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Tek adama tek iş verilsin, adam kayrılma 
kalksın. idare Meclisi üyelikler! fahri olsun .. 
diye yaptıOımız teklifler sadece umumi tas
vip ifadesi addetti~fmlz bir sükOt ile karşı
laştı. başkaca bir netice çıkmadı diyor ve .. 
tekliflerlmlzl ısrarla tazeliyoruz. 
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Boğazlara daima hakimdir! 
'' Boğazlar sür'atle En Son Gelen Haberler: 

tah.~;~~ •. :~i-~~:.1 ~~!~ ... Boğazlarıfı-ta-hkimi-
yetin ve örnek bir diplomasinin Uğ· 1 k r 1 ama z 
radığı bu taallül ve teehhürler kar-, , ne ses ç 1 a 1 
tısında tuttuğu tehlikeli gidit yolu-ı ı 
nun korkunç akıbetinden hakikaten 
korkmalıdır. 1 

Montrö Konferansı bir inkıta& değil, fakat bir faaılaya 
uğramış bulunuyor. Bunun aebebi de konferansı teşettüte ve 11 

çıkmamazlığa ırötürmüş bulunan lngiliz projesidir. · 
Davamızın e1a11, yani Boğazların tahkimi prensip itibarile 

çok evvelden kabul edilmiş olmakla beraber bu kabulün bü
tün teferruatile ve kamil bir netice halinde konferansça te
yit ve imza edilememiş olması bizim Boğazları tahkim etmek 
huıuıunda hala beynelmilel bir imza alamamış bttlunmamıı
dan ziyade bugünkü Avrupa diplomasisini cidden utandıracak 
bir hadisedir. İhtiyar Avrupanın ihtiyar diplomasi sistemleri 
ve el altından Boğazlar Konferansına ıunulan lngiliz projesi 
ne kadar hayırhah ve ne kadar itilifperver niyetleri içinde 
taşımış olursa olsun muhakkak ki, konfer~nsın bir çıkmaza 
gitmesini kolaylaştıracak sebeplerden en başta geleni idi ve .. 
bu daha ilk günden belli idi. 

Herşey Türkiyenin teki itlerine 
göre olmuştur. İngilterenin 
politikası manidar ·görülüyor 

Boğazları ve gayrıaskeri mıntakaları bir gece içinde işgal 
edip ertesi günü kısa bir te bliğ' ile dünyayı bu işgal hadise
sinden haberdar etmeyi Atatürk mevkii iktidarı da emrivaki
lerin moda olduğu bu devirde pek ala bilebilirdi. Fakat, iç 
ve dış bütün siyasa gidişlerinde daima açık, daima dürüst 
olmayı şıar edinmiş bulunan Cümhuriyet hükumeti aynı za
manda dünyanın ihtilaflı meselelerine bir hal formülü ve yine 
dünya barışına bir örnek destek vermiş olmak için bunu yap
md adı, en önce bütün devletleri Boğazlar hakkıodaki tasavvur• 

an haberdar etti. 
b Boğadarı kapamak, tahkim etmek, yerine ve icabına göre 

er türlü tedbiri almak bu memleketin korunma şartlarının 
j'mrettiği en başlı tedbirdir. Milletler arasındaki emniyet şart. 
1 •rının her gün yeni bir emrivaki ile sarsıldığı ve kılıktan kı
ı~a girdiği bu devirde Türkiyenin kendi bayat ve kendi em
nıyetinin icabı olarak ortaya sürdüğü bu teklif teker teker 
~1titün dünya milletleri tarafından kabul edildikten sonradır ki 
l 0 ntrö Konferansı to~landı ... Ko!lferan~ın ar!f~sin?e her ınem4 
eket matbuatının bu oahs uzerınde gosterdığı alaka, hassasi· 

Yet ve tasvip neşriyatını da teklifimizin şartsız ve münakaşaFz kabul edileceğini gösteren bir hava yaratmış bulunuyordu. 
akat, Türkiyenin selamelini ve birinci plandaki emniyetini 

b~rtaraf ederek Karadeni•deki müstakbd leh ve aleyhteki va
•, •y Uere gör" kendi düşünüşl•rini ve emellerini gözönli e alan 
ngiJiz proj •İ. h'Ütün bu pifıniş, kotar.aJınıt aşa su kattr, bo

taz.lar Uzeorindekı köhn~ ihtirasları yeuiden uyandırdı, kon-
feransın bir tatil ve uzama devresine girmesine ıebep oldu. 

Montrö, 11 (Telefonla Açık 
Söze) - Boğazlar konferan· 
sı yeni bir fasıla devresine 
girmiş demektir. Şu birkaç gün 
içinde umumi müzakerelerin 
tekrar lıaşlaması ümit olunu
yor. Bununla beraber murah
haslar kendi aralarında hususi 
görüşmeler yapmaktadırlar. 

Şimdiki halde komiteler ken· 
dilerine havale edilmiş olan 
ihtilaflı meseleler üzerinde 
çalışıyorlar. Bizim murahhasla
rııı Ankaradan beklemekte 
oldukları yeni talimatın son 
dakikada geldiği haberi çıktı. 

Diğer marahhaslardan bazıları 
ı ı da kendi hükumetlerinden ta-

limat bekliyorlar. 

Fransız gazetelerine 
göre vaziyet ... 

Paris, 11 (A.A) - Anado-
lu Ajansının Paris muhabiri 

ı ı bu sabahki Pari~ gazetelerinin 
'i Boğazlar konferansı etrafında
' kı yazılarını şöyle hulasa 

ediyor: 

Pöli Pariziyen gazetesinin 
Montrö muhabiri gazetesine 
bi\dırdiği bir haberde diyor ki: 
''Esas lı mesele lerde bi\kuvve 

Bizce değil uzama, tatil, hatta, bütün bütün neticesizlik 
Hle gidiş imiz üzer inde hiç bir şey değiştirmeye ıebcp te şkil 
etmez. Bo~azların ta~kİ?Jİ Türkiy~ için bu karma karışık si. 
yata devrınde hayalı bır zarurettır. Bu zarureti idrak eden 
bu millet is~ anında ve gereğinde Boğazları tahkimede, kapat
maya da bilakaydüşart muktedirdir. Esasen, 

- Her şeyden önce ve daima kendi maddi ve manevi var- 1' 
lığımıza güveniyoruz .. 
dt·mcsini bilen Atatürk mevkii iktidarı için bu zaruret tahad. 
düı eder etmez yine bı. zaruretin tahakkukunada derhal te
vcuül edilebilirdi. 

Montrö 
Zafere ~ğer, Türkiyenin gösterdiıii asil ve Örnek diplomasi neza

keti bugün ihtiyar Avrupanın yine ihtiyar ve ıreri diplomaıisi 
tarafından suiistimal edilmiş bulunuyorsa bunun bütün maddi 
ve manevi meauliyeti yine o diplomasinin olmak iktiza eder. 

_ Aciz ve tehlike içinde bunalan, fakat, sırf eskiliğin ve 
ko~neliğin verdiği ırarip bir çırpınışla her meıele karşısında 
radıkal bir tarz hareketinden kendi kendi•ini mahrum bıra
kan Avrupa bu aczinin feci akibetinden hakikaten korkmak 
ııraalna airmiştir . 

. , Bütün diken'i, ihtilaflı, tehlikeli meselelerle karşı karşıya 
kalan ve bunları pamuk ipliğinden daha Çürük bağlarla bile 
bağlıyamadan gününü gün etmeye çalışan Avrupa için bu aciz 
ve tereddütler bir kısa yarın içinde muhakkak ki her tered
düdün sonu gibi bir ş amar olup bütün ağırlığile onun suratı• 
na inecektir. Bu şamar nedir, nereden gelecektir, ne vakit 1 
inecektir, nasıl inecektir?. Bütün bunları tayin etmek te, he
ı~p eylemekte bize düşmez. Fakat, bizce yine bizim için şim
dı yapılacak tek şey vardır. O da: Boğazları hemen ve ıür
atle tahkim etmek, kendi güven ve kendi ferahlığımızı kendi 
nıemuuniyet ve kendi irademizde bulmRktır. 

- Etem izzet Benice 

İstanbul - Belgrat maçı 

Dün iki takım 3-3 
berabere kaldı 

.J 
lı:atal lf1n miıaflr Yugoılav takım1°

1

iJe Takılnı ıtadyomunda oldukça 
"'-U • ık bir aeylrci huzurunda yapılan doıtluk milıabakaıı tam rna .. 
hl.:I e bir doıtluk maçı oldu ve takımlar 3 .. ,ı berabere kıldılar. Yuka .. 
)edfn.rİıfrn. maçın heyecanlı ••niyelerinden birini ıtsıterlyor. Tafılllt 

c ıayfaauzda ıpor ıütıınlarımızdaclır.) 

Nasıl gider? 
"Le Temps,, gaze
tesine göre: ingiliz
Rus anlaşmasını te-
minden ibarettir. 
Fransada Pariste] çıkan 

•L,. Temps,, gazetesi Boğazlar 
konferansı hakkında şu mü. 
taleayı ileri sürüyor : 

Türkiyenil" talebine hak ver
mek için şartların tetkikine 
başlandığı zaman, tezler ara
sındaki farklar hemen ortaya 
çıktı. Prensip itibariyle, Bey
nelmilel vaziyetin Lozan mu
ahedesinin imza edildi!!'i 1923 

(Devamı 2 ini sahifede) 
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Kısaca: 
Meb'usluk ve 
mUteahhitllk 

iki arkadaş konutuyorlard,: 
- Meb'uataıı müteahhit olurıa 

ne olur?, 
- Üç fey olur, 
- Ne? ... 
- Blrinciıl, müteahhit olmak 

için yükaek nUfuzunu fıtlmal ede .. 
bilir, 1kinciıl, taahhüdünü ifa et .. 
me:r.se lialettaytn b•r vatandat 
ribt takip edilemez. Oçüncüıü bir 
ıaylavın aynı zamanda müteahhit 
o1maıı halk naz•rında profeı8r· 
lük, avukatlık, diter ıosyal ve 
kUltürel itleri Üzerlerinde bu .. 
Junduran ıaylavlarınkl ılbi iriye 
yorulmaz. 

Suali ıoran 1 
- Bu kadarı yeter. 
Dedi, muhatabınuı. ıeride ve 

Montrödcki B!.şmurahhaaımtı: 
Tef1jik Küflü Aras 

itilaf elde edilmiş ,ı:!enebilir. 
Konferansla hazır bulunan 
d -mıı ·c hitbiri T -klerin 
Boı!'azları tahkimine muhalefet 
etmiyecektir. 

Eko dö Paris " münakaşa 
nazaridir. Ankara Boğazlara 

hakimdir • lngiliz politikası 
manidardır. Fransa Londra 

ile Roma arasında açıkta ve 
muallaktadır.,. Diyor. 

Pari Midiye Lonradan bil
dirilen bir haberde: 

"Titüleskonun Montrö~de 

kullandığı lisana ve takındığı 
harekete hayret eden lngiliz 
mahafili pek az bedbindir. 
Münakaşa akademiktir. is
tediğini elde eden Türkiye 
vaziyele hakimdir,. deniyor. 

lnglliz heyeti 
Londra, 11 (A. A.) - Roy

terin montrö'den aldı!!'ı bir 
habere göre, lngiliz murahhas 
heyeti Londradan bekledi!!'i 
talimatı bu pazartesi günü al
mış ola.:aktır. 

Fransa tek başına mı 
kalıyor? ... 

Paris, 11 (A. A.) - Akde· 
niz anlaşmasının Franasa tara· 
fından feshi akebinde Fran~ız 
matbuatında görülen nikbinlik 
yerine bugan büyiik b:r ihti
raz göze çarpmaktadır. Hatta 
bazı gazeteler bu Fransız ha
reketinin, istihdaf edilen neti· 
cenin tamamen aksine çıkma
sından ve Fransanın infiradına 

Devamı 2 nci sayfada 

Muharebe devam ediyor 

Habeşte muntazam 
çeteler te,kil edildi 
Yollar dinamitle atlhyor, italyan 

müfrezeleri pusuya düşüyor 

Habeş - /la/yan harbinden bir lıatıra : llalganların 
eline geçerı Habeş esirleri 

ltalyanlar Adisababanın da 
işgalini tamamladıktan sonra, 
artık Habeşistandaki muhare
belere bitmiş nazarile bakan
lar bile, ogünden bugüne ka
dar Habeşistandan artık fazla 
malümat alamaz oldular. Roma 

aizında kala"n llkırdılarını dinle· 
medi. 

iJen de , ıadece ve kısaca 

bu kadarını dinlemiş oluyorum. 
Ost yanı ~arıın yine kendinde 
kalsın. Bu kadarcığı bile müte· 
ahhltllil meb'uıluta yakıthrma· 
m ak ve bu iki t:ıddı birbirinden 
ayırmak Jç.in hakikaten kiti ve 
vali I, 

Hatice Hatio 

süzgeçinden geçen bazı ltalyan 
haberlerinden maada, başka 
kaynaklardan Habeşistandaki 
hakiki vuiyeti bildiren hiç 
bir haber gelmiyordu. 

ltalyan sansörü Hebeşistan-
1 dan dışarıya gönderilen tel

g(aflara ve mektuplara sıkı 
bir sansör koymuş bulunmak· 
t~ır. Hatta Adisababadaki 

·ecnebi sefarethanelerdeki tel
sizleri de kaldırtmıştır. 

Fakat dün gelen Avrupa 
gazetelerinde şu dikkate değer ı 
rnalurrat gözümüze ilişti. 

Habeşistandaki son vaziyet 
hak kında ltalyan sansöründen 

D <l'amı 2 nci sayfada 

Konferansın gayrifaal bir vaziyete girdikten sonra ıeşhur ••e 
marııf Avrupa diploma il arının istirahat beldesi şek · .ne bürünen 

Montrö'ye bir bakış daha ... 
11111111111111111nı11nıı 11 11ıınıı ıı nıı ıtı111111 1 1111111nuu111111111ııuıı 1 11uu1111111111umııuı1111uuoıı ııuııı11 1111111nıuı11111wı 

Orta A vrupada yeni vaziyet 

Almanya, Avusturyanın 
lst i k 1a1 i n i Ta n ı d ı 

Son görüşmeler üzerine bir resmi 
tebliğ neşredilecek 

[Orta Avrupanın simasında 
şu günlerde bir değişiklik be
lirmekted ir. ltalya, Avusturya 
ve Almanya arasında uzun 
zamanlardanberi devam eden 
mükiılemelerin elle tutulabile
cek bir neticeye vardığı an

laşılmaktadır. Avrupanın orta. 
sında bugünku durumu her 
ıaman sulh için tehlıkeli yol
lar açabilecek halde bulunan 
Avusturya, son anlaşma ile 
biraz rahata varmış sayılabilir. 
Beş sene devam edeceği 

söylenen bu anlaşmanın esas
ları evvelce şu suretle tespit 
edilmişti: 1-Almanya Avus
turyanın istiklalin: tanıyacak
tır. 2 - Avusturyaya gidecek 
her Almandan alınan bin mark 
resim kaldırılacaktır. 3 - A
vusturya lejiyonu lağvedile

cektir. 4 - Her iki memleket 

birbirlerinin dahili işlerine mü
dahale etmiyeceklerdir. 5 - Bir 
ticaret anlaşması vücude ge-

lif. Hilltr 

tirmek için müzakereler açıla
caktır. 

iki taraftan Avusturya da. şu 
taahhütlere girişiyordu: 

1 - Milllyctçi sosyalistleri 
hükümet meınuriyetlerine al
mak ve bilahara yüksek ma
kamlarda da istihtam etmek 

Devamı 2 nci sahifede ' 
=================--=====~==-

Kallavi sokağı faciası 

Adliye ehemmiyetle 
tahkikat yapıyor 

!Bina beş bin liraya sigortah idi, fe 
'dakir itfaiyenin cesedi morga kai· 
dırlldı, bugün merasmile gömülecek 

Evvelki gece Tepeba,ında 
Kallavi sokağında kıymetli bir 
itfaiye amirinin leci şekilde 
ölümile neticelenen bir yangın 
oldu. Yanan bina Yunan te
ba•ından Teodomusun kirala
dığı ve mobilye imalathane ve 
mağazası olarak kullandığı dört 
katlı bir apartımandır. Evvel
ki gece itfaiyenin ve polisin 
bütün çalışmasına rağmen an. 
kaz altında kalarak yanan Bey
o!!'lu i~yesinin kıymetli ça
vuşlarından Şükrünün cesedi 

· çıkarılamamıştır. Dün sabah 
itfaiye kumandanı Ihsan bütün 

, teşkilatını seferber etmiş ve 
ankaz altında kalan arkadaş
larının cesedini çıkarmışlardır. 

Ceset yüz üstü yatmış ve 
kısmen yanmış bir halde bu-

r Açık Söz'ü-;;-°" 
Sürpriz kuponu 

Bu kuponu kesip saklayınız 

No.84 

""·----------------

lunmuş ve 
mişlir. 

morga nakledil-

Müddeiumumi muavinlerin
den Hikmet te tahkikata el koy 
muş, dün geç vakte kadar 
hadi•e yerinde binanın kira
cisı Teodomusla binanın sa
hıbini ve dükkanda çalışanları 
istiçvap etmiştir. Bina içindeki 
eşyanın beş bin liraya siğorta 
edilmiş olduğu anlaşılmıştır. 
Facianın doğuş şeklide şudur: 

imalathanenin paydosundan 
sonra saat altı sularında yol· 
dan geçenler binanın dördüncü 

katından ateş çıktığını görmüş
ler ve derhal itfaiyeyi haber· 
dar etmişlerdir. 

Beyoğlu itfaiyesi iki dakika 
sonra yangın yerine yetişmiş 

ve tertibatını alarak ateşi sön
dürmeğe başlamıştır. itfaiye 
gelinceye kadar binanın dör· 
düncü katı tamamen yanmış 

ve alevler üçüncü katı da sar
mıştır. itfaiye çavuşu Şükrii 

Eevanır 2 nci sahiıede 
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Siyasa_ Dünyasından Haberler · Son Dakika 
RadJ'O Telefon Telgraf 

Dost bir Başvekilin 
bir yıllık hüku meli 

L Ankara - memleket ve dün\.ta 
J-====================================================================I • 

Sayı: 84 Heryerde 5 kurRŞ Telefon Na: 20827 • Telgraf adresi: lstanbul Açık Söz Mısır- lngiliz müzakereleri 
- - --·- - -

Yugoslav başvekili Stoya· ı 
dinoviç, geçenlerde iktidar 
mevkiine gelişinin ilk yılını 

tamamladı. Yugoslavya gıbi 

ince ve mahir diplomatlara 
muhtaç bir menıkkelte, bir 
yıllık hükümct tecrübesinin 
ehcmnıiyelı derhal göze çar
par. 

içinde kıvranıp duruyordu. 
Zecri tedbirler yüzünden Yu
goslavya'nin başlıca müşteri

lerinden biri olan ltalyaya 
mal gündermeme:;i ve ltalya· 
ııın yerini tutacak diğer mah
reçlerin de kolay kolay bulu
namaması buhranı idame eden 
en mühim amillerdendi. lsta-

Orta Avrupada yeni vaziyet Kudüste .. son safhaya geliyor 

Al A 
Yeniden ~ahıre, 11 (A.A.) - Gazetelerin öğrendiğine göre, müzak"' 

. manya, Vusturyanln rclerın neticesini tesbite memur muhtelit lngiliz- Mısır komitesi 

Çarpışmalar asker! müzakerelerin netice•i hakkındaki raporu tanzim etmiştir. 
i 1 Bu metin bugün lngiliz ve Mısır heyeli murahhasaları tarafından 

t• k 1 A ı • • T d tetkik olunacaktır, Her iki tarafça kabul edildiği takdirde yeni s 1 a 1n1 an 1 1 İhtilalciler ortalı· Mısır - lngiliz muahedesi için yapılacak iptidai müzakerelerin 
v h t . 1 sür'atle ilerliyeceği muhakkaktır. Bu iptidai müzakerelerin lıita-

Bir yıl evvel Yeutis kabinesi 
heııüz çekilmeden Yugoslav
yadaki vaziyeti halırlıyanlar, 

StL•y:ıdinoviç'in daha iktidar 
mevkiine gelir gelmez mem
leketi dahili bir badireden kur
tarmağa muvaffak oldugunu 
pek eyi bilirler. 

Yeulis 5 Mayıs 1935 teşrii 

inlihabatından galip çıkmakla 
beraber, arkadaşlarının muha
lefetine karşı kullandıkları ıııü
cadele sistemi işi çığırdan 
çıkarmıştı. Bir milyondan fazla 
reye malık olan muhalefet 
partileri yeni Skopçinaya boy
kotaj yapmağa ve meclis ha· 
ricinde hükümelle şiddetli. bir 
mücadeleye girişmeğe hazır

lanıyorlardı. Kafalar o kadar 
kızışmıştı ki, memleketin dahili 
siyasi ufuklarında adeta dahili 
harp karaltılarının toplantıları 
görülmeğe başlamıştı. 

Siyasi basiretini şimdiye ka· 
dar bir çok delillerile göster
miş olan Naip Prens Pol, teh
lehlikeyi görünce vaziyete bir 
çar aramıya başladı. Siyasi 
şahsiyetler içinde bütün par· 
tileri azçok memnun edebile
r.ek simaları güzlerinin önün· 
den geçirdi ve bilhassa Sto· 
yadinoviç le Vvel..kuf etti. Ken
dısini ça~ırdı, geniş bir te
merküz ve le>kin kabinesi 
yapmasını isledi. 

Stoyadinoviç iki kuYvetli 
muhalefet partisi olan Sloven 
halk part:si ile Boşnak Müs
lüman partisi şeflerini çağıra
rak, onlarla birlikte, bir te
merküz kabinesi vücuda ge
tird'. Bu suretle alevlenmek 
istidadını gösteren vaziyete 
yavaş yavaş sukun geldi. 

Stoyadino viç meclise çık
tığı zaman memleketi merhale 
merhale demokratik hüriyet· 
!ere doğru yaklaştıracağını 

vadctnıi~li. Filhakika muhalif

lere geniş •erbesti verdi. On· 
lar da gazetelerini istedikleri 
gibi neşrelliler. Toplantılarını 
isledikleri gibi istedikleri yer· 
!erde yaptılar. Hulasa yeni 
Başvekil aşağı yukarı herkesi 
memnun etmeğe çalıştı ve bu
na da muvaffak o1du. 

li•tiklere göre, zecri tedbirler 
yü~ünden Yugoslav ihracatının 
heyeti unıumiyesının yüzde 
yirmisi memlekette kalmıştı. 

Bütün bu müşkiller içinde 
çizdıği hattı hareketten şaş

mıyan Başvekil, en mühimle· 
rinden her birini yavaş yavaş 
yenmek için ne yapmak laıım
sa yaptı ve muvaffak oldu. 

Dış siyasa}& gelince, bili
yoruz Yugoslavya bugün hem 
küçük antantın, hem Balkan 
antantının bir devleti oldugu 
iÇin harici ve tabiatı itibariyle 
her zamankinden daha ziyade 
kuvvetlidir. 

Gerek küçük antant, gerek 
Balkan antantı hükümet adam
larının toplantılarında veyahut 
hususi temaslarında her za. 
man daha ziyade tebrüz edr.n 
bir hakikat var. 

Titülesko'nun dediği gibi 
Prağdan Ankaraya kadar 77 
milyonu bir araya bağlayan 

zincirin ortasında bulunan Yu· 
goslavyanın başvekili geçen
lerde •Öylediği bir nutukta, 
memleketinin dış siyasasını 

güzel bir tablo halinde çızmiş 
bu nutku ile yalnız kendi mil· 

Jetinin değil, başka milletlerin 
de emniyetini bir kat daha 
kuvvetlendirmişti. 

Stoyadinoviç'in gerek kü· 
çük Antant ve Balkan anto.ntı 

çerçeveleri içinde ve gerek 
her iki çerçeve içinde bu iki 
Antantı her zamandan daha 
ziyade dipdiri tutmak için 
bir sene içinde sarfelliği me
sai göz önündedir. Bu bakım
dan da Yugoslav başvekili dış 
siyasasında da her bakımdan 

muvaffak olmuştur. 

Geçen yıl Yugoslavya en 
şiddetli bir ekonomik buhran 1 

Hulasa dost Yugoslavyanın 

dost başvekili Stoyadinoviç 

bir senelik hükumeti içinde 
memleketinin iç ve dış politika

. !arının başında inceliği, ki ya· 
seti, zekası ve sempatisi ve 

bütün bunlarla baraber bütün 
müşküllere rağmen muvaffakı· 
yeli ile daha çoktan kendisini 

herkese sevdirmiş ve kıymetli 
bir devlet adamı olduğunu İS· 

pat etmiştir. 

S. M. A. 
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Kallavi sokağı Montrö zafere 
Faciası nasıl gider 

( I inci sayfadan devam) 

binanın içine girerek merdi

ven başı:odan üçüncü kata 
su sıkarak kurtamak istemiş 

fakat bu sıra üçücü katın ta· 
vanı da bu tazyika dayana
madığı için göçmüş \'e zavallı 
Şiikriiyü altına almış ve ez· 

miştir. 
Belediye bu vazife kurbanı 

genç itfaiyeciyi saygılı bir ce• 
naze merasimi yapılmasına ka
rar vermiştir. Cenaze bugün 
morgdan kaldırılarak Edirne
kepıdaki şehitliğe gömülecek
tir. Merasimde itfaiye gurup
ları, piyade ve suvari polis 
müfrezeleri, j4ndarma buluna
caktır. Cenazenin bir itfaiye 

arab•sile nakledilmesi düşü· 
nülmektedir. 

Ankara Boğazla· 

ra hakimdir : 
{Birinci salıi /eden devam) 

sebeb olmasından korkmakta· 
dır. 

Eko dö Pari bilhassa .:liyor 
ki: 

lngiltere, Fransanın fesih 
kararına rağmen Türkiye, Yu
nanistan ve Yugoslavya ile 
b '. rlikte Akdeniz anlaşlasını 

idame etmek fikrindedir, ki bu 
Fransaya Akdeniz muvazene· 
sindeki nüfuzlu mevkiini kay
bettirmekledir.n 

( 1 inci sahi /eden devam) 
yılına hiç le ben1emcdiği ve 
binaenaleyh Türkiyenin kendi 
topr:ıklarını ve kendi vasıta
larıy le müdafaa etmesi, yani 
Çanakkaleyi tahkim eylemesi, 
harp gemilerinin bir nisbet da. 
hilinde kontrolünü eline alması 
kabul edilmişti. 

Fakat mesele yakından bir 
az sıkıştırılınca, bu istikamet· 
te bir hal tarzının, beynelmilel 
umumi vaziyet bakımından cid
di müşkiillcrle karşılaştığı gö
rüldü. Sovyet birliği, icabe
derse şarki Akdenizde müda
halede bulunmak için Boğaz. 
!ardan geçmek kolaylığını te
min etmekle beraber, Karade· 
nizdeki kendi emniyetini azami 
derecede korumak isteyor. 
lngiltere ise, lıalyanın muhte
mel bir harekete ve Sovyet 
deniz kuvvetlerinin rüchanlı 
bir devlete karşı tedbirler al
makla meşğul görünüyor. 

Fransa ise yeni Boğazlar re
jiminin, Milletler Cemiyeti pak
tının gözelliği mantakav! iti
laflara zarar vermemesi kay. 
ırısındadır. 

Görülüyor ki, Boğazlar mc. 
selesi Rusya ile lngiltere ara
sında ortaya yeni atılmış bir 
mesele değildir. Umumi Harp. 
den evvel de Boğazlar po leli· 
kasına hakim olan bu idi. 

Montrö konferansı karşı kar• 
şıya gelen bu iki tezi samimi
yetle telif etmeğe muvaffak 
olursa, büyük bir liyakat gös· 
termiş olacaktır. 

1 inci sayfadan devam 
2 - Almanyaya kaçan Nazi
ler hakkında umtımi bir af 3 -
Bu Nazilerin Avusluryaya av
detlerine müsaade edilmesi 
4 - Almanların Avusturyada 
Nazi işaretini taşıyabilmeleri 
5 - ltaly nın ve Macaristamn ı 
menfaatlerine aykırı olmadık
ça Avusturyanın Alman politi
kasına muzaheret etmesi. 

ltalyayı da memnun edece
ği aşikar olan bu anlaşma 
hakkında dün gelen telgraf 
haberleri şunlardır.] 

Viyana, 11 (A.A.) - Havas 
siyasi mahafil, son günlerde 
Almanya ile Avusturya ara
sında anlaşma ihtimallerinin 
ıyı kuvvetlenmiş olduğunu 

teslim eylemektedirler. 
iyi haber alan mahafil, kar

şılıklı münasebatın normal bir 
şekle geldiğini teyiden yakın
da hem Bertin hem de Viyana 
da birer beyanname neşredil
mesi ihtimalinden bahsediyor
lar. 

Bu mahafil~ göre, mevzuu· 
bahi• beyanname hakikatte 
siyasi bir andlaşmanın mu
kaddimesi değil, fakat bir ne. 
vi "centilmen agrement. ola
caktır. Ve bunun esas nokta· 
ları şımlardır: 

1 - Avu.turyanın istiklal 
prensipinin Almanya tarafın. 

dan kabulü. 
2 - iki devlet arasındaki 

münasebet normalleştiği tak
dirde halli lazım gelen mese
lelerin tesbiti. ' 

Siyasi mabafil bu münase
betle, Almanyanın Avusturya
nın dahili işlerine katiyen ka-

Belçikanın 
Korkusu 

-·-
Baı;vekil heyecan ha

sıl eden birnutuk 
söyledi 

Brüksel, 11 (A. A.) - Dün 
M. Van Zeland'ın mebusan 
meclisinde söylem iş olduğu 

nutuk büyük bir tesir ve he
yecan hasıl etmiştir. 

Mumaileyh, bilhassa demiş.. 

tir ki ; Doğrudan doğruya 
müthiş bir takım kuvvetlerin 
tehdidine maruz bulunuyoruz. 

Bu felaketin önüne geçilme· 
si mümkün olduğu kanaatin
deyim, fakat bunda muvaffak 
olmak için Milletler Cemiyeti 
Asamblenin önümüzdek eylül 
ayı içtimaından evvel ısldh et
mek gerektir. 

Bu nutkun mebusan mecli· 
sidin askeri encümenin milli 
müdafaa planının tanzimini 
tesri etmeğe sevkeylemiştir. 

Bu plan, bilhassa asker! 
hizmet müddetinin uzatılma

smı derpiş etmektedir. 

Moskova zecri ted-
birleri kaldırdı 

Moskova, 11 (A.A.) - Halk 
komiserleri konseyi ltalyaya 
karşı tatbik edilen zecri ted· 
birlerin 15 Temmuzdan iti
baren kaldırılmasına karar ve
rilmiştir. 

Nafıa komiserleri 
arasında 

Ankara, (Açık Söz) - An· 
talya Nafıa komiseri Sırrı Gün
gör terfian Bayındırlık Bakan
lığı idari müşavirliğine tayin 
olunmuştur. 

Eski idari müşavir Sururi de 
lzmir Nafıa komiserliğine gön· 
deri imiştir. 
~~~~o•~~~~ 

Harici Küçük 
Haberler 

• Avrupa ile Amerika ara
sında altı haftaya kadar mun
tazam hava seferlerine başla· 
nacaktır. 

• Amerikada sıcaktan ölen
ler şimdiye kadar 315 i bul· 
muştur. Binlerce hektarlık or
man yanmıştır. Yüz binlerce 
hayvan susuzluktan ölmüştür. 

rışmamak vadinde bulunacağım 
ve Avusturya hükumetini, 
Avusturya nazi partisini ka
nunsuz ve fesatçı tanımak 
hususunda serbest bırakacağını 
kaydediyorlar. 

ga ra a Vermıyor mında da asıl konuşmalara Londrada başlanabilecektir. 
ı Londra, 11 (A. A.)- Müstem- e e e 

lekeler nazırı, resmi bir leh· G • J.. l• "l • 
!iğ neşrederek dün Filistin'de erıge UOllen ngl iz gemilefl 

Şuşnigin 9 haziran tarihli 
beyanatı bu anlaşmaya esas 
olacaktır. 

mulad vakalar olduğunu bil· Atina, (Açık Söz) - ltalya-Habeş muharebesi zamanınds 
dirmişlir. Ana vatan donanmasından ayrılıp ta Ak denize gelmiş olan kuv• 

Kudüste bir polis karakolu- vetli lngiliz filosunun bu günlerde Pireye geldiği beklenmektedir. 
na bomba atılmış, bazı eşy a- llu filo eskisi gibi Anavatan donanmasına i:tihak etmek üzere 
farın harap o l m~sına sebc-biyet Akdenizden h~raket etmektedir. 
verilmiştir. 

Şimali Filistinde iki Arap l• • • • 
bu sabah Daburia civarında ngiliz kralının 
anket yapan heyete ateş aç· 
mışlardır. Polisin mukabil ate
şi bir Arabın ölümüne, bir di
ğerinin yaralanmasına sebebi-

evlenınesi 

Siyaasl müşahitler, Nazi ol
mamakla beraber Alman mu· 
hibbi bir şah•iyetin Şüşnig 

kabineside dahil olacağını ve 
başvekilin bu suretle Alman
yaya karşı, onunla eyi müna
sebat tesisi hakkındaki arzu· 
sunun fili bir delilini göster· 
mek istediğini söylüyorlar. 

1 yet vermiş, üçüncü ınütecaviz 

Londra, 11 ( A. A. ) - Resmi tekziplere rağmen israr ile 
ortada dolaşan şayialara nazaran kralın samimi ve yakın dost· 
!arı kendisinin taç giymeden evvel evlenmesi için israr etmek• 
tedirler . Öğrenildiğine göre kralın etrafındakiler bilhas~• 
Danimarka prensesi Aleksandrina Louise ile ~vlenmesine taraf· 
tardırlar, Prenses 22 yaşındadır. 

Almanganın Viyana sefiri 
Berfin de 

Viyana 11 (A.A) - Alman. 
yanın Viyana Büyük Elçısi 

Von Papen Almanyaya hare· 

ket etmiştir. Papen'in bu sc. 
yahab, Almanya ile Avustur
ya arasındaki münasebalın 

normal bir hale getirilmesini 
istihdaf eden bir anlaşmanın 

imzalanmasiyle alakadar sa· 
nılmaktadır. Buradaki kanaat, 
Almanya ile Avusturya ara
sındaki münasebatın pek yakın 
normalleşecejti merkezindedir. 

Romada memnuniyet 

Roma, 11 (A. A.) - Alman
ya ile Avusturya arasındaki 
ani aşma haberi Roma selahi
yetlar mahafilinde memnuniyet. 
le karşılanmıştır. Bu mahafilin 
fikrine göre, bu anlaşma Av
rupaya sükunet getirmeğe 

yardım edecektir. 

Fransız 
Komünistleri 
Bulanık suda batık 
avıattırmıyacaklar 
Paris, 11 (A. A.) - Komü-

nist partisi, neşrettiği bir be
yannamede, ittihıı.tlarile, halk· 
çı c :phesinin zaferini temin 
eylemiş olan orta sınıfla işçi 

sınıfı arasına tefrıka sokacak 
mahiyetteki Avıoyon hadise
lerini takbih eylemiştir, 

Halkçı cephe, orta sınıfla 

işçi sınıfuun müşterek menfa. 
atlerini korumak için tesis o· 
lunmuştur. 

Bu sebeple, işçilerin, orta 
sınıf aleyhinde yakışıksız hiç
bir harekete kalkışmaması yi
ne kendi menfeati iktizasın· 

dandır. 

Eğer halk düşmanlarının, 
hainane emellerini takip için 
halk kuvvetlerinin ikiye bölün
mesinden istifade etmeleri is
teniyorsa, bu iki sınıf arasın

daki vahdete her zamankinden 
ziyade ehemmiyet vermelidir. 

Mongolistan 
Cumhuriyeti 
On beşinci yıl

dönümü ve 
Sovyetler 

Moskova, 11 (A. A) - Mo
golistan Halk Cumuriyetinin 
15 inci yıl dönümü münase
betile Molotof ye Kalinin Mon
gol cumuriyeti başkanı Dock
som'a, ve bakanlar kurulu baş
kanı Amor'a telgraflar yC>llı
yarak Mongolistan ile Sovyet 
Rusya arasındaki dostane mü· 
nasebetleri kaydettmiş ve o 
münasebetlerin Moııgolistan 
Cumhuriyetinin muslihane bir 
şekilde inkişafını ve Uzak Şark
ta sulhun kuvvetlendirilmesi 
temim etiğini söylemişlerdir. 

Fransanın peynir 
kontenjanı 

Ankara 11 - (A. A.) -
Fransa 1936 senesi üçüncü üç 
alık devre için Türkiyeye 100 
kentalblı; peynir kontenjanı 
vermiştir. 

yakalanmıştır. 

Cenıin-Nablus yolunda arab
lar bir kervana tecavüz etmiş
ler ve iki lngiliz muhafız U· 

keri ağır surette yaralanmış
lardır. Gelen imdat müfrezesi 
mütecavizlerden dördünü ya· 
kalamışlır. 

Cemin civarında bir başka 
kervan yağma teşebbüsüne 

u~nmış ve lngiliz askeri bu 
tecavüzü püskürtmüştür. 

Yunanistanın 
müdafaası 

• • •• 
lngiliz silahlanması 

Londra, 11 (A.A) - Monıing Post gazetesine göre, lngfftete 
bu sene nihayetine klldar tahribı iktiza eden 44 bin tonilato mec· 
muundaki torpitoları muhnfaza etmek fikrinde olduğunu Ame
rika ve japonyaya bildirmiştir. Bu lorpitoların sayısı 34 dür. 

* Londra, 11 (A. A.)- Portsmut üssü bahri kumandanı ami
ral Kelly büyük amirallığa terfi eımiş ve mezkür üsru bahri 
kumandanlıaına Amiral Fishcr tayin olunmuştur. 

• • • 
Fransa ve Silahlanma 

Paris, 11 (A, A) - Saylavlar kurulunun finans encümeninde 
Harbiye Bakanı Daladye, harp endüstrisini d~vletleştirilmeSİ 
hakkında beyanatta bulunarak ezcümle demiştir ki: 

" - Bu devletleştirme işi, memleketirı müdafaasını yükselle' 
cek ve silahlanmayı daimi surette kotrol altında bulundurma1' 
hakkındaki Fransız azminin mevcudiyeti ile yabancı memleket· 
!erde manev! tesirler yapmaktan hali kalmıyacaktır . ., 

Atina, 11 ( Açık Söz) 
Başbakan gazetecilere beya
natında, Yunanistnnın gelectk 
sene içinde herhangi bir düş· 
mana karşı memleketi müdafaa 
edecek her türlü leslihat ve 
techizatını ikmal etmiş bulu· 
nacağını söylemiştir. 
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Yunan gazetelerinde 
çete hikayeleri 

Atina, (Hususi) - lçbakanı 

Skilakis bütün vilayetlere gön· 
derdigi bir tamimde gazete
lerde neşredilen çele hikaye· 
ferine karşı takibatta bulun
maları emrini vermiştir. lçba

kanı bunun için gösterdiği 

esbabı mucibede adi hırsızla

rın h31ka bir kahraman gibi 
tasvir edilmesinin ahalinin bir 
kısmının ahlakını ifsat etmesi 
melhuz olduğunu söylemek
tedir. 

Riket Sofya ve Atin ada 
Sofya (Hususi) - Habeşis· 

tanda bazı imtiyazlar a~mak \ 
meselesinden dolayı bütün dün· 
yaca meşhur olan Riket 
Sofyadan tayyare ile geçerek 
Atinaya gilmiş!ir. Üç motörlü 
Luft Hauza tayyaresi ile yol
culuk eden Riket Berlinden 
Sofyaya gelmiş ve Sofyada 
yalnız bir saat kalmıştır. Şu· 
rası şayanı dikkallir ki Ame
rika gazeteleri Riketin Japon
yaya hareket eltijl"ini ve 
orada iki ay kalacağını yaz. 
mışlardı. 

İngiliz 
Mandaları 

Şimdilik ahare terki- ı 
ne lüzum görülmüyor 

Londra, 11 (A.A) - lngil
tere imparatorluk birliği hü
kumetten manda altında bu. 
lunan her hangi bir bölgenin 
günün birinde ahere terkini 
istilzam edecek bir vaziyetin 
hadis olabileceğini şimdik 
halde tasavvur mümkün ol· 
madığını sarahaten beyan ey
lemesini istiyen bir karar su· 
reti kabul etmiştir. 

Bir haftada gümrUk 
kaçakçılığı 

Ankara, 11 (A.A.) - Geçen 
bir hafta içinde gümrük mu
hafaza örgütü, biri ölü oltmak 
üzere üç kaçakçı, bin beş yüz 
altmış allı kilo gümrük kaçağı, 
ikibin altmış dokuz kilo inhisar 
kaçağı, yirmi iki bin uç yüz 
doksan bir defter sigara ka
ğıdı, yarım kilo eroin, bir 
tüfek, bir tabanca, kırk bir 
kaçakcı hayvanı ele geçir
miştir. 

Muharebe devam ediyor 
( I nci sahifeden devam) 

bir şey kaçırmak mümküıı 
olmadıgı için, ancak Cibulıye 
gelen yolculardan bazı yeni 
şeyler öğrenmek kabil olmuş
tur. 

Umumiyetle anlaşıldığına 

göre, ltalyanlar Habeş top
rağına henüz iyice yerleşmiş 

vuiyette değildirler. Yağmur \ 
mevsimi de başladığı için, 
ltalyanların halkı yatıştırma 

hususundl.ki gayretleri büyük 
müşküllere uğramaktadır. Mem· 1 

leketin mu!ıtelif noktalarında 
çele muharebeleri devam et
mektedir. Hatta bazı çeteler 
arada bir Adisababa kapılarına 
bile dayanmaktadırlar. ltalya
nın bu günlerde büyük m~
küllere karşı koymak mecbu· 
riyetinde kaldığına şüphe 
yoktur. 

Gerçi Habeşlerin yeniden 
taarruza geçecek kadar dağı
nık orduyu tensık ettikleri id· 
dia edilemez. Fakst tayyare
larin uçamadığı, otomobil ve 
kamyonların yerlerinde kakı
lıp kaldıkları yağ"murlu zaman
larda Habeş çeteleri ltalyaıılar 
başına bü>ük belalar açmak
tadırlar. 

Çetecilerin reisi Ras 
Kossanın oğlıı 

Bunlardan en mühimmi A· 
disababanın cenubu garbisin. 
de vukua gelmiştir. Cimma 
denilen mevkide içlerinde yük· 
sek rütbeli zabitler de bulunan 
ltalyan tayyarecileri Habeşle
rin pususuna düşmüşler ve 
öldürülmüşlerdir. Bu tayyare
ciler Cimma mıntakasında ye
ni bir tayyare meydanı olmı
ya müsait bir yer arıyorlardı. 

Çete muharebelerini idare 
eden şef Ras Kassaı:ın oğlu
dur. Adisababadan kırk kilo 
metrede yolu tutmuş, bekle. 
mektedir. Mıktan külliyetli, 
talim görmüş, mitralyöz ve 
silahlarla iyi techiz edilmiş 
askerleri vardır. 

Bir gün ltalyan kumandanı. 
na bir mektup gelir. FilAn 
gün, filan yerde, filan 5aatte 
cenup mıntakasından on Ha· 
beşli teslim olacaklardır. Bun· 
farı teslim almak üzere zail 
bir müfreze göndC'Cdiler ve 
bu müfreze dört yüz Habeş 
silahının kurşunlarile yere sc· 
rilir. Ölüler param parça edilir. 

Adis alemde bir gece büyük 
bir şosa dinamitile atıldı. Şımdi 
paytahtla en zengin bir mınta
kanın arası muvakkaten kesil-

. miş buluyrr. Mahalline kuv. 
vetli ve molörize bir keşif müf
rezesi gönderildi, fakat ltalyan
lar gelince, şiddetli bir ateşle 

karşılandılar ve oracıkta bit 
hayli telefat verdiler. 

Büyük dinamitle atılışı Avnı· 
palı elinden çıkmışa benziyor. 
Benziyor değil muhakkak! Çiin 
kü Habeşli dinamit koymasını 
bilm~z. Bılhassa bu derece ma• 
haretlcl Ölümüne inanılmayan 
Lavrensin ismi kulaktan kula• 
ğa ulaşı} or. 

Nccaşinın de Habeşistan• 
esrarengiz bazı adamlar gö• 
liirdüğüne şüphe edilemez. 

Adisababada son zamanlar• 
da gece devriyeleri iki misli
ne çıkarılmışlardır. MotC>sikletll 
müfrezeler hiç durmaksızın ci• 
varı dolaşmakta, elektrik !alil" 
balan sabaha kadar yanmak· 
tadır. Hemen her tarafta kuJll 
torbalarından blok havzlaf 
yapılmıştır. 

Lekentide ölen 
ltalyan zabitleri 

Roma, 11 (A.A.) - LekeP" 
tide Habeşler tarafından öl• 
dürülmüş olan zabit ve asker· 
lerin mık•aı ı 4 değil 14 diif· 
Dün akşam neşredilmiş ofan 
resm! lıir teblijl", içlerinde il<l 
yüzbaşı, bir mülazım, iki çr 
vuş. üç nefer ve iki yerli ter• 
cüman bulunan 10 maktullin 
isimlerini saymaktadır. 

AÇIK SÖZ - V.kenti h'°' 
disesi hakkında 8 temmuzdS 
verilen haber ise şöyle idi: 
26 hariranda mühim bir keşif 
yapmak üzere Adisababadan 
hareket eden üç ltalyan taY' 
yaresi, içlerinde tayyare G<" 
neralı Vincenzo Magiliono, er• 
kanıharp miralayı M ryo J{al
dcrini, kumandan Antonyo L<Y 
hatelil. mühend is Fra o, rabil' 
BoreUo ve diğ-er kimseler ol
duğu halde, Lekenti mıntakr 
sında Ucllcgaya inmişler ve 
halk tarafından karşılanmır 
!ardır. 

28 Haman sabaha eski H•' 
beş ordıııru muntazam c!tr 
dından mürkkeb bir çete be' 
yete birden bire baskın ,·et' 
miş ve heyet kcndı ·ni müd" 
faa etmişse de mııhacimleri' 
fazlalığı karşısında mah' ofo 
muştur. Bunların içinden ali" 
cak rahip Barello kurtuımut 
ve 5 Temmuzda hadiseyi .s• 
kerl makamata bildirın~ 
muv .. Hak olmuştur. Detlır 
mahalline tayyareler ve kut• 
vetli müfrezeler sevkedilmiştif• 

i 

' 



12 Temmuz AÇIK SÖZ-

• 

Korku! .• Hız ve gücünü vatandaşın 

Fransada Büyük" Harp malülleri haykırıyorlar i 

-· ..... ... , 
sevgisinden alan gazetedir 

3 

1 Günün Vodvili R !; 

itfaiyemizi 
Yakmayalım ı. 

Son zamanlardaki yangın
larda bir nokta dikkat gözü
müzü -hem de hayli büyüye
cek kadar- çekse gerek: 

- Harp istemiyoruz 1 • • • 
Ve Alman eski muharipler cemiyeti, Fransız malullerının 

bu fikirlerine ortak olarak onlara telgraf çekiyorlar : 
- Biz de harp iıtemiyoruz 1 

Telefon No: 20827 - Telgraf adre•i: lstanb~I Açık Söı 
1 

Muhakkaktır ki bizde yeni 

\=================================================~===-· ve modern itfaiye teşkilatı 
J MAARİF ı yapılalıdan beri yangınlar he-

Sahibi ı Etem izzet BENiCE Sayı: 84 Her yerde 5 kuru~ 

Bunlar dört harp yılından çürük çarık kurtulan insanlardır. 
Kayser Vilhelmin alabrus bıyıkları şahlandığı gün kendilerini 
Cephede bulan milyonlarca insandan geri kalanlar, kör, ıa:tır, 
topal ve çolak acıklar bir yığın insan ankazı ... Harbin ne ol
duil;unu gençliklerini kaa ve ateş içinde çürüten bu insanlar 
İyi biliyorlar. ve diyorlar ki: 

\ Akalliyet ıŞişhane faciasının da- 1 Kırk gil:;dıye ~:~ ~~~~ü;~~~;~rb;n~:r;~: 
1 

kemmel teşkilatı lstanbula ba-

M ekf eplerine vasına devam edildi Kırk gece ~~::ic~n~~~s~sı:~j,~~- ne kadar 
1 E ""1 Fakat, feci garabet şurda ki Tayinler gıence yangınlar yanmayor amma, 

.,. son zamanlarda, hemen her 

- Niçin harp olıun 1 • 
Harp tabii haklarını alamıyan insan kütlelerinin uzvi bır 

ihtiyacıdır. Evinde meı'ut ve kaygısız oturan insanları kah· 
•ederek yerinden, yurdundan, rahatından eden ulimlere kartı 
açılan bir mücadeleye kim ne diyebilir 1 . 

fakat aaıl nazik nokta buraaı deil;il; taliine ve aaadetıne 
katlanıp kendi halinde yaşıyan insanları kılıçtan ıreçiren,. ze• 
hir bölükleri içinde makineden geçmit et yığınına çevıren 
(Makyavel} politikacılarına kim ne _diyebilir. . .. 

işte örnekleri meydanda .. Habeş imparatorunun haz'.n şık.a· 
Y~tnamesi edebi bir mersiye gibi Lord Eden'in (hafız) ışaretıle 
Mılletler Cemiyeti dosyasına atıldı. _ _ 

Galip F ranıa, kaç yıldanberi mağlüp Alman yadan ustus~e 
yediği şamarlarla serseme dönmüş gibi artık havada uçan hır 
kartal gölgesinden bile ürk-'r oldu. . • 

Adalardaki layemut saltanatına ve denizlerdekı mutlak ha
kiıniyetine güvenerek asırlardaoberi tutturduğu "Spl_endi~e 
lzoteınens., politikasına veda eden lngiltere bugün yegane ıs• 
tinat noktası olan filosuna Akdenizle Şimal Denizi arasında 
Politika seferleri yaptırıyor. Her denizde en kuvvrtli iki de~
let donanmasının bir mosli faik kuvvetlere istinat etmek polı
tika11 güden fngilterenin bu aczi insanı düşündürüyor. 
. Ve anla,ılıyor ki, harbin ne olduğunu iyi bilen eski muha· 

rıplerle beraber bugünün siyaset adamları da harpten korku• 
Yorlar. 

: Korkuyorlar ve bunun için kuvvetlinin hareketini daima 
kitaba uydurmağa çalışıyorlar. Fakat kuvvetin verdiği cür'et 
haınleleri bugünkü hızı ile devam ettikçe o kaçılan tehlike, 
0 acı korku elbette mev'ut eserini vermekte gecikmiyecek 1 

Bürhan Cahid 
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POLİS 

Bir damat, nişanhsının evinde ka· 
Yınpederile kayınbiraderini dövdü 

Bir otomobil devrildi, 
artist yaralandı 

iki 

Münhallere lise j 
mezunu alınacak 

Ecnebi akalliyet mekleple
rindeki münhal öğretmenlikle
re şimdiden müracaatlar vaki 
olmakta ve ders isteyenlerin 
arasında Üniversite talebeleri 
ekseriyeti teşkil etmektedir. 
Şimdiden yapılan müracaatlar 
geri çevrilecektir. l\·lünhaller 
için mekteplerin açılacağına 

1 yakın müracaat etmek lazım 
,11elmektedir, Bundan başka 
Unh·ersile talebelerine de 
Maarif Vekaletinin eınrile ders 
verilmiyecektir, 

Muallim mektebi mewnları 
tercih edilecek ve bunlar mev
cut münhalleri doldurama>.larsa 
üniversiteye devam etmiyerek 
hayata atılan lise mezunları 
tayin edileceklerdir. 
EDEBİYAT FAKÜL TFSİ -

Üniversite Edebiyat fakültesi
ne yazılan talebelerin her yıl 
biraz d~ha azaldıgı göz önün
de tutularak bu hususta tet· 
kıkat yapılması kararlaştırıl
mıştır. 

RESiM, ELİŞİ - Maarif 
müdürlüğü tarafından öğret
meler için tertip edilen resim, 
elişleri kursları yarın sabah 
saat 9 da Fındıklıda 13 üncü 
ilkmektepte açılacaktır. Kursta 
ders görecek muallimlerin 
adedi dört yü zü bulmuştur. 

EV iDARESİ - Yine öğ-

~.ir kaymon bir cocuğu çiğnedi ve 
Oldürdü. Bir kadın tr~mvaydan. ı 
bir adam da evinin merdivenin· 

den düşerek yaralandılar 

retmenler için lüzumlu görü
len ev idaresi kursları da 
yarın şehrimizin muhtelif mın• 
takalarındaki dört Akşam kız 
san'at mekteplerinde açılacak
tır. Kurslar 31 Agustosda 
bitecektir. Yalnız Ev idaresi 
kurslarının Agustosdan sonra 
tekrar devamı kararlaştırıl-

Evvelki gün sabaha karşı 

bir otomobil kazası olmuş, iki 
kişi a~r surette yaralanmıştır. 
Hadise şudur : 

Beyoğlunda bar art istlerin
den Elif ile Hikmet evvelki 
gün Sdbaha karşı işlerini bi
tirdikten sonra evlerine git
tnek üzere bir otomobile bin· 
ttıişlerdir. 

Şoför istiklal caddesinden 
Hürriyeliebediye caddesine 
kadar otomobili muvaffakıyet
le idare etıııiş fakat biraz son
ra uyku sersemliğile cadde
deki 160 sayılı elektirik dire
~ine çarpmıştır. Bu sdeme 
ani ve şiddetli olmuş, otomo· 
bil devrilmi~tir. içindeki ar

artistler a{tır surette yaralan
lnış ve tedavi için hastahane· 
Ye kaldırılmışlardır. Şoför ha
fif varalandığı için kaçmışsa 
da bir müddet sonra yaka
lanmıştır. 
AGIR YARALA Dl - Anka
ra caddesinde seyyar gazete 
bayii 17 yaşlarında Hasan ile 
16 yaşlarındaki arkadaşı Sü
ruri arasında gazete almak 
lneselesinden kavga çıkmış, 
1-tasan Süruriyi taşla aııır su
rette yaralamıştır. Küçük kav
ııacı yakalanmış, tahkikata baş
~anmıştır. Yaralı derhal hasta· 

gitmiş ve kayınbabasile kayın 

biraderini dövmüş ve e\"in de 
camlarını kırmıştır. Damat ya
kalanmış, tahkikata başlan
mıştır . 

DÜŞTÜ Şehremininde 
oturan Hayriye Taşmektep 
tramvay durak yerinde tram
vaya binerken muvazenesini 
gaybetmiş ve yere düşerek 

ağır surette yaralanmıştır. 
Kadın derhal hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

VARAN iKİ - Aksarayda 
Kiıçük Langa caddesi 28 nu
marada oturan 46 yaşlarında 
Mehmet Şevket evinin 12 ba· 
samaklı merdivenlerini inerken 
muva>.ene•ini kaybederek düş
müş ve adamcağızın sağ ayağ't 
kırılmıştır. Şevket derhal has
tahaneye kaldırılmıştır. 

ÇARPTI - Dün Ortaköy
den Beşiktaşa gelmekte olan 
Yusufun idaresindeki 3654 nu
maralı kamyon 19 yaşlarında 

Hamit adında bir ameleye çar
parak muhtelif yerlerinden ya
ralanmasına sebep olmuştur. 

o----
VILaYET 

Hava 
Tehlikesi 

MahsuUittan yUzde iki 
vergi alınacak 

nııştır. 

---<o---
Müzeler 

Tarihi evrak 
Müzeler idaresi bun· 
ların tasnifine karar 

verdi 
Umumi harp senelerinde Al

manlar Şamda Kubbei Hadra 
da bulunan tarihi e\-rak hazi
nelerini yağma etmişler, bun
ların bir çoklarını ve kıymet
lilerini Berline götürmüş! rdi. 
O zaman Şama bir zaferi te
sit için giden heyetten hami
yet!i bir zat orada kalan ta
rihi evrakı ve eski kitapları 
(33) sandığa doldurarak lstan
bula getirmiş ve Topkapı sa
rayına konmuştu. 

Bunlardan birisi vaktile 
açılmış içinden kıymet biçile
nıiyecek kadar yüksek değer
li Papirüsler ve birçok cey
lan derisi üzerine yazılmış 

kur'anlar çıkmıştır. Müzeler 
idaresi 22 senedenberi kurt
ların ve farelerin tahribıne 
terkedilen bu vesikaların tet
kikine karar vermiş ve bun
ları dün Topkapı Sarayından 

eski Türk ve İslam eseri mü
zesine naklettirmiştir. Bnrada 
mütehassıs müze direktörü 
Abdülkadirin riyasetinde bir 
hey'et tarafından bu \"esaik 
tetkik ve tasnif edilecektir. 

• 

• • • 

• 
• 

• 

Diinkü celsenin " Açık Söz., objtkti/le görılnüşü 

Dün Ağır ceza mahkemesin· 
de Şişhane tramvay faciasının 
muhakemesine devam edildi. 
MahkemeJe davacılardan ya
lınız altısı gelmişti. Halbuki 
davacıların sayısı yirmi iki 
kadar vardı. Bunlardan bir 

çokları şirketle uyuştukları 

için mahkemeye gelmemişler
dir. Mahkeme davacılardan 

bazıları gelmediği için tarafey
ni teşkil edememiş ve bunların 
çağırılması için davayı tehir 
etmiştir. 
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Kadastro 
Çalışmaları 
Eminönü mıntakası 

yakında bitiyor 
Kadastro postaları çalışma· 

!arına devam ediyorlar. Emin

önü mıntak .. sında yirmi beş 
mütecaviz mahallenin kadast

rosu bitirilmiştir, Geri kalan 
birkaç mahalle de bir aya ka
dar bitirilecektir. 

Fatih ve Eyup kazalarının 

kadastrosuna da yakında baş• 

lanacaktır. Bu münasebetle 
alakadarlara icap eden teb
ligatta bulunulmuştur, 

Ayrıca Fatih kazasında da 
ikinci mınlaka kadastro sicil 
mümeyyizliği kurulması karar 

altına alınmıştır. Üçüncü mm· 
takayı Beyoğlu kazası teşkil 
edecektir. Bu kazadaki ka
dastro faaliyeti de beş altı 
aydanberi devam etmektedir. 

TAPU TEŞKILATI 
YENiLENiYOR 

Tapu \"e kadastro dairele• 
rinde bir Ajrustostan itibaren 
tapu teşkilat kanununun tat
bikine başlanacaktır • Tapu 

memurluklarının isimleri tapu 
sicil memurluklarına çevrilecek 

bazı yaşlı memurlar da tekaü
de sevkedilecektir • Ağustos 
iptidasında da umum müdür 
Cemalin şehrimize gelerek tet
kiklerde bulunacağı haber ve

rilmektedir. 

Esnaf tayyare 
ahyor 

Esnaf cemiyetleri adına bir 
tayyare alınmğa karar veril
miş ve bunun için lazım gelen 

hazırlıklar ikmal edilmiştir, 
Tayyare parası esnafların ka
yit muameleleri yapılırken ay
rılmaktadır. 

Tayyarenin gelecek yıla ka
dar alınması muhtemeldir. 

Ekonomi 

1 Türk - Fransız 
Ticareti 

Üç ay içinde fransaya 
yapacağımız ihracat 

1936 yılı üçüncü üç aylık 
devrede Fransaya ihraç ede
bileceğimiz mallar tesbil ve 
Fransanın verdiği konlenj1na 
ilave edilmiştir. Bu mallar 250 
kental yumurta, 250 kental yu
murta akı, 250 kental şekersiz 
yumurta sarısı, 40 kental şe
kerli yumurta sarısı, 750 ken
tal arpa, 25 bin kental mısır, 
(muvakkat kabul) su~etile 25 
bin kental mısır da doğrudan 
doğruya ithal suretiledir. Taze 
meyvalar için 1175 ,kental, ke
pek için 11200 kental, çiçek 
soğanı için 312 kental, kereste 
için allı aylık olarak bin ton 
müsaade verilmiştir. 

YANLIŞ HABER - Türk 
ham derilerinin Almanyaya il· ı 

hal edi!emiyeceği hakkında çıkan 
bir şayia üzerine Almanyada
ki Türk Ticaret Odası alaka
dar makamlardan tahkikat 
yapmış ve neticeyi Türk Ofise 
bildirmiştir. Buna göre Al
manya Türk ham derilerinin 
ithal edilmemesi için hiç bir 
karar vermiş değildir. 

BİR iSTATİSTİK - likba
har Layipzig panayiri için ha. 
zırlanan bir istatiğe göre, 
buraya 228,447 tüccar ve ziya
retçi gelmiştir. ,24751 i ecnebi 
alıcıdır. Panayıra 9163 firma 
iştirak etmiştir. 

TERZİLER - Terziler cemi
yeti ıdare heyeti intihabı ya. 
pılmış heyeti idareye Ali Tali 
Hayri, bayan Nebahat, Jorjet 
ve Cemal getirilmişlerdir. 

inhisarı;;:-Müdürü 
Ankaradan geldi 

Gümrük ve inhisarlar yekii
letile temaslarda bulunmak 
ü1ere Ankaraya giden inhisar
lar genel direktörü Mithat dün 
şehrimize dönmüştür. Mithat 
inhisarlar vekili Ali Rana ile 
Çamallı luzlalarında letkikatta 
bulunacaktı. Görülen lüzum 
ü>.eriııe bu tetkikat gelecek 
haftaya bırakılmıştır. Mithat 
birkaç gün sonra tekrar An
karaya gidecektir. 

aneye ka!dırılmıştır. 
ÖLDÜRDÜ - Taksimde 

Valide çeşmesinde oturan Bed
~os oğlu Leonun idare ettiği 

Hava tehlikesine kar~ı mah
sulattan alınan vergi mıkları 

bazı mıntakalarda yüzde üçü 
g~çmediği halde bir çok yer
lerde de yüzde biri bulama
maktadadır. 

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

amyon Samatya tramvay 
caddesinden geçerken 9 yaş· 
larında Burhan adlı bir çocuğa 
Çarpmı~\ır. Çocukcağız aldığı 
Yaranın tesirilc derhal ölmüş
t" ~r. Şoför yakalanmış ve tah-
kıkata girişilmiştir. 

YARALANDI - Dün sa· 
hah Pangaltıda Halaskar Gazi 
C~ddesinden geçmekte olan 
~~r ııaz kamyono ile Ali adlı 

_ır delikanlının idare ettiği bi· 
~·~!et çarpışmış, Ali taşlara 
Uşerek muhtelif yerlerinden 

Yaralanmıştır. 

k AZILI DAMAT - Lalelide 
urultay sokağında 18 numa

ralı apartmanında oturan Hü
~yin sarhoş olarak Vezneci

rde oturan nişanlısının evine 

Geçen yıl Adana mıntaka
sında mahsulattan 40ll bin lira 
tahsil edilmiştir. Bu mıntaka· 
daki tahsilat yüzde üçten ya
pılmıştır. Bu husustaki çalış
maların intizame sokulması lü
zumlu görülmüş ve diin Baş
vekaletten bütün Vilayet ve 
Belediyelere gönderilen bir 
tamimde mahsulattan alınacak 
hava vergisinin memleketin 
her tarafında yüzde iki nisbe
tinde tahsil edilmesi bildiril
dirilmiştir. 

Ayrıca bu tahsilatla oğraş
mak üzere her kazada en bü
yük mülkiye memurlarının ri
yasetinde komi~yonlar kuru
lacaktır. 

GöztePede sucu 
eşekleri 

On yıldır yazlı kışlı Cözte
pede oturuyorum. Her yaz 
köyümüze lstanbullular gelir, 
bir iki ay kalırlar. Bizim kıy
metini takdir edemediğimiz 

köyümüzün suyundan ve ha
vasından istifade ederler. Kö
yümüz onlar için bir sayfi. 
ye diri 

işte size Göztepeden bir 

manzara: 
istasyon caddesile Kayışdağ' 

caddesinin birleştigi noktada 
Göztepenin Zemzem kuyusu 
gibi bir çeşmesi vardır. Ve 

şafak ile beraber çeşmenin ba
şına eşekli sucular dolar. E
şeklerin içinde sırma saçlı, 

süzme gözlü dişi eşekler, bur· 
ma bıyıklı, arslan yeleli erkek 

eşekler vardır. Bütün kö~kler 
uyk uda iken çeşme başında 
eşek dili ile yanık türküler 
başlar. 

Erkek eşek anırır: 

- Senin için ölüyorum, sev· 
gilim 1 

Dişi eşek anırır: 

- Ben, ancak senin olaca
ğım, yiğiliml .. 

Ve biz, lıüıbül sesi yerine 
eşek anırtısı ile uyanırız. 

Belediyeye şikayet ederiz: 

ses yok. Suculara yalvarırız, 
yılışık yılışık gülerler: 

- Hayvan bu Bayım!.. Der

ler. 
Büyük şair Şeyhi'nin ruhunu 

şadetmek için bir "Harname., 
kaleme almaktan başka çare 
kalmadı. 

Göztepe bir sayfiyedir. in
san orada her sabah "aşk 
nağmeleri., ile uyanır 1 

Sinan 

Temaşa haf-
tası programı 

hazırlandı 
Şehrimizde yapılacak olan 

40 gün 40 gece eğlenceleri 
iki Ağustosta başlıyacaktır, 
Bu münasebetle hazırlıklara 
büyük bir ehemmiyetle devam 
edilmektedir. 

Bu iş için seçilen tali komi
teler 40 gün 40 gecenin tam 
bir coşkunluk ve neş'e içinde 
geçmesini temin için progra
mı beş büyük kısma ayırmış
lardır. 

Birinci kısma spor haftası, 
ikincisine temaşa, üçüncü haf
taya küçük san' ati er, dördün
cüye güzel sanatler, beşinci 

ve son haftaya da Balkan 
festivali adı verilmiştir. 

Temaşa haftasına ait pro
gram tamamen ikmal edilmiş
tir. Haftanm ilk gecesi med
dah, karagöz, ikinci gecesi 
orta oyunu oynanacaktır. Bu 
oyun için güzel bir eser de 
hazırlanmıştır. Orta oyunun. 
da tanınmış bütün san'atkiır
la~ ~u oyun için angaje edil
mıştır. 

Üçüncü gece de tulüat kum
panyalarına ayrılmı~tır. Ta
nınmış san'atkarlar o gece 
güzel bir o; un temsil edecek
lerdir. Dördüncü gece Şehir 
tiyatrosu artistleri tarafından 
Mum Söndü piyesi oynanacak 
beşinci gece Halk Opereli ye
ni bir eser temsil edecektir. 
Altıncı gece de yine Şehir 
tiyatrosu artistleri Yarasa 
operetini oynıyacaklardır. Di
ğer haftalarda yapılacak olan 
eğlencelerin programı da ha· 
zırlanmal<tadır. 

PlLAKALAR Zabıtai 
Belediye talimatnamesine gö
re otomobil pilakalarının ko
layca görülecek bir yere kon
ması icabetmektedir. Fakat 
son model otomobillerin şe

killeri değişik olduğu içiıı bu 
h~su.sta müşkülata tesadüf edıl-ı· 
mıştır. Bunun üzerine Daimi 
Encümen bu çeşit otomobil
lerde pilakaların fabrikalarca ! 
tayin edılen yerlere asılması- ! 
nı muvakkaten kabul etmiştir. ' 
YAGCILAR - Sıhhiye Ve
kaleti, yağcıları iki kısma ayır. 
mı~ ve buna göre muamele 
yapılması belediyece şubelere 

tamim edilmiştir. Bu tamimin 
yanlış anlaşıldığı görülmüş ve 
dün bu hususla şubelere ye
niden tebligatta bulunulmuştu~. 
MUHTELİT MAHKEME-

LER - Muhtelit mahkemele
rin bulunduğu eski maarif ne
zareti binasının tamiri bitmek 
üzeredir. Bu binayı belediye 
işgal edeceğinden 31 Temmuza 
kadar muhtelit hakem mahke
melerinin bınayı tahliye etme
leri bildirilıııişlir. 

YOL PARASI - ikamet
gah değiştirmek yüziinden 
yol vergisi mükellefleri bulu
namamakla, tahsilat güç
leşmektedir. Dün bütün llcle
diye şubrlcrine yapılan biı ta. 
mimde bütün miikelleflcrin 
sarih olarak adreslcı iı;in tah
sildarlarca tayini ve ona )!Öre 
hareket edılmcsi bildirilmek
tedir. 

NAKiL VASlTALARI -
Bilümunı n:otorlu kara na!:•l 
va~rtalarının muayeneleri dün 
akşam tamamen bitmiştir. Mua
yene edilen otomobillerin c~m
hrına birer plaka yapıştırıl· 
ınışlır. Bunlar gelecek sene 
muayene zamanına kadar ka
lacak, bu suretle kontrol te
min ediln.:ş olacaktır. 

Bir muhtarın marifeti 
. Dün polis haberleri ara•ı~da 1 
Kasııııpaşada mahalle rniımes
silliği _yapan bay Mu!ıitt:nin 
refıkasılc beraber Leman a-
dında bir kadını dövdükleri 
vardı .. Dün bay Mu'ı ;uin ga. 
zetemıze gelerek polis istihba
ratından verilmiş olan tu ha
berde yanlışlık olduğunu, böy
le bır şikayet esas itibarile 
mevzubahs olmakla beraber 
hakikatte uydurma ve iftira 
olduğ"unu söylemiştir. 

y~ngında, bizzat bir itfaiyeci
ınız yanıyor 1 

Bi1im bildiğimiz sırf bir mal 
zararı olan yanırınlara karşı 
koyacak sırf itlaiye cihazlan
nın mükemmeliyetidir; canını 

feda edercesine çalışacak olan 
ma:..inelerdirl 

Yoksa yangını insan kurban 
ederek söndürecek olduktan 
sonra, bu, o kadar modern bir 
usul sayılamaz, zira (E.kimo) 
!arda da öyle! 

. Evvelki akşamki yangında 
yıne bır kahraman çavusumuz 
kurban oldu .. 

itfaiyemizi idare eden ve ye
tiştirenlerimizin, her halde yan
gınlarda bizzat ltfaiyecisini 
yakmıyan bir teknik usulünü 
tercih etmeleri tavsiye olunur! 
Yangınları illa için itfaiyemizi 
.vakmıyalım 1 
Avukatlar da usulsüz
Ienmege başladılar 

Yangınlarda aslan itfaiyeci
lerimizin böyle kahramanlaş
malarına mukabil, içleri yangın 
olan davacılarımızın da bir 
nevi itfaiyecileri sayılan avukat 
larımızda da son günlerde bir 
celallanma var: 

Mu•.terem bir avukatımız da 
3 üncü hukuk mahkemesi mü
başirine bir tokat atmış, da
vası görülüyor. Bir muhterem 
avukatımızın usulsüz hareke
tine hayret ellik: Tokalı Ba
roya istida vermeden atmış! 

Çok şey 1 

Şu alişaj işi için kı> amet 
koptu. Ticaret müesseselerin
den bazı mühim mıktarda pa
ralar istenilmesinin bir an ev-
vel önüne geçilmesi istendi. 

Okudunuz mu ? Belediye
miz nihayet bu haklarını bir 
müteahhide vermekle işin doğ
ru neticeler vermvmekte ol· 
duğunu görmüş ve mukavele 
bittikten sonra bu iş bizzat 
yapmak için tetkikatta bulun
maya başlamış. 

Telaşa lüzum yok: l\1uka
vele önümüzdeki Marlt ı Lite
cekmiş 1 Şu önümüzdeki Mart. 
ta 1.. Yani ( 9) ay ~onra 1 Eh, 
ticarethaneler analarının ka
rınlarındada 9 ay elbette sabr
etmişlerdir. 

Arkadaşlar 1 mesele halle
dilmiştir!. 

Mahalle mü. 
messili çalışıyorı 

Kasımpaşada bir mahalle 
mümessili karısile birlikle ma
hallelerinde oturan bir kadı

nın evine gitmişler, kapı; ı ça
lıp kadını aşa~ çağırmışl;ır. 

Kadın kapıyı açınca ikisi 
birden üzerine hucum edip 
kadıncağızı bayılıncaya kadar 
dövmüşler! Kadın hastahaneye 
kaldırılmıı .• 

Gördünüz ya: Mahalle mü
messili ya avukattır, yahut ta 
mühim bir tebligat yaptı! An
cak görl'lüyor ki mahalle mü· 
messillcri hılkın bfasına biraz 
da fazla iyi yerleştirmeğe 
çalışıyorlar! 

~klere hürmet ı 

Bazı sütçü ve sakalar yolda 
a.t ve eşekleri ~C\"erlermiş. 
Ulerlerine binilen bu hay\"an. 
!arın bu suretle eziyet çektik
leri. hayvanları himaye cemi. 
yetini:ı nazarı dikkatini celb- · 
etn; •ş, belediyeye bu halin 
men'i için müracaat etmiş. 
Belediyemiz de derhal (bütün 
zabıta memurlarının rastladık
ları yerde bu gibi hallere mu
halefet etmelerini) :her tarafa 
tamim elmiş • 

Mesele cştklere taallük et· 
ligi için gerek cemiyetin ve 
gerek Belediyemizin sür'at ve 
e'ıcmmiyetle harekete geçişin

d~ki manayı takdir ediyoruz. 
Yirminci asırda eşeklere, bir 
de Üzerlerine binerek eziyet 
çektirilmesine tahammül olun· 
maz. Vakaa, bizler, biz in
sanlar bu kadar eziyet çekiyo• 
ruz amma, biz nihayet in• .. 
nız 1 Eşeklere iünah 1 
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Her gün bir yazı 

Türk Edebiyatının Türk İnkı
labı Üzerinde Hiç bir Tesir Ve 

Hissesi Yoktur ' ' 

• Senesi geçmiş duvur takvimi ıair ve muhar
rir/erinin Cep takvimi şairleri adını verdikleri 
gençlerin, kendilerini, eskiliğinin devamı olan 
şimdiki edebiyat yolundan kurtarması lazımdır. 
Çünkü Türk edebiyatı şimdi başlamaktadır! .•• 

Yazan: Münir Müeyyet Bekman 
Son ayların edebiyat hadi

ıeleri, iki nesil arasında bir 
varlık ve yokluk davası do
ğurmuştur. Yenilere göre es
kilerin, eskilere göre yenilerin 
değeri yoktur. Bu öyle iki 
hüküm ki, ikisinin de mücerret 
mefhumlardan kurtulamadığını 
itiraf etmek İcab eder. Bina
enaleyh bir neticeye varabil
mek için evvela varlık denilen 
mefhumun üzerinde durmak 
lazımdır. Şimdi kendi kendi
mize soralım : 

- Bir Türk edebiyatı var 
mıdır?. 

Bn sualin cevabını verme• 
den evvel varlığın kıymet öl
çülerine müracaat etmek, onun 
mahiyetini araştırmak mecbu
riyetindeyiz. 

Varlığın kıymet ölçüsünü 
biri iç hüküm öteki dış hü
küm olmak üzere ikiye ayrı-
la bilir. 

1) iç hüküm: 
Bu, muayyen bir hadisenin 

içdeki tesirinden doğar, 
Onun kuvveti ise müşterek 

heyecanların aksülamelinden 
a'.'llarız. Eğer kitle o şeyi be
nimsemiş, o şeyin kendi his ve 
temayüllerinden biri olduğuna 
inanmışsa, o şey kuvvetlidir, 
tesirlidir demektir. Şimdi mev
zuumuz edebiyat olduğuna 

göre muhakememizi bu esas 
üzerinden yürütelim ve bir 
Türk edebiyatı var mıdır, sua
line cevap verelim : 

Bir Türk ede!>iyatı vardır, 

fakat bir Türk edebiyatı yok. 
tur! ... vardır, çünkü bunu bize 
bütün tekamül şekillerile ede
biyat tarihleri ve kendi tec
rübelerimiz göstermektedir. 
Fakat bu öyle bir edebiyat ki 
asla müşterek heyecanlarda 
yer tutamamış, muayyen bir 
kitlenin yine mücerret iç ifa
deleri şeklinde kalmıştır. Bir
çok istihalelere tabi olan bu 
edebiyatın müsbet bir karak
teri olmadığını da görüyoruz. 
Mevzular cemiyetlik kıymet

lerden hariç olarak ekseriya 
iç duygu ve ihtirasların bir 
tezahürü halinde devam etmiş, 
fantazi bir hal almıştır. 

Tabii, fikirsiz ve tezsiz ola
rak.. bu ise, bizi yoktur 
derneğe kadar göntürebilir .. 

2) Dış hüküm: 
Şimdi, bu çerçive içinde 

edebiyatın dışlık kıymetine, 
yani dünya edebiyatı arasın

daki mevkiine temas edersek, 
dışda da bir kıymet kazana
mamasının, içlik kıymetinin 

tesis edememiş olmasından 
ileri geldiğine hüküm vere
biliriz. 

Bu, neden böyle olmuştur. 

Sualine de cevap vermek 
lazımdır. 

Bu; yukarıda temas ettiğim 
gibi edebiyatın fantazi bir 
mevzu olarak telakki edilme
sinden, 

Rornan: 79 

Bu; edebiyatın cemiyetlik 
büyük vazifeleri olduğunun an
laşılamamış olmasından, 

Bu, edebiyatçıların dar gö
rüş ve taklitciliğinden, 

Nihayet bu kültürsüzlük
ten ileri gelmiştir. Kültürsüz
lük derken bir noktaya daha 
temas etmek istedim. Bizde 
malümatlı Adam, yetişmiş, 

fakat verimli adam yetişme

miştir. Bilgi bir malın bir de
poya mütemadiyen yığılması 

gibi kafalara doldurulmuş, fa
kat bunun nasıl işleyeceği 
faydalar vereceği üzerinde 
durulmamış, hulasa kafalar 
yarabcı bir hale gelmemiştir. 

Bunun neticesi olarak da biz
de orijinal eser denilen şey 
doğmamıştır. Orijinal eser 
verilememesinin sebebebi ka
faların yorulmak istenmeyişin. 
den, Muhakemenin ona göre ha
zırlanmayışından, okunan eser
lerin hazmedilemeyişinden ileri 
gelir. Eğer sanatkar okuduğu 
eseri kafasında hazmetmesini, 
yaratacağı eserde kendi gö
rüş ve duyuşlarından istifade 
ve sanat kabiliyetini terbiye 
etmesini bilirse aradığımız 

meydana çıkar. Halbuki bizde 
daima bunun ak.i olmuştur. 

Eserlerimizin, okuduğumuz e
ser!erden kapma veya onların te
siri altında kaldığını anlamakta 
güçlük çekmeyiz. Bunun da 
sebebi vardır. Sanatın meslek 
haline gelemeyişi, sanatkarın 
sanatını benimsemeyişi! .. 

Bu bakıma göre hulasa: 
Bize göte var olan edebiyatı

mızın dıslık kıymeti yoktur. 
Dışlık kıymeti olmıyan bir 
edebiyat ise henüz var demek 
değildir. 

0 13 
Edebiyatın Millet karakter• 

!eri, rejim hareketleri üzerinde 
pek büyük tesiri vardır. Ede
biyat halkı bir mefküre etra
fında toplıyabilmek, heyecan
larını idare etmek iktidarın

dadır. Biz de edebiyatın bu 
bakımdan da ;;ılır olduğu hük. 
müne varır ve diyebiliriz ki, 
Türk edebiyatının da Türk 
inkıliibt üzerinde hiçbir tesir 
ve Jıiseesi yoktur. Türk edebi
yatı, Türk inkılabına gelinceye 
kadar ekseriyetle sübjektif ka
rakterini muhafaza etmiştir. 

Başka milletlerin tarihini tet
kik ettiğiniz zaman o millet
lerdeki inkılaplarda evvela 
nazariyelerin, edebi hareket
leri hüküm sürdüğünü, sonra da 
bu cereyanlara göre bir re
jim hareketi başladığını görü
rüz. Halbuki Osmanlı impara
torluğu, başlanğıcındanberi 
müsbet, muayyen bir fıkir ve 
nazariyeye sahih olamamış, 

yörüyüşler tesadüfi olmuştur. 
Bu gelişi güzel yörüyüşte ede
biyat ise, aynı kararsızlık için
de bocalayıp durmuştur. 

Bu neticeye göre dünkü 

Askerlik: 
Topçunun gaz atışı 

Topçu; zehirleme Sındır
ma veya baskın tarzında 
zehirli gaz atar. 

AÇIK SÖZ-

Görüşler: . 
Sırtında delik deşik bir kü

fe, ceketi yok. Zayıf vücudünü 
yırtık, kirli bir kömlek par
çası örtüyor. Ayağında pan
talona hiç benzemiyen, bez 
parçalarile eklenmiş şalvarımsı 
garip bir nesne var. 

Bu, bir küfecidir. 
Küfecilik. O da bir meslek. 

Yüklerini taşıdığı insanlardan 
aldığı beş on kuruşla karnını 

doyurmıya, yahut açlıktan 

kurtulmıya çalışır. 
Önünden geçiyordum. Ya

nıma yaklaş b. Ağlıya ağlıya 

yalvardı: 

- Bugün beş kuruş bile 
alamadım. Aç kaldım. Bana 
beş kuruş._ • 

Zavallıyı fazla söyletmedim, 
beş kuruş uzattım. Fakat daha 
parayı onun avucuna bırak

madan arkamdan tanıdık bir 
ikaz sesile irkildim: 

- Verme biradir.. O küfe, 
sahteliğini örtmek içindir. O 
çalışmıyor, dileniyor. 
Aramızda böyleleri var işte. 

Zehirleme atışında yeşıı 1 
veya sarı gaz mermisi kul
nılır. Yeşili gaz bulutu ha
linde, sarısı da doğ'rudan 
doğruya insan derisi üze
rine tesir yapar. Zehirleme 
atışı, bir Plana göre, gece, 
sisli, rüzgarsız ve yağmur
suz havalarda tesirlidir. 
Zehirin arazide devamı ya
zın 6, kışın 12 saat sürer. 
Sakin havalarda, sık ağaç. 
lıklarda, kapalı avlularda 
tesir müddeti artar. Rüz
garlı ve yağmurlu zaman
larda tesiri kalmaz, Sarı 

mermilerle gazlanan yer
lerde zehir üç gün kala
bilir. Kuvvetli yağmur zeh
ri derhal giderir. Sındırma 
alışında mavi, yeşil ve ıarı, 
yahut her üçünü karıştıra
rak hususi mermiler kulla
nılır. Tahriş edici mermile
rin parçaları da tesir ya
par. Tahriş tesiri duman 
bulutunda bulunduğundan, 
bulut dağılır dağılmaz ze
hirlenme tehlikesi kalmaz. 
Atışlar plana göre ve ça
tal teşkili ile de yapılır. 
Lüzumu halinde bu çatal 
hadleri aşılabilir. Nişang~h 
mesafesinden 50 : 100 met
re daha uzunu veya kısa 
yerlere de Sındırma at;şı 

yapılabilir. 

· ı Doktorun ı 
L Öğütleri 

Gaz baskınları, bulutun
da zehir tesiri bulunan 
mermilerle yapılır. Baskının, 
gaz maskeleri takmıya va
kit bırakmadan icrası, te
sirini arttırır. Baskınların 

kısa sütmeleri pek fay
dalıdır. 

M. K. 

Aile Hekimi 
Her ailenin bir doktoru ol

malıdır. Herkesin hususi bir 
hekimi olmak gerektir. Böyle 
olursa, o ailenin, sıhhi işleri 

yolunda gider. Çoluk çocuğu 
her zaman hastalanmaz 1 

Çünkü (Aile doktoru) evde 

tesadüf edeceği, sıhhate zarar 

verici bütün fenalıkları kaldı

rır. Evin içine mikrob, hasta-
1 lık sokmamak için tedbirli 
davranır. 

Zayıf, kansız, hastalığa müs
taid, anayı, babayı, evlatlarını, 

-----------=- , torunlarını keyifsiz olmadıkları 
~~ 

Türk edebiyatının karakterli bir 
varlığı yoktur derken şunu 

ilave edebiliriz : 
inkılap, Türk edebiyatından 

bir şey almunıasına mukabil, 
ona çok şeyler uermek yolun
dadır! ... 

Bundan sonrasına gelince : 
Varsınız ve yoksunuz hük

münü verirken realiteyi gözö
nünde bulundurmak icabeder. 
Eskiler varız derken içlik ve 
dışlık kıymetlerini tesbit ede
bilecek kuvvette olmalıdır. 

zaman muayene eder, nalura
larını, bünyelerini öğrenir. Lü

zum görürse kuvvellendirir. 
Sıhhi tavsiyelerde bulunur. 

Velhasıl, ailenin esaslı bir uzvu, 

sıhhi bir müşaviri olan doktor 
manen ve maddeten çok hiz
metler görebilir 1 

Şimdi asıl meselenin ruhu 

buradadır! Acaba her aile ken-

dine mahsus bir doktor her 
zaman tutabilir mi? Mail kuv
veti müsaid mi? 

işte bu müh'm meseleyi na
zarı dikkate aldım ve (Aile 
Hekimi!) unvanı altında gele
cek sayıdan itibaren çok fay
dalı ve lüzumlu bilgileri yaz
mağa karar verdim. 

Her ailenin evinde, çoluk 
çocuğunda hu•ule gelecek ek
siklere, hastalıklara, !azı mlı 

işlere dair her ne aranılırsa 
bulunabilmek üzere gayet açık 
türkçe ile yazılmış bir sütun 
bulunacaktır. 

Ümid ederi'll ki, herkesin 
ihtiyacı olan (aile doktorunu) 
Lokman Hekimde bulmak ka
bı! olacaktır. 

Dr. Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 
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~ Bir cinayet davası ~ 

·-
No: 84 Yazan. Reşat Ekrem Koçu 

Karaçelebizade, kumaşlarla mevsimlerin ve güzel bİI 
tazeliğin narin ve tath ahenk ve imtizacını yarata

buluşlarıyle orijinal bir sima idi 
Karaçelebizade bu fera

gatinde hakikaten samimi idi. 
Alayiş ve debdebeye mef
tuniyet en büyük ruhi ih
tiyacı olduğu kadar, kendisini 
zengin arpalıklarından vareste 
kılabilecek kadar da servet 
sahibi idi. 

Mesken ve libası ve sofrası 
ve hizmetçi ve adamlarının ter
biyesi ve darat ve ihtişamile 

yaşayışı •vezirane ve belki 
mülükane idi.. Daima nefis 
yemeklerle tatlılar yenilen 
sofrasında hemen her zaman 
birçok misafir bulunur, huzu
runda adap 'Ve erkan ile otu
rulurdu. Efendi hazretleri ye
mekte kimse ile laf etmez, 
yemekten sonra da yanına 

herkes gidemezdi; kimi davet 
ederse o giderdi. Ekser evka-
tında ya mütalaa, yahut ta 
"tahriri kütüp ve risail,, ile 
meşgul olurdu. 

•Karaçelebizadenin sair hud. 
damından maada taze rü ve 
mehpare beş altı tane nazenin 
hizmetkarı eksik olmazdı. Pak 
damen ve salih idiler. La
kin müşahedei cemali hüban 
ile mütelezziz olup olmakule 
sureli ve slreti mahbub çele
bileri evlat yerine terbiye edıp 
okudup yazdırıp çırağ etmeğe 
mail idiler. Hatta mahdumla

ra eyyamı şitada Hint alacası ve 
mirzay boğası kapam1 ve şal 
kuşak; ve eyyamı sayfda ince 
kırım kesimi b!yaz sade ve 
som sırma kolan kuşadıp ey· 
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Denız 

Yeni vapurlar 
Denizyolları müdürü 

Ankaraya gidiyor 
Den'z yolları idaresi genel 

direktörü Sadettin yarın ak-
şam Ankaraya gidecektir. Sa
dettin Avrupaya ısmarlanan 
yeni vapurlar için iktisat ve
kaletile temaslarda bulunacak 
ve bu hususta bazı direktıfler 
alarak şehrimize dönecektir. 

TAHMiL, TAHLiYE 
TARiFESi 

iktisat Vekaleti tarifeler ko
misyonu reisi Muhsin Ankara
dan şehrimize gelmiştir Muh
sin limana aıt yükleme boşalt
ma tarifesini tesbit için tetkik
lerde bulunacaktır. Tarife ko
misyonu yakında toplanarak 
bu husustaki çalışmalarına baş
lıyacaktır. Muhsin ön_ümüzdeki 
hafta içinde de lzm;re gıde
rek tetkiklerine devam ede
cektir. 

MUHTELiT MAHKE· 
LERDE 

yamı mutedilede süt mavisi j 
ince bez cantiyanlar giydirip 
çağşır geydirmeımiş; ve sade
lerinin yırtmaç şikafı şatranci 
şal ile iki karış mıktan olup 
bir iki yerden rapt için kop
ça dikerlermiş ki, misafir hu

zurunda açılmamak için yırt
r.ıaçlar iliklenirdi. Sair vakit
te küşade olup esnayi hiz
mette süratle amedü şüd ettik
çe şık tulani yırtmaçlardan 

simin topukların ş~aası meclise 

pertev salardı. Efendi hazet
leri bu veçhile topuk seyri ve 
Kırım kesimi esvabı şikalından 
ayıneı sine temaşasın edüp 
bu kadarla kanaat edermiş. (1) 

Fakat Karaçelebizade, ku
maşlarla mevsimlerin ve güzel 

gibi tarizler karşısında dl 
ıskandallardan ürkmiyen rf' 
hl bir salabete inkılap ediyol' 
du. Bir gün mahremlerinde' 
bir zat: 

- Sultanım. Bu taze uşaid.,. 
istihdam ettiğiniz çeodl' 
münasip görülmez. 

Demişti. Aziz efandi: Hü.-' 
suret ka'Jiliyeti slrete ali metti 
Bir alay kabihülvecih ehreııı" 
istihdamından bunlar müol' 
siptir • Ve bir alay fe~ 
şerrinden hıfz ve terbiye ı 
adam ettiğimiz cihetle mecıl' 
oluruz.,, 

Cevabını vermişti. 
Amma Sultanım tarzı libaf 

larında muhtera tekellüflel'1 

itinanıı sebebile adanız ta-' 
ve dostlarınız suizan ederleri 

bir t~zeliğin en narin ve tatlı Deyince de: 
ahenk ve imtizacını yaratan bu - Telezzüzü nazardan gaf 
ince buluşları ile muasırlarının kasdımıı yoktur, cevasisi uyul 
zevkinden ayrılan tamamen olanlar tefehhus ederek pa~· 
orijınal bir sima idi; ve bu- bazlığımıza muttali olup ı# 
nun içindir ki düşmanlarının zandan kurtuluruz; hassad " 
daimi tariz ve tenkitlerine billiyeti belasile zem ve gı! 
hedef olmuştu. Mahaza onu bet edenler seyyiatımızı alırl; 
en tehlikeli anlarda ön safla: Cevabını vermişti. •) 
ra atan san'atkar cür'eti, bu ( Bitnıe1J, 
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SAN~T 
KiTAP~ REfiM. TiVATQO,MUS';l(t 

Bir Tarifenin Kabı .. 
Bir tarife kapaf.ı ile sanal -·halinde tanımak· ve öğrenrıt,ı 

sütununun ne alôkası var? j lüzımdır. - . ,,., Diyeceksiniz. Fakat güzel şey Eval Milat Ozar yurau 
setıenler, iyi bir eseri nerede zun en iyi afişçilerinden bi 
görseler beğenmeleri lüzım ge- olmıya layıktır, çünkı1 esef 
lir. Sonra medeni ve bu su- /erinde başka başka, ayrı of 
retle sanat kür bir i'lianın en şeyleri birbirine bağlıyan, -~ 
büyıik va,ife.•İ, gördüg güzel- birlik var. Ve bu airlik ga 
likleri valandaşfo.rına duyur· bir şarkının birbirlerin~ 

deg"i•ik sesler vuen nofal mak ve anlatmaktır. Ben de ' rf 
gibi ahenklidir. Bunu Ao; 
padan ôuraya geldiği zatrl 

dün güzel birşey gördüm, size 
birkaç satırla an/alacağım, ve 
emin olunuz bu vezi/emi ya .. 
parken şahsi bir iftihar 
duymıyorum. Duyduğum if
tihar yurdum içindir üzüldüm. 
Duyduğum acı da yurdumun 
sanark<irları içindir. 

Akay idaresini yeni yaz ta• 
rifesinin kapağını gördünüz 
mü? Ne kadar güzel yapılmış 
bir eseri taşı<lığınızin yoksa 
farkında değil misiniz? ... 

yaptığı ( lstanbul) afişinde', 
Yalova kaplıcaları için ya 
lığı diğer bir i/ü11da görü/ 
ruz, ve o lablomsu afiş bu/ 
Köprü altını gölgelendiren sf 

çatıların üstündedir. Fal' 
Milat Özar bundan başka ' 
yapabilir? 

Zekü, bilgi, tahsil ve isfiJI 
sanal aşkı... O bunların h~ 
sini ruhunda ahenkli lab/ol 
gibi toolamış yalnız onu ıatıl 
yan ve pek le aldıran yok..-

11 işte biz hep böyleyiz ve 
b.. b" ""k h 1 ızd•' ızım en uyu a am 

Yeniler siz yoksunuz, biz 
varız derken karakterlerinin 
eskilerden farklı olduğunu is
hal edebilmelidirler. Halbuki 
senesi geçmiş duvar takvimi 
şair ve muharirlerinin, Cep 
takvimi şairleri adını verdik
leri ekseri gençlerin eskilerin 
devamından başka birşey ol
madıkları [bu hükümden uzak 
değerler olduğunu da işaret 

etmek isterim.] Esefle görül
mektedir. Aynı taklit, ayni gö
rüş ve duyuş ayni mevzu gibi .. 
Bütün bunlar ise edebiyat 
mevzuunuo, edebiyat manası

nın hala ne olduğu anlaşıla

mamı olmasından ileri gelir. 
Bunun için yenilerin kendile
rini eskiliğin devamı demı de
mek olan şimdiki edebiyat yo
lundan süratle kurtarması la
zımdır. Davayı kazanabilmeleri 
için ... Çünkü Türk edebiyatı 

şimdi başlamaktadır .• 
Ankara: Münir Müeyyet Bekman 

~ Mündericahmn:ın çok1uğun- ; 
~ dan ve betinci sayfamızın ço- ~ 
g cuk yaprağına tahşisinden bu- § 
S: gün netredllemedi. Muhterem § 
; okuyucularımıza arzı ltizar § 

1 
§ ederiz. ~ 
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Türk - Fransız Muhtelit ha· 
kum mahkemesinde son kalan 
Baver Marşa! Fransız banka
sile hükümetimiz arasındaki 

davanın bedeli için bir ehli 
vukuf tayini kararlaştırılmış ve 
bir Hollanda maliyecisi bu işi 

kabul etmiştir. Hollandalı 15 
temmuzdan itibaren işe başlı

yacaktır. 

Biraz boğucu olmasına rağ .. 
men Marmaranın güneşli bı*r 

gününde Akay vapııru denizi 
nasıl yararak ilerliyor... Ve 
köşede uçan Martının kanat
ları o hem durgun, hem de 
canlı manzaraya ne güzel uy
muş. Kapağı yapan her kesin 
taniması l<izım gelen afişçi[e. 
rimizden Milat Özar dır. Onu 
evvelden de tanıyordum. Fa
kat bizim şehrin adeti muci
bince bir sanatkcirı ve eserini 
bir galeride değil, bir tarife 
kabında, yahut basık tavanlı 
bir apartman odasında, veya
hut simsiyah bezlerle da/an
mış eciş bücüş bir sinema 

Yurdumuzu bir sanatkar gar 
du yapmak eli'Tlizdedir, ~ 
rupalıları fersah fersah ge 
sanal kür/arımız vardır fakO~' 
Fakat onların eserlerini CO:: 
/erecek bir galeri, islidaı/ar~ 
kuvvetlendirecek bir ma 
bulamıyoruz. •t 
Sanatkarlarımızı ve •erle~ 
görmek, tanımak ve beyen '/I 
için bir galeri istiyoruz. Bı 
limki ne Köprünün saç çatıl~ 
ne de tarife kapakları galt 
nin oynadığı rolü oynıyatrlıı! 

Tarık Z. Tuna~ 

Yok.ok Ç©ıırd©lk. 
leyerek annemin kumral saç
larının toplandığı beyaz ense
sini öptüm. Çocukluğumdan. 
beri içimden büyük bir sevinç, 
bir sevgi taştığı zaman, an
nemi, ensesinden öperdim : 

- Niçin gözlerin yaşlı Se
zen? 

Annem, yüzüme merakla, 
hayretle bakarak sormuştu. 

Kendimi toplıyarak gülüm
sedim: 

Kalbimi, bir el sıkıyor san
ki ... Güçlükle soluk alıyorum. 
Şakaklarım çatlıyacak kadar 
ağrıyor, yüzüm, ateş içinde. 

Korkuyorum, Turgut ya gel
mezse; ya, onu bir daha gör
mek imkanı olmazsa ? 

lacak; ve biz arada yaot 
cağız... ,.. 

Bunu düşünürken ağlanıa•
başladım. Ben, kollejde okııf' 
ken, kendimi bütün haya~ 
sarsıntılarına göğüs gerec. 
kadar kuvvetli yetiştiğiJ!l~' 
hayatın karşıma çıkacak b" 
tün engellerini kıracağımı, r' 
neceğimi sanmıştım . Meğel 
bir fırtınanın küçük bir ssf 

rıntısı karşısında duramıyıı' 
küçük bir esintiye dayana~ 
yan bir çöp parçasından far~ 
sızmışım! 

- Baba, annem, geldi. Se
nin hastalığını sordu... Miden 
bozuldu; Sancılandın, ben, sa
na çorba yaptım, anlıyor mu· 

sun? 
Annemin yaklaşan ayak ses

lerini duyunca yüksek sesle : 
- Annem, hastalığını merak 

ediyor. Kalkta, merak edecek 
birşey olmadığını anlasın! de
dim. 

Annem, odaya girmişti: kar
yolaya yaklaşarak elini baba
mın alnına koydu : 

- Geçmiş olsun kocacığım!. 
Birdenbire öyle üzüldüm ki ..• 

Annemin sesinde, pürüzsüz 
tatlı bir şafkat, sevgi dolu 
idi. Babamın gözlerinin içinde, 
.ıtanan, üzgün manalar vardı. 
Annemin elini alarak dudak
larına götürdü: 

- Mahmut Yesari -
..::. Bir şeyim yok, yavrum, 

yalnız biraz kırgınlığım var. 
Onların arasındaki bu sah

nenin uzamasını istemiyordum. 
Eğer biraz daha sürecek olur
sa, avaz avaz ağlıyarak oda
d3n çıkacak tını: 

- Baba, dedim. Annem, 
bana, bir çok şeyler almış. 
yalnız, senin hasta olduğunu 
duyunca, yanına koştu. 

Babam, gözlerinin içi min
nettar bir parlayışile yanarak 
bana baktı: 

- Daha iyi Sezen. Hep be
raber görelim. 

Anneme dönerek sordu: 
- Kızıma, kimbilir, ne gü

zel şeyler aldın? 
Annem, babamla aramızda, 

bir anlaşma olduğunu sezer 
gibi, sezmek ister gibi, yüzle
rimize, ayrı ayrı bakıyordu. 

Babam, yataktan atlıyarak 
terliklerini giydi: 

- Paketler nerede?... Se
zeni, fazla merakta bırakmı· 
yalım ... 

Kesik kesik gülüyordu : 

- Doğrusunu istersen, Se
zen kadar, ben de merak edi
yorum. Şu cicileri görelim l 

Hep beraber dışarı çıktık. 
Annem, babamdan alAkasın. 
dan memnun olmuştu; biraz 
evvel uçan neşesi, yerine ge• 
livermişti: 

- Kızım, giyeceği, kullana. 
cağı ve her şey almak için, 
bana vekalet verdi. Fakat ba
kalım, beğenecek mi; aldıkla

rım, onun zevkini okşayacak 

mı, hoşuna gidecek mi; bil
miyorum artık 1 

Merdivenleri iniyorduk. in-

- Senin zevkine, inceliğine, 
bütün kalbimle inanırım... hiç 
merak etme. aldıklarını beğe
neceğim l 
Aşağı inmiştik. Annem, bi

rer birer paketleri açı yor; 
renk renk ipek çamaşırları; 
Turguda ve bana aldığı pija
maları gösteriyordu. Hepsi 
ince bir zevkle seçilmiş: dik
katle aranarak bulunmuş, ayır
blmış, iç açan, göz okşıyan 
şeylerdi. 

Fakat, benim içim sevinmi
yorda; kalbim, gözlerimi ya
şartacak kadar sızlıyordu. 

Acaba, bunları giyebilecek 
miyiz? 

iki aile arasında geçen ha
diselerden sonra, Turgutla ev
lenebilecek miydik? 

Bu sorgular, beyninin damar• 
iarını ateş gibi yakarak başımı 
döndürüyordu. 

- Çok memnunum, anne 1 
Bilirsin ki, çok sevindiğim za
manlar, gözlerim ıslanır, bü
yük zevkle ağlarım! 

Babam, yalan söylediğimi, 
niçin ağladığımı anlamıştı. An
nem gülümsiyerek bana ba
kıyordu: 

- Demek ki bu kadar se
vindin, memnun oldun? 

Annemin boynuna sarıldım: 
- Sevinmez olur muyum, 

anneciğimi 

El (!) 

Gece, yıkık çardağa gittim. 
Turgut, gelmemişti, bekleme
ğe başladım. Dakikalar uzu
yor, uzuyordu. 

Turgudun bahçesinde, ses, 
ışık yoktu. Büyük çam ağaç
ları, küçük beyaz köşk, yıl
dızlı göğün serptiği donuk 
aydınlık içinde derin bir uy
kuya dalmıştım. 

Onu, ne kadar derinden ve 
bütün bir gönül dolusu sev
diğimi, ona bütün varlığımla 
bağlanmış olduğumu anlıyo
rum. Onsuz kalmak korkusu 
dünyada yap yalnız kalmak 
kadar acı ve korkunç olacak. 

Çardağın, yıkıkllğ.nı, çökük
lüğür.ü bu gece içimde duyu
yorum. Çardağın yıkıklığı, içi
min kırıklığı ile öyle uygunki ... 

Yan dalları aralıyarak, bi
zim eve baktım. Yemek sa
lonunun pancorları açık. Ba
bam kenarda oturuyor; annem, 
ortada dolaşıyor 1 

Onlara imrendim. Babam, 
suçunu anlamış, karısına, yu
vasına, eski bağlılığile dönmüştü. 

Belki Nevin abla da, Cemil 
amcadan ayrılmıyacak l 

Yalnız, iki ailenin arası açı-

Turgudu sevmeğe başlarn~~ 
dan evvel, yalnız yaşama_0., 
kuvvetini kendimde bulabıP 
dim. Turgudu sevince, duy~ 
larımla beraber, kuvvetlerİll' 
de paylaşmıştım. J;)· 

(Bilm~ _..,,, 
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12 Temmuz -AÇIK SÖZ- s 

! OCUK YAPRAGI 
Bize yazacağınız her şeyi 
Açık Söz Çocuk Yaprağı 

HER PAZAR Duygular!!'ıza. ve isteklerinize karşı 
AÇIK SOZ'ÜN Çocuk yaprağı 

Adresine yollayınız. 

AÇIK SÖZÜN be,ınci sayfası 

J Çocuklar içindir. en yakın bir dost olacaktır. 
'-·~~~~~~~~~~~~~~--~~ 

- Kim biliyor? 
- Ben Bay Oöretmen ı Açık Sözün 

çocuk yapraöında okumuştum 1 

SAN'AT 
Türk müzesini kuran adam: 

Osman Hamdi 

SALAHATTİN 

Açık Sözün küçük dostlarından gazeteci Salahattinin ar· 
kadaşları arasındaki lakabı Aşçı Salahattindir. Çünkü ana
sının küçücük bir aşçı dükkanıdır. 

Bu yıl işler kesat gitti. Dükkan işlemedi. Salahattin ga
zete satarak anasına yardım etti : 

Bir yandan mektep, bir yandan gazetecilik, üstelik bir de 
dükkanın ayak işleri ... Üç karpuz bir koltuğa sığar mı; sığ
maz elbet. Zavallı Selahattincik bu yıl muntazam okuyamadı. 

Salahattin çok çalışkan, açık göz, temiz yürekli çocuk
tur. Bir yerde yığınla altın görse elini sürmez. Alnının teri 
ile kazanır. 

1 Salahatıinin en sevdijti şeyler: Futbol ile bisiklettir. Hele 
,,, bir bisikleti olduıı-u giin diinyalar onun olacaktır. 

Türk müzesini Osman Hamdi adında büyük bir Türk alim 

ve ressamı kurmuştur. Osman Hamdi 1842 de lstanbulda doğ

muştur. Tahsilini Avrupada yapmış, bilhassa resim ve eski eser

ler üzerinde çalışmıştır. Memleketine döndükten az sonra 11 

eylül 1881 de müze müdürü olmuştur. Bir taraftan müze idare
sini tanzim etmiş, diğer taraftan bir alim s:fatile memleketin 
muhtelif yerlerinde hafriyat yaptırarak müzemizi zenginleştirmiştir. 
Müzemiz Avrupanın birinci sınıf müzeleri sırasına girmi;;tir.Aynı ı 
zamanda büyük bir ressam olan Osm&n Hamdi, birçok tablolar 

yapmış ve bu tabloların birçoklarını Fransa ve lngiltere gibi 

büyük devletler satın almışlardı. Yukarıda büyük san'atkarı 
yapmakta olduğu bir tablonun karşısında görmekteyiz. Osman 

Hamdi 24 şubat 1910 da ölmüştür. 
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SİZİN YERİNİZ 
Bizi seven oku

yucularımızdan : 

Talebe yazıları: 

• • 
lzmıtte Akşam 

kaldırın, gök yü- 1 
zünde uçuyor; körfezine bakın, 

su için de yüzüyor. Bu gece 
ızmit görfezinine su değil, ışık 

dolmuş, etraf parıl parıl. 

Ay: 
Kafanızı 

Ayın yüzünden bir tül gibi 

sıyrılan bulutlar karşı tepe
lerin üstüne seriliyor. 

Körfezde bulunan iki gemi, 
mavuna ve kayıklar hiç şüp

hesiz ki uyumıyorlar. Onların 
üstünde evlerinden uzak ge
miciler vardır : Sahilden ya
nık türküler işidiyoruz. 

O gemiciler de ay ışığında 
denize giren lzmit çocukları-

nın çığlıklarını işittiler mi? 
Fakat bir zaman geliyor ki 

artık gemici türküleri işidil

miyor, denizde yıkananların 
sesleri duyulmıyor. 

Şimdi yalnız denizın sesi 
işidiliyor: Sahile çarpan son
suz bir gümüş şıkırtısı ... 

Ve nihayet, gök yüzünde 
uçan ay soluklaşıyor. Suların 
ışığı yavaş yavaş sönüyor. 

Gecenin çöken karanlığında 
lzmitin ışıkları beliriyor. 

Geceleri başımızın ucunda 
yanan ışıklar. 

lzmit Orta okul 

Sınıf 1 D. den 5 10 
Fethi 

SPOR 
Deniz, bir çocuk için bu• 

lunmaz bir sağlık kaynağı, 
temiz bir spor alanıdır. 

Fakat çocuklar, denize gir
mesini bilmelidir. 

Denize, Allahın günü, deli
ler gibi girilmez. Denize, sa
bahları, bir de akşama doğru 

güneşin kızgınlığı geçtikten 
sonra girmelidir. Amma bu 

sözleri kim dinleri Küçük ya

ramazlar bir kere soyunup 
ta denize atladı mı, cıkarabi-

il lir~:m a~~zi~su~öıümüz~ bir 

ı 
şey çarptı. Plaj sahipleri ile 

deniz hamamcıları çok insaf

sız adamlar, sizlerden çok 
para istiyorlar galiba. Çünkü 

çoğunuz açıkta denize giri
yorsunuz! 

Sevgili çocuklar: Yüzmek 
bütün spor hareketlerinin en 
güzelidir • Baş, gövde, kol, 

bacak her tarafınız hareket 
eder. Deniz suyu ve güneşin 

işte size bir sürü küçük yaramaz: l\.umkopı sahilı'ndeki 
kayalıklardan aiti cleniz hamamı olur mul?her kayanın üstünde 
bir yığın çocuk çamaşırı, kunduralar, kasketler ceket ve pan
talanlar ..• Sıcaktan bunalan çocuk soyundu mu denize fırlıyor. 

HayraboludaBay 

Sadi Teker Açık 
Sözü seven uya BABA OGUL : BAY ALİ 

- ı ışığı vücudunuza sağlık verir. 

iLE CiN ALI Vücudunuz bir taraftan sağ

lstanbul Lisesi talebelerinden küçük okuyu
cumuz Muzaffer bize bu güzel resmi gön
dermiş. Şimdi harman zamanıdır. Çocuklar 
llüvene binerler, ekin tınazlarının üstünde 
:luvarlanırlar ... 
k Şu güzel resme bakın: Ana küçük oğlunu 
ucağına alıp düvene oturmuş, küçük kızı 

elınde üvendire, öküzleri haydıyor. Ne şirin, 
ne &'Üzel, ne gürbüz bir Türk kızı. 

Fotoğraf makineniz var mı? Eğer varsa, 
çektiğiniz resim !erden bize birer tane yolla 
Yın, beğendiklerimizi Çocuk yaprağına ba
&alım, sizede bir güzel kitap hediye edelim. 

nık fikirli genç· 
eri mlzden biridir. 

Gazetemize gös. , 
terdıği alakadan 
dolayı bu çalışkan 
ve zeki memleket 

çocuğuna teşek

kür ederiz. 

.-..,....... 

TA.KACI KÜÇOK YU~US J ,,;1f! , -~ 
Gazeteler iki gündür bu tarafa motörler çıkarmıştı. 1 '"" - .. _ ~"-::: j 

esrarengiz vaka ile sahile dol- Kotraya Boğazdan girer ! / " ft;J.r > 
duruyordu. lstanbul halkı telaş girmez bir polis motörü tara· ! ft.f4'~ i -, 

ve merak içindeydi. Polis her fından önlendi. Çocuklar olup '. .~1 f ~ , ,.. '--

bitenleri anlattılar. Polisler 
baydut Temeli hemen motöre 
alıp götürdüler. Kotranın de
mirliyeceği lstinye sahiline 
gazeteciler ve meraklılardan 
mürekkep bir kalabalık top
lanmıştı. 

Ertesi gün ıstanbul gaze
teleri, Yunusun yalın ayak, ba-

şı açık, fakat mert ve güzel 
yüzünü bütün tatlılığı ile gös
teren kocaman birer resmini 
ilk sahifelerine bastılar. Res. 
min altına da "Kahraman Yu
nus kaptan! .. ,, diye yazdılar. 

Ahmedin anası Yunusa bir 
çok para verdi. 

Yunus yer yüzünde kimsesiz 

lamlaşır, serpilir, bir taraftan 

güzelleşir. Fakat yüzmek biraz 

tehlikelidir. Onun için büyük

lerin sözünü dinlemelidir: 

1- Plajlarda yÜ•meyi iyice 

Öğrenmeden der in yerde de
nJze girmeyin. 

2 - Tenha yerlerde denize 

girmeyin . Paranız varsa bir 

plaja, yahut bir deniz hama
mına ıridln. 

3 - Denize ırirdiğiniz 
man çok açılmayın. 

za-

bir ç~cuktu. Daha şimdilik pa
raya ıhtıyacı yoktu. Kendisine 
verılen mukiifatı Rizeye zavallı 
Recep reisin dul kala~ karı
sına gönderdi. Onun kahra
manlık macerasını gazetelerde 
okuyan mütekait bir amiral 
Yunusu evlatlık aldı. Zeki ço
cuğa hususi hocalar tuttu. 

Bu güzel resmi çok bü. 
yrik .. bir Amerikan mecmua• 
sının kapnğınclan alıyoruz : 

/ki küçük yaramaz deniz 
den çıkmışlar.. Giyiniyor
lar .. Deniz bu çocuklar için 
sağlamlık kaynağıdır. Hu 
resim bize hiçte yabancı 

gelmiyor. /stanbı,ıl sahille
rinde bu çocukların yü ~
/erce eşine rastlarız ... 

1 
l~~~~ı 
Çalışkan 

çocuklar 
Bu yll Maaif lise
lerine ve orta o
kullarına müsa· 

1 baka ile yatıh pa· 
rasız ta lebe 

ahnıyor 

--
Marif Vekaleti bir ta· 
linatname hazırl adı 

L'selere ve Ortamekteplere 

leyli meccani talebe alınacağı 

için Maarif Vekaleti bir tali- ,r 
lim atname hazırlamış ve Maa-

ı-

rif müdiriyetine göndermiş- y 

tir. Müsabapa imtihanlarına ı

eylülde başlanacaktır. O gün~ 

saat 9 da tuıkçe, edebiyat, 
z.ı 

2 eylülde riyaziye ve 3 ey- p-
lülde de tarih, coğrafya gnı• lı.
bundan imtihan yapılacaktır. O.
imtihan evrakı derhal Vekalete h-

gönderilecektir. Evrak Vcka- ;! 
letçe tetkik edildikten sonra >İr 

kazananlar gazetelerle ilan ı· 

e d ilecel..tir. ü 
o.~ 

=wiiİiiiliilliiiiiliiilliliilİİİİİl~a-
- da 

ıya 

Sağlık notu =ıda, 
ce-

Temmuz 1936 ikinci hafta 

Boyum: • 

Kilom : 

Yunus zaten meraklı çocuk
tu. Kendi kendine gazeteler· 
den okuma yazma öğrenmişti. 
Geri kalan noksanlarını da bu 
hugusi hocaların yardımı ile 
kısa bir zaman içinde tamam• 
Jadı. Ve babalı~ı olan !hti~ar 
amiral Yunusu deniz lısesıne 
yazdırttı. (Son) 

riı 1 

:2! 
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8 -AÇIK söz-
• 

1 yerli Mallar Sergisinden rePortBjla; ' 
!sergi İstanbul halkı için hem on beş yirmi 
ı,gün süren bir eğlence, hem de görgüyü 
1

= arttıran bir topluluk yeri oluyor 

·Elektrik; su, ekmek, yiyecek gibi bir ihfiyaç 
halini ald1. Ev hizmetinden başlıyarak herşey 

1 ( 
t ı 

elektrik vasıtaları ile yapılabiliyor 
• 
ı ı Yerli Mallar .:)ergisi, lstanbul 
1 • halkının onbeş yirmi gününü 
1 alan hem görgü, hem de eğ• 

fon ce yeri oluyor • Memleket 
sanayiinin inkişaf merhalelerini 
burada bir bakışta görmek 
kabil olduğu gibi, hele kadın· 
lar için alışverişt de pek iştihalı 
oluyor. Bayanlar paviyonlar 
önünde durup fiat sordukça : 

- A.. A.. Dükkanda bunu 
1 i5 e veriyorsunuz da burada 
neden 125 diyorsunuz?. 

Diye de tezgahdarlara çıkı· 
§lyorlar. Onlar da cevap veri· 
yorlar: 

- Buradakiler reklam fiatı. 
Sergide epey de alışveriş 

olırıyor değil. Fakat. görmek 
istıyenler daha çok. Paviyonla
rın önü yıgın yığın halk dolu. 
Bu yığınlar arasına ben de ka
rışmaktan ve onların baktık

ları zevkle pa viyonlara bak· 
maktan ben de kendimi.alama. 
dım. Bunlardan bir tanesi de 
"Elektrik Evi • idi. 

Akşamın alaca karanlığında 
rengarenk ışıkların tatlı cazi
be5ine tutulanlar elektrik pavi
yonuna doğru akın ediyor
lardı. 

Birinci Daire 
Elektrik Evinin içini geziyo- \ 

ruz. Burada birçok daireler, 
elektrik aletleri, oda takım· 

ları, mutfak levazımı, yazıha

ne, masa, elektrik ocakları, sa
ıK, ütü, süpürge, soba, so· 
ğutma, ısıtma aletleri hulasa 
bir eve ne lazımsa var. Ve, 
hepsi yerli yerinde ... 

Sergiyi gezenlerden biri de
rin derin içini çekiyor: 

- Ne güzellik, ne rahatlık .. 
insanın hemen yerleşivereceği 
geliyor. Eşyaya filan da lü
zum yok. Bir kat yatak yor
gan eksik. 

8 13 

. ~ 

Elektrik E.,inc/e tenvirat köşesi 

Pauiyondan başka bir köşe 

derhal baş gösteriyor. Ora
daki memurlara aletleri soru· 
yor, malumat istiyorlar veri· 
len i7.ahatı büyük bir dikkatle 
dinliyorlar: 

- Şu gördüğünüz soğulma 
aletidir. Yazın sıcak günle
rinde buz taşımak zahmetine 
katlanmağa lüzum yok. Elek
trik bunu size istediğinizden 

ala temin edebi!iyor. 
Bu alet kışın da işe yara. 

yacaktır. Yemeklerinizi tozdan 
mikroptan kolayca koruyabi
lirsiniz. 

tırırsınız, birkaç saniye sonra 
işiniz bitmiştir. 

Vakitsiz ihtiyarlamış bir 
adamcağız da başka bir alete 
merak sarıyor : 

- Evlat şunu bana anlatı• 
versene? 

Memur cevap vermeden bir 
başkası atılıyor: 

- Bu tJm senin için biçil
miş kaftandır, bay baba, ek• 
mek kızartır bu makine 1 •• 

Daha sonra belini tutarak 
yürüyen iki büklüm bir ihtiyar 
kadın halkı yara yara tA mut· 
fağın önüne kadar ilerliyor: 

bir bayan tatlı tatlı anlatıyor: 
- Lezzetli yemek pişirmek 

zannettijj'iniz gibi çok güç bir 
şey değildir. Yeter ki bir 
Elektrik mutfağına, bir elek· 
trik ocağına sahip olunuz. 
Yemeğin yanmasından, kok· 
masındau korkmazsınız. Elek· 
trik ocağının verdiği hararet 
yemeğin lezzetli olmasına çok 
yardım eder. Yemeklerinizin 
ekşimesinden de korkmayınız. 
Bunaltıcı sıcak günlerde şu 
gördüğünüz buz dolabı size 
her zaman taze yemek vere• 
bilir, 

Elektrikli balık ha· 
vuzları 

Bayanın biri kolundaki genç 
adamı Elektrik Evinin istirahat 
salonuna doğru sürüklüyor ve 
ona, karşı duvara gömülmüş 

cam balık havuzcuğunu göste
riyor. 

- Ne güzel değil mi? 
Bu, hakikaten harikulade bir 

şey... Elektriğin kudretini, e
hemmiyetini bir kat daha göz
lerde büyültüyor. Berrak su· 
!arda oynaşan rengarenk ba
lıkçıklar var. Bir zat bunun na
sıl yapıldığını kısaca anlatıyor: 

- Elektrikle kafi derecede 
hava vermek kabil oluyor. 
Suyu boşaltıp tekrar doldur• 
ınak zahmetine katlanmajj'a da 
lüzum yok. Elektrik bunu da 
yapıyor ve su kendi kendine 
deıtişiyor. Işığın da mükemme-

12 Temmuz 

Suıide en güzel paviyonlardan biri olan Sati'enin Elektrik Evi 

edilmesine mukabil şimdi elek- 1 lik var. Elektrik Evinin zengin :•ıı11111111111uu1111u1111111111+111111111 :: 1•111111111111111•11§ 
trik sayesinde bir kaç dakika ışıkları bu güzelliği bir kat 1 YEDIKULE I' 
içinde bu işin nasıl görüldü- daha arttırıyor. = -

ğiinü anlatıyor. Bilhassa Elektrik Eviyle Ye· 1 HAVAGAZI Şirketi i 
Masalar Nasıl Tenvir dikule gazhanesi paviyonu ara- ; ; 

:~~::.~;5~ii~f ::~~:~ ;~:~r~:J:~~~~~21 :;~~~~~~~~~= ı 
kaktır. ışıkları arasında uçuşan renkli ~ teshin için) § 

Bilhassa yazıhanelerin ışık· sular hafif şırıltılarla yine ha- ~ ZiFT (sert, orta, yumuşak) ~ 
landın imasına çok ehemmiyet ~ KATRAN (bilhassa yol in- § 

vuza dökülüyor ... Sergiye ge· - • vermek yine sıhhat bakımın- ; şasına elve•işlidir) ; 
dan lüzumludur. Elektrik Evi· cc gelenler evvela Elektrik § BENZOL (ham) § 
nin masaları bunların nasıl Evini gezdik~en sonra sırf elek- ~ BENZOL (tasfiye edilmiş) § 
tenvir edilmesi lazım geldi- lrik sayesinde meydana gel· § Sübye 1 eş ir Karboline-unı ~ 
ğine güzel bir örnek teşkil miş olan bu şairane güzellik ~ (mey\•a ağaçları için) § 
ediyor. Bundan birkaç yıl ev· önünde bir müddet durmaktan ~ ASiT FENiK § 
velki ışık tertibatı artık kal- kendilerini alamıyorlar. ~ BENZOLLU ı SiYAH ~ 
mamıştır. Tenvir edilen eşyaya ~ FENELLU BOYA § 
ışık her taraftan vurmakta El El ~ (bilhassa demir için § 
ve bu suretle gözler ne yo- Elektrı'k § çok elverişlidir) :_: havuzunu doya do· rulmakta ve ne de kamaşmak- ; NAFTALIN ; 
tadır, lüzumlu lüzumsuz göl· ya seyrettikten sonra Elektrik ; SOL VENT NAFTA ~ 
geler yoktur. Evini bir dera daha gezmek· ~ Her türlü malumat ~ 

Elektrik Saatleri ten kendimizi alamadık. Vak- ı ~ almak için: ~ 
tin epeyce ilerlemesine rağmen § Beyoğlunda, Tünel meyda· ~ 
evin içi seyircilerle doluydu. ~ nında Metro hanında satış g 
Birçok kimseler, grup grup, ~ şubesine müracaat edilmesi g 
yine her dairenin önünde ayrı § (ikinci kat)-Telefon 44800 g 

Bu suretle güzel tenvir edi
len masaların en büyük ek-
sikliği elektrik saatleridir. 
Elektrik Evini gezenlerden 
birine söylediği gibi her eve 
lazım bu saatler elektrikle 
işlemekte ve hususi tertibat 
vapılmış olan zili kurulduğu 
takdirde istenilen saatte uyku· 
da olanı uyandırmaktadır. 

Elektrik Evinde verilen iza• 

ayrı durarak seyrediyorlardı. ~ 11ıı.111ııuıımıı1111ııuuı111111111111111nıı•ı1111 ... ,,,,, 11~ 
Birinci dairedeki eiektrik 

aletlerinin önünde duran gü. 
zel bir elektrik ütüsünü gös· 
ıereıt bir bayan yanındaki ar· 
kadaşına anlatıyordu: 

"- Aman kardeşciğim, sor
ma başıma bir felaket geldi 
ki ... Geçen gün bizim kız ütü 
yapıyor, ben de yukarıda baş. 
ka işlerle meşgul oluyordum. 

Aradan saatler de geçtiği 

halde kızın yukarıya çıkma· 

dığına hayret ettim \'e biraz 
sonra feryatla merdivenleri 
dörder dörder inerek aşağıya 
koştum. Çünkü fena fena, ya. 
nık kokusu geliyordu. 

BORSA - PİYASA 
11 Temmuz Cumartesi 

Para Borsası 
Paralar 

~ Satış 
Londra ':6~3. 629. 
Nevyor" 121.SO 124.SO" 
Patis 163. 166. 
Mil1"o • 190. 196. 
Brüksel 80. 84. 
Atina 21. ıso 
Cenevre 810. 8 • 
Sof ya . 22. 2S. 
Amsterd. 82. 84. 
Prag 85. 94. 
Viyana 22. 24. 
&1adrit u. 16. 
Bertin 28. 3~. 
Var~ova 19. 22 
Budape,tt 22. 24. 
Bükreş 13. 16. 
Belgrat 4!. 52. 
Yokohama 32. 

ikinci dairede gözleri hiç 
}' Ormıyan, bilakis çok güzel 
görünen bir ışık tertibatile 
donatılmış fakat kelimenin tam 
manasile göz kamaştırıcı bir 
güzellik var. 

Köşedeki büyücek cezveler 
bir bayanın dikkat nazarını 
çekiyor. Çünkü bu cezveler 
bir çoğumuzun evlerimizde 
kullandığımıza pek benzemi
yor. 

Bunlara hayretle bakan ba
yan, memurdan kafi derecede 
izahat aldıktan sonra kendi 
kendine söyleniyor: 

- Baksana, bay oğlum. Ben 
şurada bir atat gördüm. dü· 
şündüm, taşındım bir türlü 
nenin nesi olduğunu anlıya· 
madım. Belim de pek ağrıyor. 
Ayakta fazla duramıyacağım. 
Bana şunu söyle nedir? 

Memur gayriihtiyart gü
lüyor: 

Mağaza lle dükkan sahipleri şu mukayeseli resmi bir örnek 
olarak kabul etmelidirler: iyi lle fena tenvir edilmiş 

llİirinlerin mukayesesi 

Odaya girince ~ir de ne 
görsem beğenirsiniz. Zavallı 

yavrum odanın ortasına bay. 
gın bir halde yatmış, nefes 
alamıyor. Ütü de çamaşırların 
üzerinde duruyor. 

Hepsi kavrulmuş. Odayı pis 
bir marsık kokusu kaplamış. 

34, 
Stokhohn 3L 33. 
Alhn 905. 966 
Banknot 242. 243. 

Yek nazarda nasıl tem·ir 
edildiği anlaşılamıyan gizli am
pullerle aydınlatılmış bir salon. 
Bütün ışık köşelerdeki elektrik 
sütunlarından geliyor. 

Salonun sağ köşesindeki 

elektrikli küçücük havuzda ren- 1 
rarenk balıklar yüzüyor. Bu 1 
havuzcuk o kadar güzel ten· 
vir edilmiş ve yapılırken o 
derece üzerinde durulmuş ki 
ilk bakışta tabii görünen yo· 
ıunlarla balıkların istirahatgahı 

olan kayacıklar bile unutulma. 
mı~ ... Bu küçücük havuz salo
ııu bir kat daha giizelleştiri

JOr ... 

Diğer Daireler 
Bu güzel salondan sonra 

ınutfağı gezmeğe b~lıyo
ruı :. Kadınlarda şiddetli alaka 

"- Desenize kömüre falan 
hacet yok. Hemen şu aleti 
duvardaki deliğe sokuver, 3 
dakika sonra sekiz fincanı 

tepsiye diz ve hemen kahveyi 
boşalt. lnsa!l bu cezvelerle 
bir düğün halkını beş daki· 
kada ağırlıyl\erecek ... 

Oleden genç bir bayan atı
lıyor. Küçücük bir aleti memura 
göstererek soruyor: 

- Bu nedır? 

Beriki kemali nezaketle ce
vap veriyor: 

- Bununla ga}et nefis 
mayonez yapabilirsiniz, Yu· 
murtayı bu :ıletin içine kırdı· 

nız mı. hemen şöyle bir karış-

S.rıı'nin ille dakikası : Küşat resmi gününcle kurdele kesilirken 

- Sizin için çok lazım olan 
bir alettir, Bayan teyze. Soğuk 
algınlığına bire birdir. Tuğla 

vazifesini görür. 
Bu sözler herkeste bir hay

ret uyandırıyor ve seyirciler 
bu garip tuğlayı seyre gidi
yorlar. Biraz sonra hepsi 
memnun paviyonu gezmeğe 

devam ediyorlar. 

Banyo daireleri 
Hep beraber "IEektrik Evi,, 

nin banyo dairesini geziyoruz. 
Burası o kadar mükemmel ki 
sıcakların tesirile bir tarafta 
terlerini silenlerin gözlerinde 
hemen oracıkta bir duş 

yapıvermek arzusu okunuyor. 
Elektrikle sıcak, soğuk banyo 
almak kabil... Hem de pek 
ucuz, pek az masrafla... Sati
yeden herşey taksitle alınıyor. 
Aletlerin cazibesine tutulmuş 
bir zat kendi kendine şöyle 
söyleniyor: 

- Ne ala .. Taksitle al, mun· 
tazaman öde .. Nihayet gözünü 
açıp kapayıncaya kadar bor
cun ödenir. Bir de bakarsın ki, 
en büyk eksiğin tamamlanmış, 
çok lüzumlu bir elektrik ale
tine sahip olmuşsun! 

Lezzetli yemek pffir· 
mek için 

Elektrik mutfağı bizi tekrar 
kendine doğru çekiyor. Genç 

liyetini söylemeğe lüzum yok. 
Çünki görüyorsunuz ... 

Bayanın biri hafifce söyle
niyor: 

- Bir ev için ne kadar lü· 
zumlu şey.. Baştan aşağı flÜ• 
zellik ... Tezyinat ... 

iyi tenvirat kötü ı•ık 
Yine hep beraber beşinci ve 

son daireyi geziyoruz. Burada 
bir iyi ve bir de fena tenvir 
edilmiş iki köşe var. 

Fena ışıklandırılmış köşede 
ampuller sırıtıyor. Sağdan, 

soldan: lüzumlu, lüzumsuz 
gölgeler akıyor. Cözleri bozan 
bir ışık tertibatı var. 

Fakat buna mukabil iyi ten
vir edilmiş köşe de o kadar 
cazip ki ... Hiçbir çirkin gölge 
göze çarpmıyor, ampuller ta
maınıyle gizlenmiş. Her taraf. 
tan muntazam ışıklar akıyor. 

Elektiriğln faideleri 
büyüktür 

Elektrik Evinin bu köşesin. 
de de birçok faideli aletler göze 
çarpıyor. Kuvvei muharrikeyi 
temin eden motörlcr, püskürt. 
me suretile en kısa zamanda 
çabucak her hangi bir şeyi 

boyayan aletler vesaire ... 
Bir sanatkar bunların önün. 

de durarak uzun uzun seyre· 
diyor, bir zat da evvelce ıipop· 
ların iptidai bir şekilde saat• 
!erce uğraşıldıktan sonra ayar 

hata göre bu saatler için ay. 

rıca büyük mikyasda hususi 
tertibat yapılmış ve Silihtarağa 
fabrikasına konan büyük bir 
saatle muntazam işlemeleri ve 
daima doğru gitmeleri temin 
edilmiştir. 

Her fey taksitle 
Elektrik aletlerinin bir hu

susiyeti, çok mühim bir husu
siyeti daha var. Her şey 
taksitle veriliyor. Bu suretle 

evlerin zinetini teşkil eden, 
her birinde ayrı bir maz. 
hariyet göze çarpan bu aletleri 
yalnız zengi~lerin değil, her 
kesin alabilmesi temin edil
miştir. 

Bu şekilden herkes memnun 
olmakta ve kısa bir zemanda 

bir elekt~ik süpürgesi, bir 
ütü, ocak, buz dolabı vesa. 
ire sahibi olunabilmektedir. 

Satienin yaptığı bu kolaylık 
sayesinde temiz, sıhhi, ucuz 
elektrik aletlerine kavuşmamış 
yuvalar günden güne azalmak· 
tadır. 

Elektrik Tezyinatı ve 
Işıklı Havuz 

Yerli Mallar Sergisinin gece 
manzarasında ayrı bir güzel. 

Uzatmıyalım, güç hal ile yav. 
rumu ölümden kurtarabildik. 
Ve o kör olası kömür ütüsünü 
fırlatlı:n, attım • ilk işim bir 
elektrik ütüsü almak oldu . 
Şimdi öyle rahat ediyoruz ki, 
tarif edemem. 

Üç kişilik bir aile elektrik 
mutfağını geziyor, aletler hak. 
kında memurdan izahat alı. 

yorlardı. Bir müddet sonra 
çantalar açıldı ve siparişler 
başladı. 

Her birinin yüzünde büyük 
bir eksiği tamamlanmış insan. 
ların sevinci bariz bir şekilde 
okunuyordu. 

N. S. 
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20.875 
19.10 

Yerli Mallar Sera/sini ziyaret eden binlerce llatanclaıtıın bir küme . 
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d k n eş r e d 

1 
y o r u z ~:ydduazrpHa0t1a10N0~:"ı,"nçeaHp•utaneıl 6220::~ • din me,.ileriyle elde edile Pire (Patras) Napoli Mar· 

b 
- mühim bir keşiftir. sil ya, Cenova' 

- era ere a 1 ıa:~~~~rKlınll Hastanesi, 60179 Her eczanede --- Assirfa 
-·- rayyare piyangosunun 21 in- 5301 5024 5383 5384 6789 Emra .. akllye ve Aıabiye ' Perş. 9 Temmuz, saat 17. 

ci tertip üçüncü çekilişi dün 6894 7601 6771 6260 6892 Haıtan .. ı Bakırköy 16•60 bulun1.ıır. ı K.avala, Selanik, Golo•, 

Maç çok heyecanlı oldu. Bir penaltı 
kaçırdık, bugün galip gelmeliyiz 

-
Yugoslavya Milli takım ogncularından: Merkez muhacim 

Sekııliç ve müdafi Matoşiç 

Maçın Kroniği: \ 
Saat 5,30 da takımlar ko

şarak sahaya çıktılar, daire 1 
olarak halkı selamladılar. Bu
ket teatisinden sonra takımı
mız şu şekilde dizildi : 

Avni 
Faruk Fazıl 

Adil lulli Esat 
Necdet Naci Fuat Haşim Eşref 

Hakem: Klein yan hakem
leri; Ahmet, Adem ve Nuri 
Bosut ilk akında Yugoslav ka
lesine indik, korner oldu. Fa
kat isti! ade edemedik. Onla· 
rın bir hücumunda uzaklan 
çektikleri şüt avut oldu. Bizim 
akınlar hop sol tarafından O• 

luyor. Onlar da sağdan ilerli
yorlar. 6 ıncı dakikada sağ 

açıklarını çelme ile dllrdur
duk. Uzaktan atılan favul kale 
önünde karışıklıkta O metre
den bir daha çekilerek kale
mize gol oldu. 

Hü cuma geçtik.. Necdetin 
ortalıyışı avut oldu.. Yine 
Necdetin bir şutunu kaleci 
kurtardı Fuat sağdan aldığı 
bir pası ha vaya kaldırarak 
avuta attı. Adil taç atarken 
favul yapıyor. 

Bek Faruk vuruşlarında mü· 
tereddit, taca vuruyor. 

Onların ufak pnslarla sağdan 
bir hücumlarına biz de aynı 
şekilde soldan ilerliyerek ce· 
vap veriyoruz. Fakat verilen 
uzun pasa Eşref yetişemiyor. 
Saii' açıkları süratle ilerledi. 
Fakat avuta attı. 

Şimdi biz hücum ediyoruz. 

gelen pasları stop yapamıyor 
karşısındakilere kaptırıyor. Na
cinin ileri pasını alan Fuat beki 
atlatırken yandan bir favulle 
yere yuvarlandı, hakem penaltı 
verdi. Birbire olacağız fakat, 
ne yazık, Fuad, bu muhakkak 
golü avuta atıyor .. Biraz sonra 
da haftayım oluyor. 

ikinci haftayım 
Bizim muhacim haltı buca

lıyor, paslar mütereddit, onlar 
biraz hakim oynuyorlar. Sağ· 
dan bir şütleri avut oluyor. 
Haşim onların kalesi önünde, 

Fuat ortada boş, fakat Haşim 
ortaya pas vermedi. Bu fır

sat ta kaçtı, Eşrefin bir orta· 
layışını Fual kaparak beki 
soldan atlattı ve onuncu da
kikada golü attı. 

Yugoslavyalılar hiicuına geç 
tiler, Avnı güzel bir plonjonla 
kurtardı. Necdet, karşı takı

mın sanlrhafına yaptı ğı favul
de müsafir oyuncu sakatlana
rak dışarı çıktı. 

Buna mukabil bizden de 
Heşim sakatlanarak dışarı çık
tı. Sağdan, korner çektik, 
soldan korner ile kurtardılar, 

Eşrefin çektiği kornerde Lütfi 
ledakarane bir kafa vuruşile 
beraberlik golümüzü yaptı. ve 
sakatlanarak dışarı çıktı .. 

Oyun heyecanlandı. Yuvar
lanan yunrlanana Dostluk 
maçı! .• 

Oyun mütekabil hücumlar· 
dan sonra beraberlikle bitti. 

Maçın kritiği 

1 K 1 

Haoekl Kadınlar Hutaneıl Pıre, Patras, Aysaranda, 
yapı mıştır. azanan numara- 6097 6491 L041 7150 7806 Akıaray 24SS3 ll••••••••••••I B 
1 k 1 b

. h ı rindis;, Ankona, Venedı·k 
arı sıraya onu muş ır a • 2948 7982 7691 7528 7152 Gureba Hastanul, c-hreminl 2301' Trı"este ' d ""' Beykoz Sulh Hukuk Ha-
e aşağıya yazıyoruz. 

7928 7797 8927 8069 8833 Cerrahp•t• Hastanesi; Cer· 
rahp•t• 21693 kimliğinden : 

50,000 
Lira kazanan 
11,286 
12,000 

Lira kazanan 
23,900 
10,000 

Lira kazanan 
7,340 

3,000 
Lira kazanan 

14,009 

1,000 
Lira kazanan 

19,812 

500 
Lira kazanan 

250 809 9246 10108 11527 
11709 11357 14569 15374 16698 
18992 19196 20385 21982 21420 
22072 22395 7978 

8502 8744 8633 8891 8782 , Telefon numaraları 1 - Beykozda şahinka-
9013 8847 8143 8033 9557 . Sıhhi imdat otomobıll 44998 yada 32 ve yine Beykozda 
9988 9133 9487 10868 9484 Haıla Nakliye olomoblll: 20413 

9735 9538 10308 10656 10733 "Gündür" 
Yalıköyiinde Fıstıkiı sokak· · 
da 21 No. lu iki evin su• 

11637 11472 11920 11287 11695 " .. .. .• 
11456 12470 11585 11610 12468 (Gece) 44998 yııunun İzalesi için açık ar• 

,, " ,, tırn1a suretile para)ra çev• 
12936 12115 12624 12564 12485 (Gece ve Gündüz) 6069 rilmesine karar verilmiştir. 

k ı 2 - Bıınbrdan Yalıkö· 
1
12706 12220 12130 13228 12373 Dnlet Demlryolları Müracaat 1 
12467 13379 1368 13815 13254 a emi, Haydarpata 42\45 
13750 13286 13985 13600 13757 Şark D•"?iryollan Müracaat yünde 21 ?\o. ]u ev iki kat 

1 
kalemi Sırkeci 2301? ve iki odadan bir matbalı 

14722 14462 13292 12592 14497 Denlzyolları acentesi 42362 
14405 15785 14763 14033 15191 Akay Kadıköy l•••lesi baı ve bir h eladan ibaret olup ! 

15331 15017 15957 15130 15497 memurlui» 43712 n lı5ıptır. l\!uhammen kıy• 
met 560 1 i rn :lır. 

15916 15506 15794 15804 15754 lt1aiye 
15391 15235 15471 15180 16446 l•tanbu\ 24222 Şahinkayada 32 No. lıı 

ev ise boJnını katından 
15692 15311 16751 16275 16087 Kadıköy 60002 
17327 1

6313 16608 17923 17745 
Yeşilköy, ?akırköy, Bü- b?şka dö~t kat ve yedi oda 

17288 17048 17908 17949 17654 yükd~re, Usküdar it[ai- hır ıı;atbah ve üç heladan ı 
17119 17065 18383 18293 17012 yelerı 60625 ibaret olııp bu da ahşab- . 
18981 18

471 18510 19377 18089 
Paşabahçe, Kandilli, Erenköy, dır, kıyıııcti 1680 liradır. 

18395 19083 19433 19064 19224 Kartal, Büyükada, Heybeli. Bur· i 3 - Birinci artırma 13 
19061 19819 19127 19922 19232 gaz ve Kınalı mıntakalan için te- -8-9:'!6 Perşembe günü 
19790 18597 20715 19507 19591 lef on santr~I. memuruna "yangın,. saat l 4 de yapı kak ve o 
20449 20281 20546 20604 20814 demek kli!ıdır. günde muayyen kıymetin 
20857 20302 20178 20108 21996 Tiyatrolar. Sinemalar yüzde yetmiş be~ini bul· 
20648 20052 21081 21357 21662 HA L K 0 P E R ET I ıu3dığ1 takdirde en son ar· 
21849 21315 21753 22785 21270 tıranın teahhiı<lü baki kal· Taksim bahçesinde 
21257 22145 22937 22511 23830 · 
22390 22995 23073 23652 23555 
23518 2388 23671 23704 23989 
23851 24629 24097 23814 25386 

24414 24172 25293 25284 25588 
26019 25591 25003 26749 26077 
2632a 26740 26872 26083 26996 
26777 27334 27378 27399 26753 
27746 27465 27429 27224 28781 

28226 28744 28633 29524 29817 

Bu akşam 21,45 de ıııak şırtile şatış ikinci ar• 
S Ey o A OTEL I tırmaya bırakıbcaktır.İkinci 

Sah aktamı 
RAHMET EFENDi 
Masalarınııt ayırınız 

TELEFON 43703 

RADYO PROGRAM! 
12 Temmuz Cumartesi 

İSTANBUL 
111111111111111111111111111111111111111111111111•1111111 1111111 11 1111 

artırma 28-8-936 Cuma gü
n Ü saat 14 de yapılarak nıcz 

kur günde nisbete bakıl· 
mıyarak en çok artırana 

ihale olunacaktır. 

29464 28703 2979 l 29409 29197 A k 
29024 çı teşekkür 

4 - Artırmaya iştirak 

etmek istiyenlerin takdir , 

olun.ın kıymet l erin yiizJe 

yedişer buçu)la nisbetinde 

P"-Y akçesi ve ya milll bir 
bankanın itibar mek tubıınıı 

artırmadan evvel vermeleri 
1 

40 lira 
246 582 
594 1508 

1256 1619 

kazananlar 
612 648 730 
597 477 1430 

1653 1363 
lazımdır. 

5 Artırma şartnamesi 

. 

CELIO 
Cuma 10 Temmuz, saat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Briııdisi, Venedik 

Triste ' 

Fenicia 
Cumart~si 18 Temmuz,saat 
17. Burgaz, Varna, Köstcnct", 
Novorosisk. Batum, Trab. 
zon, Sumsun, Varrıa, Burgaz 

QUIRINALE 
Cuma 17 Temmuz saat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Brındısi, Venedik, 

Trieste 

Al bono 
Cumart.111 Temmuz, saat 17. 
Selanik, Midilli, lzmir, Pire 
Patra., Brindisi, ·venedik 

Trieste ' 

Merano 
Cumart. 18 Temmuz, saat 17 
Bıır~az, Varna, Köstence, 
Suli:ıa, Galat1 lbrail, Suli
na, Köstence, Varna, Burgaz . 

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

Sulina, Galatz, lbrail ' 

Aventino 
Perf. 23 Temmuz, saat 17. 

1

' Pire, (Patras,) Napoli, Mar
silya, Cenova 

Fenicia 
Perş. 23 Temmuz, saat 17. 
Kavala, Selanik, Golos, Pi
re, Patrag, Aysaranda, Brin
di~i, Ankona, Venedik, Tri-

este 

CELIO 1 

Cuma 24 Temmuz, saat 9. 
Galata rıhtımından 

Pire, Brindisi, Venedik, 
Trieste 

ise o 

200 lira kazananlar 1477 1574 2035 2984 
222 424 2999 2383 238·1 1968 2271 2650 2764 

4597 4673 5077 6261 7883 3043 3072 3343 3968 
9553 10006 13813 15948 15061 3628 3885 3534 3821 

16150 16958 19086 19646 19629 3197 3360 3368 4002 

16121 
1312 
2513 
3792 
3578 
4577 

Şiddetli bir ishale tutulan bir 
yaşındaki oğlumuz Allanı, can
dan alaka ve dikkatli bir 
ihtimamla kısa bir zamanda 
tedavi eden Yeşilköy belediye 
doktoru dahiliye mütehassısı 

doktor Bay Tevli!fe teşekkürü 
kendime bir vicdan borcu 
bilirim. Necmettin Deliorman 

l O• Tcııııııuz • !J36 don iti• ' • 
haren mahkemede açık bıı· 

Perş, 30 Temmuz, saat 17. 
Burga.z, Varna, Köstence, 
Odesa, Balum, Trabzon, 
S•ınsun, Varna, Burgaz -

Avukat isteniyor 
lstanbul Cümhuriyet Müddei 

20917 21566 21261 22226 24365 4847 4960 475e 4332 4151 
24849 24598 25278 28151 29467 4652 4368 4984 4982 4710 
29554 5285 5004 5702 5185 5183 umumiliğinden: Keşan ve Uzun-
100 lira kazananlar 5832 5335 5348 5862 6180 köprü kazalarının şehri elli$er 

6529 6636 6649 6606 6165 lira ücretli hazine avukatlık-
607 1701 2872 5190 3905 6202 6216 6836 7617 7~40 ları açıktır. 

3109 3936 4588 4109 4747 7963 7209 7646 7803 8547 Avukatlık yapabilmek şera-
5154 6295 6991 7843 8689 8489 8190 8082 8327 8364 itini haiz olan taliplerin Edirne 
8019 8622 9924 10418 10023 8231 8254 8889 6442 9552 deherdarlığına müracaat ey· 

10615 10827 11851 12406 13652 lemeleri. 
14015 15536 15541 15289 16905 8207 9108 9118 99056164 99819661 ı· - - -----
16231 16692 16973 17251 17753 9873 9284 91 35 1 
17188 17986 17739 18636 18439 9204 10477 10352 10449 107781 stanbul asliye birinci 
18548 19502 19221 19352 19440 10790 roo55 10474 10088 10557 huknk mahkemesi başkan• 
20373 20540 20262 21949 21505 10685 11564 11010 11578 11926 lığından: 

Bedros 

l\lığırdıç 

Zeki 

Art in 

tarafından 

aleyhine 

luııdunılnıaktadır. ' 

6 - İşbıı gayrı menkul- , 
er üzerinde her ne şekıl ve ' 

surette olursa ol<ıın bir 
ıak iddia edenlerin evrakı 

müsbiteleri ile ilan tarihin• 
den itibaren 20 gün içinde 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Hakları tapu sicili ile sabit . 
olmadıkça paylaştırmadan 
hariç kabcaklardır. 

7 - Satış tutarının 

QUIRINALE 
Cuma 31 Temmuz saat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Brindisi, Venedik • 

Trieste 

Mczkür vapurlar mahalli 
maksutlarının başlıcası için 
ltalya'da Kara ve Deniz 
servislerile telaki ederler. 
Tadilat veya teahhürattan 

Kumpanya hiç ?.ıir suretle 
mes'ul tutulamaz. 

Far.la malOnıat almak için 
Ga\atada Merkez Rıhtım ha
nında 0 Lloyd Triestino,, Umu
mi Acentahğına (Tel. H877·8·9) 
ve Be.yoğlunda Galatasaray 

1 
cıvarında Yolcu Dairesine (Tel. 
44686) müracaat olunur. 

-------.1 r 
E,refin bir şutu kalecinin elin
de kaldı. Nacinin bir şüturu da 
kaleci plonjon ile kurtardı. 
Soiiçlerinin ara kaa!a pasını 
'ilan santraforları az kaldı ka
lemize giriyordu. Soldan kü
çük paslarla ilerliyen akınımızı 
Necdet çıkış yapamadığından 
kaçırdı. Sağ taraftan güzel 
bir hrsat kaçırdık Fuat topu 
yakalar yakalamkz karşısın· 
<lakini atlattı, fakat korrnı 
oldu, kornerde bir sürü ayak 
sallandı, kala vuruldu, netice 
alınamadı. 

Maç gollerin mütekabil olu
şu itibariyle heyecanlı oldu. 
Fakat teknik ve taktik bakım
dan bizi tatmin etmedi. 

22839 22897 23400 23370 24502 11549 11599 11737 11485 11037 
24580 25554 25005 27259 28999 11820 12386 12821 12439 12704 
28240 89955 29716 29187 12171 12051 12965 12840 12216 

50 Lira Kazananlar 12619 12368 12187 13505 13690 
açılan tazminat davas : nın 

yapılan muhakemesinde 

ilanen vaki tebliğata raı;

men gelmeyen müddaaley 1ı 

hakkında gıyap kararı itti

lı~zına ve işbu gıyap ka· 

müşteri tarafından derhal , 

veya yedi günü geçmemek 
üzere tayin olunacak gün
de tediye edilmesı şarttır. 

Aksi takdirde ıhale bnu

larak tekrar ilan ediliıp 

aradaki fark ile masraflar 
kendisin 1en alınacaktır. 

Sultanahınet Üçüncü Sulh '· 
Hukuk nrnhkemesinden: Bce< I• 

ros Zeki tarafından İstan- ;. 

huld:t, An kara caddesi nde
1 

Sağdan bir hücum yapıyo
ruz. Necdetin ileri bir pasını 

alan Fuat beki çalımla atlıya· 
rak topu sürüyor, hiç şaşırma
dan soğuk kanlılıkla yakından 
kaleye sokuyf)r. 

Oyunun 37 nci dakikasında. 
Onların hücumunda çektik

leri şütü Avni kurtardı. Of
sayda düştüler. Hakem çalma
<!•· Halk bağırıyor. Ahmet 
Adem bayrak sallıyor· Onlara 
Ve biraz sonra bize korner 
oldu. 

Biz istifade edemedik, onlann 
korneri Adil kafa ile çıkardı, fa. 
~at 20 metrede endbol yaptık .• 
Kalenin önünde tahta perde 
yaptık. Güzel! fakat Avni bir· 
şey görmüyor ... işte bu yüzden 
4~ inci dakikada birden sağdan l 
lır şülle ikinci golü yedik. 

Necdet kendisine havadan 

Bizim takımda insicam yok
tu. Ha!larla lor arasında an
laşma yoktu. 

Bekler, hele Faruk iyi oy
namadılar. Lutfl iyi kurtarış
lar yapmasına rağmen tevziatı 
zayıf idi. Bir bek gibi oynadı. 

Esat cüssesinin müsadesiz
liğine rağmen takımda belki 
en iyi oynıyandı. Paslarını bi
lerek veriyo,du. 

For hattı hiç anlaşamadı .• 
Fuadın atlatışları çok güzel 
güzel. Fakat pasları ve kafası 
zayıf. Fena oynamakta Naci, 
Adil, Necdet yarış ettiler. 

Yug•ıslavyahlara gelince : 
Bize nazaran daha derli toplu 
oynadılar • Kafaları çok güzel. 
Santırafor, santrahaf ve sağ 

açıkları da güzel oynadılar • 
Kalecilerine pek iş düşmedi. 

Maçın blUiınçosu 
Türkiye: 

Favul ve end bol : 18 
O!sayd : O 
Korner 
Gol 

: 4 
: 3 

Yugoslavya: 

Favul ve end bol : 13 
orsayd 5 
Korner 5 
Penaltı 1 
Gol 3 
Hakem oyunu iyi idare etti. 

Yan hakemlerinin bazı ikaz-

4 38 47 325 410 13806 13062 13163 13714 18042 
483 560 9gl 1591 1839 13688 13922 13946 13198 13233 

1267 1671 1967 1573 1869 14176 13074 13736 14499 14733 
1976 2221 2306 2479 2427 14568 14536 14877 14770 15733 

;~~~ ;;:! ;;!~ ;~~; ;~:~ 15577 14859 15522 15142 15240 
yine her sabık 

141 inci maddesi 
3769 3898 3561 3768 3232 15943 15708 15870 16934 15133 rarının 
4990 4340 4626 4487 3886 15474 16920 16120 16937 17620 usulün 
4117 4633 4459 4444 4136 19183 16744 17917 17798 17438 1 mucibince ilanen tebliğine 

ve yevmü mulıakemanin 

30·9·936 saat 14 de tali-

4714 4775 4379 5688 5839 17763 17287 17476 17080 17986 

!arını çalmadı. Bugünkü maçta 
herhalde galip geleceğiz. 

Sadi Abaç 
Ajanlar seçildi 

lstanbul Mıntakası Spor 
Ajanları seçilmiştir. 

Bölge başkanı Fethi Tahsin 
Başaranın, Türk Spor kurumu• 
na verdiği namzed listesinden 
isimleri aşağıda zevat bu vazi 
lelere ayrılmışlardır. 
Asbaşkan: Necmi ataman 
Atletizm: Besim Koşalay 
Atıcılık: Ali 
Bisiklet: Hikmet 
Dağcılık: Muhtar oygur 
Futbol: Zeki Rıza 
Güreş: lsmail Hakkı 
Boks, lskırim: Nuri 
Voleybol, Basketbol: A. Rıdvan 
Susporları: Kadri Nuri 
Tenis: Ali Sermed 

Yeni ajanlara muvaffal .. vet
ler dileriı 

17186 18645 17339 17808 18483 
18336 18945 18513 18484 18110 
18399 18660 18162 18299 18844 kine ve tayin olunan işbu 
18521 19793 19518 19040 19923

1 

19048 19879 19860 19656 20046 
120347 20741 20258 20261 20552 

20574 22044 20889 20196 20845 
21728 21593 20645 21971 21044 
21611 21954 21358 21444 22533 İ 
22614 22603 22866 22368 22903 

gün ve saatte mumaileyh 
Mığırdtçtn yine gelm diği 

surette davacı tarafından 

ibraz edilen evrak tetkik 

ile ittihazı karar olunacağına 

karar verilmiş olduğu malı-

23184 23630 23292 23087 23948 keme divanhanesine asılan 

gıyap kararının tebliği ma• 

kamına kaim olmak üzere 

23419 24194 23726 23540 25290 
24571 24909 24257 24965 24282 
24531 25061 24981 25943 25742 
25720 25047 25481 20737 25194 ilan olunur. 
26017 26436 26820 26602 26048 -
26891 26793 26919 26903 27918 Zayi İstanbul san-
27066 27040 27732 27977 27336 atlar mektebinden aldığım 
28027 37881 27927 28402 28763 863 numaralı diplomam 
28042 28945 28601 28100 2g388 
28608 28084 28971 28448 <:84001 suretini kaybettim. Yenisini 
29544 29957 29617 29232 29681 alacağım.Eskisinin hükmü 
29600 29026 29173 29561 yoktur. 

Bu liste Servet Gişesinden 338 senesi ıneznnlarından 
_alınmıştır. Fahri Arsoy 

8 - Fazla izahat almak 

istiyenlerin mahkeme baş• 
katibine müracaat etmeleri 
lazımdır. 

9 - Yiızde iki buçuk 
nisbetinbe tellaliye ile ru

sıımu s~ire ve 20 senelik 

icarei vakfiyenin alıcıya 

aid olduğu ilan olunur. 

Sııltan'1hmet Beşinci Sulh 
Hukuk Hakimlıf;inden : 

Karısı K uriye tarafından 

hakkında !ıacır davası açı

lan İstanbulda Sultanhanıa• 
mında :Münevver hanında 

36 no: da mukim Mehme

din yapılan muhakemesi 
neticesinde: hacrine kafi 

sebep bulunmamakla be· 

raber mumaileyh Mehmet 

kanunu medeninin 379 
uncu maddesi mucibince 

medeni haklarıııı kullan• 

malı: selahiyetinden kısmen 
nıahruuı edilmiş ve aynı 
adreste bulunan kardeşi 
~ekir' in aynı maddeye tev. 
fı.kan kanuni miışavir ta
yın edilmiş olduiru ilan 
olunur. 

81 numarada Reklam l\Iat. >-
baasında J oıef Herskoviç 

aleyhine açılan kitapve saire 

bedelinden alacağı olan 

300 liranın tahsili hakkın• 
da cari muhakeme duruş• 

masında miıd:ieaaleyhin ika· 

metgalıının meçhul bulun· 

ıuası hasebile ilanen teb· 
ligat icrasına ve muhake· 

menin 20- 7 • 936 tarihine 
nıüsadif pazartesi günü saat 

10 a talikine karar veril

miş olduğundan yevmi mez• 

kurde bizzat gelmediği 

ve yahut musaddak bir 

vekil gönderilmediği tal<· 

dirde gıyaben muhakemeye 

devam olunacağı ilineo 

tebliğ olunur. 

AÇIKSÖZ -
Onu seven 

okuyan 
yayan 

tanıtanın 
dır. 

ir 
I• 

ııü 
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ya 
ida, 
ce 
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Binci Yerli Mallar Sergisinde Bütün Yollar KUMBARA BIRE, 
1000 
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4 günde on binlerce kişi Radyolin 
veGripin paviyonunu ziyaret etti! 

.............. 1 .................................... .. 
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Şirketi Ha.yriyeden: KÜCÜK CiFLiK PARKINDA 
- ünlü Sanatkar 

Pazar günleri Boğazın mesire mahalline giden vapurların hareket saatleri : 

Yeniköy, Tarabya, Büyükdere, Sarıyer, Yenimahalle, 

giden vapurların Köprfıden hareket saatleri : 
Kavaklar, Altınkıım, ve Sütlüceye ı M i 

7. 7,55. 8,45. 9,30. 10,15. 11- 11,20. 12,15. 13 • 13,50- 14,30. 15,15. 16. 17. 
18,30. 

Köprüden Beykoza : 6, 10 • 7.55 • 8 · 8,30 • 9,30 • 10 • 11 • 11,20 • 12, 15 • 13 • 14,10 • 

14,30 • 15,15 • 15,25 • 16 • 16,15 • 18. 

FAHİRE, REFİK ve ARTAKI 

·~~1!1111--~~~T~arafından bu akşam KONSER • Telefon: 41992 ---.. -~· 
lstanbul ikinci icra Memur- 'r 

luğundan: Paraya çevrilme. 

ve Arkadaşları • • 

Fe,·kal:ide yüzde elli tenzilatlı postaların hareket saatleri : 

Köprüden saat 6, 10 da Bey koza kadar Anadolu iskelelerine. sine karar verilen ısukıaı , T e b d i l i h a v a y a g i den 
caddesinde 114 numaralı dük
kanda Arakilis Banfilosa ait 
mücevherat ve saire 14-7-936 
tarihinde saat 12 den itibaren 
ismi geçen dükkanda satıla
cağından hazır bulunacak me
muruna müracaat edilmesi 

Köprüden saat 7 de Kwaklara kadu Rıııııeli iskelelerin~ (Altınkum ve 

Köprüden saat 7, 15 te Harcın ve Salacığa. 

Bu biletlerin dönüş parç:ıları pazartesi günler! 

ilan olunur. (24348) 

İKTİDAR BASURA ÇARE TERİ KOKUYU 

ORTEST. EDE SA 
ile derhal geçer. Erken ihtiyarlıyanlara 
gençlik, yorgun vücudlere dinçlik verir. 

dır. Ameliyatsız memeleri kurutur. birebirdir. Bütün sinir nöbetlerine, 
teessürle bayılanlara hayat verir. 
Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 

derhal keser. Vücuda zarar vermez, 
elbise ve çoraplarınızı çürümekten 
kurtarır, Eczanelerde 40 kuruştur. Yalnız ismine dikkat ediniz. 

Kanı, ağrıyı derhal keser. Bütün 
dünyada tanınmış bir ilaçtır. 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: ır.:== 
!\1 ulıaoımen kıymet I 

Lir Kuruş 
Üç ırüolük ı.tirahatioden sonra 

Mercan : Büyük yeni han Orta kat yeni 8 sayılı 
odanın tamamı. 350 00 

Kumkapı: Şeyh Ferhat mahallesi Havuzlu hamam 
S)lı-ağı eski 49 yeni 53 sayılı evin tamamı. 800 00 

Büylıkada: Nizam mahallesi adliye sokağı eski 24 
yeni 2 sayılı evin tamamı. 450 00 

Üsküdar: İcadiye malııllesi hamam caddesi eski 11 
yeni 5 sayıh evin 10/ 12 payı. 312 50 

l'sk lıdart icadiye mahallesi taşçı sokağı eski 5 yeni 
9 sayılı evin 2/3 payı. 625 00 

Aksaray: Klıtipkasım Çorbacı başı sokağı eski 4 
yeni 18 sayılı arsanın t:ııuamı. 128 00 

Kadıköy: Cafer ağa mahallesi Yaver ağa sokağı 

eski 1 yeni 9 sayılı evin 1/4 payı. 500 00 
Aksaray: Kfıtipkasıuı Orta sokak eski 6 yeni 20 

sayılı arsanın tamamı. 84 00 
Galata: Bereketzade mahallesi ziırefa sokağı eski 

2-5· 7 yeni 5-7 sayılı ev ve dükkanın 
l /2 payı. 460 80 

~İ-;küdar: icaJiye mahallesi Kahya serkis sokağı es· 
ki 14 yeni 22 sayılı evin tamamı· 375 00 

Aksaray: K:itipkasım değirmen sokağı eski 6 yeni 
8 sayılı arsanın tamamı. 75 00 

Tophane: Karabaş mahallesi kasaplar i~i sokağı es
ki 33 ila 39 yeni 9-11 ilıi 15 sayılı 

dükkanların g~diğinin tamamile mülkü· 
nün !:15 '120 payı. (Mübadil tasfiye vesi• 
kasile) 3600 00 

Topkapı: Beyazit ağa mahallesi Aksaray caddesi 
yeni 2 sayılı dükkan arsası. 390 68 

Üsküdar: Icadiyc mahallesi Hamamcı başı sokağı 
eski 3 yeni 5·7 sayılı arsanın tamamı. 390 38 

Hasköy: Abdüssel:im mahallesi cezairli oğlu sokar:ı 
eski 40 yeni 62 sayılı evin tamamı. 60 

Yukarıda yazılı mallar 21-7-936 salı günü saat 14 de peşin 
para ve açık arttırma ile satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili 
ve yüzde beş faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. Isteklilerin 
Y. de yedibuçıık pey akçelcrini vaktı muayyeninden evvel yatır• 
ma~n. (~~~ 

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

PA .A 
BAHÇESiNDE 

Seanslarını tekrarlıyor 

lstanbul Belediyesi ilanları 
Hepsine 3000 lira fiat tahmin olunan Ayasofyada Ayasofya 

mfızesi arka cihetinde evvelce kimsesizler yurdu olarak kullanılan 

bahçe içinde binanın ankazı açık artırmaya konulmuşturr Şartnamesi 
levazım müdürllığünde görülür. İstekli olanlar 225 liralık muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber 13 Temmuz 936 p1zartesi 
günü s~at 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (İ) (3619) 

* • • 
Senelik muhammen kirası 72 lira olan Üsküdar selmanağa 

mahallesinin Karacaahmet sokağında 79-81 No.lı ahşap diıkkiln 

teslim tarihinden itibaren 937 veya 938·939 seneleri mayıs so
nuna kadar kiraya verilmek üzere pazarlığa konulmuştur. Şartna• 

mesi levazım miıdürlüğünde görülür. istekli olanlar 450 kuruşluk 
muvakkat teminat makbuz veya mektubilc beraber 27 Teııımıız 

936 pazartesi günü saat 15 de daiıııt enciııııende bulunmalıdır. 

• • • 
(B.) (3!:137) 

Bir metre murabbaına iki lira değer biçilen Vefa yangın y~· 

rinde molla Hüsrev malıall~siııin vefa (•addesinde 19 uncu adadd yÜ7.· 
süz 84 ıuetre murabbaı arsa alakadarlar arasında satılruak üzere açık 
artırmaya konmuştur. Şartnamesi leva7.ım miıJürliığiındc görülür. 
İstekli olanlar 12 lira 60 kuruşluk uıuvakkat tewiuat makbuz veya 
mcktubile beraber 13 Temmuz 936 paıartesi gfınü saat 15 de da· 
imi encümende bulunmalıdır. (B.) (:~6<W) 

ve 

Elektrik aleti kullananların 
dikkatine: 

Yazı köyde geçirmeğe giden müşterilerinin 
kolaylığı için SATIE, bedava olarak SATiEden sa
tın alınmış elektrik aletlerinin voltajını 110 dan 
220 volta tebdil edeceğini bildirir. 

MUtteriler bu Aletleri Sahpazar, Necati Bey 

1 
caddesinde Sosyetenin idare merkezine, veya 
diğer fUbelerine getirsinler. Sayfiyeden dönUtte, 
Sosyete ayni şeraitle voltajı tekrar değiştirir. 
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BUT UN 
TÜRKİYE 

ucuz 
YALNIZ BU 

TRA Ş Bı ÇAGıNI 

KULLANIYOQ 

İstanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünden~ 

Beyoğlunda eski Pangaltı yeni Feriköy Birinci kısım mahal• 
lesinin es-ki Tay yeni Büyükdere caddesinde Üç katta Dokuı 
oda vesair müşteıuilatı, Elektrik ve Terko6 suyu tesisatını haqİ 
eski 12 yeni 137 No. it kagir evin yarı payı parası pcş'n ve sırf 
nakit verilmek şartile Altı Bin İki Yüz Elli lira bedel üzerinden 
23-7-936 Perşmbe günfı saat On İki Buçukta kapa\ızarf usuJile 
satılacaktır. İ•teklilerin 750 liralık muvakkat teminat mektupla• 
rile tcklilnamelerini yevınü mezkürde saat On Bir Buçuğa kadar 
Komisyon Ba~kanlığına vermeleri. R. 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden yazı i~leri mıidürü 

Etem izzet Benice 
Basıldığ'ı yer: Malbaai Ebüzziya 


