözün kısası: çoğalmak, hem 
çabuk çojtalmak zorundayız 
ve her yıl bu yola harcana

cak bir, hatta birkaç milyon 
lira yersiz değildir. Burada 

unutulmaması gereken şudur 

ki çojtalanlar için verdikleri
miz ödünç sayılabilecek ve 

zamanı gelince bin bir şekilde 
bol bol geri ödenecek olan 
bir takım paralardır. 

ş. Hazım Ergökmen 

ADLiYE: 

Bu sene 
Nöbetci olan 
Mahkemeler 

Terfi eden hakim· ' 
lerin ikinci listesi 

hazırlanıdı 
Adliye Vekaleti dün Müddei

umumiliğe bu sene nöbetçi ka
lacak hakimlerin \'e mahkeme
lerin listesini bildirmiştir. Bu se
ne 21 Temmuzda başlıyacak 
olan mahkemelerin tatilinde ls
tanbul Aıtırcezasile Asliye üçün
cü ceza ve Asliye Bidnci ve 
Üçüncü Hukuk mahkemeleri 
nöbetçi kalacaklardır. Sulh ha
kômierinden de Bakırköyünde 
Zeki, Eyüpte Nizameddin, Fa
tihde Behçet, SulWtnahmet hu
kukda Şdkir, Sultanahmet ce
zada Salahaddin, Beyoğlu hu
kukta Kadri, Beyojtlu ve Ga
lata cezada Hayreddin Şakir, 
Beşiktaşda Tahsin, Yeniköyde 
Cevat, Beykozda Mustafa Ce
lfıleddin, Üsküdarda Ali, Ka
dıköyünde Reşat, Kartalda 
Alaeddin, Adalarda Niyazi ka
lacaklardır. Müddeiumumilik 
bugün nöbetçi hakimlere ve mah
kemelere teblijtat yapacaktır. 

TERFi EDEN HAKİMLER 
Dereceleri terfi eden ha. 

kimlerden terfi ve başka yer
lere nakledilenlerin birinci 
liste•i çıkmıştır. Şimdi ikinci 
bir liste hazırlenmış ve tas
dika gönderilmiştir. Ayın on 
beşine kadar yeni listenin de 
tasdikten çıkacağı ve alaka
darlara lebliıt edileceıti söy- ı 
lenmektedir. lstanbul Adliye
sinden de Anadoluya nakledi
lecek epeyce hakim vardır. 

inhisarlar 

Çam altı 
Tuzlası 
Esaslı ıslahat için 
geniş mikyasta 

tetkikat yapılıyor 
inhisarlar umum müdürü 

Milat Yene! Vekaletle temas
larda bulunmak üzere Anka. 
raya gitmiştir. inhisarlar vekili 

· Ali Rana ve Mit~t Yene! bu 
günlerde Ankaradan lzınire 

giderek Çamallı tuzlalarında 

yeni inşa edilen ince tuz fab
rikasını teftiş edeceklerdir. 
Fiatların ucuzlamasından sonra 
bilhassa ince tuz sarfıyatı 
yüzde yirmi fazlalaşdığından 

yeni fabrika ile fazla tuz is

tih•ali temin edilecektir. Ay
rıca Çamaltı tuzlalarında yapı
lacak mühim ıslahat için de 
tetkikat yapılmaktadır. 

YARALADI - Galata da 
oturan Mehmet ve metresi 
Azer, Tozkoparandan geçer

ken Arapcamili Kemal peşle
rine takılmış ve söz atmajta 
başlamıştır. Azer kdın bundan 
müteessir olarak jiletle Kema
li muhtelif yerlerinden yara-

lamıştır. Kemal hastaneye 
kaldırılmış, suçlu kadın yaka· 
lanmıştır. 

ÖLDÜRÜYORDU - Şeh
remininde oturan terlikçi Bur
hanettin ortaıtı Kemal ile bir 
para mesPlesinden kavgaya 
tutuşmuş, Bürhanettin taban

casını çekerek arkadaşını kar
nındpn aıtır surett yaralamış

tır. Kemal hastaneye kaldırıl
mış, suçlu yakalanarak tah
kikata başlanmıştır. 

DENİZE DÜŞTÜ - Sarıyer 
vapur iskelesine yanaşan şir
ket vapurunun arkasında do

laşan bir tenezzüh sandalı 
devrilmek tehlikesine maruz 
kalmış, içindekilerden Margrit 

korkarak muvazenesini kay

bedip denize yuvarlanmıştır. 
Kadın derhal kurtarılmıştır. 

cuk. 

,V:aktile, dostum Kalgay Sa· 
mının çıkardığı bir mecmuada 
ayak hizmetleri görürdü. Gü
nün birinde, onun kapı kena
rındaki kırık masasını boş 
buldum. Ve öjtrendim ki ço
cukcağız, misafirlere hürmette 
kusur etmek küstahlığında bu
lunduğu için kapıdışrı edilmiş 

Ondan sonra ona bir gön 
yolda rastladım. Kollujtunda 
hır çanta. gözlerinde bir göz
luk: yıllanmış bir mütefekkir 
edasile yürüyordu. 

Eski ceketinden daha soluk 
yüzü, Ergenlik sivilcelerile do
l~, on altı. on yedi yaşında 
bır çocuğun yıllanmış bir mü-
tefekkir edasile yürüyüşü in
sana ne düşündürür. 

Ben de: 
- Çocukçağız, dedim, ihti

mal şu Amerikadan geldiğim 
söylPyen avantürye rejisör 
taslağının iğreti stüdyosun-
da komik rolüne çıkmış ta, 
işine keç kaldığı için evinde 
tamamladııtı makyajile sokaıta 
fırlamış olacak 1 

Geçen hafta elime 90 sahifelik 
bir kitap verdiler. Kabına göz
gezdirince anladım ki, "Akış. 
adında bir kütüphane kurul
muş. Ve elimdeki kitap bu 
kitaphanenin ilk e•eridir. 

"Neler hazırlıyorlar?., ba.~
lığını taşıyan bu eser , Ahmet 
Cevadın yaptıjtı bir ankettir. 

Ahmet Cevat, muharrirle, 
şairler, iktisatçılar ve müter
cimlerle görüşmüş, onlardan, 
hazırladıkları eserlerin birer 
nümunesini isteyip almış ve 
bastırmış. 

Bu eserden sonra elime bir 
de "Uyanış. adında mecmua 
geçti . 

~uyanış., ... yani bugün Ah
met Ihsan, ve şair Halid Fah
ri tarafından çıkarılan eskı 
Servet Fünun. 

Onun sahifeletinı karıştı
rırken, gözüme bir yazı ilişti : 

az evvel bahsettiğim eserciği 
teııkid eden bir yazı. 

Münekkit (1), eserde isimleri 
geçen yazıcılardan: •çolukço
cuk., diye bahsediyor. 

Bunu okuyunca, tenkit ola
nan eserin kabındaki isimlere 
göz gezdirdim. 

Verem mütaha!<Sısı Fuat Sa
bit, iktisatcı Hüseyin Avni, 
romancı Suat Derviş, hikayeci 
Sabahattin Ali, münakkid Nu
rullah Ataç, muharrir Naci 
Sadullah, şair Nazım Hikmet 
ilah ... 

Birde, bu saydııtım azaların 
sahiplerini "çoluk çocuk. di
ye tavsif eden münakkidin (1) 
kim old~ıtunu anlamak için 
yazının dibine baktıjtım zaman 
kimi görsem beğenirsiniz? 

Ömrünüz oldukça düşünse
niı tahmin edemiyeceğiniz bu 
münekkidi size ben tanıtayım: 
Hani şu, yüzü ergenlik sivil
celerile dolu, on beş, on altı 
yaşındaki mütefekkir. 

Hani şu, sarı boyanmış Ha. 
beş yüzlü çocuk. 

Bu çocuk, kendisine 
cevap ( 1? ) vermelerini 
istediği yazıcılara, di'inin dön
düğü, aklının yettiği kadar 
hakarete çabalar. 

Benim maksadım bittabi bu 
hakaretlerin cevaplarını vermek 
de değildir: 

- O halde nedir? mi diye
ceksiniz? Anlatayım: 

Bu çocuk, muhatap tuttuğu 
muharrirlerden birisine haka
ret niyetile : 

- O, bir muhbirdir 1 diyor. 
Ve işle benim maksadım, bu 
keyfiyete değil, bu keyfiyetin 
dibinde sırıtan hakikatın sura.. 
tına tükürmekti. 

"Muh!>ir parçası •. " •:::;: uhli. 
rin biri,, ... ''Muhbir makulesi,, .• 
Düşünün o ... Matbuatın te

meli olan muhbiri ki ... O, mat
buatın insan şeklindeki ruhunu 
ki nihayet; jurnalcı manasına 

gelen aşağılık •muhbir. den 
tutun da, Ergenlik sivilceleri 
yeni belirmiş çocukların bile 
hakaretine uğruyor. 

Bugün, "Açık Söz. de da
hil olduğu halde elinize ge
çen bütün gazetlerin sahipleri, 
muhbirlikten yetişmedirler. 

Ve belki şaşacaksınız am
ma, muhbire hakaret eden o 
yazının sayfalarında yer bula
bildijti mecmanın sahibi Ah
met Ihsan da, ilk seciye ter
biyesini, adına muhbirlik de
nilen bu mesleğin tecrübele
rinden almıştır. 

Ve bence, sadece muhbır 
sıfatının makamı hakaretle 
kullanılması dejtil, "Fikir mec
muası. titrini taşıyan risale
lerin, çocukça kaprislere al~t 
oluşu da manevi mertebemır 
hakkında parlak bir fikir ver
mez kanaatindeyim. 

N. S. 
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Sanat konuşmaları: 

Şeyhi divanını tetkik (1) 

Eski edebiyatımızın garip 
bir talii vardır; onu hakkile 
bilen ve sevenler kıskanç aşık
lar gibi bu bilgilerini herkes
ten saklarlar, bilmiyenler ise, 
ya lirik bir cezbenin ötesine 
geçmiyen bir takım mübale
galı ve manasız medhlerle sa
yıklarlar, yahut da büsbütün 
başka saiklardan gelen bir 
inkar ile zemmini yaparlar.Vel
hasıl o, her zaman için günün 
mevzuudur, Fakat hiç bir za
man halledilmesi lazımgelen 
bir mesele olarak alınmamış
tır.En vurgunu görünenlerin bi
le, Fuzuli, Nedim, Galip gibi 
birkaç isimden ilerisini saya
madığı bu edebiyatın ve bu 

zevkın, bizim için anahtarı 

kaybolmuş muazzam bir saray 
gibi sımsıkı kapalı durması

na ve sadece duvarları önün· 
de münakaşasını yapmamıza 

o kadar alışmıştık ki bunu 
garip bile görmüyorduk. 

lstanbul Üni ver si lesinin genç 
hocası doktor Ali Nihat bu 
göreneği kırdı; bugünlerde 
ikinci cildi çıkan (Şeyhi diva-

nını tetkik) adlı kitabı bu iti· 
barla son zamanlardaki ilim 
faaliyetimizin en dikkate de
ğer eserlerinden biridir. 

Doktor Ali Nıhal, eski şii

rimize doğru olan bu seyahate 
hakikaten rehberlik edebile
cek bir saliıhiyettedir. Ayrıca 

biraz aşağıda şaşırtıcı netice· 
sini yazacağım korkunç bir 
sabrı da vardır. 

Onun içindir ki alelekser 
(malümunuzdur ki) !erle baş· 

lıyan bu cins bahislere eseri, 
büsbütün başka bir istikamet 
getiriyor. 

Kitabın birinci cildi (Şeyhi 

Mütesavvif) serlavhası altında 

uzunca bir etütle başlar ki 
Türkçede son zamanlarda ta
savvuf için yazılmış en derli 
toplu hülasadır diyebiliriz. 
Bunu takib eden Şeyhinin fel
sefesi ve hayat telakkısi kı
sımlarından sonra kitabın asıl 

tahlili Şkısmı eyhinin sanatı 

kısmına gelir. Bu, şimdiye 

kadar edebiyatımızda yapıl

mamış bir şeydir, eski şiiri

mizin zülf, (bu kelime renk, 
şekil, koku gibi hususiyetlerile 
dört kısım tutar) kaş, göz, 
kirpik, hat, dudak, ağız, diş. 

ter, ten, boy gibi bol bol kul
landığı ve kendilerine, en uzak 
eşyada bile - gayet ince bir 
tecritle müşabehetler ve sem· 
boller aradığı mefhumlarını 

teker teker ayırmak suretile 
Şeyhinin bütün divanını adeta 
eler. Bu usul hakkında bir 
fikir vermek için, mesela göz 
kısmını alıyorum: 

Bu uzuv eski estetikte ahu, 
kafir, nergis, mest. mahmur, 
hasta, şarap, ok, katil, ve 
Acem şairlerinden gelen bir 
an'aneyle Türk olabildiği gibi 
fitne, sıhır, cadu isimlerini da
hi alabilir. işte Ali Nihat göz 
mefhumu etrafında yapılan 

bütün bu oyunları sadece 

[l] Muharriri Ali Nihat, l•lan· 
bul Suhulet kütüphane•i 2 cilt 
1934 - 193S. 

Rornan: 77 

Yazan: Ahmet Hamdi 
Güzel Sanatler Akademisi 

ıanat tarihi Profeıörü 

Şeyhideki misallerile değil, 
onunla az çok yakınlığı olan 
lran şairlerinin mısralarilede 

bernber alarak bu misalleri 
çoğaltmıştır. Bu suretle gözün 
iki büyük Şark şiirinde uyan
dırabileğcei her tedai Ali Ni. 
hadın kitabında mevcuttur. 
Keza sevgili kelimesi bu es
tetikte güneş, ay, şemi, Yu
suf, huri, melek, peri, şah, 
padişali, sürur, sureti Çin 
(Çin resmi), halem, gül, bızır, 
ruhülkudiis; tabip, ömür, can, 
ceylan olabilir. Bu geniş tahlil 
sayesinde biz eski şiirin aşa

ğı yukarı bütün bir mutaba
kat lügatçesini elde etmiş olu
yoruz. Bunu takip eden kı

sımda Şeyhinin tabiat karşı· 

sındaki vaziyeti yine ayni 
tahlil usulü ile araştırılmıştır. 

Bütün bunları bir cinas lügat
çesi bitirir. Bu suretle elde 
edilen malümat sadece Şeyhi
ye değil, bütün eski şairleri
miz için iyi bir rehberdir; 
çünkü hepimizin bildiğimiz 

gibi eski edebiyat a .. cak söy
leme tarzı değişen bir ede
biyattı. 

ikinci ciltte ise Ali Nihat, 
Şeyhinin kasidelerini tetkik 
eder. 

Bu kısım eski tasavvufi şi

irimizin bütün remiz ve işaret
lerini Kurandan ve diğer müs
lüman menbalardan istifade 
etmek surelile bize gösteren 
bir kamustur denebilir. Böyle
ce Ali Nihat bir taraftan bu 
şiirin teşbih, tevriye, istiare.ci
nas gibi sanatlarını diger ta
raftan da bilhassa bugünkü 
kültürümüzle kolayca anlıya

mıyacağımız seri kısımlarını 

toplu bir şekilde anlatmış olu
yor. Ayrıca, kitabı bitiren ve 
Şeyhiden sonra şiirimizden çe
kilmiş olan Türkçe kelimelerin 
fıhristini de ilave edersek ki
tabın malümat hamulesi hak
kında bir fikir vermiş oluruz; 
tek kelime ile o bütün bir 
külliyattır. 

Görülüyor ki doktor Ali 
Nihat bu eserinde sadece Şey
hiyi tahlil etmekle kalmıyor, 
aynı zamanda eski şiirimizin 

mahiyet ve hususiyetini 500 
seneden fazla süren bir anane. 

nin başlangıcına dönmek su• 
retile anlatmış oluyor. Filba. 
kika eski şiirimizin dıişünme, 

duyma, anlama ve benzetme 
modalarının, şüphesiz gitgide 
mükemmelleşmek, güzelleşmek 

ve büyük klasik ustaların mu
cizelerini vermek şar tile fakat 
aynı zamanda pek az değişe

cek surelle kurulduğu devir 
bu devirdir. Ve Şeyhi bir ba· 
kıma göre bu sistemi asıl ku

ran şair sayılabilir; yahut hiç 
olmazsa aruzla yazan ilk bü
yük Türk şairi Nesimi ile bu 
şerefi paylaşırlar. 

Eski şiirin bütün nevileri 
onun divanında ilk örneklerini 
bulmuştur. Baki'ye kadar ge
len şairlerin kendisine sık sık 
nazire yapmaları bu yüzdendir. 

Hatta bir bakıma göre ken· 
disinden pek az sonra gelen 
Ahmet Paşa gibi az çok mu
ayyen bir olgunluğa ermiş şa-

Askerlik: 
Düşmanın gaz 

hücumunu 
Nasıl anlarız? 

Harp halinde yöneyler· 
den, sınırlardan geriye doğ 
ru 8 : 10 kilometre aralık
la dizilmiş yedişer kişilik 

"Hava Postaları,, teşkilatı 

yapılır. Bunlarda dinleme 
aletleri, durbinler, telli ve 
telsiz apareyler vardır. Ha
va tehlikesini birbirlerine 
ve böylelikle gerilere bil
dirirler. Bu tertipleme or
duya aittir. Sivil teşkilatta 
demiryolları ve hava ko
runma kurullarından "Gö· 
zetleme postaları. vücude 
getirerek orduya yardım 
ederler. Kara ve deniz sı· 

nırlarına konacak bu pos
talardan mada sanat şehir
lerinde müstakil hava pos
taları; şehirler, kasabalar 
ve köylerde de "Hava bek
çileri ve işaretçileri bulun
durulur. 
Düşmanın tayyare hü

cumunu gören posta alarm 
işareti verir. Bu işaretler 

umumi ve mevzii olarak 
iki çeşittir. Umumi alarmda 
telsizler, telefonlar, radyo
lar, canavar düdükleri, çan
lar, otomobil korneleri, mo
tosikletli polisler, görüle
cek yerlere bayrak asmak 
gibi memleketin bütün va
sıtalarından istifade edilir. 

Mevzii alarm ise, küçük 
bir çevredeki gaz tehlike
sini bildirir. Bu işarette ha
va tazyikile kuvvetli ses 
çıkaran aletler, kornalar, 
borular, boş mermi kovan
ları, kaynana sızıltı!arı ile 
verilir. Alarm işaı ellerinin 
düşman tayyareleri 10 : 15 
dakikalık mesafeye yaklaş
tıkları sırada verilmesi usul
dendir. Şehir halkını bey
hude yere ve vaktinden ~v
vel telaşa sürüklememek 
için alarmdan evvel bir 
ihtiyat işaretinin verilmesi 
pek uygundur. Bu işaretle 

halk hazırlıkta bulunur ve 
on dakika sonra verilecek 
alarm işaretilede sıgnakla
ra girilir. 

M. K. 

. 

irilerin yaptıklarının büyük bir 
kısmı onun getirdikleri üstün
de işlemek olmuştur. Burada 
kendiliğinden bir mesele çıkı

yor. Büyük ~air dediğimiz 
kimdir ? Zevk dediğimiz o 
keskin fakat haddi zatında de
ğişici amili zaman zaman do• 
yuran eserler bırakmış olanını 
yoksa muayyen bir zaman için 
bir zevkın hudut çerçevelerini 
çizen bütün bir sistemi gele
cek zamana cebredenmi büyük 
şairdir? Ben kendi hesabıma 

bittabi birincisine mütemayilim; 
Bununla beraber tarihi şartları 
içinde düşünecek olursak Şey
hiye büyük şair dememiz için 
bir çok sebepler vardır. O, 

' · sadece eski şiirin huctutlarını 

kurmaz, aynı zamanda bir ba
kıma göre bu şiirin dilini 
de tesis eder. Vakıa bütün 
bunları yaparken Acem şirin

den çok istifade eder, getir
diği mefhumların hatta maz
munların çoğu-bu hususta Ali 

/Devamı 6 ncı sayfada] 

Volkolk Ç©ıır<dl©lk. 
~Merak, üzüntüye karışınca, 

nefes almak bile bir ıztırap 

oluyor! .• Ne kadar bekledım, 

ne kadar üzüldüm, bilmiyorum! 
Bahçeden ayak sesleri du

yulmağa başlamıştı. Ayak ses
leri yakınlaştı; bu, gelen ba
bamdı. Pencereden gizli gizli 
blkıyordum. Başı önde, ağır 
azır yürüyordu. O, kapıdan 

içeri girmemişti. Turgutların 

bahçesi de seslerle doldu. 
Bir hıçkırık.,. Nevin ablanın 

hıçkırığı ... penceremden, yap. 
raklar arasında onların göl
gelerini seçebiliyordum. Tur
gut, babasının koluna geçmiş, 
onu sürükler gibi yürütüyor; 
ve sert bir sesle bir şeyler 
söylüyordu. 

Gecenin durgunluğu içinde, 
ben, bu karışık seslerin, an-

- Mahmut Yesari -
cak akislerini duyabiliyordum. 

Cemil amuce, iki büklüm, 
zorla yürüyordu. 

Ne olmuştu? Birşey tahmin 
edemezdim. Babam, köşke 

girmişti; ben pencereden yaşlı 
gözlerle bakıyordum. 

Merdivenlerde yaklaşan ayak· 
seslerini duyuyordum. Baba
mın ağır adımları, merdiveni 
çıktıktan sonra, birden duru· 
verdi. Acele çıkmış olsa, din
lendiğine hükmedecektim. So
fada duruşu, nedendi? 

Ayak sesleri, büsbütün ya· 
kınlaştı; benim kapımın önün
de durdu. Buna, ne mana ve· 
receğimi şaşırmıştım; kıpırtısız 

bekliyordum. 
Kapı, hafifçe tıkırdadı; hiç 

sesimi çıkarmadım. 
Kapının lokma~ döndü; ka. 

pı açılmayınca, senlendi: 
- Sezeni Sezen!.. 
Yine cevap vermedim. 
Babam, benden ne istiyor-

du? bu felaketli dönüşten, ba
na, bir pay mı ayırmıştı? bana, 
bir söyliyecegi mi vardı? ne, 
söyliyebilirdi ? aceba, Turgut, 
bu macerayi benim de bildiği
mi söylemiş miydi ? Turgud'un 
boş boğaz olmadığını biliyor
dum. Yoksa bir münasebet 
almış, sırası düşmüş te, lakır

dıya beni de karıştırmıştı ? 
- Sezen, kızım Sezen 1 
Babamın sesi, öyle kırık ve 

titrektiki örpermekten kendimi 
alamadım. 

Ayaklarımın ucuna basarak, 
karyolaya koştum. Vaziyeti, 
bildiğimi anlatmak çok ihti
yatsızca bir hareket olurdu. 

Düşünceler: 

lstanbul limanının dümdüz 
ve bomboş duruşunu gördü
ğüm zaman mahzun gönülleri 
hatırlarım. O gönüllerde bom· 
boş, yapyalnız, kimsesizdir. 

•• 
Eskiden para, altın ölçüsüne 

vurulurdu. Şimdi kağıt parçası 
para değerinde ellerde dola
şıyor. Yüzünü ara sıra görü· 
yoruz. Fakat şıkırtısını kulak
larımız duymaz oldu. 

•• 
Napolyona sormuşlar: "ka· 

dın en fazla nelerin sahibidir?,, 
diye. imparator cevap vermiş: 
zengin erkeğin sahibidir. 

•• Görünen köy kılavuz iste· 
mezmiş. Fakat köyü görün
ceye kadar ne yapacağız? 

•• 
Bazan süküt, en cömert bir 

hutbe gibidir. Cevapsız bıra

kılan suallerin karşısındaki 

açılmayan, açılamıya~ ağızlar

da öyle değil midir? 

1 
Doktorun 

Öğütleri 
Hekim gelinciye 

kadar ne yapmalı ? 
insan, ansızın keyifsiz ola

bilir. Büyük bir kazaya uğrı· 

yabilir. Akla, fikre gelmiye• 
cek bir belaya yakalanabilir 
ve istediği dakikada da he
kim bulamaz 1 

Bir çok hastalıklar vardır 

ki, başlangıçta tedbirli hareket 
olunursa, tehlikenin önü alına
bilir. 

Bir takım namizaclıklar, has
talıklar zuhur eder ki, hekim 
gelinciye kadar ilk tedavi ya
pılırsa keyifsizliğin seyri, gi
dişi, müddeti azalır. 

Doktor geldiği zaman her 
şeyi hazır bulur. Bir ilaç ile 
de hastalık geçmiş olur. 

Bazı kazalar vardır ki, he
kimin gelmesini beklerken Az
rail daha evvel teşrif eder 1 

Bazı kazalar vardır ki, he
kimden önce, orada bulunan
lar büyük iş görebilirler ve ka
zazedeyi ölüm pençesinden 
kurtarabilirler 1 

Bazı ufak tefek hastalıklar 

vardır ki, aile tarafından yapı
lacak ilk tedavile keyifsizliğin 
şiddeti geçer. Fenalığın önü 
alınır. Çağırılan hekim eve ge
lince ne hastalığı bulabilir, ne 
de hastayı 1 

işte bu çok önemli (ehem
miyetli) malümatı, bilgileri (He
kim gelinciye kadar ne yap
malı ? ) başlığı altında gele
cek sayımızdan itibaren - in
şallah - yazmaga başlıyacağım. 

Dr. Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 

( Abon~Şartları 
TÜRKiYE iÇiN 

1 Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 .. 
3 .. 325 .. 
1 .. 125 .. 

HARiÇ iÇiN 
1 Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık 1300 .. 
3 " 

700 .. 
l .. 

Nuruosmanlye, Şeref Sokafı 
TELEFON: 20827 
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Babam kim bilir. 
Beni, ne için görmek isti-

yordu? 
Uykulu bir sesle: 
- Ne var, baba? 
Diye sordum. 
Babam; yalvarır gibi:· 
- Aç kapıyı yavrum 1 Se

ninle konuşmak istiyorum 1 
Dedi. 

Sesinin yalvarışından. vazi
yetin benim için değil, onun 
için tehlikeli ve mühim oldu
ğunu anlayordum. 

Yine bir komediya oynana
caktı; ve bu komedinin baş 
rolü de bende idi. 

Karyoladan atlayormuşum 

hissini vermek için, elimle 
somyayı gıcırdattım ve terlik
lerimi arayormrşum gibi ayak
larımı yere sürtüyordum: 

- Ne var baba? Hastalan
dın mı. 

Yorgun sesi, kulaklarımda 
uğuldadı: 

- Hayır, çocuğum .. Seninle 
konuşacağım. 

Telaştan, terliklerimi bula
mamışım gibi, çıplak ayak 

10 Temmuz 

No: 82 Yazan: Retat Ekrem Koçu 

Yedi yaşlarında bulunan Padişah, Aziz Efendiy.e: 
"işttim, akçe ve rüşvet ahnurmuş, niçin rüşvet alur· 

suz?,, diye sormuştu. 
Bir müddet sonra Şehis

Iam Abdürrahim efendi de, sa
drazam Kara Murat paşa iln 
geçinemediğinden azlolunmuş

tu. Hem fazlu kemal ile hem
de kanunu kadim üzre •man
sabı valayı fetva. ya en kuv• 
vetli namzet Rumeli sadrı 
Karaçelebizade Abd ü 1 aziz 
efendi idi: Fakat Koca valide, 
her vesile ile kendini rencide 
etmekten çekinmeyen Aziz 
efendinin meşihate irtikasını 
istemiyordu. Karaçelebizade
nin ebedi rakibi Behai efendi 
şehislam oldu. Mührü hüma
yun Sofu Mehmet Paşadan 
alınıp ta Murat ağaya verildiği 
gün Kösem valide: 

- Beni öldürmek sevdasına 
düşüldü. Bihamdüllahi taala 
ben dört devlet görmüşüm. 

Bunca zamandır devlet sür
müşüm. Ben ölmekle ne alem 
tamir olur ve ne yıkılır. Bunda 
kah beni katil kastederler, kah 
padişahım bazı nesne ferman 
ettikçe "kim öğretti sana ca· 
nım. derler. Padişahlarla bôy· 
le muamelei istihza olur mu, 
talim olunsa ne lazım gelür ?. 

Diye Karaçelebizadeyi teh
dit etmişti [1]. Filhakika Dör
düncü Mehmedin cülüsunun 
ilk aylarında bir arz günü idi. 
Küçük padişah Aziz Efendiye 
hitaben: 

- işittim, akçe ve rüşvet 
alınurmuş, niçün rüşvet alur
suz?. 

Diye sormuştu. Aziz Efendi 
de yedi sekiz yaşlarında bir 
çocuğun bu gibi şeyleri anla
yamıyacağından bu sualin an· 
cak kendi aleyhinde çalışanlar 
tarafından yapılan telkinlerin 
bir neticesi olduğun anladı. 
Padişaha, yarı istihfaf yollu 
şefkat ile : 

- Baka canım, sana bunu 
kim öğretti? 

Diye sordu. Bilahare Aziz 
Efendi bu sahneyi, bazı mec· 
lislerinde, huzuruna gelenlere 
anlatmıştı. 

Diyerek Bahai çelebiye tek
lif etti. Bahai efendinin tayini 
Karaçelebizadeyi fevkalade 
kızdırmıştı. Meşihate geçmek 
için bütün gayretile ça!ı,mağa 
başladı. Kara Murat paşaya 
Behai Çelebinin azli için ısrar 
etti. Murat paşa Behai Çele
binin azlini muvafık görmedi. 
Mahaza Karaçelebizadeyi de 
kırmak istemiyordu. 

Fakat A•iz Efendinin fetva 
payesine nail olduğunun pek 
tezinde idi, bir ıskandal oldu: 

Ramazanın on beşinde, er
kanı devlet huzuru hümayuna 
kabul olunuyordu. Abdülaziz 
Efendi, sadrazamın arkasından 
içeriye girmek istedi. Fakat 
vezirlerden Kenan Paşa, efen
diyi omuzlayarak: 

- Eğer kazasker isen aşağı, 
Anadolu efendisinin yanına 

var, yok eğer müftü isen bun
da işin nedir. Biz bu vezaret 

rütbesin ele geçirinceyedek 

koşarak kapıyı açtım; gözleri· 
mi uğuşturuyordum: 

- Baba, annemden bir tel
graf, bir haber mi geldi. 

Babam, durgun bir bakışla 

beni süzdü içini çekti: 
- Merak edecek bir şey 

yok, yavrum! Seninle konuşa

cağım ... 
Şaşmış gibi ellerimi gözle

rimden çekerek baktım: 
- Gece yarlsı mı, konuşa-

cağız? 

Babam; başını sallıyordu: 
- Evet. .. öyle lazım ... 
içeri girmeyişinden, dışarda 

oturmak istediğini anladım: 
- Peki baba, geliyorum. 
Baba, kapının önünden çe

kzlirken: 
- Omuzlarına bir şey al, 

yavrum; yataktan kalktın, bel
ki terlemişsindir! dedi. 

- Hayır, baba, terli deği

lim. 
O, sofadaki koltuklardan 

birine çöker gibi oturmuştu; 

bir iskemle çekerek yanına 

yaklaştım: 

Aziz efendi, Padiıaha ne diyeceğini şaşırmıştı. 

kellemiz ortaya koyup tehli
keler geçürmüşüz. Bu senin et· 
tiğin nedir? 

Dedi [2]; ve Aziz, efendiye 
takdim etti. Aziz efendi kısa 
boylu, göbekli bir adamdı. iri 

yarı Kenan paşanın omuz vur
ması ile sarsıldı. Bu hali gören 

diğer vezirler de Rumeli ka
zaskerini omuzlayıp geçtiler. 
Aziz efendi Anadolu kazaske
ri ile beraber arza girmeğe 

mecbur oldu. Onun bu garip 
arzusuna ve uğradığı istiskale 
bütün divan erkanı hayret 
ettiler. 

Fakat on beş gün sonra 
bayram resmi kabulünde ayni 
hadise ayni şekilde bir kere 
daha tekerrür etti. (3) Bu is
tiskaller üzerine Aziz efendi 

yma çekildL [4] Mamafı göıÜ 
yine Meşihat makamında idi. 
Vakaa Kösem Su\tan hayatta 
kaldıkça kendisi için bu arzu· 
nun tahakkukuna imkan olma· 
dığını biliyor: "Büyük vaıde 
ile beynimizde muadat olma· 
ğın hayatında behasbizzahil 
naili murat olmak ihtimali. ol· 
mıyacağını söylüyordu [5} 
Fakat işte meşihat makamı içio 
susuzluk gibi hırs duyan Ka• 
raçelebizade, en ümit etmedi· 
ği bir zamanda, bu arzusun• 

nail oldu. Hem, bütün tah
minlerinin hilafında, kendisioİ 
bu makama çıkaranlar, yioe 
Ocak ağaları ile Kösem vaıde 
olmuştu. 

/Bilmedi} 

artık mevkiini muhafaza ede- (1) Zeyli ravzatül'ebrar. 
medi. Bayramın sekizinci günü ııı Alimler, sanalkblar. 
azlolundu. Kara Çalebizade, [3] Zeyil Ravzotül'ebrar. 
azlinden sonra, Davutpaşa [4) Alimler san'atklrlar. 
mahkemesi civarındnki sara- [S) Zeyil RanatUl'eb .. r. 
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SAN~T 
KiTAP .. RE.f iM. TiVATROıMUS'il<t 

Şair bolluğunda .. 
Babuili caddesi sair bollu. 

ğuna uğradı. Eline bir kurşun 
kalem geçiren her delikanlı 
manzum satırlar dizmiye ça· 
balıyor, birkaç beyit düzdük· 
ten sonra bunları "Şiir .. diye 
kitap halinde basıyor. /şpor· 
talara dikkat ediniz. Son za
manlarda toy çocukların ka· 
ralama fJazifeleri gibi yazdık· 
farı ve bastırdıkları 44 Sözde 
şiir. kitaplariyle doludur. Ka· 
ğıt tacirleri sıkıntı geçiyorlar. 
Zira yeni şiir kitapları bak· 
kal kağıdı olarak kul/anılmıya 
başlayalıdanberi kağıt tacir
leri ambalaj salamaz oldular. 
1:1ir hafla evvel çıkan yeni 
bir •sözde şiir. kitabı daha 
ikinci günü deste deste, bak
kal dükkanındaki ambala;lık 
kağıt yığınları arasına karışlı. 

Euet.. Babıali caddesinde 
şair bolluğu <Jar. Fakat mu· 
hakkak olan şu ki bu cadde. 
de şiir kıtlığı şair bolluğun· 
dan daha müthişi .. Bu gidişle 
hakiki şiire yılda bir kere 
zor kavuşacağız. 

Geçen gün beni bu nevzuhur 

- Söyle, baba. .. Uykun mu 
kaçtı?. 

Gözlerimin içine baktı; başı 
göğsüne düşlü: 

- - Rahatımız, saadetimiz 
kaçtı, Sezen J 

O dakikada, oynadığım ko
mediyi unutuverecek: 

- Yeni mi?.. Benim raha· 
tım, saadetim, çoktan kaçtı 1 
Bu, senin için yeni. bir şeyse, 
benim için, çok eski ... 

Diye bağıracaktım; dişleri

mi sıktım ve kısık sesle hay
kırdım: 

- Rahatımız, saadetimiz ka
çacak? neden, baba? niçin? 

Babam, ağır agır başını kal
dırmıştı: 

- Sezen, yavrum; sen, be
nim, bir tek çocuğumsun ... 
Sevgili kızımsın ... 

- Elbette baba 1 
- Sözümü kesme... Sana, 

söyliyeceklerim var. Babanı, 
dinlemek isler misin? 

- Sorduğun şeye bak ... Se
ni, ne zaman dinlemeJim ki ... 

- Hayır 1 beni, her zamanki 
gibi dinle.. Sana, cok mühim 
ve ... 

Seni titriyordu: 

şairlerden birisi ziyaret etlİ· 
Yeni yazdı*' bir şiiri(!) oka• 
du. Lakırdı araunda bu mo~· 
zumeden not elti ğim bir kal 
mısraı size de eğer önünüzd1 

ciddi bir İş, kafanızda mühitfl 
bir düşünce yoksa bu satır/at• 
okur, biraz gülersiniz: 
Damlarda öten blykuş gibi 
Dibi olmıyan 
Kızak rlbi kayan bir deniıd_,yıtıtl 

[!) l!l 

Kız senin adın aşk mı? 
Sevda mı yok•a? 
Eğer rönlün tukaa sevrtye 
Hediye edeyim aana şiirlertınl 

El [!) 

Jsıe geni şiir(/) den nümrY 
neciltler. Yazık .. Boş yere haf" 
cadıklarr zamana bu çocuk/O' 
rın. Bunlar mekteplerinde if1" 
tihana hazırlansalar da .,,.ıf" 
/arını clünmeseler. San 'at ciJ 
diyetini alaya alan bu mekltf 
kaçaklarına - ceze kanunurıJı 
değilse b.'/e- lise talima/rıt1' 
melerinde bir ceza tertip edil• 
miş olacağını sanıyorum. 

Süheylii Güldikell 

- Çok acı şeyden bah'e' 
edece{rim. 

- Şey, dinliyorum baba .. 
- Sen, akıllı, iyi tahsil gol' 

müş bir kızsın. Tahsilin, sad_~ 
kuru bir mektep okumasınd"' 
ibaret değil .. Yani, üstün ko.ıa 
sudan bir tahsil görmedıll> 
demek istiyorum. Okuduk!" 
rını da hazmeltin .. En mütekl' 
mil insanların bile, hataya d~ 
ş eklerini, vazifelerini, kı 
zanlar için okutabilecekterİ~1 

hoş görecek kadar değilse b" 
le, müsamaha ile muhakerıı' 
edebilecek kadar kalan oıgıı' 
!aşmış ve duyguların incelııı~ 
tir. Şimdi seninle, bir ba 
kız gibi değil, birbirine ya~1' 
birbirini seven ve anlşşabilı' 
iki eski arkadaş gibi konur 
mak istiyorum. AnlatabiliYol 
muyum? 

~d 
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tO Temmuz 

il Cenevreden Söz,, e 
Degazmaç Nasibu ile mülakat 

Arkadaşımızla çok sarih ko
nuştu: ''Habeş istiklali için 
devamlı mücadele edeceğiz!,, 
Nasibu diyor ki:'' Avrupa, bugün içinde yüzdüğü 
menfaat tezatları içinde" mütecaviz,, i gasbet
tiği topraklar üstünde barındıramıyacak ! ,, 

( Cenevredeki arkadasımız Nizamettin Nazi iten) 

Cenevre, (Açık Söz}e-Habeş 
ltalyan harbinin, adını bütün 
dün yaya tanıttığı General [ı] 
Nasibu ile dün asamble dağı
lırken burun buruna eldim. 
Negüs'e vekaleten Etiyopiya 
birinci murahhası sıf ati le top
lantılara iştirak eden General 
Nasibu bundan yirmi, yirmi 
beş yıl önce lstanbulda sık 
sık tesadüf edilen Mısırlı Da
rüHünun talebelerini o kadar 
andırıyor ki kedimi bir an, 
dünyanın 52 milletini idare 
eden birinci sınıf devlet ada'll
ları ve diplomatlar kalabalığı 
içinde değil, rahmetli müderris 
Seyyit beyin veya (Veli bey) in 
bir dersinden dağılan lstanbul 
" Darülfünunluları • arasında 

sandım ve firen vuramadığım 
bir laübalilikle, yahut laübalilik 
şeklinde tezahür eden bir sınıf 
arkadaşlığı samimiyeti ile: 

- 5izinle nerede görüşebi
lirim?- dedim -

Son derece yorgun görünü
yordu. Şapkasını başına ko
yarken kaldırdığı kolunu bir 
türlü indiremiyordu. Kalabalık 

içinde öyle sıkışmıştık ki ... 
elemli çizgilerle dolu olan yü
züne tatlı bir gülümseme ver
mekle iktifa etti. 

lstanbulda bazalı, çok rağ
bet gören bir filmi seyrettik
ten sonra sinemadan ıtışe 
lcoakışa çıkanlara bakarak: 

"Bu ne intizamsızlık!,, 
Yahut; 
"Aceleniz ne behey Allahın 

kulları ? Biraz sabırlı olsanız 
da rahat rahat çıksanız ne 
olurl. 

Veya ukalalık ed"p; 
"Monşcr .. işte bu kepazeliği 

AvrupadJ göremezsiniz 1,, 
Diyenler, eğer Nasibu'yu ar

kadan itenlerin Fransız başve
kili Leon Blum ile lrlandanın 

o meşhur milli 1 deri M. dö 
Valera ve ispanya murahhası 
Barçiya olduğunu ve lran mu
rahhası Spchbüdi ile Marsel Pot, 
Tuvnen, Sen Biris ve Lebuşe 
Joze gibi birbirinden şirret ve 

konuşkan dört Fransız gazete
cisinden uzaklaşm;ı.ğa çalışan 
ufak tefek Politis'in yaramaz 
bir çocuk gibi sağa sola omuz 
vurduklarını görmüş olsalardı 
acaba ne derlerdi 1 

Bütün bu itişme ve kakışma 
dan muztarip olmıyan tek in
san vardı: 

Froylayin Von Bernuş. 
Almanya istihbarat bürosu

nun Cenevredeki daimi mü
messillerinden biri olan bu 
genç kız o kadar uzun boylu 
ve o kadar çam yarması gibi
dir ki en uzun boyluınuzun 
başı ancak göbeğinden bir 
karış yukarıya kadar yükse
lebiliyor ve o bir az fazla iti
linc~ ya Politis'in başına ya 
Nasılbu"nun omuzuna bir elini 
basarak muvazenesini kolay
lıkla temin edebiliyordu. 

. Nihayet kafilemiz on metre
lık yolu bir çeyrek saatte 
alabi~erek demir kapıdan geçti 
ve yuz fotoğrafçı ile yirmi 
sinemacının yaylım ateşini de 
savdıktan sonra Habeş bay
rağını taşıyan otomobilin önün
de Nasibu ile tekrar yanyana 
kalabildik: 

- Ekselans. Sizi nerede 
görebilirim? 

ikinci defa tekrarladığım su
ale bir cevap alabildim amma 
bu cevap onun ağzından de
l!"il H abeşistanın Ankara mas
lahatgüzarı Doktor Markustan 
gelmişti: 

(1) Naelbu Ra• yani prcnı değil 
dlr. O Decazmaç, yani Generaldir. 

. 1 

/ • .... 

Ogadendeki Habeş ordusu kumandanı Degazmaç Nasibu 
Bu kara kalem kroki lsviç.renln en tanınmış rc•Samı Rut tarafl -ıdan 

••Açık SÖ%" için yapılmıştır. Sol taraftaki Amhari yazı General Nasibu· 
nun el ya:usıd•r. Şöyle okunur: 

i.'j Etlyopiya LczeHilcm Tenmur u 

?Manası: Habeşiıtan ebedlyyen müstakil kalacaktır! Sağ tı.lrafta üstteki 
imza Na&ibunun imzasıdır ) 

- Bizim Karltonda oturdu
ğumuzu biliyorsunuz, Heyeti
mizin matbuat şefi doktor Lo
rençoya, ınüracaat etmeniz ka .. 
fıdir. M ımafih ... Sizin için ufak 
bır kolaylık yapabilirim. Bi. 
zımle berab r gelebilir misi
niz? 

- Hay hay ... 
Bır dakıka sonra Londr2 

Habeş sefareti müşaviri, dok 
tor Markus Nasibu ve ben, 
Habeş ımparaıorunun Cenev· 
reye geldigi gün bindiği ve 
dünya gazetelerinin bahsede 
ede bitiremedikleri o büyük 
ve genış ve muhteşem Rols 
Roys içinde ve Habeş bayra
ğını her görüşlerinde mutlaka 
(bravo!) !ara ve alkışlara bo
ğan sosyalıst Cenevrelileri 
bordalıyarak asfalt yol üze
rinde Karlton'a doğru uzakla
şıyorduk. 

ı;ı ı;'J 

Habeş murahhaslar hcyetin
dç itıraf etmeliyim ki lam Av
rupalı bir disiplin var. 
Markus, otele girdiğimiz za
man. Milletler Cemiyeti Sara
yının üstünden Cenevreyi eze
rek "Mont blanc,, i göze sunan 
çiçekli terasada bana bir çay 
ısmarladı. Nasibu banyosunu 
alıp dönünceye kadar lstan
buldan, adadan ve Markus'u 
hayran eden Ankar::.dan ko
nuştuk. Fakat Nasibu, elbise
sini değiştirip yanımıza dön
dükten sonra da, ancak Mat
buat şefi Lorcnzo geldiği za. 
man suallerime cevap verebil
di. Dedi ki; 

- Ugadende harp etmenin 
Cenevrede muhavere etmek
ten daha kolay olduğunu söy
lersem bilmem bana inanır mı
sınız? Mamafi şunu da bilme
nizi isterim ki sizinle yaptığım 
mülakat hayatımda ilk ve bel
ki de son mülakattır. 

- Fakat Ceneralım ..• Sizin 
benden evvel bir lstanbul ga
zetecisini kabul ettiğinizi işit
tim. 

- Benim mi? 

- Evet . Tan gazetesinın 

mümessili ile konuşmuşsunuz 

- Tekzip edebilininiz. Ga
liba o esmer, ve bir az laüba 
li konuşan kısa boylu zattan 
bahsetmiş olacaksınız. impara
tor tarafından kabul edilmesi
oi ısrarla isleyen bu adam 
.uzusuna nail olamamıştı. Ve 
eğer siz de bizzat imparatorum 
tarafından huzura kabul edil
mek şerefini kazanmamış ol
saydınız suallerinize cevap 
vermemeği doğru bulacaktım. 

Bembeyaz dişleri ve papi
rüsler üzerinde görülen eski 
Mısırlıların elleri gibi uzun 
parmakları daima biribirine 
biıişik duran ve böyle hare
keisiz görünüşlerile ani ka
rarları, en büyük riskleri ve 
tecellüdü ifade eden güzel, 
amma çok güzel elleri var. 
Gözlerimi bu ellerin biribirin
den ayrılnııyan parmaklarına 
daldırarak hazırladığım ilk 
suali sordum: 

- Askeri tahsilinizi nerede 
yaptığınızı öğrenmek istiyorum. 

Uzun bir hastalıktan sonra 
pek uzun sürmesi muhtemel 
bir nekahat devresine yeni 
girmiş gibi, dudaklarını güç
lükle kımıldatarak: 

- Evvel Etiyopiya'da ... 
- dedi · sonra muhtelif Avru-
pa ordularını tetkik ederek 
ve ... harp ederek. 
"Sorayım mı? Sormıyayım 

mı?,, diye kısa bir tereddüt 
devresi geçirdik ten sonra 
ikikinci sualimi kelimeleri te
ker teker telaffuz ederek not 
defterimden okudum: 

- Erkanı harbiye reisiniz 
Ugaden'deki müstahkem cep
heye Hindenburg hattı adını 
veriyordu. Umumi harbin ma
nalı bir adını taşıyan bu cep
henin en ufak bir müdafaada 
bulunmadan inhilal etmiş olma
sını nasıl izah edebilirsiniz? 

- Beni bu kadar bitkin ve 
yorgun bulmanızla, Fransanın 
ve lsviçrenin en tanınmış 
doktorlarının sıhhatimden de
vamlı bir suretle endişe el-

AÇlK SÖZ-

Yemek: 
10 Temmuz • Cuma 

Fasulyeli omlet - patlıcan 
kızartması - üzüm 

Ayşekadın fasulyesini ayık
layınız. ince ince ve halka 

halka doğrayı-
nız. Suda haş-

layıp iyice sıkı-
nız. Yarım kiol 
lasulynin içine , . 
altı yum urla . 

• 
kırarak ve bi- • 
raı tuz kata-
rak yağda ~ 
mdy dan o z 1 u i ~) ' i 

omlet gibi kı- ~ 

zar tınız. 
• Patlıcanları '°) dlk tan 

sonra dilim dilim keserek zey
lin yağda kızartınız. 
Soğuduk tan sonra üzerine 

sarımsaklı yoğurt koyarak yer-
siniz. 

• Mevsimin en 
vası üzümdür. 

güzel mey-

Çocuk 
Analar var

dır, ağlıyan 
çocuklarının 

ağızlarına ya 
meme, yahut 

mama dayarlar. Zannederler ki 
çocuğun karnı acıkmıştır ve 
ağlamasının sebebi midesinin 
boşluğundandır. Bu analar 
"ağlamıyan çocuğa meme ver
mezler,, darbımeselini yanlış 
anlamışlardır, Her ağlıyan 

çacuğa meme verilmez. Çocu
ğun ağlamasının muhtelif se
bepleri vardır. O sebeplerden 
biri de açlık olabilir. Fakat 
çocuk ekseri yelle vücutla, bün
yesinde baş gösteren bir arıza 

yüzünden ağlar. Mesela bir 
tarafında bir sancı başlıyan 

çocuk feryadı ba•ar. Kundağı
nın içinde bir pire kalan ço
cukcağız, bu pirenin etini ısır
masile cayırtıyı koparır. Şu 
halde ağlıyan çocuk meme ile 
susmazsa inanmak 13.zımdır ki 
çocuk ya hasta, yahut rahat
sızdır. Derhal ona göre tcd bir 
almak, doktoru çağırmak ve 
ona rahatsızlıi< veren sebebi 
izale etmek lazımdır. 

Model 

Bu yıl kareli kumaşlar da 
epeyce makbule geçti Müteleu
vin yaz havalarında f!İyilmek 
üzere işte size ~üzel bir model 

mekte olmalarile ve nihayet 
Milletler Cemiyetinin doğru 

bulduğu harp şart:mna göre 
hazırlanmış olan bir cephenin 
Millletler Cemiyeti tarafından 
kabul edilmiyen harp şartları 
ve vasıtaları karşısında mana
sız kalmasıyle... biz bizimle 
harp edilmiş olsaydı Ugaden 
cephesinden ayrılmazdık. 

( Deyamı 6 rıcı sayfada J 

No:82 

- Kimse birşey söylemedi. 
Recai cenazede var mı 

idi?. 
Yoktu. 

- O parayı gönderdiğin 
günden sonra Recai konağa 
kaç kere geldi? 

- Hiç gelmedL 
- Alacağmı isteıneye gel-

miştir de belki sen görmemiş
sindir. 

- Bilmiyorum. 
Muzaffer bundan sonra, dik 

ve bilgin bir sesle: 
- Recai ile senin ehbaplığın 

da kuvvetli imiş .• 
Dedi ve •• ilave etti: 
- Niye bunu burada saklı

yorsun. 

!5 

Mehmet şaşırdı, sarardı, se
si titredi: 

Recai eıe arıuca sığmaz bir çocuktur. 

- Hayır, yalan söylemişler. 
Ben Recaiyi şöyle böyle tanı
rım. Ahbaplığım yoktur. Mu
zaffer biraz daha dinlendi: 

- Var •. var .. haydi saklama. 
Mehmet, ant verir gibi bir 

sesle: 
- Hayır •. hayır. Katiyen. 
Diye temin etti. Muzaffer. 
- Bunların hepsini sırası 

gelince konuşacatız. Daha o 
sıra gelmedi.. 

Diyerek bir başka süale 
atladı: 

- Bahçede bulunan merdi
ven evin merdivenidir, değil 
mi? 

- Evet. 
- Yeni yapılmış ol. 
Mehmet durakladı. Muzaffer 

tekrarladı. Bu tekrarlayışında 
herşeyi bilen bir ataklığın ifa
desi vardı: 

- Merdiven yeni yapılmış. 
- Pek yeni değildi amma, 

yeni sayılırdı. 

- Ne kadar zaman oluyor 
yapılalı? •. 

- Bir iki ay kadar var. 
- Kim yaptırdı onu? 

bir merdivenin yokluğundan 
daima şikayet halindeydi. 

- Bu merdiven bir ölçü 
üzerine mi yapıldı?. 

- Ne ölçü üzerine yapıldı
ğını bilmem. 

Muzaffer sorusuna daha çok 
3arahat verdi : 

- Böyle bir merdiven 
her halde bahçede lıizım de
ğildir. 

- Her halde tbım olmuş 
olmalı ki yapıldı. 

Muzaffer, herkesin garip 
addettiği bir sual daha sordu: 

- Bu merdiven geceleri 
nerede dururdu? .• 

Mehmet de bu suali tuhaf 
telakki etmiş olmalı ki, ağzını 
büzerek: 

- Bahçede tabii •• 
Dedi ve ilave etti: 
- Ben bu işlerle meşgul 

olmanı. Ne nerede durur, far
kında bile değilimdir. 

Muzaffer bu cevaptan sonra 
ikinci bir sual daha sordu: 

- Bahçeye ait her çeşit 
malzemenin muhafazasından 
mes'ul olan Şabandır değil mi? 

Mehmet düşünerek cevap Mehmet, hiç düşünmeden 
vermek mecburiyetinde gibi buna cevap verdi: 
görünüyordu. Bunalmış bir - Evet. 
sesle cevap verdi : Mehmed gayri ihtiyari te-

- Şaban her vakit merdiven lakki edilebilecek bir tabiilik 
istiyordu. Bunu şikayet mev- içinde buna cevap vermekle 
zuu yapmıştı. beraber ita ve etti: 

- Bey mi yapılmasına mü- - Bahçeye ait ne varsa hep-
sade etti?. sini muhafaza etmek Şabana 

- Evet. aittir. Eski bir limonluk yeri • 

için bozulmuş, kırılmış, şu ol
muş, bu olmuş diye hiç birşey 
söylemedi değil mi?. 

Mehmet dudak bükerek bu 
soruya: 

- Olmadı .. 
Diye sadece ve kısaca bir 

cevap verdi. 
Muzaffer bundan sora ha

kimlere dönerek: 
- Mehmet hadisenin iç yü

zünü bilen bir elemandır. Bu 
yoldaki kanaatlerimi söyleme
den ve şahsi bir hükme var
madan önce yüksek hakimle. 
rin bu U\tın ifadesi üzerinde 
tevsii tahkikata karar vernıesi
.1i dilerim. 

Dedi sözlerine devam etti: 
- Şabanın cinayetle alaka

dar olması ise yüzde yüz bir 
hakikat mertebesindedir. Yal-
nız şu merdiven hikayesi bile 
ş.ıbanın hadise ile olan alaka
sını ortaya koyacak en kuv
vetli delildir. Yatak odasının 
bulunduğu kata kadar yük-
selecek merdiveni sipariş 
eden, bu siparışın lüzum 
ve icabını müdafaa ey-
leyen, konak muhitinde efkarı 
hazırlayan Şaban'dır. Mehme
din ifadesile bu , merdivenin 
limonlukta saklandığı da orta
ya çıkmıştır. LimonluJ!"un anah
tarı Şaban'da olduğuna göre 
merdivenin onun reyi ve mü
saadesi alınmadan dışarıya 
çıkarılması imkanı yoktur. 

~EV AM EDECEK] 

Kitap kuı>onu 
BiR CINA YET DAV ASI 

No: 82 - Bu kadar uzun, bahçe- vardır. l:lütün bahçe aletleri 
d l k d k Bu kupon1an kesi, bfrllcti· en ya a o asına adar çı- orada durur. Bu merdiven de 
kac1k merdivene ne ihtiyaç oradaydı . vakit ldarehaneDlu ııönded~ renler roman ıaı:eteJJ bitti rı 

vardı?. Muzaffer sinsi bir sual daha hiç para vermeJe..ı kltabı:aı a· 
- Ne ihtiyaç olduğunu ben sordu: 1 lacaklarJır. 

bilmem. Fakat. S•ban böyle - Ş ıban limonluj!-un kilidi L, __________ _J 
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Türk-Norveç İhraç malları- Tic~;;/ ........................... . 

Ticareti mız Muvazenemiz 
Yeni anlaşma her iki 
tarafın da lehinedir 
Türkiye ile Norveç arasında 

Ankarada 8 Haziran 1936 ta
rihinde yeni imza edilen anlaş
ma nıeriyete girmiştir. 

Anlaşmanın müddeti bir se
nedir. Bu müddetin bitmesin
den üç ay evvel yapılacak bir 
ihbarla iki taraftan birince 
feshedilmedikçe birer sene 
müddetli devreler için kendi
liğinden temdit edilmiş olacak
tır. 

Türkiyeden Norveçe ihraç 
edilecek Türk menşeli mamu
lat ve mahsulat, halen Norveç 
te hiç bir kontenjan tedbiri 
ve döviz tahdidatı cari olma
dığından, serbestçe ithal edi
lecek, bu vaziyet ileride tebed
dül ederse anlaşmada ona 
göre tadilat yapılacaktır. 

iki memleketin mütekabilen 
yapacakları ithalat menşe şa
hadelnamesi esasına istinat 
edecektir. 

Anlaşma ile aynı zamanda 
meriyete giren ve aynı şerait 
dairesinde feshedilebilecek ve 
ya kendiliğinden uzayabilecek 
olan kliring itilafına göre de 
kliring hesapları Türkiyede T. 
C. Merkez Bankası ve Norveç
te Norges Bank tarafından tu
tulacaktır. Her iki bankadaki 
kliring hesapları Norveç Kronu 
üzerinden tutulacaktır. Sözü 
geçen bankaların muvaffakatile 
hususi takas yapılabilecektir. 

Romanya acentelerile bir 

anlaşma yapıldı 

Deniz yolları idaresinin bun
dan bir müddet evvel isken
deriye seferlerini lağv etmesi 
yüzünden bilhassa Karadeniz 
havalisinden Mısıra ihraç edi
len emtialarımızın nakliyatı 
çok güçleşmişti. Yapılan bir 
çok müracaatlardan sonra 
nihayet tetkik at yapılmış ve 
ihracat mallarımızın kolayca 
nakli için limanımızdan geçe
rek lskenderiyeye giden Ro
ma~ya vapurlarının acentele
rile bir anlaşma zapılnııştır. 
Bu anlaşmaya göre Karadeniz 
limanlarından denizyolları va
purlarile ihraç maddeleri ls
tanbula getirilecek ve buradan 
Romanya vapurlarına aktarma 
edilecek tir. 

Deniz yolları idaresi lstan
bulda yapılacak navlon aktar
masını meccanen üstüne al
mıştır. Romanya vapurları da 
navlon t~rifelerini yeni anlaş
ın~ _ mucıbınce eskisine göre 
mulıım mıktarda ucuzlatmış
lardır. Bu suretle ihracat mal
larımızın karşılaştığı mühim 
bir güçlüğün ön üne geçilmiş 
olacaktır. 

Ticaret 

ihracat ve ithalitımız 
Normal bir şekilde 

devam etmittir 
istatistik umum müdürünün 

hazırladığı istatistiklere göre 
geçen seneki ilk dört aylık 
ticaret muvazenemiz geçen 
yılın 2,512,260 liralık Pas;fine 
mukabil bu yıl 1,232,351 lira 
değerinde bir aktif sold ver• 
miştir. 

1936Nisanında da ihraç ve 
ithalatımızın kıymet yekunu 
13,644,000 liraya ç karak son 
beş <enenin azami haddine 
varmış bulunmaktadır. 

Yeni üzüm 
rekoltemiz 

Yeni üzüm rekoltesinin tah
mini için lzmirde teşkil edil
miş olan resmi komisyonun 
15 Haziran tarihli raporuna 
göre yeni rekolte; geçen sene
kinden pek az farklı olmak 
üzere 77,413 ton tahmin edil
miştir. Rekoltenin istihsal dev
resi sonunda bu miktardan 
ancak % 5 eksik veya fazla 
çıkabileceği bildirilmektedir. 

Geçen sene aynı tarihte ya
pılan rekolte tahmini 78,000 
ton idi. 

Türkiya ile Finlandiya ara- !,,.....------=--------..,......,., 
sında, 1 temmuzda meriyete tiki derdest olan yeni anla~-
girnıek üzere yeni ticaret ve ma ile bazı mühim ihracat mal-
kliring anlaşmaları geçen gün !arımız için gümrük tenıı:ilatı 
Ankarada imza edilmiştir. ve konsolidasyonu elde edıl-

lcra Vekilleri Heyetince tas- miştir. 
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• lzmiffe 
Lakin harp hiçbir za. - Siz de benim kadar ha· Muhammen bedeli 10.500 lira olan 300 ton hurda 

man bir milletin imhası ma· diselerin cereyanı içindesiniz. dökme demir 3°8-1936 pa7.artesi günü saat 15,30 d :ı 

Büyük 
Bir sergi 

nasına gelmez. Tayyareler bi· Milletler cemiyeti asamblesinin kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alına• 
zimle değil, cephe gerilerin· halini görmüyor musunuz. cııktır. 
deki müdafaasız insanlarla bir 
imha mücadelesine girişince, 

maksadı bir milleti kur· 
tarmak olan Habeş kuman· 
danlığı imhanın önüne geçmek 
için bir başka mücadele tarzını 
kabul etmeğe mecbur oldu. 

Lakin müzakerelerin seyri Bu işe girmek isteyenlerin 787,50 liralık mu,•akkat 
esnasında geceli gündüzlü ça· teminat ile kanun un tayin ettiği vesika !arı, resmi ga7.e-. 

hınit, (Açık Söz) - lzmitte, 
Ulugazi ilk okulunda (Kocaeli 
ilk okulları sergisi) adı ile bü
tün Vilayetin çocuk ve öğret
men işlerini bir arada toplıyan 
büyük bir sergı açıldı. 

lışan silah ve tayyare fabrika· tenin 7-5· 1936 G. 3297 !\o. lu nüslnsında intişar etmiş 
!arının stokları erkanıharbiye· olan taliıuatname dairesinde alınmış vesika ,-e teklıllerin i 
!erin emirleri altına geçince 

Aydınaa kutlu bir nişan töreni olmuştur. Orta 
mek,ebl bu yıl bitiren Adile ile Siyasal Bilgiler 
Okulundan Adilın Aydın Halkevinde akrabaları 
ve dostları önünde nişanları vapılmıştır. Resim 
bir saadet toplantısını gösteriyor. 
Mlll•llllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllltıllllllllllllUlllllllllllllll\lllllllllllllllllllllllll 

Milletler Cemiyetinin Habeş 
istiklalini muhafaza edebilece
ğine emin misiniz? 

ve buna muvazi olarak ikti-
sadi buhran arttıkça dahili 
sarsıntıların en azami tehdidi 
allına giren iktidar mevkileri 
ne yapacaklar? Harp kadro· 
!arını "tecavüz., !eri harekete 
getiren manivelalara asılnııya· 
caklar mı? 

aynı gün saat 14,30 a kadar K••uıİ< yon Reisliğine 

vermeleri laz ı mdır. Şartnameler parasız olar'.lk Ankara1da 
l\falzeme Dai cesinde, Haydarpaş .1da T esell üm ve evk 
Şefliginden dağıtı l maktadır. (3799) 

• *. 
Muhammen Bedeli 29700 lira olan 1350 ton sun'i 

portland çimentosu 22· 7-936 Çar~amba günii s:ıat 

15,30da kapalı zarf ıısnliyle Ankarada İdare bina'!ııda 
satın alınacaktır· 

Bu işe girmek isteyenlerin 2227,GO liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi g;; zctc· 
nin 7·5-936 gün 3297 No. lıı nüslıa> ın d :ı intişar etmiş 
olan talimatname da:resinde alınm ış Hsika ve tekliflerini 

garip 
ir hedise ve kanlı 

bir cinayet! 

ıvasda çok 

Sergiye lzmit, Adapazarı, 
Geyve, Kandıra, Hendek, Geb
ze ve Karamürsel kazaları ile 
köy !eri iştirak etmişti. Sergi
nin küşat resmini Vali ve 
Parti başkanı Bay Hamit Os· 
kay, güzide bir davetli önünde 
açtı. Binlerce halk, çocukları· 
nın okuldaki çalışma tarzını ve 
ne işler yaptıklarını anlamak 
için, akın akın, sergiye hücum 
etmektedirler. 

Serginin defterine, Vali şun· 
lan kaydetmiştir. 

- Habeş istikllilini muha· 
faza evela Habeş münevverinin 
sonra Habeş gencinin ve ni. 
hayet Habeş milletinin vazife· 
sidir. Habeş milletinden başka 
hiçbir kuvvet Habeş milletinin 
hürriyetini ve Habeş devleti· 
nin mevcudiyet ve istiklalini 
muhafaza veya kurtarmak için 
sıffatlanmış değildir. Bu iti· 
barla bizim devamlı bir mü· 
cadeleye şahsen ve millet iti· 
barile karar vermiş olduğumuz 
neticesine varılabilir. Mamafi 
şimdiki .halde Ayan reisimiz 
Velet Sadık'ın imparator naibi 
sıfatile idare etmekte olduğu 

Etiyopiya, eğer Milletler Ce· 
mi.veti paktı ameli bir kıy· 
met derecesine yükseltilebi· 
lirse "mütecaviz.i mağlüp ede· 
bilecek imkanlara maliktir. 

Biran sustu. Dudaklarına yi· 
ne ilk söze başladığı zamanki 
yorgunluk gelmişti. Bir yudum 
su içti ve ağır ağır şunları 

söyledi: 

- 3000 yıl müstakil kalmış 
ve Yirminci asrın başında ma· 

kine devrinde dahi istiklale 
hakkı olduğunu ispat etmiş 

olan Habeşistanın müstakil ya· 
şamağa haklı bir millet şere

finden mahrum olmıyacağına 

eminim. Dağlarımızın kovuk· 
ları, feda edilebilecek enerji· 
miz ve çarpışmaktan yılmıya

cak derece namuslu bir asker· 
ligimiz ve mücadele kadromuz 
vardır. Gazinin izinden yürü

yeceğiz. Biz de bir milletin 
her şeyinin mahvolabileceğine 
ve fakat o millet mahvolma· 
dan o milletin mahvolduğu 

iddia ~dilemiyeceğine inanıyo· 
ruz. 

I aynı gün saat 14,30 a kahr K·>m:syo n Re sl i!l ine 
vermeleri lazımdır. 

Sıvas, (Açık Söz) - Sıvasın Seyfik köyünde feci bir cinayet 
işlenmiştir. Hadise şöyle olmuştur: 

Seyfik köyünden Recep oğlu Osman köyde yaptığı işlerle 
geçinemediğinden şehirde bir iş bularak çalışmağa başlamış 
ve karısını da köyün muhtarlığını yapmakta olan Kasımın yama 
bırakmıştır. 

Osman biraz da para kazandıktan sonra köye dönünce karı· 
sının başkasına verildiğini görmüş ve muhtar Kasıma bunun 
sebebini sormuştur. Osmanın karısı 65 yaşında ihtiyar bir 
kadın olduğu için bu harekete biraz d11 hayret etmiştir. Fakat 
mümtaz: 

"- Gel Osman ağa, demiştir, sen bundan vazgeç. 44 lira 
verelim de başka bir hatunla başgöz oluver. 

Osman, ihtiyar olmasına rağmen, karısına tutkundur. Yal
varıcı bir sesle muhtara: 

- Bu nasıl olur, ağam! 
Demişse de muhtar işi kısa kesmiştir. Zavallı Osman niha

yet Sıvas hak yerine bir arzuhal ile başvurmak mecburiyetinde 
kalmıştır. Muhtar Kasım ve akrabaları bunu haber alınca Os· 
manın yolunu beklemişler ve yorgun argın köyüne dönmekte 
olan zavallı adamı yolundan alıkoyarak bu sevdadan vazgeç· 
mesini tekrar teklif etmişlerdir. Fakat Osman buna razı olma
mış, ötekiler de zavallı adama hücum ederek döğmeğe başla
mışlardır .• 

"- Kocaeli Vilayetinin bü· 
tün ilk okul ve öğretmenleri· 
nin elişlerini içinde toplıyan 

bu sergiyi pek muvaffak olmuş 
buldum. Emekleri geçen bütün 
kültür mensuplarını takdir ve 
tebrik ederim.,, 

(!] Bı 

Sergi, bilgiç bir elin olanca 
titiz zevki ile döşenmiş, Her 
ilçeye ayrı ayrı pavyonlar ve· 
rilıniş, 

lnsan, her çocuk eseri kar
şısında uzun uzun duralıyarak 
takdir hislerini saklıyamıyor. 

Adapazarının Atatürk ve 
kış köşesi, lzmitin körfezdeki 
donanma manzarası, türlü tür· 
lü resimler, gerçekten güzel 
şeyler .. Ve o, renk renk yas
tıklar, küçük mektep model
led, çiflik hayatı, böcek kol
leksiyonları, krafikler, bunlar 
hep bizi hayranlığa ve adeta 
yeniden çocuk olmıya heves
lendirdi ve nasıl saklıyalım ki, 
saltanat mekteplerinde geçen 
ilk tasil hayatımıza yana yana 
bir kaldık. 

Ve birdenbire sesini yüksel
terek; 

- Biz silahsız harp ettik ... 

- Ufak bir tashihte bulu-
nacağını ...• dedim· 

- Sizi dinliyorum müsyü. 

- Gazi diyordunuz. Ata· 
türk demeniz icap ediyor. 

Ve bu ad değişikliğinin şek· 
lini ve manasını kendisine izah 
ettim. O zaman, Decazmaç Na· 
sibu hayran hayran başını 

Şartnameler 145 er kuruşa Ankara ve H~yd:ır pa~l 
veznelerinde satılmaktadır. •3749• 

" . • * 
llk eksiltmesi feshedilen is:ııi , mu lı aııımcn bedelleri 

aşağ1da pzılı malzeme :::317/ 1936 Perş em be günü hi za• 
larında gösterilen saatlerde Ankarad:ı İdare biııasında 
ayrı ayrı ve kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Bu 
işlere girmek isteyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat 
temina•lar ile kanunun tayin ettiği vesikaları resmi g nze• 
tenin 7/5 /1936 g. 3297 No. lu nüshasında İntişar etmiş 
olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekli f 
mektuplarını aynı gün lastik malzeme için (saat 14,4G e); 
dinamo kayışları için (saat 15 e); kapalı ebonit kutular 
için de {saat 15,15 e) kadar komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. Bu işlere ait şartname Haydarpaşada Tesellüm 
ve sevk şefliğinde, Ankarada Malzeme dairesinde parasız 
olarak: dağıtılmaktadır. (3819) 

İsmi 

llfohtelifülcins liis· ı 
tik malzeme. 
1Iuhtelif ebatta4:ll0 
metre bezli kaıı· 
çuktan mamul n• 

gon dinamosu kavışı. 
800 adet kapaklı 
abonit akkümüli· 
tör kutusu 

Muhammen 
bedel 

22765 Lira 

13116 • 

4800 • 

:l.luvakkat 
teminat 

Eksil 
sıatı 

1707,38 lira 15,45 

863, 70 10 

360 • 16.15 

Osman bu hadiseden çok müteessir olmuş ve tabancasını 
çekerek evvela muhtarı öldürmüştür. Diğerleri kaçmışlar, Os
man da elinde tabancası olduğu halde doj!'ru Sıvasa gelerek 
hükümete teslim olmuştur. Hadise hakkında tahkikata başlan
mıştır. 

Yalınız, Gönül istedi ki, bu 
çok muvafık sergi, münhasıran 
çocuk işlerini bir araya top
lıya idi. Bize, her şeyden Ön· 
ce çocuk eseri ve zekasının 

• diye bağırdı • sanksiyonların 
kaldırılacağını söylüyorlar, kal· 
dırılacağını tahmin etmekte 
mümkündür, Fakat Habeş mu· 
rahhaslarının istedikleri şekil

de Sanksyonlar kuvvetlendi
rilmiş olsalar bile düne kadar 
tatbik edildikleri surette mev
cut olurlarsa bundan ne fay· 
da çıkabilir. Güya Milletler 
Cemiyeti bize müzaheret kara
rını vermişti. Hakikatte mü
zahereti "mütecaviz. e yapıl

dı. Bilakis biz silahlarımızın ve 
cephanelerimizin, toplarımızın 

müsadere edildiğini gördük 
Harp vasıtalarımızı satın aldı· 
ğımız yerlerden memleketimi
ze nakletmek imkanını bula
madık. Mühim bir kısım silah· 
)arımız yollarda ambargoya 
maruz kaldı. 

salladı: 

- Haklı ... -dedi· hakkı var. 1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilAnları 1 
Haile selasiyenin Ata Etiyopiya :....-----------------------• 
olmağa hak kazanacağını size 
ben söylüyorum. 

..... ıınlMllHllltllltllllllHllUUllllllllllttlltlllllltllHlllllUlllllllllllllllllltlUllllltlltılllllHIUUUIUlllllllHlllllllllHUllUr 

ham sanatı lazımdı Ve yanımdan ayrılırken göz· 
!erin "Mon Blan,, ın karlı te· 
pesine daldırarak: 

Sanat konuşmala..!:! - O halde? Bedbin misiniz , 

Şeyhi divanını tetkik 
ilk okullar sergisinin bir hu· 

susiyet taşıması da Türkiyede 
böyle bir serginin ilk açılışıdır. 
Bütün vilayetin talebe eserle· 
rini bir arada toplamak sanıl
dığı kadar kolay olmamıştır. 

Bunun için lzmitin çok sevilen 
kültür direktörü Kemal ile öğ
retmen arkadaşlarr candan 
candan tebrik etmek de bir 

- Katiyen. Avrupa bugün· 
kü menfaat tezatları içinde 
kabul ettiği insani esasları tat
bik edemiyecek kadar dağıl

mış bulunuyor. Fakat ayni Av· 
rupa, yine bugün içinde yüz
düğü menfaat tezatları içinde 
"mütecaviz. i gasbettiği top
raklar üstünde barındıramıya. 
cak kadar yakın tehlikelere 
maruzdur. 

- Etiyopiya Lezelalem Te. 
nur ..• 4 üncü say/atlan devam 

Nihat'ın kitabında gayet ge· 
niş misaller var- lran ustaJa. 
rında hemen hemen aynile 
mevcuttur. Fakat bu tarihi· 
mizin akışından gelen bir za· 
rurettir. 

Filhakika büyük ekseriyet 
halinde Türklerin müslüman· 
!aşması aşağı yukarı beş asır 
süren bir hadisedir. işte bu 
uzun zaman içinde lsllim me
deniyeti, yine münferit Türk 
unsurlarını bol bol kullanmak 
şartile bilhassa şiirdeki örnek
lerini başka dillerde hazırlan-
mış bulunuyordu. Müslüman 
bir Türk şairi için bu hazır ve 
yüksek örneklerde mevcut gü-
7ellik1eri kendi diline geçire· 
rek onu zenginleştirmek arz•ı· 
su kadar tabii ne olabilir? 
Filhakika Fuzuliye kadar ye
tişen bütüa Türk şairlerinde 
bu arzu açıkca görünür. 
Şeyhide bu bir dilden öte· 

ki dile ıreçirme arzusu gayet 
aş'klirdır. Fakat o sadece 
Türkçeyi mefhumlar veya maz· 
muıılarla zenginleştirmeye ça. 
lışmaz, aynı zamanda yetiş

meğe çalıştığı örneklere göre 
onu kendi içinde değiştirmek, 
U7.uvlandırmak bile ister; ve 
bu hususta aruzu bir vasıta 
olarak kullanır. 

Ali Nihadın kitabının ikinci 
cildini bitiren (Şeyhinin imlası) 
kısmında bunu gayet iyi gös
teren misaller vardır. Biz bu 
misallerden vaz geçerek mu· 
harririn verdiği izahatı alalım: 

(t - Türkçe kelimelerde 
ıesli harfler hareke ile gös· 
terilir. 

2 - Hurufu med hemen kı· 
ıa heceleri imale ile uzatmak 
için I.ollanılır. 

3 - Arap ve Farisi kelime
lerinin imlası o dillerde yazıl
dığı şekildedir.) 

işte bu suretle şirimizde ve 
dolayısile dilde yabancı keli· 
melerin hegemonyası başlamış 
oluyor. Bu hususta Şeyhiyi ne 
kadar kabahatli görebiliriz? 
Ônde Yunus gibi bir örnek 
~arken dile bu suretle tasar-

ruf etmesi elbet ki doğru de· 
ğildi; Bununla beraber on be· 
şinci asrın başında yaşıyan ve 
Şeyhi gibi yetişmiş bir şair 
bunu bizim gibi görebilir miydı? 
Burası da ayrı bir meseledir. 

vazife oluyor. 
Cevdet Baykal 

lzmit Bağlarında 
- Demek ki dünyanın bir 

umumi harbe doğru gitmekte 
olduğun-.. inanıyorsunuz? 

Etiyopiya Lezelalem Tenur 
diye mırıldandı. [3] 

Nizamettin Nazif 

[ 3 J Gerek imparator ve rerek 
R as Nasbu ve gerekse Habet dc
lcgeJerindcn herhangi bir diğeri r•
rip blr talih eseri olarak yaloıı: 

muharririniı:i kabul etmiştir. 
(3) Tercümeai: Eytopy• ebedi· 

yen müstakil kat.acakhr. 

Ali Nihadın kitabının dikkat· 
li bir göz için ortaya koydu
ğu meseleler birden çok faz. 
ladır, fakat biz burada yalnız 
eserın umumi hatları üstünde 
d~rm_ak istedik; imkan olursa 
bır gun bu meselelere döneceğiz. 
Şimdilik muharriri yaptığı bu 
geniş dev hamlesi için tebrik 
edelim .• 

hastahk -
lzmit, (A.A.) - Havaların 1 • l lstanbu!_ Belediyesi ilanları 1 • f 

yağmurlu gitmesinden il bağ- • • 
larında Mildiyo hastalığı baş Senelik muhammen kirası 30 lira olan kapalı çarşı 
göstermiştir. Çiftçi göztaşı ile sandal bede~teni kömürlük kapısı yanında 33. 41 

Ahmet Hamdi ilaçlar yapmaktadır. metre murabbaı arsa teslim tarihinden itibaren 937 Yeya 
u
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üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım 

Arttırma Ve Eksı"ltme müdürlüğünde görülür. Artırmaya girmek isteyenler 24 
Temmuz 1936 Cuma günü saat 15 de daimi encümende 

Komisyonundan : buinnmalıdır. * (B-) (3884) 
•• 

İstanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu için mevcut .. ;ümu· Eminönü kaymakamlığından: Başı boş olarak bulunup 
ne ve şartnamesiıı~ göre (750) çift terlik açık eksiltme tahtı muhafazaya alınan bir beygirin sahibi her kim 
suretile satın alınacaktır. ise bir hafta zarfında gelip almadığı takdirde usulü 

1 - Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Mu· veçhile satılacağı ilan olunur. ( B.) (3883) 
avenet Müdürlüğü binasındaki komisyonda 29-7-936 Çar• 
ş1mba günü s1aat •14> te yapılacaktır, 

2 - Muhammen fiyat : Bir çift terliğin fiyatı (90) 
kuruştur. 

3 - Mu vaklı:at teminat : (50) lira (62) kuruştur. 
4 - İstekliler nümuneyi Çemberlitaş civarında Fuat• 

paşa türbeai karşısında Tıp Talebe Yurdu merkezinde 
görebilirler ve şartnameyi de parasız rlarak alabilirler. 

5 - İsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesi· 
kası ve hu ~e yeter muvakkat teminat makbuz veya Ban• 
ka mektublarile birlikte vaktinden evvel komisyona gel• 
meleri. •3857• 

Mühendis Mektebi Yüksek 
Arthrma ve 
yonundan: 

Eksil ... me Komis-

Mektebin Mayıs 937 senesei nihayetine kadar çama• 
şır yıkaması açık eksiltmeye konnlmuştur. Yıkanacak 
çamaşırın mikdart "125000., parça olup beher parçanın 

yıkama tahmin liatı üç kuruş ve pey akçesi •281• lira 
"25,, kuruştur. Eksiltmesi 27·7-936 saat •14• te yapıla• 
caktır. 1ıteklilerin şartnamesini görmek için her gün ve 
ekslitmeye girmek için de belli gün ve saatte mektep da• 
hi!indeki komisyona müracaatları ilan olunur. •3874• 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme Komisyo

nundan: 
Leyli Tıp Talebe Yurdu talebesi için olbapdaki nü

muneleri ve şartnamesine göre 1850 metre Lacivert el
biselik kumaş ile 630 metre paltoluk kumaş kapalı zarf• 
suretiyle eksiltmeye konmuştur, 

1 - Eksiltme : Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Mna• 
venet Mü dürlüğü binasındaki Komisyonda 20·7-936 Pa· 
zartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Tahmini liat : Elbiselik Kumaşın bir metresi 
525 ve Paltoluk: kumaşın bir metresi 425 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat: 929 lira 25 kurnştur. 
4 - İstekliler nümuneleri Çenberlitaş civarında Fu• 

atpaşa Türbesi karşısında Leyli tıp Talebe Yurdu 1Ier• 
kezinde görebilirler. ve Şartnameyi de parasız olarak 
alabilirler. 

5 - İsteklilerin cari seneye aid Ticaret odası vesika
sını göstermeleri; Bu işe yeter mu vak kat teminat mak· 
buz vaya Banka ve teklif mektuplarını ve 1492 sayılı 
kanunda yazılı vesikaları eksiltme saatinden bir saat 

evvel komisyona vermeleri. •3683• 

Ku~guncukda dere fırını caddesinde 12 sayılı dükkan 
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dükkln 
Yukarda mevki ve numaraları yazılı Yakıf yerler 

Ua1ıs 937 bitimine kadar kiraya verilmek Üzere açık 

arttırmaya konulmuştur. 

ihaleleri 2217 936 Salı günü saat 15 dir. 
Ka-lıköy Vakıflar Müdürlüllüne müraca:ıtları. 

İsteklilerin 
(3872) 

Kütahya Lisesi 
Direktörlüğünden: 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
1 - 6tTemmuz/1936 tarihinde ihalesi ıcra edilmek: 

üzere 13/6/1936 tarihinden itibaren {23) gün müddetle 
münakasaya konulan Kütahya merkezinde mevcut yanık 
Lise binasının inşaat münakasasına talip çıkmadığındaıı 
(15) gün müddetle temdit edilmiştir. 

2 - Eksiltme 7/711936 tarihinden bil itibar (15) 
gün müddetle 2l·Temmuz-1936 Salı günü saat (15) de 
Kütahya Lise Müdürlüğünün dairesinde yapıladaktır. 

3 - Bu inşaat mezkur binanın (45002) liralık bedel 
keşfinden şimdilik: hulasei keşif mucibince (29968) lir ... 
lığından ibarettir. 

4 - Bu işe ait şartnameler ve evrak ıunlardır: 
Eksiltme şartnamesi 
Mukavele projesi 
Nafıa işleri şeraiti umum iyesi (Nafıa dairesinde ıııev• 

cuttur.) 

H ususiğ şartname 
Keşif hulasası cetveli 
Projeler 
isteyenler bu şartname ve evrakı 1,5 lir.ı bedel mu

kabilinde vilayet Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (2250) 

lira muvakkat teminat vermesi lüzımdır. 
6 - İsteklilerin münakasa gününden evvel Nafıa 

Vekaletinden alacağı ehliyeti fenniye vesikasını villyet 
Nafıa Müdürlüğüne göstermeğe mecburdur. 

7 - Teklif mektuplan yukarıda ikinci maldede ya• 
zılı saatten bir saal evveline kadar Lise Müdürlüğü bi• 
nasına getirilecek ve eksiltme komisyonu reisliğine 

makbuz mukabilinde nrilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet ikinci maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyıce kapa• 
tılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 
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10 Temmuz 

Yugoslavyahlar geliyor 

Balkanların 
larıyle ilk 

en kuvvetli futbolcu-
.., 

maçı yarın yapacagız 

Yugos/atJ oyuncularından bir ka~ı, soldun: So /iç Tomaçe.,iç, sa~ iç Vujadino.,iç, kaleci Sipasiç 

Yugoslavya mili! takımı bu
gün Konvansiyonelle saat 
(10,22) de Sirkeci gıırına gel
miş bulunacaktır. 

Bu vesile ile çok tandır has
retini çekdiğimiz ay yıldızlı 

formamızı bir defa daha saha. 
larımızda görmüş olacağız. 

1934 ve 1935 senelerinde 
arka arkaya iki defa Balkan 
Şlmpiyonu çıkan Yugoslavlar, 
bu muvallakiyetlerinden son
ra Balkan temaslarından bir 
fayda elde edemediklerini ile
ri sürerek bu seneki Balkan 
şampiyonasına i~tirak etme. 
miş bulunmaktadırlar. 

Temaslarını daha ziyade 
merkezi Avrupa ile yapan Yu 
goslavlar her cihetçe tekamül 
etmiş bir vaziyettedir. 

Daha pek yakınlarda bu se· 
ncki Balkan ikincisi Bulgar 
milli takımını. 4-2 gibi mühim 
sayı farkile yenen Bulgar ikin
cisi Yugoslav takımının milli 
takıma ancak üç oyuncu ve
r~bild i ğini ve nihayet bir sem. 
tın takımı olduğu göz önünde 
bulundurulursa, milll takımla
rının kuvveti kendiliğinden te. 
barüz eder. 

Olimpiyatlara gidip gide
memek için son imtihanını ve· 
recek futbolcularımıza yüz ak· 
lığı dileriz. Şimdiye kadar iki 
defa karşılaşabildiğimiz Yu
goslavlara birinci temasta 1-2 
mağlup olmuş, ikinci temasda 
da 0-2 yenmiştik. 

Bu ikinci yeniş, Bulgar milli 
takımına 1.5 gibi feci bir 
şekilde mağlüp oluşumuzdan 
iki gün sonra kazanılmış bir 
galibiyet olduğuna göre, bunu 
kısmen Yugoslavlara karşı 
olan şansımıza, kısmen de acı 
bir yesin verdiği coşkunlukla 
enerjik oyuna hamledebiliriz. 

Bugün de bu acı yeis var
dır: 

Mağlübiyet takdirinde alim. 
piyatlara gidememek ... 

. işte bu acı yesi daha şim
dıden gözönünde bulundur. 
dukları takdirde, çocuklarımı
zın canla başla oynıyarak bu 
maçı kazanmamalarına sebep 
yoktur. 

. ~izden muvaffakiyet temen
nısı, onlardan da çalışnıak ve 
kazanmak ... 

' Gençler ,ampiyonu 

Sol açık Sariç 

Yugoslav takımları arasında 
bir dostluk maçı yapılacak\Jr. 

Bu maç beynelnıilel müsa
baka siciline geçmiyecektir. 

3 - Milli maç: 12 Temmuz 
Pazar günü saat 17,30 da ge· 
ne Taksim stadyomunda Yu
goslav • Türkiye milli takım
ları arasında resmi futbol 
müsabakası icra edilecektir. 

4 - Her iki maçı, Maca
ristandan davet ·edilen bey
nelmilel hakem Klein idare 
edecektir. Yan hakemleri iki 
tarafın mutabakatından sonra 
taayyün edecektir. Federas
yonumuzca bu vazife ıçın 

Suphi, Şazi, Ahmet Adem ve 
Nuri ayrılmıştır. 

5 - Fenerbahçeden Fazıl, 
Esat, Ali Rıza ve Naci, Be
şiktaştan Eşref, Mehmet Ali 
ve Galatasaraydan Haşim fut
bol levazımlarile birlikte bu 
gün öğleden evvel Kadıköy 
kampına geleceklerdir. 

6 - Şimdiye kadar futbol 
mili! takımına dahil olmuş 
sporcularımız davetiyelerini 
Spor Kurumu merkezinden 
alacaklardır. 

7 - Biletler, bugünden iti· 
haren stad gişesinden alına· 
bilecektir. 

Fener Yılmaz kulubü
nün vapur gezintisi 

12 temmuz 1936 pazar günü 
yapılacak maçlar 

Fenerbahçe stadı 

Vefa • Anodoluhisarı saat 
10,30 hakemi Liva Anadolu. 
lstanbulspor saat 11,30 hake· 
mi Saim Turgut. 

Voleybol maçları 
11 Temmuz 1936 Cumarte•i 
Günü Galatasaray kulübünde 

yapılacak maçlar 

lstanbul spor - Topkapı sa
at 16.30 hakem Talat Ôzışık. 
Eyüp - Galatasaray saat 17 
hakem Ali Rıdvan. Beykoz
F ener yılmaz saat 17.30 hakem 
Zekai. 

Deniz bayramı 
Galatasaray deniz bayramı 

tertip heyetinden: 
Evvelce bildirildiki gibi, ku

lübümüz tarafından tertip edi
len senelik büyük deniz bay. 
ramı bu cumartesi günü Be· 
bekte aşağıdaki program da
hilinde yapılacaktır: 

Saat 16: Kotra yarışı, 16, 15: 
yüzme bayrak yarışı, 16,30: 
kuleden atlama, 17: su topu 
müsabakası, 17,30: bayanlar 
dörtlü yarışı, 18: baylar dört
lü yarışı, 1815: üç çifte teka
ütler yarışı, 18,30: mükafatla
rın tevzii, 19: cazband, 21: 
feneralayı, 22: cazband. 

NOT: Galatasaraylılar da
vetiyelerini almak üzere her 
gün Beyoğlundaki kulüp mer
kezine ve Bebekteki deniz şu. 
besine müracaat edebilirler. 

El ı;ı 

Atletlerimiz 
Rekor tecrübesi 

yapacaklar 
Cumartesi günü Taksim stad. 

yomunda lstanbul • Belgrat 
temsili futbol maçından evvel 
atletlerimizde 800, 5000 metre 
koşularile yüksek atlama re
koru tecrübeleri yapacaklar
dır. 

800 metreyi Receple Galip 
5000 metreyi de Rıza Maksut, 
Recep, Artin, Teoharidis ko. 
şacaklardır. Yüksek atlama 
rekor tecrübelerini de Belçi
kadan dönen Galatasaraylı 
Sedat Kazımla gene Galata
saraydan Polat yapacaklardır. 

;:.AÇIK SÖZ-

Beyoğlu Sulh Mahkeme• 
si Baş Yazganlığından : 

Alis ve Vaha ve Arşelus 

ve Arusyak 

yazıcıyan ve 

ve Yervant 

Kirkor Ta• 

nilyan ve Osanna'nın müş• 
tereken mutasarruf olduk· 
!arı 14000 on dört bin lira 

muhammen kıymetli Pan• 
galtıda Poyraz ve Kaya so
kaklarında eski 1,1 mü• 

kerrer 1 mükerrer ve ye

ni 23, 25, 63 ve Kaya sa· 

kağında 63 numaralı altında 
23,25 numaralı iki dükkanı 
müştemil Onnikyan arpart• 

manının tamamı izalei şu· 

yu u için açık arttırmaya 

kon ulduğnnan 12 Ağustos 

936 tarihine müsadif Çar• 
şamba g6.nü saat 15 ten 16 
ya kadar Beyoğlu Sulh malı• 

kemesi ha, yazganlığınıla 
müzayede ile satılacaktır. 

Yugoslav futbolcularile ilk 
maç . _rarın lstanbul • Belgrat 

ikinci kümeniıı çalışkan ku
lüplerinden Fener Yılmaz, 12 
Temmuz pazar günü Boğaza 
bir vapur gezintisi tertip et. 
miştir. 1111111111111ııııııınııııtıııtırıııııuııı11111111111111111111ııııııuı 

1- Arttırma bedeli talı· 
min edilen kıymetin yüz· 

de yetmiş beşini bulursa 

o gün ihale edilecektir. 

Bulmadığı takdirde 15 inci 

güne gelen 27 Ağustos 36 

tarihine müsadif Perşembe 

günü saat 15 ten 16 yaka• 
dar İc•a olunacak ve en 

çok arttırana ihale edile

cektir. 2 • İhaleye kadar 
birikmiş olan Maliye, Be

lediye vergileri ve vakıf 

icaresi ile dellaliye ve 719 
lira 72 kuruş Evkaf taviz 
bedeli müşteriye aittir. 3 • 

Artırmaya gi<mek istiyen• 

ler muhammen bedelin yüz

de yedi buçuğu nispetinde 

teminat akçesi veya ulusal 

bir bankanın teminat mek· 

tubunu getirmeleri şarttır· 

4 • Aartırma bedeli ihale 

günlemecinden itibaren beş 

gün içinde mahkeme kasa

sına yatırılacaktır. Aksi tak

dirde ihale bozularak farkı 

fiyat zarar ve ziyan ve fa. 
iz bi!A hüküm müşteriden 

alınacaktır· 5 • 2C04 sayılı 
icra ve iflas kanunun un 

126 ncı maddesine tevfikan 

gayri menkul üzerindeki 
ipotek sahibi alacaklılar ile 

diğer alakadarlar gayri 
menkul üzerindeki haklarını 

hususile faiz ve masarife 

dair olan iddialarını ispat 
için ilan gününden itibaren 

yirmi gün içinde evrakı 
müspitelerile birlikte satış 

memuruna müracaat etnıe· 

lidirler. Aksi takdirde hak· 
lan tapu kütüğü ile sabit 

olmıyanlar satış parasının 

paylaşmasından hariç ka· 

lırlar. 6 • Şartname mah
keme divanhanesine herke· 
sin görebileceği yere asıl
mıştır. l~azla mal ı1 mat al· 

mak istiyenlerin 936/8 sa
yısile Beyoğlu Sulh mah
kemesi Baş Yazganlığına 
müracaatları ilan olunur. 

temsılı maçı olmak ü T k 
sım stad ere a • 
I . . yomunda yapılacaktır, 
kıncı maç da pazar .. .. 

Y gunu 
ugoslav ve Türkmillı takım-

ları arasında milli müsabaka 
olarak yine Taksimde icra 
edilecektir. 

Federasyonun tebliği 
Futbol federasyonundan: 

1 - Yugoslavya millf fut
bol takımı bugün saat 10 22 
de Sirkeci garına muvas;lat 
edecektir. Misafirlerimizi kar. 
şılamağa sporcularımızı da\'et 
ederiz. 
• 2 - Dostluk maçı: 11 Tem. 
muz Cumartesi saat 17 30 da 
;Taksim Stadyomunda Tark ve 

Beşinci yıl dönümleri müna· 
sebetile tertip edilen bu gezinti 
pazar günü Köprünün Haliç 
iskeles;nden kalkacak 17 nu· 
maralı vapurla yaplacaktır. 
Beykoz Park gazinosunda ter
tip edilen eğlencelerden sonra 
Boğazda ay ışığı eğlentileri 
icra edilecektir. 
.. 4 sene gibi kısa bir zaman 
ıçınde futbolda, atletizmde, pi· 
sıklette, voleybolda muvaffa. 
kıyet gösteren, bir defa üçüncü 
köme, bir defa da gayri [edere
ler şampyonu olan Feneryıl· 
mazlıların bu eğlencelerinin de 
muvaffak geçeceğine şüphe 
etmiyoruz. Yıl dönümlerini kut
lular, yeni yetıi muvallakiyet· 
ler dileriz. 

ilan 
lstanbulda Rıza Paşa yoku

şunda cami sokağında No. ıı 
fabrıkada Aluminium ve ma
deni eşya imal ve satışı ile 
müştegil tüccardan S. Arhan• 
yandan alacağı olan cshabı 
matlubun alacaklarını bilcüm
le vesaikile birlikte tarihi iliin 
dan itibaren yirmi gün içinde 
lstanbulda Bahçekapısında s;. 
rinci Vakıf Hanında 50 numa. 
rada mukim Komiser ve Avu
kat Mehmet Fahrettine bildir
meleri ve hiliifına hareket 
edenler in konkordato müza. 
keresinden hariç bırakılacak
ları ilan olunur. 

Aluminium ve Madeni eşya fab .. 
rikası sahibi S. Arhanyanın kon

kordato Komiseri Avukat 
Mehmet Fahreddin (24299) 

7 .. 

Semti meshur ve mahallesi Cadde ve sokağı No. si Cinsi muhammen fiyatı -

K. 
Ayvansaray korucu Mehmet çelebi 
Çarşıda 

Ayvan saray 
Alem şah 
Emir şah 
Gelincik 

1 
6 

11 
25 
28 
30 
24 
25 

Dükkan 

" 

L. 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
4 

> 

" 
" 
• 

" 
" .. 
,, 
" 
> 

" 
" 
> 

> 

" 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Çnrşıda 
> 

Saraçhane mimar ayas 

.. 
" Xazazlar orta 

• 
Kazazlarda 

> 

> 

" 
Hazırcı !arda 

> 

F eracecilerde 

' 
Kesedlerde 

> 

" 
Yarım ta~ han 
Kür kcü !erdi' 

> 

Kahvehane 

52-54 
27 
16 
35 
69 

5 
6 
4 

15 
5 

9\ 
46 

9 
26 
31 

12 
• 11 
> 14 

Parçacı! ar 18 
Ressam basmacılar 25 
Kolancılar ] 1 

" .. .. 
• 
" 
> 

• 
n 

> 

> 

> 

" 
" 
" 
" 
" 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

5 
5 
3 
3 
2 
5 
7 
3 
2 
2 
2 
3 
1 

> 13 Dükkanın nısıf 1 

> 

Kalcılaı; 

Ağa 

Uncu oglu 
Medrese altında 

14 
30 

51-53 
44 

hissesi 
Dükkan 

> 

Dükkan 
> 

1 
o 
3 
o 

37 Dükkanın nısıf 2 
hissesi 

60 

60 

Bahçekapıda dördüncü vakıf hanın asma katında 
Çarşıda çuhacı hanı üst katında 

4 
29 
31 

Oda 
> 

17 
3 
4 > • 

> 

> 

> 

> 

" 

> 

> 

" 

• 
> 

" 
58 

5 

> 

> 4 
Odanın nısıf 3 

Çarşıda yorgancılarda taşhanda 2 
hissesi 

Odanın rubu O 
h issesi 

' 50 

Şehzade başı camcı Ali Vezneciler 92 Arsa 20 
Şehzadebaşı hoşkadem Cami ittisalinde 23 • 2 
Şehzadebaşt Fevziye caJdesi ~ 200 seneliği 
Şehremini İbrahim çavuş 14· 16 ., O 80 

Yukarda yazılı mahaller 937 senesi mayis nihayetine kadar pazarlıkla kiraya ve
rileceğinden istekliler zenelik muhammen bedelinin yüzde yedibuçuğu nisbetinde 
pey akçelerile birlikte 15 Temmuz 936 Çarşanba günü saat onbeşe kadar Çenber• 
litaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Akarat kalemine gelmeleri. (3890) 

Eyüp sulh ceza mahke· 
kemesinden: Mahkememi· 
zin 934-51 sayılı dosyasile 
ölü Fıtnata ait olup tema• 
mına 900 lira kıymet tak• 
tir olunan Fetlıiyede katip 
Muslahaddin M. de Fethiye 
kapısı C. de Şerbetçi S. da 
eski 35 ve yeni 3 sayılı 

hane Eyük ahkamı şahsiye 
hakimliğinden satılacaktır. 

Satış şartnamesi 17-7·936 
tarihinde divanhaneye talik 
edilmiştir. 

Arttırmaya iştirak için 
% 7 ,5 pey akçesi alınır. 

l\Iüterakim vergi, tanzi• 
fat, ve Ev kal icaresi emlak 
sahibine, dellaliye müşte. 

riye aittir. Birinci arttır• 

mada kıymeti muhammi• 
nenin % 75 ini bulmadığı 
taktirde en son arttıranın 

taahhüdü baki kalmak üze
re ikinci arttırma 15 gün 
sonraya bırakılacak ve en 
çok arttıraua ihale oluna· 
caktır. 

Istanbul Sıhhi Müesseseler 
artırma ve eksiltme 

komisyonundan: 
İstanbul Çocuk Hastanesi ve Ebe talebe yurdu için 

olbaptaki şartname ve evsafına göre 1250 metre pRliska 
ve 4500 metre Amerikan bezi açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai mua• 
venet Müdürlüğü binasındaki Komisyonda 20/7/936 
Pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat : Patiskanın bir metresi 92 kuruş 
ve amerikan bezinin bir metresi 75 kuruştur. 

3 - 111uvakkat teminat: 339 lira 37 kuruştur. 
4 - İstekliler Şişlide Çocuk Hastantsinden şartna" 

meyi parasız olarak alabilirler. 
5 - İsteklilerin cari seneye ait Ticaret odası vesikası 

ve bu işe yeter teminat makbuz veya Banka mektupları 
ile birlikte vaktinden e ~ve! Komisyona gelmeleri. (3682) 

s 
,J' •· 

la 

1 inci arttırma 10·8-936 
tarihine müsadif Pazartesi 
günfı saat 14 den 16 ya 
kadar ve 2 inci arttırma 

27·8·936 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 14 den 
16 ya kadar yapılacaktır. 

İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadaranın evrakı 

nıüsbitelerile 20 gün için• 
de mahkemeye bildirmeleri 
lazımdır. Aksi halde hak· 
!arı tapa sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kala· 
cakları ve daha ziyade 
tafsil:l.t almak isteyen 1 erin 
mahkemede yukarıda sayısı 
yazılı dosyası:ıa müracaat 
etmeleri ilfın olunur. 
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Şekerli limonlu - .. z 
Meyvalardan ve meyvaların öıünden yapılmıştır. Bir çorba kaşığından 
bir bardak ıuya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olmıyan gazozlu Ji. 
monata yapılır. Ve bu yemeklerden sonra alınırsa midevldir. Mideyi bo. 

1 
zan şerbet ve dondurma yerine HASAN Gazoz özile yapılmış buzlu 
limonatalar içiniz. Harareti teıkin eder. Şişe 30. büyük SOkuruştur. 

l 

1 M HE 
Fabrikanın yeni binasında hususi surette açlığı meşherin bir kere 
görülmesini rica ederiz. Karyolalar ucuz ve sağlamdır. Somyelerimiz 
dünyanın en rahat somyeleri derecesinde olup en hassas kimseleri 
ır.ı n nun edecek mükemmeliyettedir. 

HALiL SEZER 
Karyola ve madeni eşya fabrikası 
Şirkeci, Şalkımsöğüd, Demirkapı caddesi No. 7 

-: (Eski Ford Garajı binası) Telefon:21632 

-AÇIK saz- 10 Temmuz 

~SALACAK 
Parkında 

Bu Akşam ve Yarın 

Darüttalim Saz Heyeti 

Her gün ıaat 24 e kadar 

Mükemmel caz. 

Sair günler müşterek 

fJapur biletleri 

Pla jımızı tercih ediniz. 

Dr.HahzCemal 
Dahiliye Mutahassısı 

Pazardan başka giinler• 

de (2 den 6) ya İstanbul Di • 

vanyolu (104) yeni numaralı 
hususi kabinesinde hastalara 

bakar. Salı, cumartesi sabah 

(9 1, 2. 12) saatleri hakiki 

ukaraya mahsustur. Herke
sin haline göre muamele olu• 
nur. Muayenehane ve ev te-

lefonu: 
Yazlık telefon Kandilli 38 

Beylerbeyi 48 

o 

BIRE, 
1000 

8.inci YERLi ALL R 
Sergisinin En Büyük muvaff akiyeti 
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Paviyonu tarafından kazanılmaktadır 

1 1 
1 1 

1 1 
Radyolin • Gripln paviyonunda Radyolin ajan Bayanlar 

j Çünkü: Daima Radyolini kullanan 
nasıl hazırlandığını bizzat 
nuna koşmaktadır. 

binlerce halk bu diş macununun j 
görmek üzere Radyolin paviyo-

Çünkü: Gripin diş ve baş ağrılarına, soğuk algınlıklarına karşı kulla
nılması o kadar itiyad haline gelmiş bir müstahzardır, ki 
sergide, hele bu yağmurlu ve gayritabii havalarda akla evvela 
bir kutu Gripin almak gelmektedir. 

G•andokratin 

demek 
Ademi iktidarın 
devası demektir. Profescr 

Stinoch ve Brown Sequar

din me•aileriyle elde edile' 

mühim bir keşiftir. 

TARLADIR 
Her eczanede 

bulunur. 

Üç günlük istirahatinden sonra 

Bayan S A F 1 Y E 
Bugün ve bundan sonra her akşam 

PA · MA 
BAHÇESİNDE 

Seanslarını tekrarlıyor 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden yazı işleri müdürü 

Etem izzet Benice 

Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

Devredilecek ihtira beratı 

Madenleri ve mümasili mad
deleri toz haline getirmek usu· 
!ünde ıslahat. hakkındaki ih· 

tiraa ait 29 Eylül 1934 tarih 

ve 1884 numaralı ihtira bere. 
tının ihtiva ettiği hukuk bu 

kere başkasına devir veyahut 
icara verilmesi teklif edilmek
te olmakla bu hususta fazla 

malumat edinmek isliyenlerin 
Galata' da, Aslan han 5 i ıci 

kat 1 - 4 numaralara müra· 
caat eylemeleri ilan olunur. 

Devredilecek ihtira beratı 

• Paraşüt • !er hakkındaki 
ihtira için alınmış olan 23 
Ağustos 1930 tarih ve 1072 
numaralı ihtira beratının ihti· 
va elliği hukuk bu kere baş· 
kasına devir veyahut icara 

verilmesi teklif edilmekte ol
makla bu hususta fazla malıi· 

mal edinmek istiyenlerin Ga· 
lata'da Aslan han 5 inci kat 
ı - 4 numaralara müracaat 
eylemeleri ilan olunur. --

~;-.1 ......................................... .... 
Türk Hava /(urumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

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

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

liralık bir mükafat vardır ... ·-----

-

__ ·- mukabilinde bilyUk bır tilb PER
LODENT dıs macunu alabilirsıniz , 

PERLODENT fenni bır tarzda hazırlaıl• 
mış , iyi, idarelı ve çok hoş lezzete malik 
olub. nefesi serinletir ve dlşleri mü
kemmel surette temizler. -·-
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