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Son Dakika 
• 

Almanlara göre, eğer ltalga-===========;===============i Ankara - memleket ve dünva 
'f(onf eransa gelirse, protesto Sayı: 73 Huyerde 5 kuruş Telefon No: 20827 • Telgraf adresi: /stanbul Açık Söt -·------------------...:..._...) 

son gelen 25 ~!,~n!r~!ecek · · Boğazlar konferan.. l Yunanistan Sovyef_- Japon buhranı 
ı r 1 ı · d ~1:11~1şk:~aı~ii~;a d~~~~0~::~s~ Al ı]apon delegesi parlamento-

Tıı:;:.;: ~:z;a:ı:~ı k:~~~1~n~ coğrafi vaziyeli bakımından sın da Tu·· rk tezı" ı,' manyadan l k 'ç sında bulunan muhabırı, gaze- Baltık denizine çok benzeme- ar OnJ eranSlna gerginliğin 
tes;ne verdiği haberde, Türk sine rağmen, Karadenize karşı s•ı "h 1 h d 
projesinin ikinci kısmının mü- büsbiitiin başka bir tabiye Japon delege heyeti, bu mad- ne derece kabilitelif bulundu- 1 a a ıyor 1 a bir şekil aldıg" ını bildirdi 
zakeresine ait tafsilatı bildire- kullanmak mecburiyetinde kal- dede yazılı milletler cemiye- ğu hakkındaki endişelerini de 
rek bu meyanda harp gemile- mıştı. Bundan başka Lozan line yapılacak tebliğler dola- bildirmiştir. Paris, 30 (A.A.) - Havas ajansının Tokyodan aldığı bir 
riııın Boğazlardan geçmesi me· muahedesine kadar Boğazları yısile umumi içtimada ileri Türk delegesi, bu hususta Şahtın Balkan seya· telgrafa göre, yakında Budapeştede açılacak olan parlamento-
selesinde lngiliz ve Rus nok- Süveyş kanalile aynı şartlara sürdüğü ihtiraz kaydını hatır· teskin edici izahat vermiş, hatinin neticeleri lar konferansındaki Japon delegesi, 5ovyet- Japon buhranının 
tai nazarlarının, evvelden da- bağlı tutmak ve aynı serbes- latmışlır. Türkiyenin esas endişesinin Atine, 30 (Açık Söz) _ E· fevkalade had bir şekil aldığını bildirmi:;Lir. 

hi tahmin edildiği gibi çatıştı- tiye tabi tutmak imkanı hasıl Türk delege heyeti, Türki- polis ve adli selahiyet huku- konomi bakanı Dekazos'un • e e 
ğını kaydediyor, bu meselede olamamıştır. yenin Milletler Cemiyeti azası kunu mahfuz bulundurmak ol- Berline gitmesi tekarrür el· Ott h 1 ? 
Rus ve fngiliz görüşlerini hu- Rusyanın Akdenize istediği devlet sıfatıyle olan hukuk ve duğunu bildirmiş ve Türkiye- miştir. Yunanistanın dış borç· 0 azı r anıyor mu 

1 

1
- d" teahhütleri mahfuz k·almak · t t • d. · h l · dl 1 b asa e ıyor ve yazısının sonun- şekilde bir filo çıkararak Jü- nm a mm e ıcı er langı • arını ir itilafa bağlamak ü-

da şu mütalaayı ileri sürüyor: zum gördüğü ande bu filoyu ş~rtiyle, Japon delege heyeti- ğer bir tahrir tarzını kabule zere Londraya gitmiş olan Fi-
• Bütun bu noktainazar ih- Boğazlardan içeri çekerek hiç n:n endi elerini giderecek her amade olduğunu ilave eylemiş· nans bakanı ile milli banka Arşı·du .. ku··n 'T'.ı·rolları zı·yaref1" 

l l
'fl k d • • hangi bir formülii kabule ama- t- d" k - • d b .l ı ı" arının ar asın a goze go- bir dü~manın kendısini takip ır. ıre ·toru e ayın on eşinde 

runmıyen ba ka meselelerin edemiyeceği mahfuz bir mel- de oldugu~u bildirmiştir. K;mile önümüzdeki içtınıa· Be r J inde bulunacaklarından dikka f le takz•p edz"lz•yor• 
mev dıyetı anlaşılıyor. Bu cee sığınması talebini Akde- Başkan, Romen delegesi ını. salı gün.Ü yapmayı tespit her üçü birden otuz Şahi ile 

eyanda mesela lngiliz bah- niz devletleri kabul edemez. sıfalıyle umumi içtimada, ye- eylemiştir. Atmada başlamış olan iklısa- p ( H ·) A k 
d k 

-
1 

- . rag, ususı - rş"dü gekcck ay başında kat'"ı ola 
rıye eksperlerini filiyat saha- Umumi harpten evvel Sir Ed- nı en as erı eştırıımesi üzefrıe p · ,. di müzakerelere devanı ede- Ült · r h ı 

B 
,_, 

1 
roıenin mer ıyete onun a ri ıemşeri ilan rak ya"'ıneaktır. 

sı da tatmin etti"İ görülen ward Grey Müsyü lsvolsky'ye O,;az arın artacak emniyeti ceklcr ve Yunanislanın /\!- ı d " h" ı - - ,... " d ı 
1 

girmesi 0 un ubu şe ır en zıydrct mak- H.ımLurg haned.ınının tahta 
ng !iz • Alman denız anlaş- bu meseleden bahsetlıgi za- o ayısıy e zarar&ız gemi- manyaya ısmarlıyacagı harp d·ı k d ·r 11 

a d " S t R man Rus Elçisi hilekar bir leric Türkiye ile gerginlik Montrö, 30 (A.A.)- ı eblığ: levazımı meselesı"ni de hallede· sa,,! e ya ııı a iro dara gide- cu üsu taraftarı olan Cnera: sı v r ır; e,.er ovye us- Teknik komite Türk proı·esinin ce,.ı temin olunmaktr ır. Baş- Zehncr'in bu maksatla ·rı·rol-
"a bır bahri inşaat programı- tarzda böyle bir mülahazanın halinde bulunan devlct:er gc- ceklerdir. vekil Şuşnı"g huna mııvafak t 1 , h ı d.,.. · b"ld · mukavelenin meriyete girme- a arda teftişte bulundu&u 
nın t~tbikine rreçerse Alman- atırına geme ıı;ıııı ı ırmı.~ milerine ayni muamelenin ya- etmiş ve bı"rka g·· vel t ~ "' ve Türkive bitaraf kaldıg·ı tak- ı sine ve tasdikine dair olaa ç un ev oµ- söylenmekt dir. yanın Ruslardan daha geniş , ' pı maması lüzumu h1kkında F•ı• 1• d lannn Avusturya Nazırlar Mec-

dirde !l'uharip devletlere Bo· ileri sürdügü mülahazaları h:ı- 13 üncü maddesini tasd•k ı ıs ın e lisi de bu ,_·ıyaretı· tas\ı·p et- Ütto'nun lu ziyareti, tahta 
inşaata girişmeleri ihtimali ·'"azlardan serbest geçit kolay- · - " k k · b" 

d h 
" tırlatmış ,-e ayni zamandı etmıştır. f d mi<lir. çı ·ma. içın ır merhale addolun· 

var ır; ve ni ayet pek müm- lı"ı göstermesi şeklinde bir K ·1 h hd"d· h ı· e er yon ' kt d K . ·ı 
k d

• k" J " Milletler Cemiyetine yapılacak omı e, arp te 1 1 a ın· aS Nazırlar meclisi bu ziyare- ma a ır. üçuk iti'a hükü-
ün ur ı ngilterenin, geniş kayıt konması teklifinde bu- de alınacak tedbirleri nazarı metleri iıç devlet reisinin Bük-

mik) asta bahri inşaaat yolun- lunmuştu. Mamafi bugün tebliğin alınacak tedbirlerden - -·- tin doğurabileceği siyasi vazi- k" k ı · ı · ı fk itibara alarak, mukavelenin im· Maverayı şer la ile bir· . d - . reşte ı ar arı üzerine Otto 
ela yeni bir devrenin açılma· böyle bir vaziyet tahaddüs et- evve ıcrası azımge eceğı ı • - k" h • b" yelı e göruşmıiş ve buna kar· tahta çıkacak olursa Avustur· 

t
. · t kd" d T- k" · b rı d b ı t zasını mutea ıp ususı ır pro· 1 k · k"' I k 1 · · z sına mani olmak arzusu var- ığı a ır e ur ıycnın u n e u unmuş ur. eşme ım an arı şı arar ar vermıştır. iyaret ya ile derhal nıünasebatı ke· 

dır.,, hususta hiçbir kolaylık göster• Türk delege heyeti, bu mü- tokol vasıtasile, Boğazlar böl- t 1 kt d bu ayın nihayetinde veyahut seccklerdir. 
memesi daha ziyade muhte· Ja"ha ı 1 k h gesinin siliıhdan tecridi hak- ı araş ırı ma a ır 

Daily Telegraph gazetesinin ıd· ıa ara cevap 0 ara • arp Londra, 30 (A.A.) - Deyli e e e 
M t 

me ır." tehdidi halinde alınacak ted- kında halen mevcut olan hük- B lJ. k 
on reux muhabiri 24 Haziran Deutche Allgemeine Zeitung .. d h 1 .1 .b. . Herald'ın Kudüs muhabirine a 0 "l k •• 

b 
• . f ı· . birlerin miistacel mahı"yetlerı· mun er a 1 gası prensı mı vın çe l me uzere çarşanı a günune aıt aa ıyetı gazetesi 25 tarihli nüshasında gö1e resmi meharil, Emir Ab-·ı · • .. l .. tasdik için asgdri bir add ve hakkında mufassal malümat da Bo"azlara ait bir makale ne<- 1 erı surmuş ur. d dullahın idaresi altında Filis· Londra 30 (A.A.) - Baldvin'in muhaliflerin bbineye 'hu""· 

" • K "t 9 dd · müddet tayinôni derpiş e en vererek Litvinof tarafından ar- retmiştir. Amiral Gadow tara· omı e, uncu ma e tize- 1 tin ve bir Maverayi şeria fe· ' cumlarını arttırdıkları bir anda uzun süren gaybubeti, siyasi 
· d k" ·- k · b k b" bir sistem ile memzuç olarak zedilen Sovyet noktai nazarına fından yazılan ve "lngilterenin rın e 1 muza ereyı aş a ır derasyonu vücuda getirmek mahafil tarafından Başvekilin istifasının gecikıniyeceğinin bir 

··d d" · · b ı - t ı·k ı · · 1 kabul etmiştir. Tahrir komitesi karşı lngiliz ve Japon murah- o e ığı cızye,. aşığını taşıyan gunc a 1 ey emıştır. imkanını derpiş etmektedir. alameti addedilmektedir. Bazı kimseler, Başvekilin sıhhi vaziye· 

h 
bu makalede deniliyor ki: 10 uncu madde u··zerı"nde h"ç bazı hukuki zorlukları nazarı t . - . l d ,.., - l kt b a•larının ne gibi itirazlarda ı Dört kaza, Arapların, dört ının ıyı oma ı,,.nı soy eme e, diğer azı kimseler ise kendi· 

bulunduklarını izah ediyor. Bu "Konferansa iştirak eden bir münakaşa cereyan etme- itibara a:acak münasip bir lor- kaza da Yahudilerin olacaktır. sinin hastalık bahane edebilmek ve Temmuı veya Ağustos 
1 

devletlerin şimdiye kadar umu- - l miil arayacaktır. d gazete bugünkii nüshasında mış ır. Vaziyet h,.I,. gergin ayın a çekilebilmek için Chequers'de oturmakta olduğunu iddıa 
miyet itibarile gösterdikleri Bazı delege hey'ellcri eks- K0mile, 13 iincü maddenin a a k d" ı •·Rusların Bo6 azlara ait talep- kl k ı d ı K d" 30 (A A) Fi" etme te ır er. " yumşa ı • mese enin ip oma- perlerinin muvasalatına inti. 3 üncü fıkrasınına, tayin edile- u us, · · - ıs-

lerl
. başJıt.ı altı d a ı·k il d ı h 1 d . d • t l"h _ llllflllflllilllllllllUUllll•lllllı+u1111111111UllUllllllllllll!lllllllllllllllll!lll1tUlllll•llllill1Ull'tnllUlllllllllllllUIHfllllUtı"'1 

" " n a yrıca ı . yo ar an nası azır an ı- zaren, 11 inci madde üzerinde- cek bir evvelden ihbar ile tın e vazıye sa a a yuz tut-

7;ş~~,l~~: bir başmakalede şöy- !ı'ı"' y:~d~::;5yag· ö~~rüağf~nn~anis~=~ ki müzakerat ı-;elecek içtimaa rucu hali müstesna olmak üze- muş değildir. Şehirlerde nisbi Cenevrede rezalet ! , d A ı · - bırakılmıştır. re, mukavele müddetinin ken- bir siikün hüküm sürmekte 
" Boğazlar muahedesinde e er. çı ış merasımı esnasın. · d k" 1 d il d 

d T 
.. k. · d.,,.d .. • t Ba ka 12 · · dd · diliöinden uzamasını derpiş ıoe e oy er e ve yo ar a 

l·mzaları bulunan de•·lctlerı·n a ur ıyenın ver ı,,ı uru~ • ş n, ıncı ma enın ,.. b • hl l"f ti ı r . - 'h . ı· d b" h k ·ı· . k irtakım tecavüzler vukuuna lük nümunesinden,. sitayişle mu e ı sure e e sırı ı tıma ı e en ır ii üm ı avesıne ·a-
Montreux'deki murahhasları bahsolunmasını hah! bir tebes- olduğu hakkında lngiliz dele- rar vermiştir. dair haberler gelmektedir. 
kısa bir zaman içinde gördü- sümle dinlememek kabil de- ge heyeti tarafından ileri sÜ· Komite bıı ~urctle muka- Yahudiler, doğru haberlerin 
!er ki Boğazlar meselesi, iştial- ğildir. Zira herkes böyle bir rülcn mülahazaları hatırlatmış vele projesinin ilk okunmasını neşri hususuna kuvvet veril-
ler demesek dahi, ihtilaflarla dürüstlüğün, arkada lngil- ve aynı zamanda, Romen de- bitirmiştir. Bu hafta içinde ınesini hükümetten istemişler 
""ı.. '· \tle;t'le halinden kur- tere (ve Tiirkiyenin) kudreti !egesi sıfatiyle bu maddenin ikinci okunmasını yapacak ve ve bizzat kendilerini müdafaa 

Bunun başlıca olmadıkça, ne kadar az netice bugünkü tahrir tarzının hakem raporunu konferansa vere- etmek hakkını kullanmaları 
uzakta aramıya vereceğini tasavvur edebile- h d · 1 d" x· ·b· d d usulüne müraclat imkanları ile erktir. ususun a ısrar etmış er ır. 

luzum yoktur. Bunlardan biri ce.,ı gı 1
' aynı zaman a a · M ı Sir John Simonun kısa bir za· Arap şeflerı, beş iis üman 

! ıanbuldur. Diğeri de şarki man önce Türkiye tarafından hükümdarına bir telgrar çeke. 
Akdenızd ki bahri kuvvetler Cenevrede yapılan müracaati G ••1 " y • t d rek Müslümanların mukaddes 
üzerinde yapacağı tesirdir. ne kadar huşunetle reddetti- U ya gına Unan ıs an a yerleri Yahudileştirilmekten 
Rusya asırlardan beri bir gün ğini hatırlar. k d 'C' kurtarmak için kendi lehlerine 
lstanbula Sdİıip ol:nak emelini •Hakikati olduğu gibi göre- arşı ra yo r ena havalar müdahalede bulunmalarını is-

lim: lngiltere, ltalya tarafından 

~:~;:şil~e i:::s:.e ~~i~k k~~: bozulan muvazeneyi düzelte· Bulgaristanda köylere Yıldırımlar dokuz te~:~ıe~~:~ gazetesi, Arapla-

kuvveıler.ını'n zarerı· kazandık- cek, vaziyeti tanzim edecek o- d d ğ t 1 k" • d ! lan bir Akdeniz paktını ister, ra yo a ı ı ıyor ı,ıyi öldUr U rın ngilterenin Fılistin üzerin-
ları gün bu büyük mükafatı ki zaten bu paktın esasları da Sofya, (Hususi) - Bulgar Atina, 30 [Açık Söz] - Yu- deki mandasını hiçbir zaman 
Rusyaya vermeyi vadetmiş- Yunanistan, ispanya, Fransa, hükümeti birkaç seneden beri nanistanın muhtelif yerlerine tJnımıyacaklarını yazmakLadır. 
lerdi. Yugoslavya ve Türkiye ile ya- satılmadığı için istok olarak pek şiddetli yağmurlar yağ-

Mamafi, Rusya büyuk harp- pılan temaslar neticesinde ha- muhafaza olunan gülyağı istih- maktadır .Makedonya ve Trak-
lcn çekilince Bolşevik bükü· zırlanmıştır. Yalnız tamamen salatının harice ihracını temin yada diin şiddetli fırtına ile 
meli eski Çarlık hükümetinin tahakkuku için ödenecek ciz.. maksadile, bir lngiliz firmasile 1 dolu yağmıştır. Lan gazada ge· 

b 1 k ıd b 
ye, Boğazlarm Rus donanma- anlaşmıştır. Cülya"'rnın kilo-

es eme ·te o uğu ütün ni- sına açılıp yabancı donanma- " niş arazi seller altında kalmış-
yet ve emelleri resmen redde- !arına kapanması gibi, olduk- sunu lngiliz firması 24,000 le- tır. Birçok koyun sürüleri bo-

ldildi. Buununla beraber bu- ça a~rdır.. vadan alacak ve alacağı gül- ğulmuşlardır. Atina civarında 
günkü Sovyet Rusyanın yine Ayni gazele, hususi muha- yağlarına karşı Bu!garistana ·k· • d Jd d ı f 

b
. · d Jd " b" h b k d 3000 radyo makinesi verecek- 1 1 uç a am yı ırım an le e 

bu emelleri başka kisve altın- ırın en a ı,,ı ır a ere a.. d ı olmuştur. Makedonyada do"rt 
k it ı k f tir. Ra yo ar bizim paramızla 

da yaşatmaları ihtimali Müsyü yaoara ' ayanın on eransın T k" 
Litvinof'un diin Montreux'de ikinci kısmına iştirak edip 50 ve JOO lira kıymetinde iki ve rakyada da iiç ışi düşen 

orada Türk talebini protesto çeşit olacak ve Bulgaristan da- yıldırımlardan telef olmuşlardır. 
ileri sürdüğü iddiaları ile ye- edeceğini bildiriyor: hilindeki bütün kasaba ve köy j 
niden gözönüne getirilmiş olu- Gazeteye göre bu protesto· belediyelerine, birkaç taksitte 
yor. Vakıa bu işte Karadeniz- nun birinci sebebi, lngiltere, ödemek şaritle dağıtılacaktır. 
de kıyıları bulunan diğer dev- Fransa, Sovyet Rusya, Balkan J ] 
!etleri de Rus iddialarına leş- ve Küçük Andlaşma ile kuv- Bu garistanda 
rik etmiş ise de eğer Rusya, vetlenen Türk deniz kuvveti-
Romanya, Bulgaristan ve Tür- nin şarki Akdenizdeki ltalyan 
ki yeden mada hiç bir devletin hegemonyasına mani olması ve 
harp gemilerinin Karadenize sonra da ltalya'nın Uluslar 
geçmesine müsaade edilmezse Sosyetesi nizamnamesinde tes-
bu denizde filen Azak denizi bit olunan bazı esasların aynen 
kadar bir Rus iç denizi şek- kabul ve tatbik edilmesine 
line girmiş olacaktır. prensip ilibarile muarız bulun-

Bu işin en münasip sureti masıdır. 
halli, Boğazların bütün devlet- Berliner Tageblatt gaze· 
!ere karşı müsavi kayıtlar al- tesi dahi, sanksiyonlar kalkar 
tında ya açık veya kapalı ol- kalkmaz ltalyanınMontröye heyet 
masıdır. lngilterenin noktai na- gönderip Türk isteğini protesto 
zarı budur. Bu sebebden do- edeceğini kuvvetle temin ile, 
!ayıdır ki Lozan muahedesi Türkiye'nin Romada yaptığı 
boğazlardan geçecek harp ge- diplomatik müracaatler neli-
milerini pek sıkı ve kat'i ni cesinde tamamen menfi bir 
zamata tabi kılmıştı. Fakat bu vaziyetle karşılaşdığını ilave 
vaziyet Boğazların her iki sa- ediyor. 
bilini de elinde tutan ve bu sa- Frankfurter Zeitung gaze· 
hada kal'! hakimiyetini tesis lesine gelince, o yalnız Litvi· 
ve kendi emniyetini garanti nof'un tavzihiili neşretmekle 
etmek isliyen canlı ve kuvvetli iktifa eylemektedir. 
bır nasyolanist devlet olan Viyanada çıkan Neue Freie 
Türkiye tarafından artık şa- Presse, bilhassa Rusyanın ge-
yanı kabul görülmüyor. milerini mümkiin olduğu ka-

Bu havalide Türkiye mutlak dar geniş bir serbesti ile Bo-
surette hakim olduğu zaman- ğazlardan geçirmek talebi Ü· 

larda Marmara denizi olduğu zerine duruyor ve "Rusyanın 
kadar Karadeniz de tam üç a- ham lesin adını verdiği bu ha-

• •• 
yenı reıım 

Bulgar gazete
lerine göre deği· 

şiklik yakın 
Sofyada çıkan (Zora) (Utro) 

(Dinevnik) gibi belli başlı Bul
gar gazetecileri Köse !vanof 
kebinesinin değişmek üzere 
olduğunu ve müstakbel kabi
neyi teşkil edecek azaların se· 
çilmiş oldklarını, fakat, şimdi
lik bun !arın isimlerini ilan et
mek muafık olmıyacağını ya• 
zarak yeni Bulgar idare reji
minin parlementer ve Demok· 
rat bir rejim olacağının kat'i 
olarak kararlaştırılmış bulun· 
duğunu yazmaktadırlar. 

reketin, Fransa tarafından da 
yardım görmesı itibarile Rus· 
Fransız paktının bir neticesi 
olduğunu ve ister Akdenizde 
ister şimal denizinde olsun, 
her halde herhangi bir lüzum 
karşısında birbirlerine yardım 
etmek arzusundan doğduğunu 
ilave ediyor. 

HarlcT Küçük 
Haberler 

• Fransız hükumeti Paris 
mıntakasında bir ali komiser
lik ihdası tasav•urundadır . 

• Habeşistandan dönen as
kerler şerefine dün öğleden 
sonra halk tarafından bir nü
mayiş yapılmıştır. Diiçe bal
kondan miliselre g-örünmüştür. 

• Frankrurter Çaytung ga
zetesi bir lngiliz • Fransız illi
fakının tehlikeli olacağını ln
giltercye ihtar etmektedir. 

• Balkan Antantı devletleri 
Cenevrede Çekoslovak Hari
ciye Nazırı Krofta şerefine bir 
ziyafet vermişlerdir. 

* Amerikalı General F ank· 
mak Kaj bir deniz layyaresile 
1425 milden ibaret mesafeyi 
bilamerhale katederek rekor 
yapmıştır. 

• Mussolininin yedi yaşın
daki en küçük kızı ağır has
tadır. Anası, babası ve kar
deşleri hastanın başı ucun. 
dadırlar. 

• Cezairde Araplar ara
sında tahrikat yapılmakta ol
duğu haber veriliyor. Fran
sızlar asayişi korumak için 
tedbirler almışlardır. 

3 üncü Di! 
Kurultayı 
Tezlerin kopyelerl 15 
Temmuza kadar gön
derilmiş olmalıdır 
lsıanbul, 30 (A.A.) - Türk 

Dil Kurumu genci sekreterli-
ğinden: 

Üçüncü Türk Dili Kurultayı 1 
24 Ağustos 1936 pazartesi gö- 1 

nü Dolmabahçe sarayıdda açıla
caktır. 

Kurultayda bulunmak isli· 
yenlerin 15 temmuz 1936 ak· 
şanıma kadar adlarını i~lerini 
ve adreslerini Dolbahçe sara
yında Türk Dil Kurumu genel 
sekreterliğine bildirmeleri la
zımdır, Geçen kurultaylarda ve 
kurumun çalışma k•>llarında 

bulunanlar da bu kurultayda 
bu bulunmak istiyorlarsa bu· 
nu yeniden bildirmelidirler. 

Bunun için yazılacak kağıt
ta kurultayda üye olarak mı, 
yoksa dinleyici olarak mı bu
lunmak istenildiği de yazılı ol
malıdır. Soy adları yeni oldu
ğundan bunların yanında öz 
adların da gösterilmesi rica o
lunur. 

Kurultayda bir tez vermek 
isteyenlerin de 15 Temmuz 
1936 akşamına kadar tezleri
nin bir kopyesini kurum ge
nel sekreterliğine gönderme
leri lazımdır. 

Kurultay ruznamesiyle tez 
mevzuları 19 Mayıs 1936 da 
çıkan bildirikte yazılıdır • 

(Birinci sahi [eden devam) 

yükletilmekle ve halkın ltalyan nazarı itibre al:!'ıya medar 
imparatorluğuna iltihak hare- olacaktır. Sebepleri de şun-

keti kaydedilmektedir. !ardır: 

"Habeş durumunun Milletler 1 ı _ Mili etler Cemiyetinin 
Cemiyeti tarafından hakkiyle Habeşistan'ın müstakbel rejim 
takdir edilmesine intizar eden \ nin tanziınine gi'ıya iştirak 
ltalya, Avr"panın ve dünyanın etmek suretiyle kısmen zeva-
istikbalini alakadar eden vahim ı h"ıri muhafaza · ctmesı ümidi 
meselelerin halli için Milletler hala bakidir. 
Cemiyeti ile yeniden fili teş
rıkimesaiye amade bulunmak
tadır. Roma, Milletler Ctmiye
tinin islahını tetkik için de teş
rikimesaiye amadedir.,. 
Ba~kan saat 18,40 da Neca

şiye söz verdi. 
Kra Jlar kralı kemali vekar 

ile kürsiye doğru ilerlemiş, fa
kat bu anda matbuat tribü
nünden ltalyan muhabirler ıslık 
ve hasmane sözlerle g-ürültü 
çıkarmışlardır. 

Ngüs, ltalya tarafından ya
pılan bütün teklifleri ulusuna 
ihanet etmemek için reddetmış 
olduğunu söylemi,tir. 

Matbuat locasında ltalyan 
muhabirler tekrar ıslık çalmı
ya ve hasmane sözlerle gü· 
rüllü etmiye balamışlar ve 
buna mukabil bütün meclis 
N ecaşiyi alkışlamış ve samiin 
sıfatile bulunan halk ta gürültü 
çıkaranlara karşı vaziyet al
mıştır. 

Milletler Cemiyeti tarihinde 
ilk defa olarak, başkan gürül
tü yapanları dışarı çıkarmak 
için polise müracaat etmiş, 

ltalyanlar polise de itaat et· 
med:klerinden jandarmalar ge• 
]erek kendilerini otomobillerle 
ve halkın hasmane haykırma
ları arasında polis komiserli
ğine sevketmişlerdir. 

Sükünet avdet ettiği zaman, 
bütün bu hadiseler zarfında 
itidalini muhafaza etmiş olan 
Nec1şi, Habeş lisanile nutkunu 
söylemeğe başlamıştır. Bu nu. 
tuk Fransızcaya ve lngilizceye 
çevrılecektir. 

Bugün tekrar 
toplanılacak 

Cenevre, 30, (A. A.) - Ne
caşinin nutku Fransızc ve in. 
gilizceye terceme edildikten 
sonra Assam ble celsesi, yarın 
saat 10,30 da te_krar toplanıl
mak üzere talik edilmiştir. 

2 - Habeşistan'daki ecnebi 

menfaatleri meselesi halledi1-

memk izin bırakılaz. 

!Halledilcek iki mesela 
1 Londra, 30 (A. A.) - Sela

hiyetıar lng-iliz mahafili, Eden 

ile Blumun bir Akdeniz mis~
kı akdi için ıııüzakerata giri

şHmesi lazııngelmekte olduıtu 

netice~ine vuıl olduklarına dair 

olan haberlere pek az kıymet 
vermektedir, Bu haberlerle bil-

hassa kudedilen, Pertinax'ın 
b;r makalesidir. 

Bilakis öğrenildiğine g-öre 

bu meseleyi M. Eden ile y~p· 

mış olduğu görüşmelerde M. 
Blum kurcalamış ise de M. 

Edenin bu baptaki tasavvur ve 

niyetleri haHında sükut et

miş oldugu rıvayet edilmek
tedir. 

Burada yürütülen mütalea• 
ya göre Akdenizin siyasi sıa. 
Lüsü meselesinin müzakeresine 

girişilmeden evvel diğer bir 
takını mülekaddim meselelerin 

müzakere edilmesi icap eder. 
Fılvaki bir taraftan habeşista-

nın statüsü meselesini diğer 
taraftan botazların statü•Ü 
meselesini halletmek gerek tir. 

Nihayet böyle bir misak 
akdi için yapılacak müzakere

lere diplomatik temaslarla ze-

min haıırlaıııak ve zecri ted. 

birlerin kaldırılması yüzünden 

lngilter~dc hasıl olmuş oları 
aksülanıeilerin had mahiyeti 
olmada~ evvel başlaınıyıt 
imkın ~oktur, 
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Zecri tedbirlerin kaldırıl· 
ması son derecede ehemmi· 
yelli olan bir meseleyi tekrar 

ı
r Açık Sö.z'ü-;;-"'\ 

sürpriz kuponu 
Bu kuponu kesip saklayınız 
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Her gün bir yazı 

On bir sene sonra memlekete 
dönen bir şair hakkında .. 

•inkılapçı bir ruhun ona vereceği hüküm, bir sıfır; in
kılap edebiyatı tarihinin ise kısaca kanaatlerinin kuv

' vetli bir şairiydidemekten ibar<I olacaktır .. " 

Yazan: Münir Müeyyet Bekman 

O, memleketi terkettiği gün ı ise kanaatimizde yanılmadığı- . 
doğanlar bugün on bir yaşın- mızı görüyoruz. O, Gazetecinin 
dadırlar ve ilk mektebi, bitir- sorduğu suale şöyle bir cevap · 
diler. veriyor! 

O, memleketten uzaklaştığı - • Maalesef edebiyatla lıiç 
gün ilk mektebe yeni başlıyan- alakadar olamıyorum. Y•nileri 
lar, bugün liseyi bitirdiler. hiç tanımıyorum. Esasen bir 

O, İslamlık sevgisini inkılap şey okumadım. Mtsrrda iken 
ve milliyet sevgisine tercih ede- sadece gazetelerin büyük harf• · 
rek adımlarını bu topraklardan /erle yazılmış serlevha/arını 

ayırdığı gün on bir yaşında okuyordum, okadar .... 
olanlar, bugün Üniversiteyi, bi- Yalnız bu sözler, bu büyük 
tirdiler, hayata atıldılar. Şim~ 1 şairin memlekete olan alakasını 

1 
di önümüzde, onun memleketı J göstermeğe kafidir. Fakat bu
terketıiği gündenberi geçen ve na da ne hacet. O, memleketi 

bir yılı bir asır kadar değerli olan terk ettiği sıralarda Atatürk bü
onbir yıllık gibi bir zaman ve yük inkılaplarından birini daha 
bu zamanın şuurlaştırdığı, ira- yapıykrdu. Şapka inkılabı. 

deleştirdi.ği bi~ _gençlik var : işte memleket gençliğinin gö
Bu gençlığe dunun kıymetlen zü önüne sürülen ve kendisine 
Jıakkında söz söylerken, hüküm layık olduğu sevgi gösterilme
verirken mücerret mantık ve di diye şikayet edilen şair. 
mücerret mef~uml.arda~ uzak- J " .. . Düşüncesi, itikadı ne şe-
laşmak mecburıyetındeyız. kilde olursa olsun, Türk şiirini 

Her hangi birinin bütün- onun kadar ileri götüren bir 
l~k n~m.ına .. alkışlan.ması~ı'. ~e- adam bizim için daima yepye- İ 
vılmesını, lıurmet ~dılmesını ı~- nidir ... ., gibi düşünceler bile 1 
terken onun hakıkaten o hu- geri bir ruhun gerice tezahür- ı 
tünlük namına bir hizmet yap- !erinden başka birşey değildir. · 
mış olması, inkılapcı vicdanlar- 1 k ı· · · d ·ı·k · • n ı ap ıçın e yenı ı , yenı 

da yer tutmuş bulunması la- t' d d' O · · k se.s ge ıren e ır. ıse, ın ı~ 

zımdır. lap senelerinde bile daima es. 
Yoksa bir Çanakkale desta- kü 'ğ' 1 - tt' S 1 

nı ve değeri inkıliipcılık değerın- 'f d k'll · d · ı·k · 
. ı ı erennum e ı. ana ve 1 
... ... ı a e şe t erın e yenı ı ıse 

den uzak olan ve maalesef hala b-t.. b 1 d · · 
dudaklarımız arasında çırpınan 

u un un ar a yıne onun gı

bisine bir meziyet kazandırmı-
milli marş gibi bazı şiirlerle yacak ve yeniler onu bir iki 
hiçbir kimseyi edebiyatın milli satır içinde bile olsun okurken 
bir kahramanı gibi göstermek titreyeceklerdir. Çünkü o dai
saliihiyetini haiz değiliz. Eğer ma geri sırtlarda pusu kurmuş, 
gazete sütunları demagojilerin inkılaba diş bilemiştir. Ôğren
inikasına bir saha olacaksa, mek isterdim ona tapanlardan, 

-AÇIK SÖZ-

AskerliK 

Bugünkü 
harpler 

Umumi Harbin hadise
leri, tarihi bile hayretlere 
düşürdü. Sonsuz cephelere 
yayılmış milyonlarca insa
nın boğuşmalarını tertiple
yen kumandanların zeka 
ve cesaretlerini gördük ve 
ölçtük. Bugün, modern si
lahlarla donatılmış birlikle
rin çarpışmaları daha şid· 
detli olacağından askerlik 
fenni iki büyük ordunun 
savaşları sonucunu kestire
miyecektir. 

Bu imkansızlığı giderecek 
biricik eleman, kumandan
lar ve onların düşmana üs
tün gelen kudretleridir. Ku
mandanın jenisine daya
nan isabetli kararları düş

manı harp vasıtalarından 

ve her çeşit kaynakların

dan yoksundurarak onu za
fa uğratır. Ve zafer yulunu 
açar. Uzaklara gitmiyelim, 
Savaşın ilk amacı olan"düş. 
m~nı zayıflatmak., kaide
sinin tesirlerini umumi harp-

ı
. le de gördük. 
1 Verdun, La Somme harp

lerile karada, deniz ablu
kalarile, denizaltı gemileri-
nin saldırımlarile de deniz
lerde yapılan hareketler 
yıllarca karşı karşıya kalan 
ordularla halkı aç aç bırak
maktan ve yıldırmak yol
larını aramaktan başka ne 
idi? Bu işi sonuna getir
mek için bütün kı.ıvvetini 

sarfedcn orduların son ve 
kat'l dilekleri ise düşmanı 
yok etmektir. Bu da, kara
da olduğu gibi havada ve 
denizde de kuvvetli olmıya 
ve eldeki bütün silahlarla 
düşmana saldırarak kat'ı 

neticeye büyük bir hızla 
varmıya bağlıdır. 

M. K. 

Notlar: ----
Türk olmak 

1
1 Bu meşhur imza kimindir? 

Ve bu mecmuanın başlığı ne· 

1 

dir ? M~rak bile etmiyorum. 
Belki merak ta ediyorum. Fa
kat, bu merak aramak zah. 

1 metine değmez. Çünki : 

1 

(Türk genci 1 Muvaffak 
olman ve yükselmen ıçın 
Türk olman kafidir.) Sözü 
idealist vaya realist bir mil
liyetçinin ağzında güzeldir. 

Hem niçin olmasın ? Ma
demki milliyetçidir. Ve bu
nun güzelliğini anlamak için 
çok zihin yormak istemez. 
Çünkü; bir kere milliyetçi 
demek milleti hisseden, onun 
büyüklüğüne inanan demek
tir. O, bütün kuvvetini da
marlarında akan asil kanda 
görür. Milli şuuru bu kandan 
feyzini alır. Milli şuuru olan 
demek milli heycanı olan, 
milli heycanı olan demek 
milli dehaya erebilmek için 
bütün bir hayat müddetince 
o gayeyi elde etmeğe uğra

şan, arayan, didinen demek'"' 
tir. Benim bu sözden anladı
ğım mana budur. 

Fakat bir de bu sözün 
hangi kadro içinde gözüktü
ğünü aramak var. Bu ciheti, 
bir vecize klişesi altında bu 
sözün tenkidini yapan Peya
mi Safa'nın Cumhuriyetteki 
yazısında göremedim. 

Benim bir fıkradaki ten
kit nadiren hedefine varan 
bir oktur. Niçin? Diyeceksi-

1 niz değil mi? Çünkü çok de
fa tenkidini yaptığı sözle

' rin kadrosu belli değildir de 
i onun için... Ve böyle kadro-

1 

; suz bir sözün tenkidi, neden .. 
se çok defa gayesinden şaşar. 
Halbuki yazanın maksadı 

1 başkadır. Ve kari için -haki
kat te budur- tenkidi yapılan 
sözün kadrosunu aramak ay .. 
rıca bir külfettir. Çok kısa 

ve acele yazılan fıkra tam 
bir tenkit olabilmek lçin ki
fayetsizdir. O halde, ya fık
ralar da daha fazla vuzuhu 

1 Temmuz 

No: 73 Yazan: Reşat Ekrem Koçu 

Hasan Ağa, köylerde tellallarla bağırttı: Haydar oğlu
nun yerini haber verene beş at ve beş kese verile· 

cekti. Bilip te haber vermiyene de ölümf .. 
Haydaroğlu Mehmet, Afyon- J 

karahisar üzerine yürümeğe 

hazırlanıyordu. Afyon civarın
da Çay kasabası eşrafından 
lsa ağa bir kadı vasıtasıle ls
tanbula mektuplar göndererek, 
Haydaroğlunun yatıştırılması 

için kendisine bir mansap ve· 
rilmesini teklif etmişti. Sipahi 
isyanından sonra ocak ağaları 
hükümeti tamamile ellerine al
mışlar, "bıyığını balta kesmez!., 
olmuşlardı. Koca Muslihuddin 
ağa Çaylı lsa ağayı itham etti. 

- Bir haramiye mansap ta
lep eder 1 dedi. 

Mektubu getiren kadı: 
- Sultanım, ehveni şerreyn 

budur, ve illa Karahisar elden 
gider 1 cevabını verdi. 

Muslihuddin .• 
- Şerrin büyüğü budur ki, 

haramilere ve eşkıyaya tuğ ve 
sancak verilip ırz ve namusu 
devlet hetkoluna, eşkıya bu 
tarik ile mansaba nail olmak 
kapısı açılırsa, gayrı zuhur 
sevdasında olan cesur ve fet
tanlar dolup memleket harabe 
vermek görünür 1 

Cevabını vererek Kadıyı sus
turdu. Haydaroğlu da Aiyonka
rahisarını bastı. Şehrin ayanını 

ve eşrafını kılıçtan geçirdi. Be
destanı ve bütün çarşılarını ve 
bütün evlerini yağma etti. 

lstanbul ve Anadolu dahili gaileler içinde çaı
kanırken Venedik gemileri de Bo~azdan 

ayrılmayorlardı 

mişler, ve kaçırmışlardı. Bu 
esnada uyluğuna da bir kurşun 
isabet etmişti. 

Yaralarından kan akarak 
hayvanını çatlatıncıya kadar 
süren Haydaroğlu nihayet kuv
vetten dü~müş ve bir köylü
nün evine iltica etmişti. 

Hasan ağa Haydaroğlu ile 
adamlarını elinden kaçırınca 

bütün civar köylerde tellallar 
bağırttı Haydaroğlunun sak
landığı yeri haber verene beş 
at ve beş kese verilecaktL Bi
lip te haber etmiyenin evi barkı 

' başına yıkılacaktı. Nihayet 
üçüncü gün bir yörük çıkagel· 
miş, Hasan ağaya : 

f Bitmedi] 
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SAN~T 
KiTAPı RESiH. TiVATROıMUS";K1 

Şehir Tiyatrosuna dair 
inkılap yapan bir memleket onun inkılap namına yaptığı 

1 
hesabına bu da acıdır. Çünkü hizmet nedir?. 
bizim vazifemiz realiteyi yeni ==============· 
yetişenlere olduğu gibi göster- Onun memleketten uzak ya- 1 

temin için alınan sözün kad ... 
rosuda hiç olmazsa hulasaten 

Haydar oğlu Mehmet, Afyon 
yağmasından sonra Anadolunun 
en zengin şehirlerinden olan 
Isparta üzerine yürüdü. Ispar
talılardan 3000 kuruş istedi. Bu 
haber üzerine Ispartalılar bü
yük bir heyecan ve telaşa düş
tüler. Fakat lspartada mütesel
lim olarak bulunan Abaza Ha
san ağanın tavsıyesiyle Haydar 
oğlu Mehmede:"Başüzerine dev
ri, tedarik edinciye kadar gül 

1

. 
bahçelerimizde tevakkuf bu
yursunlar!., diye haber yolla- I 
dılar. 

Ge~en tiyatro mevsimi o ka
dar fena geçmedi. Bu he/ki 
başka memleketler için en sö
nük hir mevsim teltikki edile
bilir, fakat sanat hayalı, bil
hassa tiyatro hayalı epeyce öl
gün olan bizim memlekette 
geçen mevsimin canlılığı bu 
ve gelecek mevsimler için bı1-
yük ümitler verdi. 

Geçen mevsim Şehir Tiyat
rosunun yaptığı yenilikler
den en m111ıimi pazar mati· 
neleri idi. Bu suretle Bağazda 
oturan mektepliler çok isteyip 
te göremedikleri piyesleri Ta· 

hatça seyrettiler ve memnu
niyetlerini pizlemediler. /Junu 

ınektir. şadığı on bir sene içinde bü-
Bu meselede gösterilecek re- yük inkılaplar olmuştur. Mesela 

alile ise onun sanat kudreti şapka inkılabı, tekkelerin ka
hakkındaki hükümleri temamen patılması, Türk medeni kanunu, 
edebiyat tarihlerine bırakmak teşkilatı esasiye kanunundan di
ve suratına karşı değil yalnız ne ait maddelerin çıkarılması, 
gazetelerin, mecmuaların bile harf inkılabı ve saire gibi.. Bü
sahifelerini çarpmak ve kapa- tün bu inkılaplar, eski bir dev
mak olacaktı. inkılabı benim- ri kapayan ve bizi muasır se
semiyen ve benimsemek isteme- viyeye çıkaran hadiseler de
diği için de onun içinden uzak- ğil midir?. 
!aşan bir şairi, inkılap gençli- Memleket baştan aşağı de
ğine bir milli şair timsali ola- ğişti. Yer yer öten fabrika dü
r ak tanıtmak, hatta onun için dükleri milli kalkınmanın canlı 
merhamet dilenmek bile yine işaretleridir. Bir sinirden, öbür 
inkılap namına affedilemiyecek sinire kadar uzanan, Karade
hatalardandır. nizi Akdenize bağlıyan şimen-

0, her şeyden evvel lslami bir difer hatları biter ve tükenir 
şairdir. Vaktile gösterdiği yurt mevzulardan mıdır bir şair için!. 
tahassüs ve heyecanları ise ay- Niçin onun sesini, memleke
nı İslami kanaatlerin kanalların- 1 tinden uzak yaşadığı yerl~r~e 
da terbiye edilmiş hislerdir. O, duymadık. Duyamadık. Butun 
her şeyi, yurdun kurtuluşunu istenilenler lslami edebiyatı 
bile dindarlığının zaviyesinden kuvvetli hir teknik ile ifade 
görmüş, kurtuluş yoluna ancak etmesi için midir ? .. 
o köşeden girilebileceğini san- Genç isy.,nında inkılap için 
mıştı. Hep bu hisle bağırmış, canını verenlerin kanı henüz 
inkar olunamaz ki teknikte çok kurumadı. Ağrıdağı hakikaten 
kuvvetli şiirler vermiştir. Fakat içimizin bir ağrısı oldu. 
bu, bu kadardır. Bunun böyle Menemen hadisesi hala sız
oluşu hiç bir şey ifade etmez. lıyan bir yara halindedir kal
Billıassa onun gibi bir şair için. bimizde. Soruyorum, bu milli 

Onun on bir senelik kay- şair niçin sustu, niçin san'ati
boluşu zamanındaki memleket nin kudretini bütün bu bi'idise
sevgisi o kadar büyük ki, bu- !erde gösteremedi? 
mı yine kendi ağzından dinle- • • • 
yoruz. Bunu öğrendikten sonra Bir değerin, inkılap içinde 1 

ROrnan: 68 

FİKiRLER 

Sevginin bulunmadığı yerd•, 
kuru kalabalık, insana dost o
lamaz. Böyle hir kalahalığın, 

rüyada görülmüş insan kala· 
balığından farkı yok/ur. On
larl hergün görüyorsunuz.. ve 
hafızanızdan hergün silinir/eri 

* * 
insan bir kabahat işlediği 

zaman, etrafındakilerden utan
dığı kadar, kendinden de utan
malıdır. Kendinden utanmıyan 

bir kimse, nesfsine kıymet ver- 1 
miyar demektir. 

lskender Fahreddin 
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değerlendirilmesi mücerret hü
kümlerle değil, inkılabın hü
kümlerile mümkündür. Kıymet. 
!er mücerret hükümlere dayan
dıkça kıymetsiz kalmağa mah

kümdur. Bu itibarla inkılapçı 

bir ruhun ona vereceği hüküm, 
bir sıfır, 

inkılap edebiyatı tarihinin 1 
ise kısaca kanaatlerinin kuvvetli 
bir şairiydi demekten ibaret 
olacaktır. Onun için daha faz
lasını istemek, inkılaba karşı 
hürmetsizlik olur. 

Ankara 

Münir Müeyyet 
Beknam 

söylenmeli. Veyahut böyle 
bir tenkid çok ibhama kaça-
cağı için bu türlü sözde ten
kidlerden vaı geçmeli. 

Y ahya Saim 
Ozanoğlu 

llllllll>llltlllllllllUllllllltllllllllllltlllllllllllllllllllllllUlll 

YARA VE 
NEŞT~ 

Ey hakikat, yUzUnU 
göster r 

Anası eski entarisini boz .. 
muş on yaşrndoki oğluna pan• 
ta/on yapmış. Sırtında fanila 
mı, gömlek mi belirsiz hirşey. 

Ve muhakkak ki bu çocuk 
başından ayağına kadar çırıl
çıplaktır. 

Bu çocuk bir Jön prömiye
dir, salıneyi sahneyi açalım: 

Dördüncü Vakıf han karşı
sındaki meşhur Fi/ipin dük
kônı, ben dükktin önünde tram .. -
vay bekliyorum. Bu ç9cuk ka
pı dibinde ekmek almak için 
para istedi, 

Alicenap bir yolcu tereyağlı 
francala içine kaşar peyniri 
ile bir sandaviç yaptırıp çocu
ğa verdi, ve içini çekti: 

- Bu çocuğu hangi ana ba
ba böyle sokaklara salıyor I 
dedi. 

Çekilip gülümsedi: 
- Hangi polronl dedi. Bu 

acı bir hükümdı1r. 
Ey hakikat, yüzünü gösteri 

Sinan 

Kara Haydaroğlu lspartanın 
meşhur gülbahçelerine indi,ora
da istediği paranın tedarikini 
bekliyerek ışu işrete daldı.Fakat 1 

Isparta, da bu ıneşhurŞakinin İS· ; 

tediği para tedarik olunacak 1 
yerde, Hasan Ağanın emrinde 
bin kadar yarar iş erleri top
lanmıştı. Bütün etrafını sararak 
Haydaroğlu Mehmet ile arka
daşları işret ve eğlence mecli
sinde iken bastı. Haydaroğlu 

ile iki yüz kadar bulunan a
damları derhal hayvan sırtına 

atlamışlar ve müthiş bir çar
pışma başlamıştır. 

Daha ilk anda Hasan Ağa 

tarafından kırk, Haydaroğlu 

tarafından yedi kişi yere seril
mişti. Eşkıya, Hasa Ağanın 

kuvvetlerinin kendilerinden 
fazla ve dörtbir yanlarının da 
sarıldığını görünce mukavemet 
edemiyeceklerini anlamışlar ve 
Yarıp çıkmaktan ve kaçmaktan 
başka çare olmadığını görmüş
lerdi. Tam bu sırada Haydar 1 
oğlu ayağından mızrak ile 

1 
1 
yaralanmış ve attan düşmüştü, 
bazı avenesi at yetiştirip bindir-

Şimdi' sen, bu mektubu cebine iyi anladın; hafiyelik buradan 
koyar, Kadıköye iner ve Ka- başlıyor. 
dıköy pastahanesine götürür, Şimdi, sen, vakit kaı• betme-

1 
kutuya atarsın. den git. .. Mektubu, postaya at.. 

Çavuş, zarfın üzerindeki Akşam üslü, tekrar burada 
adrese göz alınca başını kal· 1 buluşuruz. 
dırdı, yüzüme tuhaf tuhaf Çavuş, uzattığım parayı da - Mahmut Yesari -

Hani şurada, öll De. Öleyim eğer 
yalan söyliyorsam, şuradan şu
raya selamet gitmiyeyim. 

- Yemine lüzum yok, bili
yorum. Sana, çok itimadım 
vardır. Küçük, göğsünü ka
bartarak bir adım ileri attı: 

- Ben, sizin çavuşunuzum, 
elbette 1 

- Sana, inanabilirim. değil 

mi? 
Döndü, 

baktı: 

hayret ve esefle 

- Bana inanmayıp ta kime 
inanacaksınız? 

- Sana, bir vazife verece-
ğim, çavuş l 

Gözleri, sevinçle kamaştı: 

- lstanbula mı gideceğim? 
Hayır, Çavuş... Bu, başka 

türlü bir vazife... Uzun, ağır, 
güç bir şey değil ... Bir mektup 

vereceğim, postaya atacaksın 1 
Çavuş, şeytan gibi gülüyor, 

pırıl pırıl yanar gözleriyle yü
züme bakıyordu: 

- Aman abla ... Vazife filan 
dediniz de önce korktum mu? 

Ona, takıldım: 
- Ay,sen, korkar mısın, ça

vuş? 
Bu, onuruna dokunmuştu, 

kaşlarının arası buruşmuştu: 

- Ben, korkmam... Yalnız, 

senin verdiğin bir vazifeyi, 
istediğin gibi yapamazsam, di
ye korkarım ... Yani, senin işin 

olduğu için... Başka şey olsa, 
umursamam ..• 

Sesini yavaşlatarak: 
- Bu mektup, gizli mi atı

lacak? Diye sordu. 
Sinemalardan kafasına dol

muş hayallere dalmış gibiydi: 

·- Polis hafiyeliği edeceğim, baktı: aldıktan sonra, bir asker sela-
öyle mi? - Turgut ağabeylerin köş- mı vererek, yaydan f•rlayan bir 

Onun çenesini okşadım: küne mi gidecek? ok gibi koşmağa başladı ve bir 
_ Daha değil... Sırası ge- Çavuşun kulağına iğildim: kaç dakikanın içinde göze gö. 

lince, polis hafiyeliği de yap- - Bunu kimse duymıyacak. rünmez oldu. 
!ıracağım. Sen, bu zarfın üstünü okuma- Çavuş, köşeyi dönerek göz. 

Çavuş, olduğu yerde dura- mış olacaksın ... Mektubu pos- den kayboldu. imzasız mektup, 
mıyor, sevinçle zıplıyor, elle- taya verdiğini, kime göndern- yarın onların eline geçerdi, 
rini biribirine vuruyordu: diğini, kimin verdiğini, hatta yapacağı tesirleri nasıl anlıya

- Aman ne iyi J.. Ne gü- bugün benimle konuştuğunu, caktık? 

11 Y bı ,. D k hatta beni gördüğunü, hepisini Bin bir türlü düşünce başı-ze .. aşa, a acı6ım... eme , 
hafiye flimleri gibi ha?.. unutac11ksınl.. mı uğuldatıyor, içimde, gizli, 

Gülüyordum: Çocuk, mektubu cebine e- müphem bir üzüntü nefes alı-
- Yoo, birden havi\lanma.. hemmiyetle soktu ve ciddi cid- yordu. 

Sırası gelince, diyorum... di başını salladı : Bundan bir müddet evvel, 
Kıyı boyundan yürüye yü- - Mektup, cebimde yok... belki aşksızdım, fakat rahat ve 

rüye ıssız bir koruluğa sapan böyle birşeyden haberim yok.. ilzüntüsüz bir hayatım vardı. 
dar bir yolun köşesine gelmiş- Çavuşun yanağını okşadım : Şimdi, gözlerimin içine bakan 
tik. Gece, Turguttan almış ol- - Anladın, değilmi ? sevgi dolu gözler, kulağıma gö-
duğum mektubu, cebimden çı- - Anladım, abla ... hafiyelik nül sözleri söyliyen dudaklar 
kararak çavuşa verdim: buradan başlıyor, galiba! var. Bütün bu güzel şeylere 

- işte, bu mektup, çavuş! ı - Benim akıllı çocuğum... rağmen, bunların yanı sıra gi-

Bir kere tiyatro kumpanya
ları çoğaldı. Muhtelif yerler
de, haşka başka artistler bize 
yeni operetler, güzel facialar, 
ve hoş komediler temsil etti. 
İs tan bul sonbaharın soluk gün
lerini böylece unuttu, kış gün
lerindeki donukluğu bizim için 
yorulan artistlerin samimi s1 .. 

caklığı giderdi.Burada hepimizi 
müteessir edecek bir nokta 
var: Anadolu aynı zevkı tal• 
tı mı acaba? ... 

Tiyatromuzun bel kemiği 

lıiç şüphe yok ki Şehir Tiyat
rosudur. Ve bunu benim yazl· 

/arım değil, halkın ona gös
terdiği rağbet ispat eder. Se
lıir Tiyatrosu bu sene hakika
ten büyük bir rağbetle karşı

landı. Fakat mevsimin kısa
lığı. salonun• o asariatika sa· 
/onun - darlığı ve aynı tem
sillerin uzaması bize bekledi
ğimiz piyesleri seyrettiremedi. 

Genç Rus edibi Doktor Pla
ton'un ( Korneyçuk) adlı pi· 
ye<ini, Şekspir'in Otel/osunu 
sahırsrzlrkla bekliyorduk. Öy
le zannediyoruz ki bu mevsim 

bunları doya doya seyredebi
lece[ıiz. 

, 
herşekilde ispat etmek benim 
için kolaydır. 

Şehir Tiyatrosunu alakadar 
edecek bir mesele fJarsa o da 
kadın artistlerin ihtiyaca ka
fi gelmediğidir, Mesela (Be
yaz gömlekliler) de hunun 
farkına varmadık, (Faust} ta 
bu kadın rollerinin azlığını 

fakat mükemmelen temsil e
d;/diğini gördü1<, fakat ( Ka
ramazof kardeşler} de Semi· 
hanın zayıflığı adeta göze ba
tıyordu. 

Semiha nisbeten yeni bir 
aklristtir. Onu Alayköşkünde 
oynadığı ( Toprak) adlı pi
yesde takdir etmiştik. Fakat 
( Karamawf kardeşler ) deki 
uzun rolünü pek iyi başara .. 
madı. Demek oluyor ki ona 
kısa roller daha iyi geliyor, 
o halde uzun kadın rollerini 
-komedi kısmı hariç- başara
bilecek aktrisler /azım. 

Eminim ki bu mevsimde Şe
hir Tiyatrosunda yüksek hir 
terakki göreceğiz ve bu bir dev
let tiyatrosunun vazifesidir, 
çünkü biz Şehir Tiyatrosunu 
sanali halka indiren bir kül· 
tür yuvası olarak kabul edi. 
yor uz. 

Tarık z. Tunaya 

den bir acı, kuruntu, üzüntü de gudun ıslığıı.ı duydum. Sesin 
var ki, beni korkutuyor. geldiği ynna dönerek baktım. 

Gece Turgut sözleşmiş, uzak Turgut, oturduğu iskemleden 
bir kumsalde buluşacaktık. ayağa kalkmıştı. Kollarını bana 

Mektubu çavuşla gönderdik- I doğru uzut.mıştı: 
ten sonra, caddeye çıkarak - Sevgı lı Sezen, burada ol-
t ti d m dağumu nereden anladın? 
ramvaya a a ı . - Gülüyordüın: 
Güneş ortalığı ısıtıyor,ruzgar K t h'b' · H' . - erame sa ı ıyım. ıs-

serinliğini kaybetmiştı. Jerim burada olduğunu hab 
Yollar bo~. ellerinde mayo- verdi. er 

lan, en ön insanlar, yan sokak- Ellerimi avuçlarına almıştı: 
!ardan denize gidiyorlar. - Kumsal buradan görünü-

Tramvayda benden başka yor, sen gelince seslenir çağı
kimse yok. Biletçi köşeye da- rırım demiştim. 
yanmış, dur aklarda, yorgun ve - işte benim keramette bu 
isteksiz zil çalıyor. düşünceden doğmt>ştu. 

- Neyin var Sezen? Bugün ne aşkım, içimdeki 
mız mız hislerden başka hiçbir Sesinde sıcak bir sevgi tit-

remesi vardı. Gözleri gözleri
şey duymıyor gibiyim, Turgut 

me büyük bir bağlık la dalmıştı. 
bile uzaklardaymış sanki .. 

/Bitmedi/ 
Son istasyonda tramvaydan 

atladım. Güneş gölgemi yere 
düşürmüştü. 

Dalgın dalgın yürüyorum. 
ilerideki, küçük kahvenin göl
geli ağaç altları beni oraya 
doğru sürükledi. Oraya gider· 
sem Turgutlu görebilirim. Da
ha kapıdan içeri girerken Tur-

, ...... ,,,,,,KJi:~·:~~~~:K~~ .. ,,,,,,,I 
E Bu kuponları ke~ip birikti· E 
E renler roman gaz.ete.io bittl,li E 
~ vakit idarehanemi:ıe gönddti,> ; 
E biç para vermeden kitabı.u Jı· i 
a lac:ıklardır. ! 
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Tufeyliye Ekmek Yok! Telefonfiatı · Not . 
1, ind sayfadan deuam] y.an tayyarelerle baraber .ta~- ı ~ikt:ri muvallakıye~ ve d?- ucuzladı Detterr • llH ü lk~ycir+ 
Fi E "l' k.. ·· hav- sıye çalışan tayyarelerımız, ~ustluk bakımından bırer vesı-

hı ytots- reç" 
1
t 1 ~ur nevki hasta getirip götüren uçakla- 1 ka verilirdi. 

~asık ad ınınl a aka,..ıb 1 yı-l rımız olacak. J Arttırma ve eksiltme kanu-
ıne a ar o an ısını u . . .. . 
b. · ·ı kt' B ti h ai Alı Çetınkaya bu nokta u- nunun E fıkrasının ıcapları 
ıtırı ece ır. u sure e avz . d . k . 1. • 1 d h'I' d b 1 b 'k ı 

f h . d d ,.. d d " a zerın e tıtre ve ıç ı hır ses e a ı 111 e un ar u vesı a arı 
a mıye en o,.ru an o,.ruy d 1 · · · d' - h 

A d 1 • • . k" - k urdu: ıbraz ederlerdı. Şım ı mutaa -na o u ıçerısıne ·omur na • . . . . .. r b l ktı - Erzurumdan bır telgraf hıtlerın ışlerını kolaylaştırmak 
ıneÇ aşı anacad r. aldım. Hastamız var. Ölecek. ve muamelelerinde istenilen dü- 1 

k d l k l·se 937 de ır tayyare gonuerınız. u- rust u ve maz utıye emın 
ata aj!'zın an Zonguldaj!'a B" • _, . . B" .. ı··k b · ti t · ı 

a ar o an ısım .. / J • • b ·k ı k t k 
b. k . t_un m. a_sr_af. arını öaemeye ve ıç.ın u ve.sı a a_rın anc.a. a • 
ıtece tır.,. d lı f 

ıste cğrnızı fJermege azırız. vım !.enesıne gore mer ı oma-
ŞARKA DOGRU Hastayı lstanbula götürmek sını kararlaştırdık ve bu yol-

Ôzündeki irade çetinliğini 1 istiyoruz .. diyorlardı. Fakat da bir talimatname terijp ve 1 

yüzünün bütün hatlarında em· lıasla taşıyacak tayyaremiz neşrettik .• 
niyetle veren Bakan Antalya olmadığı 'çin maatteessüf bu Ali Çelinkayanın bu izahı 
hattı için de: çok ıstıraplı dileği karşılı ya- şunu anlatıyor: 

- Burdura kadar olan kısım madım. ' - Bir işinden dolayı eline 
bitmiştir. Antalya ya kadar olan Dedi .v~ .. Dev~m _etti: J vesika almış olan mütaahhit J 

lmım için de inşaata devam - Elımızde ~ımdı Devlet Ha: ı bundan sonra hep \'e her işinde 
vay?llan~ın bıze dev_r~dıldığı 0 vesikayı kullanamıyacak her 

ediliyor.. vakıt teslım aldığımız ıkı kulla- yıl bu vesikasını tazelemek J 

Dedikten sonra mevzua yeni ı 1 n~ "!'ş .~ayyare ile yeni getir~ti- 1 liyakatini ibraz edebilmek mec-
bir istikamet verdi: ğımız uç tayyare vardır. Bugun- buriyetinde kalacaktır. 

- Diyarıbekirden c en u b İ !erde iki yolcu tayyaresi ile, iki TUFEYLİYE İŞ YOK 
şarkiye \'e Şarka dogru tren lalını tayyaresi daha ısmarlıya-
yollarına devam edeceğiz. Plan- cağız. Ali Çetinkaya taahhüt işle· 
far ,.e diğer hazırlıklar yapıl- 937 de üç yolcu, bir taksi, rinde bir sınıfın üzerinde daha J 

maktadır. bir_ de sıhhiye tayyaresi gelirle- durdu:. . ... . I 
ceğımiz gibi 938 de de iki yolcu, - 1 aşaron m. eselesı uzerın-

Bu hatlar için bazı ecnebi d d b db ı ı k bir taksi, bir sıhhiye tayyaresi e e azı te ır er a ma mec· 
gruplar çıkmıştır. Kendilerile getirtmiş olacağız. 1 buriyetinde bulunuyoruz. Taşa. 
görüşmeler yapıyoruz. MÜTAAHHİTLER rondan maksat mütaahhidin de-

Bu hatlar bizi Musul ve Van -====== 
Asırların yer yer lıigatte: ruhde ettigi kül halindeki bir 

1 
istikametine 41'Ötürecektir. _ ihmal.. 

1 

işin çeşitl~rine göre muhtelif 
[Erzurum-Sıvas- Elaziz-Muş- k ı b"l" · 

Kelimesinin benzeri ve be- ihtıs.as .ısım arına o unmesı ve 
Diyarıbekir] hatlarının birleş- ı h ı 

raberi olan ne kadar kelime var bu ış erın muta assıs arı tara
tirilmesinin de hazırlıkları için- ise hepsinin birleşişi ile haki- 1 lından başarılmasını temin et-
deyiz.,, kalen ihmal ettiği Anadolu mektir. İşle ve ihtısasla hiç mÜ· 

HA VA YOLLAR! şimdi geniş bir bayındırlık ça- nasebeti olmıyan bir takım in-
Türkiye,karalarını demir ağ- lışması içindedir ve Ali Çetin- sanlar Taşaron namı altında bu 

(arla birbirine baj!'larken aynı kaya bütün bu çalışma hızının işleri almakta ve başkalarını 
muvazilik içinde ha~·alarını da başınd~dır. . . çalıştırarak intifa etmek iste. 
çelik kanatların agı içinde biri · Çetınkaya ıle benım ve mektedirler ki, işte biz buna 
birine baj!'lamak kararındadır. me.mteke.tin derdi olan .. "dü.rüst mani olmak istiyoruz. 
Ali Çetinkaya bunu da şöyle mutaahhıt. mevzuu uzerınde Bu takdirde ihtısas sahibi 
anlatıyor: de uzun uzun konuştuk. olanların işleri deruhde etmesi 

- Şimdi Ankara • lstanbul Çetinkayanın istikamet ver- imkanı temin edilmiş olacak-
diği ve ayarladığı iş politikası-

arasında muntazam hava sefer- tır ki bu suretle bir takım yol-
nın ibresi, 1 ki d - - ı ı 

ferine başlandı. Bu yıl içinde _ Dürüst mütaahhit.. •ukztu arın a onu a ınmış o a-
lstanbul- İzmir, Ankara- Adana 0 .... t . 1 ca ır .• 

urus ış.. At· Ç t' k t 1 hava yolları da işletmiye açı- Prensibi üzerinde tam hız ve . ı e ın ayanın aşaron ar , 
lacaktır. hedefini bulmuştur. Mütaahhit· ' üz~rindeki izahı yaı:ıan bu söz- 1 

Gelecek yıl Ankara -Kayseri- ter yeni ve çok mühim bir ka- lerınden ben kendı payıma şu 
Diyarıbekir haltı başlıyacaktır. yıl altına daha alınmışlardır. ı manayı çıkardım: 

938 de Ankara -Samsun, An- Ali Çetinkaya bu kaydı - Ekmek tufeylinin değil, 
kara- Konya- Antalya, Samsun- şöyle izah ediyor: mutahassısındır. Aradan ve sır. 
Kayseri, Adana- Kayseri- Erzu- _ Nafıa işlerine girmiş mü- ttan geçinmek yasak! 
rum hatları da hava yolcuları- taahhitlere ötedenberi göster- Etem izzet Benice 
na küşat edilecektir. 111111111111111ııtıııııuuıuuıı11111ııııııı11111ııuıı11uıı11111111111ııııttıııuıı11111111111111111111111ııııı111111111ııııuıuuı111111111111u 

oış YOLLAR Memleket meseleleri: 
Üç yıl içinde şehirlerimizi 

hava yolları ile biribirine bağ
lamakla bera~er dış seferler de 
yapılacaktır. Bu seferler şun

lar olacaktır: 
936 da: Adana - Şam istika

meti. 
937de: Diyarbekir-Vaıı-Teb

riz istikameti. Ve ayrıca Di
yarıbekir- Musul.İslanbul- Bük
reş istikametlerL 

938 de: lstanbul- Odesa, Er
zurum - Tillis istikametleri.,. 

HAVA İSTASYONLAR! 

Ali Çelinkaya, Devlet ha
\'a yollarının memleket halkı

nın sivil tayyareciliğe rağbe

tini de arttıracağını işaret ede· 
rek dedi ki: 

- Hava istasyonları, han
garlar inşası hazırlıkları için
deyiz. 

Ankarada ha,·a istasyonunu 
esl..i al yarışları yerinde yapı
yoruz. lstanbulda da Mecidiye 
köyünde yapacagız. 

istasyonlar şehre ne kadar 
yakın olursa o kadar iyi olacak. 
Yeşilköy bir buçuk saatte An
karadan İstanbula giden bir 
hava yolcusunun otobüsle bir 
saatte şehre gitmesini en kısa 
mesafe ve sürat içine sığdıran 
bir istasyondur ki, yine hava 
yolculuğunun hedefindeki sürat
le mütezattır. Onun için Me
cidiye köyünü tercih ettik. Her 
istasyon kuracağımız şihirde de 
bu yakınlığı gözönünde tuta-
cağ1z.,, 

YENİ TAYYARELER 

Hava yolculuğu ve hava 
)'olları Ali Çetinkayanın Ba
kanlığında fiil halinde daha iki 
aylık, teşebbüs halinde de yedi 
sekiz aylık bir iştir. Buna raj!'
men mu valf akı yet ve alınan ilk 
netice çok büyüktür. Hava 
yolculuğuna rağbetin de çok 
\'e umulmadık kadar aşırı ol
duğunu kaydetmek lazımdır. 
Bunun içindir ki, bakanlık ye
ni vasıtalar tedariki peşindedir 
ve ayni zamanda hava yolları
rı şehir yollarından ve bu yol
ların üzerindeki vası tatarın hiz
metlerinden eksiksiz bir hale 
ll'etirmek kararındadır. 1 

Hava yollarında yolcu taşı-

Türkiyenin nüfusu 
çoğalmalı ... 

Nüfus sayısının, daha doğrusu nüfus siyasetinin memleketin 
umumi politikası üzerindeki tesirinin ehemmiyetini burada uzun 
uzadıya anlatacak dej!'iliz, Şu kadar söyliyeceğiz: Nüfus çokluj!'u, 
nüfus kesafeti - müsbet bir nüfus politikası güdüldügü taktirde
daima ve her zaman büyük faydalar bahşeder. 

Bugün nüfusu çok olan memleketlerin bu çokluktan zerre 
ka:dar şikayetleri olmadıj!'ı gibi sevinçleri vardır. Hatta bugün 
nüfusları, topraklarına nisbetle çok olan memleketler bile yine 
de nüfus arttırma için çalışıyorlar. ltalya, Sovyet Rusya gözü
müzün önündedir. 

Çokluk daima bükülmez ve yenilmez bir kuvvetin ifadesi ol
muştur. Çok eski tarihlerden bugüne kadar bu telakki değiş
memiştir. Değişeceği de yoktur. Müstemlekecilik tarihini kısaca 
tetkik edecek olursak nüfusu çok olan Avrupa devletleri müs
temlekecilikte daha fazla kazanç elde etmişlerdir. Harp tarıhi 
tetkikleri de bize bu neticeleri veriyor. 

Şu halde dolgun ve olgun nüfus kitlelerine sahip olan dev
letlerin siyasi ve coğrafi kazançlar elde ettiklerini kabul et
melidir. Memleket müdafaası bakımından ise nüfus çokluğunun 
ehemmiyetini kimse inkar edemez. 

Cumuriyet Türkiyesi nüfus artımına en geniş ehemmiyeti 
vermiş bulunuyor. 1927 tahririnde on üç buçuk olan Türkiye 
nüfusunun 1936 tahririnde on altı buçuk milyona yükselmiş ola
rak görülmesi, hükumetin nüfus siyasetinde muvaffak olduğuna 
kuvvetli bir delildir. Ancak bu yolda daha iyi ve daha verimli 
bir program tatbik edildiği taktirde Türkiye nüfusunun artma 
nisbetinin yükseldiğine kanaat getirenlerdeniz. Nüfus artımını 
temin eden sebepleri biz şöyle düşünüyoruz, 

1 - Dahilde doğumu çoğaltmak. 
2 - Dahilde ölüm nisbetini azaltmak. 
3 - Hariçten yeni nüfus kazançları elde etmek. 
Bize öyle geliyor ki dahilde doğum nisbetini çoj!'almak ışın

de henüz muvaffakıyetin yüksek derecesine çıkmış değiliz. Da
hilde ölüm nisbetini azaltmak işine ehemmiyet verildiği muhak
kaktır. Fakat bu yolda yapılması lazımgelen daha birçok işler 

vardır. Bunlar ne gibi şeylerdir? Ayrı bir yazıda söz gelişi 
edeceğiz. 

Hariçten yeni nüfus kazançları elde etmek işinde de göçmen 
siyasetimizin kuvvetlendirilmesini istemek vaziyetinde bulunu• 
yor uz. 

Şu yazının son noktasını koymadan önce elimize geçen ye
ni bir istatistiğin beliğ rakamlarını da şuraya sıralıyalım: 

Fransanın 1870 senesinde nüfusu 37 milyon idi. 
,. 1935 ,. ,. 41 ,. dan ibarettir. 

Bu rakkamlar arasında görülen fark 1870 senesi ile 1935 
senesi arasında Fransa'ya gelip yerleşen yabancıların sayısına 
uymaktadır. 

Halbuki 1870 ile 1935 arasında Almanya 39 milyondan 67 milyona; 
" ,. ,. ,, lngiltere 26 " 46 " 
" ., ,. " ltalya 25 " 43 H ; 

,. ,, " ,, Brezilya 10 ,, 45 " 
" ,. ,. ,. Japonya 33 ,, 68 ,, ; 

çıkmıştır. 

Almanya, lngiltere, ltalya ve Japonya ... Bu dört devlet nü. 
fus artımı bakımından bize misal olmalıdır. 

Tahir Şükrü 

lstanbul telefonu için Nafıa 
vekaleti tarafından hazırlana

rak Millet meclisinde kabul o-
lunan yeni telefon kanunu bu
günden itibaren tatbik saha
sına girmiş ve tatbik edilmeğe 
başlanmıştır. 

Yeni kanunla İstanbul hu
dutlrı dahilindeki bütün tele
fon abonelerine birçok yeni 
kolaylıklar gösterilmekte, ge
rek telefon mükaleme ücretle-
rinde, ve gerekse tesisat üc
retlerinde mühim tenzilat ya
pılmaktadır. 

Busuretle eskiden senede as-
gari 500 mükaleme için evler
den alınan 24,82 lira ve tica
rethanelerden alınan 27,31 lira 
her ikisi için de 25 lira ya
pılmıştır. Ayrıca 12,5 lira 
ücretle 6 aylık asgari abo
neman usulü ihdas edil
miştir. Böylelikle eskiden 
herkes bir senelik abone olmak 
mecburiyetinde iken şimdi 

isteyenler bu usulden istifade 
edebileceklerdir. Bunlardan 
başka evvelce fazla mükale
meler için alınan 6,95 kuruş
luk ücret beş kuruşa ve umumi 
merkezlerdeki 10 kuruşluk 

mükaleme fiatlarıda 7,5 kuru
şa indirilmiştir. 

Ayrıca bugünden İtibaren 

evvelce lstanbul, Beyoj!'lu 
ve Kadıköyde oturarak te
lefonlarını bu mı n ta k a l a r ı n 
büyük santrallarına bağlamak 
isteyenlerden alınan 59 lira 59 
kuruş masraf 40 liraya ,ve ls
tanbul santralına rabtedilen 
husus! hanelerle, diğer bütün 
tali santrallara rabtedilen abo-
neler için de alınmakta olan 
39,72 lira masraf 30 liraya ten
zil edilmiştir. Bir bina dahilin
de konulacak gerek munzam 
beher telefon postası için ve 
gerek dahili postalar için bir 
defaya mahsus olmak üzere 
eskiden 9,93 lira alınırken şim
densonra yalnız beş lira alına
caktır. 

Evvelce 3,97 lira olan aynı 
oda içindeki nakil masrafları

da 2 liraya indirilmiştir. Binası 

içinde telefonunu bir odadan 
diğer bir odaya nakletmek is
tiyenler için ayrıca yeni bir 
usul ihdas edilmiştir Buna gö
re bir odadan bitişik odaya 
telefonunu nakletmek istiyen
lerden 3 lira, aynı kat dahi
linde telefonunu bir mahalden 
dij!'er mahalle nakletmek isti
yenlerden 4 lira ve bir kattan 
diğer bir kata nakletmek is
tiyenlerden de 6 lira üçret alı
nacaktır. Halbuki evvelce her 
hangi bir nakil için olursa 
olsun 9,93 lira masraf alınmak
ta idi. 

Ayrıca gerek telefonda ve 
gerek telefon hattında hiçbir 
bozukluk olmıy.lnlardan da 
y11lnız on lira devir harcı alı

nacaktır. Bütün bunlardan baş. 
ka bina haricindeki mahalli tev
ziat kutusundan abonenin otur
duğu yere kadar olan mesafe
nin her yüz metresi için evvel
ce alınan 19,96 lira 15 liraya 
indirilmiş ve bundan sonra da 
isim t.ebdili için 2,98 lira yerine 
valnız 2 lira alınması kabul e
dilmiştir. Yeni kanunla Telefon 
idaresi tesisat masrafını altı ay 
içinde ve tak> itle tahsil etmekte 
serbest bırakılmıştır. Yapılan 
tatkiklerde şimdilik yapılan 

bu tenzilat ve değişiklikler 

yüzünden idare varidatının 

100,000 lira kadar azalacağını 
göstermiştir. Fkat bunun ucuz
luk dolayısile artacak olan 
rağbetten telafi edileceği mu· 
hakkak görülmektedir. 

Avrupadan çağrılmış olan 
İsviçreli telefon mutahassısının 
bir aya kadar şehrimize gel· 
mesi beklenmektedir.Mutahas
sısın yapacağı tetkiklerden 
sonra ücretlerin biraz daha in
dirilmesi için imkanlar arana· 
caktır. 

Telefen idaresi şimdiki hal
de bütün abunelerin hesap !a
rını çıkarmakla meşguldür. 

İdare memurların istikbal
lerini emin bir vaziyete soka
bilmek için bir taavün sandı
ğının kurulmasını da düşün

mektedir. Bundan başka eski 
Telefon Şirketinin çalıştırdığı 

memurlara vermeği vadettiği 

ikramiyeler için Nafıa vekale-

Etfal Ha.1taneal 

Hastane ter 
42429 
20510 

Bir yaz gecesi 
Gülhane 1-lastaneıt YAZAN: Smlih Nifiz Tansu Haydarpaşa Nümune Haıtaneıl 60107 

Kuduz Hutaneol, Çapa 22147 Çok küçüktüm. Pek iyi ha· 1 rin koyu gölgesi, yavaş yavaş 
Ze)'nep Ki.mil Hastanesi, Ç ki k - 1 11-0aküdar 60179 tırlıyamıyorum. ocu u ruya- a,.aran bir sabahla daha do-
Emrazı akBye ve Asabiye !arımın içinde bazı silik ha- nuklaşmıştı. Bir beyazlıkki 
Haıtanesl Bak>rköy 16·60 yaller, sönük hatıraların tozu- gittikçe kızarıyor , tatlı bir 
Haseki Kadınlar Haıtanesl nu silmeğe, onları öteye beriye renk alıyordu ... 
Ak 24553 'b saray 2301' mühmel atılmış eşya gı i ye- !çerden sesler aeliyordu. o-
Gureba Hastanesi, Şehreınint '" x. b 

Cerrahpaşa Hutanesi; Cer• niden toplayıp d~vşirme,.e ç~- dada boğuk boğuk öksürükle 

1 
rahpaşa 21693 I !ışı yorum. Sıcak hır yaz gecesı. j ağlıyan bir küçük çocuk, onu 

Telefon numaraları o kadar sıcak o kadar bo~u- teslliye çalışan bir baba ile 
.:...:::.:.::::.:.::~:...:.==~- 1 cu ki şimdi bile tasavvuru ın· ana ve oğlu. 

Sıhhi imdat otomobili 44998
3 

sanı sıkıyor. Kadıköyünde, ta- B 
H b111 2041 ir ana ki, dokuz aylık iztİ· asta NakHye otomo ' limhane boyunda Kuşdiline ba-

"Gündüz ' raplarına altı aylık emekleri ka· 
" " 1 kan set üzerinde güzel üç katlı tılmıştı. .. 
(Gece) 44998 bir evimiz var. Orta katta ya-

" ,, ,, 

1 

tıyoruz. Bahçedeki ağaçların 
(Gece ve Gündüz) 61169 dalları pencerelerin pancurla-

Devlet Demiryollan Müracaat d B .. "k 
45 

rına ka ar uzanıyor. uyu o-
kaleml, Haydarpaşa 421 daya geniş bir cibinlik germiş· 
Şark Demiryolları Müracaat E b.. .. kl b 
kalemi Sôrk•ci 23079 ler... vin ulun çocu arı u 
Oenizyollan acentesi 42362 i cibinliğin içinde koyun koyuna, 
Akay Kadık8y tskelul baş sırtsırta, kimi başaşağa, kimi 
memurluii~ 43732 başbaşa yatıyoruz. 

itfaiye Sivrisineklerin muttarit ta-
lstanbu, 24222 gannisi uykumu kaçırıyor. Sı-
Kadıköy 60002 caktan bunalmış, terlemiş, ci-

1 

binlikten sıkılmış, fakat ısırıl-

1 

Yeşilköy, Bakırköy, Bü-
yükdere, Üsküdar itfai- maktan da çekinen bir insan 
yeleri 60625 gibi ne yapacağımı bilmiyorum. 

P K d
.
11
• E k" Dışarda küzel bir mehtap var. 

Bir baba ki, bir, gül yetişti

ren bahçıvandan daha yorgun, 
daha bitkindi ..• 

- Necla, uyu, ya\'rumi .. sa
bah oluyor.. bak seni atlaya 
götüreceğiz ... em: benim şeker 
kızım ... 

Sonra uzaklarda sıra ile öten 
horoz sesleri akisler yaptı ... or
talık tatlı bir alevle tutuştu. bü
tün ufuk kızarıyor, Ağustos a
yında güzel bir Cuma sabahı 
do~·uyordu.. aşaj!'ı mahalleden 
gayet acı, gayet dokunaklı bir 
ezan sesi geldi, yayıldıkca ll'e
nişledi, genişledikce kayboldu. aşabahçe an ı ı, ren oy, A 1 d · · .. __ ' . çık pencere er en ıçerıye su-

Kartal, Buyukada, Heybelı, Bur- •1.. y d latt "ı be Uzaktan söyleniyor, yakında 
. . 1 zu uyor. arı ay ın ı 6 • 

gaz ve Kınalı mıntakalan ıçın le- 'b' 1.,.. - · d · duyuluyor gibiydi ... Annem hıç-yaz cı ın ı 6 ın uzerın e ınce, 

lefon san!r'.11. memuruna •yangın. kımıldıyan ve vızlıyan sivrisi- kırarak aj!'lıyordu ... Odayı ay
demek kafıdır. 1 nek gölgeleri seçiliyor. Ertasi dınlat:n i~are kandilinin .. d?." 

Tiyatrolar, Sinemalar günü ne yapacağım?!. diye nuk golgesınde babamın yuzu-

0 P E R E T 1 
düşünüyorum. nü gördüm... O da bir beyaz 

H A L K d·ı· - 1 · "t" ·· İçeriki odada bir inilti var. men ı ı goz erıne go uruyor, 
Taksim bahçesinde Sonra giden gelen ayak izleri, ı se~~izce o da içini çekiyordu. 

Bu akşamı 21,45 de fısıldılar. Evet çok iyi eğleni- Ôlum bu evden bu gece mut-
TELLİ TURNA yorum. Üç haftadanberi küçük . laka bir kurban alıp götüre-

Pek yakında yeni operet kardeşim. henüz altı aylık Necla cekti... İçimizde altı aylık bir 
RAHMET EFENDİ boğmaca denilen hastalığın pen- küçüğü seçmişti. Demek ki bi-
Masalarınm ayırınız çesinde çırpınıyor. Yine iyi bi- ze uğramıştı. Ba!ıamın, anamın 

TELEFON 43703 liyorum. Kaç defa kapımızda yalvarmasına acımamış, ertesi 
Yaz geldiği için sônema mevsi· türlü, türlü arabalar, paytonlar sabah altmış beşlik büyük an

mi geçmiş bulunuyor. Bu sebeble . durdu. içinden kırsaçlı, kırışık nemden, beş yaşındaki dayı
slnemalann programlarını kaldın· .. ı- h b ki mın küçük oj!'lu Rafete kadar 
yoruz. Sonbahara tekrar neıtrede~ yuz u, ya ut pen e yana ı, l . . . h .. ~ h.. .. l 
ceğ'imizi ıayın karilerimt:ıe bildiri- başı kabak, gözlüklü, yahut ı ıepıınızı ungur ungur ağa--
rlz. genç bir sürü insanlar indi, bin tacaktı. 

-·- di, bunlara doktor demişlerdi. Hiç unutmam, hayatımdahiç 

Radyo programı 
1 Temmuz 936 Çarşamba 

İstanbul 

Hrpsi kardeşime baktılar. bir defa perde, perde kızaran 
Hepsi birbirinden başka şeyler bir ufuk, ve yudum yudum içi
söylediler, başka türlü ilaçlar len bir sabah görmemiştim. 
verdiler. O, günden güne fena- Güneş belki her günkü gibi 

17.00 Taksim Stadından nakil. laştı. Dün gelen doktor onun doğmuştu. Fakat ben Neclayı 
futbol maç" Türk muhtelit! ve için misafir odasının kapısında alıp götüren dün geceyi daha 
Macar takımı; 18.30 Opera parça· babama • çok fena, bilmem ki J çok arıyordum. Hiç olmazsa o 
ları; 19.00 Haberler; 19.lS Muhle· yarına çıkar mı?... Diyordu... teneffüs ediyor onun küçük kal
llf plaklar; 20.00 Halk musôkisô Fakat o, bu gece bile yaşıyor. bi çarpıyor, onun güzel ela 
(Plak); 20.30 Denizciler bayramı mii- Bu fısıltılar mutlaka annemle, 1 gözlerinde altı aydanberi tanı
asebetile konferans (Salih kaplan); babamın olacak dedim,çibinlij!'in mı ya çalıştığı çehrelerimizin iz-
20.45 Stüdyo orkestraları; 21.15 Ba- eteklerini usulca kaldırdım .. çıp- !eri, hepimize baktığı zaman 
yan Coradina Mola tarafından lak ayaklarımla halıların üstün- gülen yüzünün penbe canlılıgı 
Clavecin konseri; 21.45 Son haber- den sessizce yürüdüm... Göl- yaşıyordu. Bu güzel güneş, bu 
ler; Saat 22 den sonra Anadolu gem, çibinliği dolaştı. Sonra aydınlanan dünya neye yarar-
ajanıının gazetecilere mahıuı ha· kapının arkasında durdu. Ora- dı ki, şimdi onsuıdu. 
vadis servisi verilecektir. dan, anahtar delikinden dinle.. 11uııııı111ıı••ı•ııııi•1111nııııı11111111111111111111111111.uıııoııı 

BÜ KREŞ dim, babam daha kalın sesile inhisarlar: 

- Al~a!un .. ~~kdiri böyle, Kadrolard-;-degv İ• 
Konserin devamı; 20: Konferans; doktor, ılaç bulun bunlar boş, 

1 

18.15: Orkestra; 19: Haberler; 19.t.S: 

20,20, Plak; 2ı.2s, Oda musôkisi; hepimiz zaten oraya gideceğiz... şiklik gecikecek 
22.10• Şarkılar; 22.30: Haberler; 22,45, Annem içine çekdiği hıçkı- _ . 
Kürük orkutra·, 34, Ceco konseri ki l ·ı" d' d ı· Uzun muddettenberı Mısırda 

T rı ar a ı ave e ıyor u. 
(Nakil). _ Bugün öğleye doğru ne bulunan inhisarlar Umum Mü-

BUDAPEŞTE . . iyi idi. Bana güldü ... Anne de- dürü Mithat Yene! bugünlerde 
t9·30: Franı.: Lehar'ın 'ıDıe Ler.ehe . . . 
singkt adlı opereti; 21.40; Haberler; dı ... Nekadar sevınıyor, boynu· şehrimize dönecektir. Umum 
2'2: Radyo salon orkestrasıj 23: Ha-ı ma sarılıyordu ... Anlıyordu, his. 
herler; 23.20: Çingene musikisi; sedi3ordu ayrılacağını, 
24.20• Cabant. , - Elimizden geleni yaptık ... 

MOSKOVA Doktor getirdik. İlaç aldık. Hacı, 
18: Opera solistleri tarafından kon-' hoca ne dedilerse baş vurduk ... 
sn; 19: Koro musikisi; 22• Yabancı Yapılacak birşey kalmadı •.. 

müdür Mısırda idare namına 

çalışan sigare fabrikalarının 

vaziyetini tetkik etmiş ve bazı 

dij!'er ecnebi memleketlerini de 

dolaşırak satış teşekkülleri et-

dillerle neşriyat. Annelerine aj!'lıyarak kesik, rafında incelemelerde bulun-
PRAG kesik söyliyordu. 

20.20: Halk şarkıları ve marşlar; - Bey, böyle deme... Ben 
20,SO• Orkestra konseri: 22. Senfonik ümidi kesmedim... Belki bir 
konser: 23.15: Plak. . b 1 H tutulan 

BELGRAT çaresı u unur. er 

20.SO: Radyo orkestrası; 21.30: Mi
zahi 22.30: Lejubliyana'dan nakil; 
23: Haberler; 23.?0: Kuartet konseri. 

ölmezyal ... 
Bir müddet babam sustu ... 

Çocukta galiba susmuş gibi 
uıı111111111111111ııumu11111uııııııı11111•1111u111111111111ıııuı idi ... Bu mehtaplı sıcak geceyle 

MALİYE: 

Kazanç vergisi 
müddeti bitti 

koskoca evin içinde bir fısıltı 
ve bir sürü büyük, küçüğün 
horultusu ve bir ufak çocuğun 
iniltisi vardı... Saatler geçti .. 
her yarım ve saat başlarını 

vuran büyük saatin sesleri 
dalgalar gibi ta uzaklara kadar 
aksediyordu. 

Yukarıki odada büyük an" 
nem onun yanında teyzem, 

muştur. 

Mithat Yenelin henüz avdet 
etmemiş olması yüzünden bir 

Temmuzda kadrolarda yapıla
cak dej!'işiklikler de geri kal
mıştır. Umum müdür i'eldikten 
sonra kadrolarda yeniden tas
fiyeler yapılacak ve <:sas kad
ro Bir Aj!'ustostan itibaren tat
bik edilecektir. 

--ııı-

Küçük 
Haberler 

*Tehacüm dolayısıyle esnafın 
tecdidi kayıt müddeti 20 Tem· 
muza kadar uzatılmıştır. 

936 yılı kazanç vergısınin 

ilk altı aylık müddeti dün ak-
1am bitmiştir. Maliye şubelerine 
para yatırmıyanlar ceza göre
ceğinden dün şubeler çok ka. 
!abalık olmuş, geç vakte kadar 

ı lmıştır Kalabalıktan bir- yengem, beride dayım, yatıyor. * Geçen ay ekseriyet olma-
ça ışı • O ı ki da bu oda- d" d t l ama an Şa k k kimseler de veznelere para n arın çocu arı ı5ın an op an y r 
~~tırmak imkanını bulamamış- I da bir cibinliğ1inkl altında, o Demiryolları heyeti "lımumiye-
lardır. günkü yaramazı arının yor- si öbür gün toplanacaktır. 

1111111111111111 ,u1111111ııuu11111111uınnı1111111111111111111m11 gunluğu içinde horlıyordu... • Meşhur Alman sinema ar
ti eski şirkete bir tezkere yol- yorulmuştum ... içer den de artık tistlerinden matmazel Lilian 
lıyarak teşebbüsatta bulunmuş- ses gelmiyordu, kanepenin üs- Dietz'in Temmuz ortalarında 
tur. Dij!'er taraftan ikramiye- tüne yüzükuyun yatmışım... şehrimize geleceği haber ve• 
terini henüz alamıyan memur- Bilmem nasıl oldu, ben de rilmektedir. 
lar da eski şirketi bu yüzden daldım... Sonra acı 11cı uyan- . . . 
dava etmeğe karar vermişler dım, birçok yerlerimi sivrisi- • Tütü.~ ~ks_Perlerinın .. '~.tı-
ve mahkemeye müracaat et- 1 nekler ısırmıştı... Mehtap çok- hanı bugun ınhısarlar mudur-
miş terdir. tan kaybolmuş, karşıki tepele- J lüğünde yapılacaktır. 

• 
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1 T•lllmUZ 

İstanbul asliye mahkemesi 

Birinci ticaret dairesinden : 

-~~~~ 

Ahmet Razi tarafından İs

tatıbulda Silivri kapusunda Ek· 

mekçi fırınında tablakar Andon 1 

Anesti ve Rojin ile Miladan 

veresesi Silivri kapı caddesin· 

de 65 numerolu evde zevcesi 

Mila ile oğlu Makarya ve Ser· 
giye aleyhine açılan alacak da• 

vasından dolayı müddeialeyh· 
!erden oturduğu yer belli olma• 

yan Anestiye tebligatın il:inen 
yapılmasına mahkemece karar 
verilerek mahkeme günü olmak 
üzere 14· 9-936 Pazartesi saat 
14 tayin \'e davetiyesi nıahkeme 

divanhanesine asılnıış olduğun· 

İkinci küme şampiyonu 
o~~~~~~~~~~~-

A l tın ordu 
~~~~~~~o,~~~~~~~ 

Ne zaman kuruldu, nasll yaşadı, nasll yaşıyor 1 1 dan borçlulardan Anesti belli 

1 
günde mahkemeye gelmediği 
veya vekil göndermediği tak· 
dirde davaya gıyaben bakılacağı 

iliin olunur. 

-~ -- ! 
bir Yunan takımının idarecisi mem·• 
le~etine döndüğü zaman, burada 
edındiği intibaların tesiri altında bir 
'ı'..unan gazetesine yudığı yazı da 
şoyle demişti: 

"Türkler çok iyi, çok hoş, çok 
misafirp~rvcr adamlar;fakat yalnız bir 
kusurları var: Yenilmeye hiç taham· 
mülleri yok ... ,, 

1---------Zührevi ,.e cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoglu Ağa-

canu karşısında 133 No. 

Tel. 43586 1 --·----; Aliınordunıın azametli gür.lerini ya~alan tarihi futbol takım111ı lıalırı 
mızda canlandıran tarihi bir resim · 

Biz bu yazımızla uu yunan ga
zetecisinin sözlerini tamamen benim
semiş degiliz. Yalnız, kazanılması 
kabil olan maçların karşısında pek 
haklı olarak "tahammülümüz yok., 
diyor ve bugünkü maçların beheme
hal kazanılmasını istiyoruz, 

1909 - 1325 senesinde kuruanl 
A~tınordu umumi harbe kadar olan 

sportif faaliyetinde, o zaman mev
cut olan Türk, lngiliz, Rum, ve Er
meni kuluplcri arasında gerek Lik 
maçlarında ve gerelc hususi müsa
bakalarında daima ileriye doğru gi
den bir varlık göstermiş, 329, 330, 
331 seneleri atletizm müsabakala
rında, sürat vP- mukavemet koşula
rında, atlama ve bayrak yarışların
da bir çok defalar birincilik kazan
mıştır. 

Memlekette f utlıolun en çok yük· 
seldiği, en nezih bir tarzda oynan· 
dığı bir zamanda başlıyan Altın 
Ordunun çok parlak muvalfakiyetleri 
gerek futbolda, gerek Hokey de 
birbirini müteakip senelerde kazan· 
dı ğı şampiyonluklarla tetevvüç edil
miştir. 

Altınordunun her iki spor şube
sinde, Golatasarayın, Fenerin şimdi 
saygı ile aldığımız tam bir sporcu 
ruh ve terbiyesi ile çalışan gençleri 
arasında aynı karakterlere sahip 
olarak kazandığı bu muvaffakiyet
ler o zamanki Milli Müdafaa Cemi
ye-tinin sureti mahsu~ada ya~tırthjtı 
mahkük, çok kıymettar şıldlerle 
teshil edilmiştir. 

Umumi harpte şehit düşen genç· 
!erin kulüplerde bıraktığı hazin 
boşlukların ıztıraplarını Allınordu· 
Jular daha ziyade hissetmişlerdir. 

Mütareke senelerinde uğradığı 
maddi felaketlerden sonra merke
zini de değiştirmeğe mecbur kalan 
Altınordu da çok sarsılmış ve ted
ricen kendisini karşıl:tyan el!m akı
betlere güçlükle tahammül etmiştir. 

Her hususta birçok yoksulh•klarla 
yıpranan Altınorduyu sukuttan kur
taran ve ona bir yurt bahşederek 
çalışma imkanlarını veren büyük 
hamisi lsmel lnönü olmuştur. 

925- 926 da kurulan yeni binada 
Altınordulular eski varlıklarını ka
zanmak için çok çalışmıştır. Fakat, 
futbolda kaybedilen mevkii hemen 
kazanmak imkansızlığı karşısında 
Altınordulular bütün gayretlerini 
deniz sporlarına vermi~ ve 928, 929 
1930 seneleri deniz musabakaların-
d b .... k a!erler kazanmış. bu a uyu z d. 
spora daha evvel başlamış, ıger 
klüplerle çok çetin müsabak.a!ar 
yapmış ve mühim yarışlarda bırın
ciliği almışlardır. 

934 senesinde seçilen idare hey· 
eti bu tarihi ve şerefli varlıkların 
çalışmakla elde edilebileceğine iman 
elmiş, futbolda, deniz sporlarında 
etraflı ve vakı!ane çizilmiş bir 
programla işe başlamış olduğundan 
935 senesi deniz müsabakalarında 
çok yeni _elemanlarla ehemmiyetli 
dereceler almış, bu vaziyet eski 
rakipleri Galatasaraylılar arasında 
bile samimi bir m_akes hulmu~tur. 

Futbolda Nedım_, Bek_ir, Cafer 
Fitil Nuri, Otomobıl Nurı, şiir diy~ 
anılan Refi~ Osman Tevfik, rne • 
bur şimdikı Bey_kozl~ Kelle lbr!. 

h. Baron Feyzı gıbı Tüı'>< futbo. 
ım, . .dd 

!una emek ve~m_ış cı en de~erli 
şöhretler yetıştıren A~tınordulular 
bu hafta son olarak r ~tık_ları lik 

·1 1935 1936 yılı ıkıncı küme 
maçı e • k 

• 1 ğunu kazanara eski 
şampıyon u t . 

. . b lma"a azme mış bir 
kudretını u ~ 

haldedir.. 'k eder eski ş .. h T d. tebrı , o • 
~k. " ve nıa yolundaki bu a

retlerını kaz~n 1 karşılarız. · ı · · vınÇ e zım erını se da vukuunu lees-
Son zamanlar z ikiliği bertaraf 

·· ı h b aldığımı · ·· f sur e a er d'klerı gun, mu va • 
, edip de elele ved 1 biraz daha hız 
fakıyet yolların a ız vardır. 
alacaklarıııa inanım 

• 

Boçkag ile 
Son oyun 
Bugün 

Bugün taksim stadında Boçkay 
takımile saat 17-30 da son karşı

laşmayı yapıyoruz. 

Birinci maçtaki beraberlik, ikin
cideki mağlübiyetten sonra bugün 
her halde en kuvvetli kadromuzla 
çıkacağımız tabiidir. 

Herne kadar bu karşılaşmalar 
milli temsili mahiyeti haiz değilse:de 
nihayet Macaristanın bir kulübü olan 
Buçkayı yenememek te görül sızla
tıcı bir haldır, 

Bizim çıkaracağımız, en kuvvetli 
l l, Buçkayı ezici bir hakimiyetle 
10-0 yener.e ancak rüştümüzü ishal 
etmiş olabiliriz. Boçkayı 1. O, 3 - O 
yenmek muhtelit takım için hiçbir 
zaman şeref değildir. 
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POKER-PLAY 

ONUN 'NE 
o 

EMSALSiZ D IOLDUGU~U • 

GÖRECEKSiNiZ 

\ 

1 

1 

1 

Yukarıda da işaret ettiğim gibi 
bu karşılaşmaların milli, temsili bir 
kıymeti yoktur. Maksat, Olimiyat· 
!ar arifesinde milli takımı en iyi şe
kilde seçmek, antrene etmeklir. 
Matlı.1biyet, muhakk•kki ikinci pi n-

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 

da kalır. 

Bunu kabul etmekle beraber, bir 
klüp takımı karşısında, lzmirin, ls
tanbulun, Ankaranım en iyi orı biri- ı 
nin yenilmesini, ne yalan söyliyelim 
hiç hazım edemiyoruz. 

Vaktile, şehrimizi ziyaret eden 

Mercanda Harbiye caddesinde Zemin katında 24 dükkan ve 
caddede Sekiz ınağ'az3 birinci, İkinci katlarda 44 Oda ve üst katta 
bir tnraçosı bulunan kiigir 2H ita 4'>. No. tı C..:aferiye Hanı na• 
n1ile aıııJan Iıanın Jıar.fne uit 480 pa,•da 38 payı para•• peşin ve 

sırf nakit verilmek şartile 6781 Altı Bin Yedi Yüz Seksen Bir lira 
bedel üzerinden 16-7-936 Per~embe güniı saat on iki buçukta 
kap~lı zarf ıısulile satılacaktır. İsteklilerin 509 liralık muvakkat 

teminat mektuplarile teklifnanıelerini yevmü ııı~zk\ırde saat On Bir 

Buçuğa kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri. (R) (31'70) 

Prevantoryum Direktörlüğünden: 
Erzakın cinsi Çok Az Tahmin fiatı İlk teminat 

Aded Kilo Aded Kilo Karuş S. Lira K. 
Odun Çeki 700 Çeki 500 250 132 
Dağlıç eti 9000 8000 45 ' 304 
Sade yağı 1500 1300 75 85 
Ayvalık zeytinyağı t\ 600 500 60 27 
Ayvalık sabunu 600 500 36 16 
Tosya pirinci 2000 1800 25 · 37 
Birinci Edirne Kaşar Peyniri 300 250 '! 5!i 1 12 
Birinci Edirne Beyaz peynir 500 1400 ; 35 13 
Kırmızı domates 1000 '800 5 
Dolmalık kırmızı domates 500 400 6 
Baş patlıcan 3000 2000 '<' 3 
Orta patlıcan 6000 4000 ;ı 2 50 
Lahna 4000 3000 t 4 
Çalı fasulya 300 , 200 • 15 
Ayşekadııı fasulyası 800 600 v. 10 
Havuç 500 400 6 
Kök kerevi~ 300 200 9 
Ispanak , 2000 1500 6 
Sakız !::abak l OOO 800 5 
Dolmalık büber 200 150 7 
Taze bamya 400 300 20 
Pııı~r 700 • 4 
Araka bezely:ı 200 150 7 

100 

50 
Kuru soğan 1500 1200 6 

50 
50 
50 
50 

Patates . . 2000 1800 8 . ~ 
Prevantorıum :ıe pansiyonu için 937 senesi :Mayıs nihayetine kadar ihtiyacı 0 • , 

lan ve yukar'.da nevı ve ınikdar!an yazılı yiyecek ve yakacak mikdarları eksiltme şart- ' 

nauıekrine gore ayrıayrı gösterilmiştir. Bu ihtiyaçları açık eksiltmeye konulduğu ve 
1 

eksiltmenin 6 Temmu~ 936 tarihine müsadif Pazartesi günü {öğleden sonra saat on 
1 

üçte y~pılaca~ı ~·e eksıltme şartnamesindeki ilk teminat miktarları yanlarında yazılıdır. 
EksiltO:e. lsta~bu!da Fındıklıda Güzel San'atlar .Akademisin~e yüksek l\Iekteb· ı 

!er l\1ulıasiplığı Daıresın~e toplanan Satınalma Komisyonunda bellı gun ve saatta ya• , 

pılacakttr. Eksilt?1eye ?ırecekler 936 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerıne gore ellerinde bulunan belgelerle ticarethane namına işe girecek• ' 

!erin işbu kanunda ~azı!~ şartlar içinde Noterlikten alınan vekAletnamelerilc eksilt•, 

tneye girebilirler. T_al'.plerın lb_elli gün ve saattaııı bir saat evvel teminatlarını Yüksek '. 

1Iektepler Muhasiplı~ı _ v:znesıne Yatırınalan 'Ye eksiltme şartnamelerini görmek üzere / 

l'revantoriuuı Direktorlur:-une müracaat etmeleri ilan olunur. (3421) 

1 İstanbul Telefon Direktörlüğünden: 
1 Temmuz 936 tarihinden itibaren lstan

bul Telefonlarının mevkii mer'iyete 
konan tarifeleri · 

1 

Lira Kuruş 

25 Senevi 500 mükaleme asgari ~bonman oedeli 

12 50 Altı aylık 250 • > • > 

05 Her fazla mükaleme içi o 

Hususi merkezler: 

lZ 

5 
150 

05 

Santrala bağlı beher hat ıçın senelik abonman 
ücreti 

Beher fazla iç posta için 

Senevi 3000 mükiileme asg:ı.ri abonman bedeli 
Beher fazla mükaleme için 

Hususi merkezlere merbut beher harici posta için 

5 liradan maada beher 50 metre için seue·ıi 5 
lira abonman bedeli olarnk alınır. 

Umumi Merkezler: 

o 7 112 fülıer nıiikiıleme için, 

Tesisat 
40 

Masrafları: 

Beyoğlu, İstan'Jul ve Kadıköy biiyiik santrallerine 
raptcdılec~.- ab)neler i,·n tesi atı iptidaiye ınas.<J• 
fı ..ılarn'·. 

30 

G J 

15 

İstanbul slntrnl"ne np~edilecek lıuscısi hıneler ile 

d ğer bütün taF santrallere rap~edilecek aboneler 
için tesisat masrafı, 

Ilır bina dahilinde Yazedilecek belıer munzam 
p?stn için. • 
Bir bina haririnde 
post:ı için, (50 metro 

vazediJ~cek beher munzam 
tecavüz etmemek şartile). 

Nakil masrafları: 

2 
3 
4 
6 

15 

4 

2 
10 

o 
o 

50 
40 

Aynı O<l:ı dahilinde 

B:r odadan yanındaki odaya 

Bir kat dahilinde bir nulıaldeı.ı diğer malıalle 

Bir kattan diğer kata 

lllahalli tevziat kutusundan abonenin yeni nakil 
ad-esine kadar 100 metre mesafe iç:n • 

100 metroyu tecavüz ederse beher 50 metro ve 
küsuratı için. 

Unvan teb:iili 

Hat ve makinesi işler bir halde bulunan ve borcu 

olmayan abonelerin başka bir kimseye devir harcı. 
Rehber bedeli 

Sigorta bedeli 

Uzak mesafe ücreti: 

L:ra Kuruş 

5 İstanbul telefon şebekesi huılııdu haricinde telefon 

almak isteyenler işbıı tesisatın masrafını ö lemekle 
beraber Jıııduddan itibaren her 50 metro için se· 
nevi abonman bedeli. 

Müteferri aletler tesisat ve abonman bedelleri ı 
Tesi•at Abonma~ 

Lıra Krş. Lira l\.rş. 

10 
4 
2 
1 

10 
6 

o 
5 
1 
3 

50 
50 

50 

7 
3 
1 
1 
2 
1 
5 
o 
3 
1 
1 

- -50 

50 

50 

60 

50 
50 

ilk 2 cak abonman bedeli 
Beher munzam cak için 
Dahili nıunz:ım zil 
Dahili nıühtez zil 
Dirsek 

Teftiş 111 üş' iresi 
Gizli komütatör 

Küçük komütatör 

:Muhavere ilave makinesi 

Müş'ire 

~Iıınzanı ahizeler 

Hususi Merkez Komiltatörleri: 

30 
5 

1 

ilk 6 müş'ire ıçın 
Beher munzam müş'irc ıçın 
Adi a bonnıan haricinde zil ve 
sairenin telleri varsa beher 10 
metro için. 

Huauai Hatlar: 
25 5 

5 

Türk 

Beher 50 metro için 
Beher makine için 

Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

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

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

lıralık bir mükafat vardır ... 

(3666) 

İstanbul İkinci İcra Memur• 
]uğundan ı 

Tiryandafilos saait dükHnda 

9-7-36 tarihine gelen perşembe 

günü saat 12 den itibaren sözü 

geçen dükkan önünde hazır bu• 
l unacak memuru tarafından sa• 

tılacağı ilin ol un ur • 

Mahcuz olup paraya çevril• 

mesine karar verilen Ga\at11da 

Voyvoda caddesinde Voyvoda 

hanı zemin katında Elektrikci 



-AÇIK SÖZ- 1 Temmuz 
=========================================================== 

... Anneciğim, neye beyhude baş ağ:ı.i J~ .. ~ 
YALNIZ 4 GUN KALDI sı çekiyorsun? Bir kaşe 

Al da hemen kurt11l ! 

Galata'da marlıf 

ELBiSE MAGAZASININ RESMi TASFiYESi d~layısile 

MECBURİ SATIŞTAN 
istifade fırsatını kaçırmayınız. 

ISTOK MALLAR Azaldığından ACELE EDiNiZ. 
Hazır elbise, Pardesü, Palto. Manto, Çoçuk elbısesi, Kadın, Erkek 

ve Çocuk muşambaları tasavvur edilmiyecek bir ucuzlukta satılmaktadır, 

Fırsattan istifade ediniz. 
Hali Tasfiyede EKSELSYOR K. Palas ]. Horşkoviçi ve Şki 

Tasfiye memurıarı :Avukat 1. Ag8h Akkan, H . Süleyman 

I~ ~ 

1 

ince ruhlu ve duygulu kibar kadın- ı 
lar bu çok cazip ve pırlanta (Brillant) 

a r ciı· rı a ı 

bayılıyorlar. , 

En ınadcı ba, ağrılarını, en 'iddetli diş ağ· ı 
rılarını şaşılacak derecede sUratle geçirir. 

\,.L Beyaz ve kırmızı 10 ve 20 kuruş 
Sedef 40 • 60 kuruş 

Hasan deposu : lstanbul • Ankara • Beyoğlu 

----...m ı p ~ M O T Ö R devrindeyiz 
Sümer Bank, ·Eml~k ve Eytam Bankasının sigortası Motörün göreceği işi E L göremez. 

GOVEN SATİE 
Sermayesi tamamen Türk en mükemmel motör!eri, 12 ay vaie ile 

SATAR VE TESİS EDER 
En güvenilen sigorta Şirketidir. HER TÜRLÜ ELEKTRiK SINAI ALETLERi 

1 
Türkiyenin en büyük sigortaları (GÜVEN) dedir. zımpara taşları, ru&k'apları, pompaları, tezgahları 
Sigortalarınız için emniyetle ( GÜVEN ) i hatırlayınız. 1 12 A Y V A D E iL E S A T A R r. Galaıa, Voyvoda caddesi Sümer Bank ~nasında. Tel. 44966.1

1 

l!===F:a:b:ri:k:a =te:s:is:i =iç:in=:h::u:su:s:i =s=cr:v:is:e:m:u:· '=·ac:a:at=== 

~ılı E!uy.vıhr Mağ.azası • 
İslllcl.1/ Cıdtle•İ 272-4 

Ti~ 
et> el1Jel"i~I/ moclel/eri seçh"re
<:ek miilcemme/ fa,.zd.7 

yBpı/mış .Af • • • • 
JL çe~if 

PRTRONU 

Sultanahmet Stılh Mahkemesi 
1 ei Hukuk Hakimliğinden: 

Muş saylavı Nakinin Eyüp
te Gümüş suyu mahallesinde 10 
No. lı evde oturan Zeynel aley• 
hine açdığı 242 liranın tahsili 
davasının icra kılınan duruşma
sında: 

Müddealeyhin yukarda yazılı 
ikametganına tebligat yaptlma
dığı ve mubışiri tarafından ve

rilen meşrubatla da mumailey• 
hin gösterilen :ıdreste olmayıp 

Marmara Ereğlisine gittise de 
yeri ve zamanı avdeti meçhul 

ADAPAZARI 

Tamamı ödenmiş sermayesi: 2.200.000 T. L. 

En Müsait Şartlarla 
Ticari krediler 
Teminat mukabili krediler 
Emtia üzerine avanslar 
Senet iskontosu 
Senet tahsilatı 

VADELi 

Teminat mektupları 
itibar mektupları 
Kumbara hesabı 
Cari hesaplar 
Tediye emirleri 

MEVDUAT 
ve 

Faizleri her ayın b1rinde ödenen 

KUPONLU VADELİ MEVDUAT 
1 izahat için Banka gişelerine müracaat ediniz. 1 

1 Kereste işleri ile demir ve ahşap imalat ve taahhUdatı 1 
Merkezi : A N K A R A 

İstanbul Şubesi : TA Ş H A N 

Şubeleri: Ankara, Adapazarı, Bandırma, Barbn,Biga, 
Bolu, Bozüyük, Bursa, Düzce, Eskişehir, Gemlik, 
İstanbul, İzmit, Kütahya, Safranbolu, Tekirdağ. 

oldnğundan bahisle hila tehlig 
iade edilmiş ve bu defa malıke
nıece 15 gün müddetle ilanen 
tebligat ifasına karar verilmiş 

olduğundan: 

l\1ulıakeınesinin muallak bu
lunduğu 17-7- 986 tarihine mü· 
sadif cuma günü saat 14 de 
Sultanalııııet birinci sulh hukuk 
malıkemesin.ie hazır bnlunl)la• 
dığı veya bir vekil göndermedi; 
ği takdirde gıyabında muhake• 
menin cereyan edeceği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur (24092) 

İstanbul Asliye Altıncı Hu• 
kuk Mahkemesinden: 

Fikriye tarafından kocası 
Şclıremini Baruthane yokuşu 

11 No. da iken halen ikamet• 
galıı meçhul olan Ali oğlu Ha· 
san aleyhine açılan boşanma 

da va sının tahkikatında: İlii.nata 

rağmen mahkemeye gelmediğin· 
den lıakkıııda gıyap , kararı itti• 

haziyle beş giın içinde ve on 
gün müddetle ilanen tebliğine 

ve yapılacak başka bir muamele 
kalmadığından tahkikatın hita-

miyle evrakın heyete tevdiine ~e 

mulıakemenin14/9/936 saat 13130 

talikına kara~ verilmiş ve gıyap 

kararının da bir nushası mah

kenıe divanhanesine asılmış bn

lunduğundan beş gün içinde 

itiraz etmediği ve muayyen gün 

ve saatde İstanbul asliye altıncı· 
hukuk mahkemesinde bulunma. 1 

' dığınız takdirde gıyabınızda ya• , 

pıl,m muamelelerin muteber · ı 
tuıu'acağı tebliğ yerinde olmak 
ü~:re ilaıı olunur. 

Akay İşletmesi Direktörlüğünden: 
Adalar-Anadolu-Yal ova hattı yaz tarifesi 2/Tem muz 936 Per• 

şembeden itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere 
asılmıştır. (3654) 

iş Bankasının kumbaralarını almakla, 
yalnız para biriktirmiş olmaz, 

aynı zamanda : 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

' 
Lira mükafat 

veriyor. Mükafatların 10,000 Lirası her sene 
1 Nisan ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a 
çekilerek verilmektedir. Bu iki keşidenin her 
birinde 5000 lira, şu şekilde tevzi edilmektedir: 

Birincig1; lOOOLira 
250 • 

ikinciye 
10kişige 100güzerliradan1000 
20 ,, 50ellişer ,, 1000 
175 ,, lOonar ,, ]750 ,, 

207 kişiye 5000 

ikişer bin liralıklar: 
Diğer beş keşidenin her birinde yalnız 1 
kişiye iki bin lira veriliyor. Bu keşideler 

her sene Şubat, Haziran, Temmuz, Eylül ve Bi· 
rinci Kanun aylarının ilk günleri yapılmaktadır. 

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

Basıldığı yer: Matbaai EbüZliya 


